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( ÁREA DE CONHECIMENTOS GERAIS

(  Língua Portuguesa

Texto para responder às questões.

TE
De todas as coisas pequenas, estava ali a 

menor de todas que eu já tinha visto. Não porque ela 
sofresse dessas severas desnutrições africanas -  
embora passasse fome mas pelo que eu saberia 
dela depois.

Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
nua e suja, o nariz catarrento, o cabelo desgrenhado 
numa massa disforme, liso e sujo. Chorava alto, 
sentada no chão da sala escura. A casa de taipa tinha 
três cômodos pequenos. Isso que chamei de sala não 
passava de um espaço de 2 m por 2 m, sem janelas. 
Apenas a porta, aberta na parte de cima, jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão batido.

Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia, cidade a 350 km de Recife, no 
sertão de Pernambuco. A mãe e os outros seis filhos 
ficaram na porta a nos espreitar, os visitantes 
estranhos. O marido, carregador de estrume, 
ganhava R$ 20 por semana, o que somava R$ 80 por 
mês. Essa a renda do casal analfabeto. Nenhum dos 
sete filhos frequentava a escola. Não havia água 
encanada. Compravam a R$ 4 o tambor de 24 litros. 
O choro da menina seguia atrapalhando a conversa.

-  Ei, por que você está chorando? perguntei, 
enfiando a cabeça no vão da porta. A menina não 
ouviu, largada nochão.

-  Ei! Vem cá, eu vou te dar um presente -  
repeti. Ela olhou para mim pela primeira vez. Mas não 
se mexeu, ainda chorando.

-  Como é o nome dela? -  perguntei à mulher.
-  Agente chama ela de Te -d isse , banguela.
-Te? Mas qual o nome dela?-insisti.
-  Agente chama ela de Te, que ela ainda não 

foi batizada não.
-  Como assim? Ela não tem nome? Não foi 

registrada no cartório?
-  Não, porque eu ainda não fui atrás de fazer.
Te. Olhei de novo para a menina. Era a menor

coisa do mundo, uma pessoa sem nome. Um nada. 
“Te” era antes da sílaba -  era apenas um fonema, um 
murmúrio, um gemido. Entendi o choro, o soluço, o 
grito ininterrupto no meio da sala. A falta de nome 
impressionava mais do que a falta de todo o resto.

Te chorava de uma dor, de uma falta 
avassaladora. Só podia ser. Chorava de solidão, 
dessa solidão dos abandonados, dos que não 
contam para nada, dos que mal existem. Ela era o 
resultado concreto das políticas civilizadas (as 
econômicas, as sociais) e de todo o nosso 
comportamento animal: o de ir fazendo sexo e filhos 
como os bichos egoístas que somos, enfim.

Era como se aquele agrupamento humano 
(uma família?) vivesse num estágio qualquer pré- 
linguagem, em que nomear as coisas e as pessoas 
pouco importava. Rousseau diz que o homem 
pré-histórico não precisava falar para se alimentar. 
Não foi por causa da comida que surgiu a linguagem. 
"O fruto não desaparece de nossas mãos”, explica. 
Por isso não era necessário denominá-lo.

As primeiras palavras foram pronunciadas 
para exprimir o que não vemos, os sentimentos, as 
paixões, o amor, o ódio, a raiva, a comiseração. 
“Só chamamos as coisas por seus verdadeiros 
nomes quando as vemos em suas formas 
verdadeiras.” Só quando Te viu a coisa na minha mão 
se calou.

-  Ei, Te, olha o que eu tenho para te dar!
Ela virou-se na minha direção. Fez-se um 

silêncio na sala. Era uma bala enrolada num papel 
verde, com letras vermelhas. Então ela se levantou, 
veio até a porta e pegou o doce, voltou para o mesmo 
lugar e recomeçou seu lamento.

Nem a bala serviu de consolo. Era tudo 
amargura. Só restava chorar, chorar e chorar por 
essa morte em vida, por essa falta de nome, essa 
desolação.
FELINTO, Marilene. Te. Folha de S. Paulo, São Paulo, 30 jan. 
2001. Brasil, Cotidiano, p. C2.

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

Sobre o texto leia as afirmativas a seguir.

I. A autora denuncia o resultado de políticas 
civilizadoras, que, na realidade, criam formas 
não civilizadas de convivência.

II. A pequenez da menina era provocada pela 
severa desnutrição, só comparada à fome 
africana, pela qual passava.

III. Para a ficcionista, a linguagem é instrumento de 
construção de identidade emocional.

IV. Além de retratar a situação de pessoas que 
existem fisicamente e ao mesmo tempo 
oficialmente não, mostram-se momentos de 
afetos os mais diversos.

Está correto o que se afirma apenas em:

A) I, III e IV.

B) I, IIe IV.

C) I 3 III.

D) . II e III.

E) Is  II.
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O desenvolvimento do tema da narrativa é 
atravessado pela experiência tanto coletiva quanto 
particular do narrador. Essa característica particular, 
no texto de Marilene Felinto, é irrefutável em:

A) "N enhum  dos se te  filhos  fre q u e n ta va  a esco la  "

Bi A falta de nome impressionava mais do que a 
falta de todo o resto."

C) "Apenas a porta, aberta na parte de cima. jogava 
alguma luz no ambiente de teto baixo e chão 
batido."

D) “Rousseau diz que o homem pré-histórico não 
precisava falar para se alimentar.”

Ei De Iodas as coisas pequenas, estava ali a menor 
de todas que eu já tinha visto”.

(Questão 03 )------------------------------------------------------------

Sobre os elementos destacados do fragmento “Não 
porque ela sofresse dessas severas desnutrições 
africanas -  embora passasse fome - ,  mas pelo que 
eu saberia dela depois.” , leia as afirmativas.

I. A oração entre travessões -  EMBORA 
PASSASSE FOME -  possui valor concessivo.

II. O modo das formas verbais SOFRESSE e 
PASSASSE é determinado sobretudo pelas 
relações que se verificam entre o conteúdo das 
orações.

III. Apalavra QUE é uma conjunção integrante.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e III

B) Is  II.

C) I.

D) lie  III.

E) II.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Sobre a oração destacada em “As primeiras palavras 
foram pronunciadas para exprimir o QUE NÃO 
VEMOS” é correto afirmar que:

A) ocorre no texto sob a forma de um sintagma 
adjetivo e constitui uma oração adjetiva.

B) a unidade orac iona l re lac iona orações 
independentes para formar um sintagma 
adverbial.

C) ssmbelece combinações para expressar um ate 
discursivo com idêntico valor semântico ao da 
primeira oração.

D) corresponde a um sintagma advert al em que a 
conjunção inicia a oração.

E) utiliza a conjunção adverbial para concretizar a 
ideia de consequência.

(Questão 05 )------------------------------------------------------------

Pode-se identificar o uso conotativo da linguagem 
em:

A) “ Isso aconteceu na semana passada, num 
distrito de Sertânia” .

B) "Era tudo amargura.'* 1 II. III.

C) Era uma bala enrolada num papel verde, corn 
letras vermelhas".

D) " Não foi registrada no cartório? ".

E) "Nenhum dos sete filhos frequentava a escola "

(Questão 06 )------------------------------------------------------------

A palavra, em destaque, empregado para fazer 
referência a elemento que se encontra fora do texto é:

A) “De todas as coisas pequenas, estava ALI a 
menor de todas.”

B) Por isso não era necessário denominâ-LO ."

c) “Não foi por causa ds comida QUE surgiu a 
linguagem."

D) "'ISSO aconteceu na semana passada ".

E) "ELA não tem nome? ".

(Questão 04 )---------------------------------------------------------



Assinale a alternativa em que, obedecendo-se, ao 
uso e à colocação adequada, substituiu-se, sem 
perder o sentido original, corretamente por um 
pronome oblíquo, o equívoco cometido pela 
personagem em "-Agente chama ela de Te".

A) -A gente  a chama de Te.

B) -A gente  lhe chama de Te.

C) -A gente  chama-te de Te.

D) -Agente vos chama de Te.

E) -A gente  chama-lhe de Te.

(Questão 08 )------------------------------------------------------------

Sintaticam ente, o segm ento destacado está 
corretamente analisado em:

A.) "Não havia AGUA ENCANADA 7 sujeito

B) “Teria uns 4 anos de idade, estava inteiramente 
NUAe SUJA.7 predicativo do sujeito

C) “Olhei DE NOVO para a menina."/ adjunto 
adnominal

D) "Q maritíc, CARREGADOR DE ESTRUME, 
ganhava R$20 porsemana.’Vvocativo

E) “Era UMA BALA enrolada num papel verde, com 
letras vermelhas.7 objeto direto

r ------------------------------------ 7 >
Geografia, Historia Política e Economia de
Mato Grossox___________________________________________________________ /

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

O Estado do Mato G rosso é reconhecido
nacionalmente como um importante produtor
agrícola, sendo que a soja e o milho, nas últimas 
décadas, possuem grande destaque. Todavia, outras 
culturas, permanentes ou temporárias possuem
elevada produção no estado. Assinale a alternativa 
que apresenta a cultura temporária que, no último ano 
com dados divulgados (2015) possuiu a maior área 
colhida.

A) Mamona

B) Girassol

C) Algodão

D) Amendoim

E) Feijão

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Entre os políticos a seguir, assinale o que foi o 
p rim e iro  gove rnador a ter dois m andatos 
consecutivos por partidos diferentes.

A) Jaime Veríssimo de Campos

B) Pedro Pedrassian

C) Dante Marlins de Oliveira

D) Blairo Borges Maggi

E) Silvai da Cunha Barbosa

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

(Questão 11 )------------------------------------------------------------

A Rusga destaca-se como um importante episódio da 
história de Mato Grosso, sendo reflexo de 
acontecimentos e disputas nacionais. A polarização 
foi uma marca da disputa pelo poder que colocou 
frente a frente as denominadas “Sociedade dos 
Z e losos  da In d e p e n d ê n c ia ” e “ S oc iedade 
Filantrópica". Entre as alternativas a seguir, assinale 
a que mais se relaciona com a composição da 
denominada Sociedade Filantrópica.

A) Com posta por m uitos portugueses que 
defendiam o status quo.

B) Liderada por brancos pobres e negros libertos 
com idéias liberais.

C) Agregava liberais e conservadores contra D 
Pedro I.

D) Formada principalmente por bolivianos de lingua 
espanhola.

E) Aliados ao Regente Feijó contra o governo do 
Mato Grosso.

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

O Brasil é um país com grande extensão territorial 
que determina diferenças entre os horários das 
unidades da federação. Sendo assim, não 
considerando o período do horário de verão, quando 
for cinco horas da tarde (17:00) no Mato Grosso será, 
respectivamente, os seguintes horários no Distrito 
Federal, Pará e Rondônia:
A) 16:00; 16:00 e 17:00

B) 16:00; 17:00 e 18:00

C) 18 00; 17:00 e 16:00

D) 17:00; 18:00 e 16:00

E) 18:00: 18:00 e 17:00



(Questão 13 )------------------------------------------------------------

O filósofo considerado pai da “filosofia grega”, 
afirmando que a água seria o elemento primordial 
(a arché) de tudo o que existe, denomina-se:

A) Platão.

B) Tales de Mileto.

C) Anaximenes de Mileto.

D) Sócrates.

E) Descartes.

C Princípio de Ética e Filosofia )

(Questão 14 )------------------------------------------------------------

Filósofo grego e discípulo de Sócrates, Platão deixou
Atenas depois da condenação e morte de seu
mestre, sendo responsável por inúmeras obras,
destacando-se:
A) A miséria da filosofia: resposta à filosofia da 

miséria de Proudhon (1847).
B) Critica da economia política (1859).

C) A critica da filosofia do direito de Hegel publicada 
postumamente.

O) A sagrada família (1845) colaboração com 
Engels.

E) Hippias Maior (o que é o belo?): Eutifron (o que é 
a piedade?); Menon (o que é a virtude?).

(Questão 15 )------------------------------------------------------------

Corrente filosófica que enfatiza o papel da razão 
como fundamento do modo de conhecer a realidade. 
Nesta perspectiva, a razão vai possibilitar a 
apreensão e a justificação do conhecimento sem o 
recurso sensorial interferindo no processo do 
conhecimento. Tal conceito refere-se à(ao):

A) Dogmatismo.

B) Fenamenismo.

C) Empirismo

D) Ceticismo.

E) Raciünalismo.

(  Noções Básicas de Direito Constitucional )

(Questão 16 )------------------------------------------------------------

Sobre os direitos fundamentais, é correto afirmar:

A) Os direitos fundamentais de participação 
correspondem ao capítulo da Constituição 
Federal relativo aos direitos sociais.

B) Os direitos à prestação jurídica se esgotam na 
satisfação pelo Estado do bem jurídico protegido 
como direito fundamental, podendo, a prestação, 
consistir na emissão de normas jurídicas penais 
ou de normas de organização e de procedimento.

C) Os direitos de prestação exigem que o Estado 
abstenha-se de agir para atenuar desigualdades, 
pressupondo que os Poderes Públicos assumam 
comportamento passivo na sociedade civil.

D) Os direitos a prestações materiais estão 
concebidos para reforçar a concepção liberal do 
Estado, por isso aquelas prestações elencadas 
no art. 6o da Constituição não se enquadram 
neste conceito.

E) Os direitos de defesa caracterizam-se por impor 
ao Estado um dever de agir, um dever de 
interferência, de intromissão no espaço de 
autodeterminação do indivíduo.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES )

(Questão 17 )------------------------------------------------------------

Acerca dos direitos de nacionalidade, previstos na
Constituição Federal, é correto afirmar:

A) O texto constitucional cuidou expressamente das 
questões atinentes à nacionalidade dos 
indivíduos nascidos em alto-mar, no espaço 
aéreo e no continente antártico.

Bi A nacionalidade secundária é aquela obtida 
voluntariamente pelo indivíduo, v.g., por meio do 
casamento.

C) A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 somente prevê o critério jus soli para 
atribuição de nacionalidade.

D) Apáiridas são pessoas que têm vínculo com mais 
de um Estado.

E) C crité rio  jus  soli de determ inação de 
nacionalidade prioriza a filiação.



“Os direitos políticos formam a base do regime 
democrático. A expressão ampla refere-se ao direito 
de participação no processo político como um todo, 
ao direito ao sufrágio universal e ao voto periódico, 
livre, direto secreto e igual, à autonomia de 
organização do sistema partidário, à igualdade de 
oportunidade dos partidos políticos. Nos termos da 
Constituição, a soberania popular se exerce pelo 
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto e, nos 
termos da lei, mediante plebiscito, referendo e 
iniciativa popular (art. 14).”
(MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 
11a edição, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 739).

Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

A) A eleição dos vereadores efetiva-se pelo modelo 
critério majoritário de distribuição de vagas.

B) O direito de votar é facultativo para os brasileiros 
naturalizados.

C) Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior 
Eleitoral, têm direito de votar aqueles que 
completarem a idade mínima de 16 anos no ano 
da respectiva eleição,

D) Como o direito de sufrágio é universal, os 
analfabetos têm a obrigação de votar.

Ei O sufrágio censitário não é previsto na 
Constituição de 1988, mas esteve presente no 
ordenam ento  ju ríd ico  pá trio  em outras 
Constituições.

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

(Questão 19 )------------------------------------------------------------

Sobre o direito à vida, assinale a alternativa correta.

A) Em tempos de guerra é permitida a pena de 
morte.

B) O latrocínio, crime contra a vida, é julgado pelo 
Tribunal do Júri.

c .) É permitida a extradição de indivíduo condenado 
à pena de morte.

D) A proteção do direito à vida inicia-se com o 
nascimento da pessoa.

E) A permissão do aborto de feto anencéfalo foi 
incluída no ordenamento jurídico por meio de 
emenda constitucional.

(Questão 20 )------------------------------------------------------------

O planejamento é uma técnica para absorver as 
incertezas e perm itir mais consistência no 
desempenho das empresas. O fato de que o 
planejamento está intimamente ligado com a 
previsão, embora não se confunda com ela, bem 
como o fato de ser uma relação entre as coisas a 
fazer e o tempo disponível para fazê-las, remete mais 
intimamente à ideia de que o planejamento:

A) se preocupa com a racionalidade na tomada de 
decisões.

B) e sempre voltado para o futuro.

C) está limitado por restrições legais e institucionais.

D) visa se lec ionar, dentre  as a lte rna tivas  
disponíveis, um determinado curso de ação.

E) é uma técnica estritamente voltada para a 
eficiência.

(Questão 21 )------------------------------------------------------------

As organizações constituem sistemas abertos, pois o 
seu comportamento é dinâmico e não estático. 
O sistema empresa é determinado por alguns 
parâmetros, que são constantes arbitrárias que 
servem para caracterizar o valor e a descrição 
dimensional tanto do sistema quanto de suas partes. 
Analise as afirmativas a seguir, relativas aos 
parâmetros de sistemas.

I. O modo como os elementos interagem para 
produziras saídas é denominado processador.

II. A função  da re troa lim en tação  consis te  
príncipalmente em verificar se as saídas estão 
coerentes com o objetivo estabelecido.

III. Retroação é a função de subsistema que visa 
comparar a saída com um padrão previamente 
estabelecido.

Está correto o que se afirma em:

(  Noções de Administração_____________________ )

A) II. apenas.

B) II e III. apenas

C) . II e III.

D) I e III. apenas.

E) Ill apenas
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As decisões são tomadas em resposta a algum 
problema a ser resolvido, a alguma necessidade a ser 
satisfeita ou a algum objetivo a ser alcançado. Analise 
as afirmativas a seguir, relativas às fases do processo 
decisório.

I. A procura de soluções alternativas mais 
promissoras envolve a busca de possíveis 
cursos alternativos de ação que se mostrem 
promissores para a solução do problema.

II. A fase na qual as alternativas ou cursos de ação 
são analisadas deve verificar os custos e 
benefícios de cada um deles, bem como as 
consequências de sua eventual adoção.

III. Na fase de diagnóstico do problema devem ser 
obtidos os dados e os fatos a respeito do 
problema, buscando suas relações com um 
contexto mais amplo, e identificando as relações 
de causae efeito.

Está correto o que se afirma em:

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

A) . II e III.

B) II e III. apenas

C) I e II. apenas.

D) Ill apenas

E) I e III. apenas.

(  Noções de Direito Administrativo

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

O desfazimento de um ato administrativo, ilegal ou 
ilegítimo pela Administração ou pelo judiciário, 
denomina-se:

A) revogação.

B) caducidade

C) cassação.

D) anulação.

E) suspensão

“Há uma prerrogativa de direito público que calçada 
na lei, autoriza a Administração Pública a restringir o 
uso e o gozo da liberdade e da propriedade em favor 
do interesse da coletividade" (c a r v a l h o , Filho José dos 
Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 
25a edição 2012, p. 75).

Adefinição acima refere-se ao poder:

A) discricionário.

B) deDolicia.

C) disciplinar.

D) hierárquico.

Ei regulamentar.

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

(Questão 25 )------------------------------------------------------------

Acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale
a opção correta.

A) Será objetiva tanto em relação aos usuários do 
serviço quanto a terceiros não usuários,

B) Na ação regressiva, o prazo prescricional será 
quinquenal.

C) Nos casos de morte de detentos, é subjetiva.

D) Incabível ação regressiva no caso de dolo e culpa 
do agente público.

E) Tratando-se de ato omissivo. é objetiva porque 
exige dolo ou culpa.



(Questão 26 )------------------------------------------------------------

Leia as afirmações a seguir.

I. O direito penal integra o sistema penal, sendo 
aquele, um conjunto de normas jurídicas que 
preveem os crimes e lhes cominam sanções 
(pena e medida de segurança).

II. O sistema penal, no qual está inserto o direito 
penal, é visto por estudos críticos do direito como 
um sistema seletivo e estigmatizante.

III. Doutrinariamente é pacífico que o sistema penal, 
que abarca tanto o direito penal, como a 
execução penal, é um sistema igualitário que 
atinge as pessoas em razão de suas condutas.

IV. O direito penal no Estado Democrático de Direito 
deve se pautar pelo princípio da intervenção 
mínima, fazendo da pena a ultima ratio e dando 
ao direito penal duas características, a 
fragmentariedade e a subsidiariedade.

Está correto apenas o que se afirma em:

Ai li, l i e IV.

B) I. lie  IV.

C) I, III e IV.

D) la ll l.

E) II e III

C Noções de Direito Penal e Processual Penal______ J

Sobre os estabelecimentos penais é correto afirmar:

A) O mesmo conjunto arquitetônico não poderá 
abrigar estabelecimentos de destinação diversa 
mesmo que devidamente isolados.

B) Não é necessário que os presos provisórios 
fiquem separados dos condenados nos casos de 
regime semiaberto.

C) Os presos provisórios ficarão separados 
considerando os seguintes critérios, acusados 
por crimes hediondos e equiparados, acusados 
por crimes com violência ou grave ameaça a 
pessoa e os demais acusados por outros crimes 
e contravenções penais.

D) Os presos condenados, primários e reincidentes, 
condenados por crimes com violência contra a 
pessoa ficarão juntos em uma mesma galeria, 
não podendo ser colocados juntamente com os 
condenados por crime hediondo.

E) Os estabelecimentos penais destinados a 
mulheres serão dotados de berçário, onde as 
condenadas possam cuidar de seus filhos, 
inclusive amamentá-los, no máximo, até 6 (seis) 
meses de idade.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------



Sobre o crime de tortura, leia as afirmativas.

I. Configura crime de tortura constranger alguém 
com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental.

II. Configura crime de tortura submeter alguém, sob 
sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 
de violência ou grave ameaça, a intenso 
sofrimento físico ou mental, como forma de 
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo.

III. Incorre na mesma pena do crime de tortura quem 
submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
segurança, a sofrimento físico ou mental, por 
intermédio da prática de ato não previsto em lei 
ou não resultante de medida legal.

IV. Aquele que se omite em face de uma conduta que 
configura tortura, quando tinha o dever de evitá- 
las ou apurá-las, incorre na pena do crime de 
tortura.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) l i e IV.

B) lie  III.

C) III e IV.

D) I 9  III.

E) Is  II.

(Questão 29 )------------------------------------------------------------

Considerando a Lei de Execução Penal, assinale a
alternativa correta.

A) A penitenciária destina-se ao condenado á pena 
de reclusão, em regime fechado e semiaberto.

B) A penitenciária destina-se aos condenados de 
alta periculosidade e aos que forem incluídos no 
regime disciplinardiferenciado (RDD).

C) A casa do albergado destina-se ao cumprimento 
de pena privativa de liberdade, em regime 
semiaberto e aberto, bem como da pena de 
limitação de fim de semana.

D) A colônia agricola. industrial ou similar destina-se 
ao cumprimento da pena em regime fechado.

E) A cadeia pública destina-se ao recolhimento de 
presos provisórios.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )------------------------------------------------------------

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
é correto afirmar que:

A) foi editada em 1958.

B) é vinculante em sua integralidade, por se tratar de 
resolução da Organização das Nações Unidas.

C) não faz referência a direitos políticos.

D) prega os ideais de liberdade, igualdade e 
fraternidade.

E) não trata da liberdade religiosa.

(Questão 31 )------------------------------------------------------------

Considerando a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, é correto afirmar que:

A) não trata de delitos ou de direitos políticos.

B) permite a escravidão

C) estabelece que o direito à reunião não se 
submete à qualquer restrição.

D) a pena de morte não pode ser restabelecida nos 
Estados em que tenha sido abolida.

E) o Brasil não é signatário desta Convenção.

(Questão 32 )------------------------------------------------------------

Sobre o procedimento de internalização dos tratados 
internacionais de direitos humanos no ordenamento 
jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta.

A) Deverão ser aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em turno único.

B) Deverão ser aprovados por quatro quintos dos 
votos de cada Casa do Congresso Nacional.

C) Após a Emenda Constitucional n° 45/2004, os 
tratados aprovados foram equiparados às 
emendas constitucionais.

D) Na hipótese de conflilarem com normas 
c o n s titu c io n a is , p re va le ce rá  o tra ta d o  
internacional.

E) Antes da Emenda Constitucional nn 45/2004. 
eram aprovados por decreto legislativo, por 
maioria qualificada.

(  Noções de Direitos Humanos )

©



(Questão 33 )------------------------------------------------------------

O remédio constitucional que deve ser utilizado 
sempre que a falta de norma regulamentadora torne 
inviável o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nac iona lidade, à soberan ia  e à c idadan ia  
corresponde ao(à):

A) mandado de injunção

B) ação civil pública.

C) ação popular

D) habeas corpus.

E) mandado de segurança.

(Questão 34 )------------------------------------------------------------

De acordo com a Constituição do Estado do Mato 
Grosso, assinale a assertiva correta.

A) A organização político-administrativa do Estado 
compreende seus Municípios, dotados de 
autonomia e subdivididos em distritos criados por 
eles, observada a legislação federal.

B) As ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em 
seu território, não pertencentes à União, são 
consideradas bens do Estado.

C) São simbolos estaduais a bandeira, o selo e o 
brasão de armas em uso na data da promulgação 
da Constituição, bem como o hino estabelecido 
em lei.

D) É mantida a integridade territorial do Estado, que 
somente será alterada mediante aprovação de 
sua população e por lei ordinária federal.

E) No exercício de sua autonomia o Estado editará 
leis, expedirá atos e adotará medidas pertinentes 
aos seus interesses, às necessidades da 
Administração, independente do bem-estar da 
população.

C Legislação Básica____________________________ )
O flagrante impróprio ou quase flagrante, nos termos 
do Código de Processo Penal, ocorre quando o 
indivíduo:

A) acaba de cometer a infração penal.

B) está cometendo a infração penal.

C) é encontrado, logo depois, com instrumentos, 
armas, objetos ou papéis que façam presumir ser 
ele autor da infração.

D) é encontrado, até seis horas após. com 
instrumentos, armas, objetos ou papéis que 
façam presumir ser ele autor da infração.

E) é perseguido, logo após. pela autoridade, pelo 
ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 
que faça presumir ser autor da infração.

(  ÁREA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 36 )------------------------------------------------------------

O primeiro exame padronizado exclusivo para o uso 
no sistema penal do Brasil, que pretende avaliar a 
personalidade do preso e prever a reincidência 
criminal, buscando separar os bandidos comuns dos 
psicopataséo(a):

A) Teste Z de Zuiliger.

B) Escala Hare PCL-R.

C) Pirâmides Coloridas de Pfister

D) Palográfico.

E) RAVEN - Escala Geral.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------



Os instrumentos projetivos ou testes projetivos são 
amplamente usados por psicólogos que conduzem 
avaliações a pedido dos integrantes do Sistema de 
Justiça Criminal. Sobre a técnica de Rorschach é 
correto afirmar:

A) As respostas dadas têm aspectos objetivos que 
excluem qualquer tipo de ambiguidade na 
aplicação do Rorschach.

B) O acerto ou erro na interpretação das manchas 
define os conflitos vividos pelo avaliado e os 
aspectos relevantes de sua personalidade.

c) As instruções dadas na situação de aplicação 
informam o indivíduo sobre a natureza do 
material, sobre o tempo exato de cada resposta e 
a necessidade de explicar todas as etapas da 
tomada de decisão e resposta.

D) A produção de respostas no Rorschach envolve 
processos de atenção, percepção, tomada de 
decisão e análise lógica.

E) O teste se estrutura por meio de simples 
manchas de tintas e propõe ao indivíduo que 
descubra o que são e o que querem dizer as 
manchas de tintas.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

Como o psicólogo deverá pautar sua atuação, 
quando houver determinação judicial que determine 
perícia em criança, adolescente ou interdito, sem a 
anuência dos responsáveis?

A) Deverá cum prir o que foi determ inado 
judicialmente não havendo, portanto, infrações 
éticas em face da ausência de consentimento 
dos responsáveis.

B) Deverá solicitar reformulação da determinação.

C) Deverá ficar caracterizado como responsável 
legal da criança, adolescente ou interdito em face 
da ação em curso.

D) Deverá cumprir a determinação judicial e 
informar aos responsáveis sua decisão.

E) A realização de perícia em seus diversos 
contextos exige a autorização dos responsáveis 
legais quando a pessoa atendida for criança, 
adolescente ou interdito, não havendo exceções 
em hipótese alguma.

No processo de avaliação ou de perícia na área 
forense ou criminal a escolha das estratégias e dos 
instrumentos a serem empregados na avaliação 
psicológica é prerrogativa do psicólogo e deve 
atentar aos objetivos traçados pela necessidade da 
investigação. Constituem técnicas de avaliação 
psicológica:

A) dinâmicas de grupo, Gestalt terapia e entrevistas

B) observação lúdica, testes psicológicos e 
diagnóstico psiquiátrico.

C) observação, diagnósiico psiquiátrico e entrevista 
motivacional.

D) entrevistas, observação e testes psicológicos

E) provas situacionais. entrevista motivacional e 
Gestalt terapia.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

O documento decorrente de avaliação psicológica 
que é fundamentado e resumido sobre uma questão 
focal do campo psicológico e cuja finalidade é 
apresentar uma resposta esclarecedora a uma 
questão-problema é o:

A) atestado.

B) diagnóstico psicológico 

O  parecer.

D) laudo psicológico.

E) relatório psicológico

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

(Questão 41 )---------------------------------------------------------

De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, as 
transg ressões  dos p rece itos  es tabe lec idos  
constituem infração disciplinar sujeita à aplicação das 
seguintes penalidades:

A) supressão do exercício profissional e multa.

B) abstenção de eleição e advertência

C) supressão do exercício profissional e multa.

D) cassação do exercício profissional e censura 
privada.

E) advertência e censura pública.



A atuação da Psicologia nas prisões vem sendo 
objeto de reflexão em muitos fóruns de debate, tendo 
sido evidenciada em um processo sistemático de 
diálogo no ano 2005. Sobre esse processo pode-se 
afirmar:

A) Ele se dá no âmbito exclusivo do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) que reúne 
especialistas internacionais voltados a formar 
novos profissionais para a prática no sistema 
prisional.

B) Teve como objetivo produzir e disseminar uma 
série de guias teóricos e práticos como referência 
para o agir profissional dos técnicos que 
possuem como fundamento a necessidade de 
um aumento progressivo do encarceramento e 
exclusão social de criminosos.

C) Apesar da modificação da Lei de Execução 
Penal, ocorrida em 2003, que facultou a 
aplicação do exame criminológico, os psicólogos 
não estavam discutindo suas práticas, uma vez 
que apresentam grande dificuldade de identificar 
novas form as de in tervenção frente às 
dificuldades crescentes apresentadas pelo 
sistema prisional.

D) Muitos estudos destacam que os modelos de 
prisão existentes são desfavoráveis para a 
aprendizagem de comportamentos úteis à vida 
na sociedade livre. Ao contrário, rotulam e 
estigmatizam determinado grupo social, o que 
tende a aum entar as oportunidades de 
encarceramento e exclusão social.

E) Resultou de uma imposição do Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) a fim de 
uniformizar as práticas, baseando-se para tanto 
em modelos exitosos importados de países 
desenvolvidos.

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

Em relação à elaboração de documentos escritos
para subsidiar a decisão judicial na execução das
penas e das medidas de segurança é correto afirmar:

A) A partir da decisão judicial fundamentada que 
determina a elaboração do exame criminológico 
ou outros documentos escritos, cabe ao 
psicólogo somente realizar a perícia psicológica, 
a p a rtir dos quesitos e laborados pelo 
demandante e dentro dos parâmetros técnico- 
científicos e éticos da profissão.

B) É permitido ao psicólogo na elaboração de 
documentos escritos com a finalidade de instruir 
processo de execução penal a aferição de 
periculosidade,

C) Na perícia psicológica realizada no contexto da 
execução penal é permitida a elaboração de 
prognóstico criminológico de reincidência.

D) A produção de documentos escritos só pode ser 
realizada pela(o) psicóloga(o) que atua como 
p r o f i s s i o n a l  de r e f e r ê n c i a  p a r a  o 
acompanhamento da pessoa em cumprimento 
da pena ou medida de segurança.

E) Na perícia psicológica realizada no contexto da 
execução penal é permitido o estabelecimento de 
nexo causal a partir do binômio delito- 
delinquente.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

(Questão 44 )------------------------------------------------------------

Conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 
n° 10.216 dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais, dentre 
os quais pode-se destacar o direito de:

A) ter garantia de publicidade nas informações 
prestadas,

B) receber o menor número de informações a 
respeito de sua doença e de seu tratamento.

C) ser tratada de acordo com o interesse da equipe 
médica prescindindo da recuperação pela 
inserção na fam ília , no traba lho  e na 
comunidade.

D) ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração.

E) ser tratada, preferencialmente, em serviços 
privados de saúde mental.



(Questão 45 )-----------------------------------------------------------

Entende-se por internação involuntária aquela:

A) que se dá com □ consentimento do usuário.

B) realizada exclusivamente pela família.

C) determinada pela Justiça

D) que se dá sem o consentimento do usuário e a 
pedido de terceiro.

E) realizada pela equipe rnédica a pedicío dn 
usuário.

(Questão 46 )------------------------------------------------------------

A EAP é uma equipe multiprofissional para avaliação 
e acompanhamento de medidas terapêuticas 
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em 
conflito com a lei no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Sua função é:

A) garantir a ind iv idualização das medidas 
terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno 
mental em conflito com a lei, de acordo com as 
singularidades e as necessidades de cada caso.

B) desresponsabilizar ss redes de saúde e de 
assistência social.

C) im p lem en ta r um m odelo de con tenção  
d e te rm in a d o  pela l eg i s l ação  c r imina l ,  
desarticulado das políticas públicas de saúde.

D) ga r an t i r  i n t e r nações  “ pe rpé tuas " ,  não 
relacionadas à gravidade do delito e sem 
justificação clínica.

E) garantir o recurso ao encarceramento de 
pessoas com transtorno mental, independente 
da gravidade do delito, ou da real necessidade de 
medidas custodiais.

A EAP (Equipe para avaliação e acompanhamento de 
medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com 
transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do 
SUS) é constituída por uma equipe interdisciplinar, 
composta por 5 (cinco) profissionais com as 
seguintes formações em nível superior:

A) 1 médico psiquiatra ou médico com experiência 
em saúde mental; 1 médico cardiologista; 1 
psicólogo; 2 assistentes social; 1 agente 
comunitário de saúde.

B) 1 enfermeiro: 1 médico psiquiatra ou médico com 
experiência em saúde mental; 1 psicólogo; 1 
assistente social; 1 profissional com formação 
em ciências humanas, sociais ou da saúde, 
p r e f e r e n c i a l m e n t e  e d u c a ç ã o ,  t e r a p i a  
ocupacional ou sociologia.

C) 1 enfermeiro: 1 médico psiquiatra ou médico com 
experiência em saúde mental; 2 psicólogos; 1 
assistente social; 1 profissional com formação 
em terapia ocupacional.

D) 2 enfermeiros; 1 médico psiquiatra ou médico 
com experiência em saúde mental; 1 psicólogo; 1 
assistente social; 1 profissional com formação 
em educação.

E) 1 médico psiquiatra ou médico com experiência 
em saúde mental; 1 médico cardiologista; 1 
psicólogo; 1 assistente social; 1 profissional com 
formação em ciências humanas, sociais ou da 
saúde, preferencialmente educação, terapia 
ocupacional ou sociologia.

(Questão 47 )---------------------------------------------------------



Constitui uma das atribuições da EAP (Equipe 
multiprofissional para avaliação e acompanhamento 
de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com 
transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do 
SUS):

A) contribuir para a realização da internação 
involuntária de pessoas que cumprem medida de 
segurança, articulando-se às equipes da 
PNAISP, quando houver.

B) realizar perícias e exame criminológico

C) apoiar a capacitação dos orofissionais da saúde, 
da justiça e programas e serviços sociais para 
orientação acerca de diretrizes, conceitos e 
métodos para atenção à pessoa com transtorno 
mental em conflito com a lei.

D) prestar assistência direta à saúde do paciente 
d i spon i b i l i z ando  apa ra to  méd i co  para 
diagnóstico e tratamento de doenças mais 
comuns no sistema penitenciário, assim como de 
atendimento emergencial em caso de acidente.

E) elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS). 
contando com subsídios do serviço de referência 
da rede e realizar o matriciamento.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

Segundo a Portaria Ministerial que institui a Rede de 
Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, são pontos de 
atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção 
básica em saúde:

A) o Hospital Psiquiátrico s a Unidade Básica de 
Saúde.

B) o Hospital Geral e Equipes de apoio aos serviços 
do componente Atenção Residencial de Caráter 
Transitório.

C) as enfermarias especializadas para atenção às 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas em Hospital Geral e os 
Centros de Convivência.

D) as Equipes de Consultório na Rua e Equipes de 
apoio aos serviços do componente Atenção 
Residencial de CaráterTransitório.

E) os Centros de Atenção Psicossocial e os 
Serviços Residenciais Terapêuticos.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

O Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e 
outras Drogas, instituído pelo governo federal em 
2010, visando à prevenção do uso, ao tratamento e à 
reinserção social de usuários e ao enfrentamento do 
tráfico de crack e outras drogas ilícitas, é composto 
de ações imediatas e estruturantes.
Assinale a alternativa que apresenta uma das ações 
estruturantes:

A) forta lecim ento e articulação c‘as polícias 
estaduais para o enfrentamento qualificado ao 
t rá f i co  do c rack  em áreas  de maior  
vulnerabilidade ao consumo.

B) criação de sítio eletrônico no Portal Brasil, na 
rede mundial de computadores, que funcione 
como centro de referência das melhores práticas 
de prevenção ao uso do crack e outras drogas, de 
enfrentamento ao tráfico e de reinserção social 
do usuário.

c) f o r m a ç ã o  de r e c u r s o s  h u m a n o s  e 
desenvolvimento de metodologias, envolvendo a 
criação de programa de especialização e 
mestrado profissional em gestão do tratamento 
de usuários de crack e outras drogas.

D) ampliação do número de leitos para tratamento 
de usuários de crack e outras drogas.

E) ação permanente de comunicação de âmbito 
nacional sobre o crack e outras drogas, 
envolvendo p ro fiss iona is  e veículos de 
comunicação.

(Questão 50 )---------------------------------------------------------



A Política Nacional de Saúde LGBT é considerada um 
divisor de águas para as políticas públicas de saúde 
no Brasil. Sobre esse movimento em busca da 
promoção da saúde integral para essa população 
pode-se afirmar:

A) Com a epidemia da AIDS o sistema de saúde 
focou suas prioridades também nas pessoas 
travestis e transexuais, conferindo certa 
v is ib ilidade ao grupo, ocasionando uma 
preocupação exclusiva com as formas de 
contágio dessas pessoas e uma desvalorização 
de problemas de saúde mais complexos e suas 
demandas numerosas.

B) A discriminação por orientação sexual e por 
identidade de gênero incide na determinação 
social da saúde, no processo de sofrimento e 
adoecimento decorrente do preconceito e do 
estigma social reservado às populações de 
lésbicas,  gays,  bi ssexuais,  t ravest i s e 
transexuais.

C) A implementação da Política Nacional de Saúde 
LGBT possibilitou a manifestação da orientação 
sexual no interior da família e nos locais públicos, 
favorecendo para os gays o exercício pleno da 
sexualidade que, entretanto, os leva a frequentar 
lugares e situações desprovidos de condições 
favoráveis à prevenção de doenças.

D) Apesar de haver a inclusão de atenção à saúde 
dos travestis, não há uma preocupação especial 
em relação ao uso indiscriminado e sem 
orientação de hormônios femininos, assim como 
com as mortes de travestis, devido à aplicação do 
silicone industrial, utilizado para promover as 
mudanças para a feminização do corpo.

E) Os desafios na superação do preconceito e da 
discriminação serão relativamente fáceis de 
serem superados, pois relacionam-se com 
mudanças de valores baseadas no respeito às 
diferenças. Mais difícil, entretanto, será a 
r ees t ru t u r ação  de serv i ços,  ro t i nas e 
procedimentos na rede do SUS.

(Questão 51 )---------------------------------------------------------

Uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde
LGBT é:

A) o combate a ideologia de gênero que, com a 
noção de igualdade de gênero e o incentivo às 
relações homoparentais, coloca em risco as 
diferenças sexuais que possuem função 
estruturante no desenvolvimento psíquico da 
criança.

B) adequação das pol í t icas nac iona is  sos 
conhecim entos científicos e tecnológicos 
produzidos em países desenvolvidos (como EUA 
e França) visando à melhoria da condição de 
saúde da população LGBT e a uniformização dos 
cuidados e da prevenção para todos os 
indivíduos.

C) a inclusão da temática da orientação sexual e 
identidade de gênero de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais nos processos 
de educação permanente desenvolvidos pelo 
SUS.

D) relativização das homoíobias e demais formas de 
discriminação que geram a violência contra a 
população LGBT no âmbito do SUS, contribuindo 
para a adequação dessa população aos 
parâmetros sociais tradicionais,

E) distanciamento da representação do movimento 
social organizado da população LGBT nos 
Conselhos de Saúde, Conferências e demais 
instâncias de participação social visando à 
facilitação da construção de um modelo único de 
atenção à saúde.

(Questão 52 )---------------------------------------------------------



O tema da violência contra lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros, 
grupo conhecido como LGBTs, ainda é relativamente 
novo, tanto no mundo acadêmico, quanto na esfera 
das políticas públicas no Brasil. O conceito de Gênero 
baliza discussões acerca dos direitos humanos para 
a população LGBTe pode serentendido como:

A) imagem fixa e preconcebida acerca do sexo de 
alguém cujo fundamento são crenças e 
preconceitos.

B) a atração que um indivíduo sente por outro 
indivíduo, sendo heterossexual aquele que 
orienta seu desejo para pessoas do sexo oposto 
ou homossexual para pessoas do mesmo sexo.

C) situado no plano biológico, na diferenciação 
cromossômica entre indivíduos, sendo a junção 
dos cromossomos sexuais “X” e “Y” resulta em 
um indivíduo do gênero masculino e a 
constituição genética “XX" em um indivíduo do 
gênero feminino.

D) percepção do indivíduo sobre seu sexo.

E) relações estabelecidas a Dartir da percepção 
social das diferenças biológicas entre os sexos.

(Questão 53 )---------------------------------------------------------

(Questão 54 }------------------------------------------------------------

Tradicionalmente na clínica psicanalítica considera- 
se a diferenciação estrutural entre neurose e psicose 
para fins diagnósticos. A psicose caracteriza-se 
fundamentalmente por:

A) um desvio em relação ao ato sexual “normal”, no 
qual a satisfação é obtida por meio de objetos 
sexuais ou está subordinada de forma imperiosa 
a certas condições extrínsecas.

B) uma perturbação primária da relação libidinal 
com a realidade cujos sintomas manifestos 
representam uma tentativa de restauração do 
laço objetai.

C) sintomas que são a expressão simbólica de um 
conflito psíquico cujas raízes estão na história 
infantil do indivíduo e constitui um compromisso 
entre a defesa e o desejo.

D) impedimentos de natureza fisica. intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

E) um conflito defensivo que não se traduz na 
formação de sintomas nitidamente isoláveis, mas 
por traços de caráter, modos de comportamento 
ou mesmo uma organização patológica do 
conjunto da personalidade.

A Gestalt constitui uma das principais correntes 
teóricas da psicologia e surgiu como uma negação da 
fragmentação das ações e processos humanos, 
realizada pelas tendências da Psicologia científica do 
século XIX, postulando a necessidade de se 
compreender o homem como uma totalidade. Sobre 
a Gestalt é correto afirmar:

A) Uma das premissas da Gestalt é que a maneira 
como se distribuem os elementos que compõem 
os comportamentos não apresentam equilíbrio, 
simetria, estabilidade e simplicidade fazendo 
com que nossa percepção não siga a tendência 
da boa-forma.

B) A Gestalt questiona um principio implicito na 
teoria behaviorista — que há relação de causa e 
efeito entre o estímulo e a resposta — porque, 
para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio 
fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o 
processo de percepção.

C) Dentro de sua preocupação com a objetividade, a 
Gestalt estuda o comportamento procurando 
isolar o estímulo que correspondería à resposta 
esperada e desprezando os conteúdos de 
“consciência”, pela impossibilidade de controlar 
cientificamente essas variáveis.

□) As “estruturas ds personalidade” referem-se 
à q u e l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s t á v e i s  da 
personalidade que na Gestalt são subdivididas 
em traços ou disposições; tipos psicológicos e 
sistemas de pensamento e cognição.

E) A  G e s t a l t  t em c o m o  f u n d a m e n t o  a 
autopercepção, ou seja, o ser humano está 
empenhado a construir (cognitivamente) uma 
autoimagem sem a qual não pode perceber o 
mundo que o cerca.

(Questão 55 )---------------------------------------------------------

(Questão 56 )------------------------------------------------------------

Kurt Lewin é uma importante referência nos estudos
sobre grupos. Nesse campo teórico pode-se
entender grupo como:

A) um conjunto de pessoas que decidem se reunir e 
assumem as responsabilidades pelos efeitos 
dessa reunião.

B) a soma de seus membros.

C) um todo dinâmico em que a mudança no estado 
de qualquer subparte modifica o estado do grupo 
como um todo.

D) a reunião de um número de pessoas 
homogêneas voltadas a desempenhar uma 
determinada tarefa.

E) uma reunião de membros heterogêneos que são 
selecionados a part i r  de crité rios  pré- 
estabelecidos de inteligência e praticidade.

©



De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, é 
possível fazer referência a uma concepção de clínica 
tradicional ou clássica contrapondo-se a uma outra 
forma de se pensar a Psicologia Clínica, que surge 
sob a denominação utilizada por esses autores como 
tendências emergentes. São consideradas as 
principais características da Psicologia Clínica 
tradicional:

A) ênfase de uma concepção de subjetividade 
resultante de uma construção social e histórica.

B) significativas alterações na concepção de sujeito 
e, consequentemente, novas interpretações das 
teorias psicoterápicas a partir do ambiente.

C) que o referencial teórico não ocupa o espaço de 
principal norteador da prática, mas sim as 
relações sociais e a ética.

D) algumas atividades como psicodiagnóstico e/ou 
terapia individual ou grupai.

E) um maior interesse e preocupação com o 
contexto social.

(Questão 57 )---------------------------------------------------------

(Questão 58 )------------------------------------------------------------

No Brasil, as instituições de saúde constituem um 
novo campo de atuação para os psicólogos. Sendo a 
Psicologia da Saúde uma área recente, desenvolvida 
principalmente a partir da década de 70, suas 
pesquisas e aplicações visam:

A) fazer com que as pessoas incluam no seu projeto 
de v ida,  um con j un t o  de a t i t udes  e 
comportamentos ativos que as levem a promover 
a saúde e prevenira doença.

Bi compreender e atuar exclusivamente sobre a 
relação médico paciente.

C) compreender e intervir sobre os contextos sociais 
de vulnerabilidade e exclusão onde se localizam 
as condições de saúde impróprias.

D) intervir diretamente nas situações que cabem ao 
foro médico.

E) identificar doenças psicossomáticas e seus 
determinantes.

Tendo em vista o surgimento do conceito de saúde no 
contexto sanitário e as diversas tensões que 
atravessam sua definição, selecione a alternativa que 
melhor descreve conceitualmente o fenômeno 
saúde-doença na atualidade.

Ai para o campo cia saúde coletiva, saúde-doença 
são, acima de tudo, fenômenos físicos que 
podem ser diagnosticados e tratados pela 
medicina.

B) O fenômeno da doença deve ser compreendido 
pela sua complexa totalidade constituída de 
influências sociais, políticas, institucionais e 
ideológicas.

C) A doença deve ser explicada somente pelo 
r e f e r e n c i a l  b i o m é d i c o ,  c l í n i c o  e / ou  
epidemiológico.

D) Considerando o contexto social brasileiro pode- 
se considerar saúde o fenômeno em que não há 
doenças de base orgânica ou quando os 
sintomas estão controlados.

E) A saúde é a vida no silêncio dos órgãos

(Questão 59 )---------------------------------------------------------

(Questão 60 )------------------------------------------------------------

Tendo em vista o surgimento do conceito de saúde no 
contexto sanitário e as diversas tensões que 
atravessam sua definição, selecione a alternativa que 
melhor descreve conceitualmente o fenômeno 
saúde-doença na atualidade.

A) Para o campo da saúde coletiva, saúde-doença 
são, acima de tudo, fenômenos físicos que 
podem ser diagnosticados e tratados pela 
medicina.

B) A saúde é a vida no silêncio dos órgãos

c) Considerando o contexto social brasileiro pode- 
se considerar saúde o fenômeno em que não há 
doenças de base orgânica ou quando os 
sintomas estão controlados.

D) A doença deve ser explicada somente pelo 
r e f e r e n c i a l  b i o m é d i c o ,  c l í n i c o  e / ou  
epidemiológico.

E) O fenômeno da doença deve ser compreendido 
pela sua complexa totalidade constituída de 
influências sociais, políticas, institucionais e 
ideológicas.



C PROVA DISSERTATIVA )

Motivado pela leitura dos textos seguintes, sem, 
contudo, copiá-los ou parafraseá-los, redija um 
TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO com, no 
mínimo, 20 e, no máximo, 25 linhas, em modalidade e 
limites solicitados, em norma padrão da língua 
portuguesa, atribuindo-lhe um título, sobre o tema: A 
PERSISTÊNCIA DO TRABALHO ESCRAVO NO 
BRASIL.

Texto 1

Sejudh assina pacto nacional de combate ao 
trabalho escravo.

Luiza Fariello | Agência CNJ de Notícias 
Foi assinado nesta terça-feira (13/12/2016), 

após a 33a Sessão Extraordinária do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), o Pacto Federativo para 
Erradicação do Trabalho Escravo no país entre 
quinze estados e o Distrito Federal com a Secretaria 
Especial de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça e Cidadania. O acordo tem por objetivo 
promover a articulação entre os estados nas ações 
contra o trabalho escravo e aperfeiçoar as estratégias 
de enfrentamento a esse tipo de crime, definido no 
artigo 149 do Código Penal.

Disponível em: sejudh.mt.gov.br

Texto 3

RAIO-X
QUEM ÉO TRABALHADOR 
ESCRAVO CONTEMPORÂNEO

Trabalhadores libertados enire 2003 e 2014
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Disponível em:http://escravonempensar.org.br/

Texto 2

O trabalho escravo no Brasil?

No Brasil, o trabalho escravo é definido pelo 
Artigo 149 do Código Penal da seguinte maneira:

Artigo 149. Reduzir alguém a condição 
análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer 
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, 
quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto:

Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência.

§ 1o. Nas mesmas penas incorre quem:
I. cerceia o uso de qualquer meio de transporte por 

parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 
de trabalho;

II. mantém vigilância ostensiva no local de trabalho 
ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no 
local de trabalho.

§ 2o. A pena é aumentada de metade, se o 
crime é cometido:

I. contra a criança ou adolescente;
II. por motivo de preconceito de raça, cor etnia, 

religião ou origem.
Disponível em: http://escravonempensar.org.br
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