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CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

NÍVEL SUPERIOR 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

 

 

 

Antes de iniciar, confira as páginas de seu Caderno de Prova e sua sequência numérica das questões, 
comunicando qualquer falha ao fiscal para providências, pois não poderá fazê-lo posteriormente. 

 
 

 Este caderno contém a PROVA OBJETIVA com 100 (cem) questões, sem repetição ou falhas.  
 

 O tempo disponível para realização da prova será de 4 horas e 30 minutos, não havendo 
prorrogação por qualquer motivo. 
 

 Para cada uma das questões, serão apresentadas 5 (cinco) alternativas designadas pelas letras: 
A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 Assinale UMA ÚNICA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. 
 

 A rasura ou a marcação em mais de uma alternativa no CARTÃO-RESPOSTA, ANULA A 
MARCAÇÃO DA QUESTÃO. 
 

 No CARTÃO-RESPOSTA, as questões são representadas por seus respectivos números. O 
candidato deverá marcar as 100 (cem) questões, correspondentes ao número de questões deste 
caderno de prova.  
 

 Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, toda a área 
correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. Exemplo: 

 
 O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta e transcrever para ele o texto/frase a seguir, sob 
pena de eliminação: 

 

“Cultive, cuide, queira bem, o resto vem.” 

 

 O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, amassado, rasurado, riscado ou manchado, pois 
este documento não é substituível.  
 

 Os três últimos candidatos deverão sair juntos e assinar a ata de sala.  
 

INSTRUÇÕES 
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TEXTO I 

Sem quórum, Câmara adia novamente 
leitura da segunda denúncia contra 

Temer 

Sessão do plenário não foi realizada por 
causa da baixa presença de deputados. 
Supremo só poderá analisar denúncia 
contra o presidente se a Câmara autorizar. 

Por Fernanda Calgaro e Alessandra Modzeleski, 
G1, Brasília  

25/09/2017   

 

Pela segunda vez, Câmara dos 
Deputados adiou, nesta segunda-feira (25), a 
leitura da nova denúncia contra o presidente 
Michel Temer, apresentada pela Procuradoria 
Geral da República. Não houve presença 
suficiente de parlamentares para a abertura da 
sessão de plenário. A leitura é uma 
formalidade para o processo ter andamento na 
Casa.  

A sessão de plenário havia sido 
agendada para iniciar às 14h. Era necessário 
que, dos 513 deputados, pelo menos 51 
deputados estivessem presentes para que ela 
fosse aberta. No entanto, 30 minutos depois, 
com apenas 23 parlamentares na Casa, dos 
quais nove presentes no plenário, a reunião foi 
cancelada. Uma nova sessão foi marcada para 
a manhã de terça-feira (26).  

A denúncia contra Temer foi entregue 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à 
Câmara na quinta-feira (21). Na sexta-feira 
(22), a leitura já havia sido adiada, depois que 
a sessão do plenário foi cancelada, também 
por falta de quórum.  

Um dos deputados presentes nesta 
segunda, Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que 
acreditava que o quórum seria alcançado e 
trouxe a denúncia impressa para acompanhar 
a leitura. Segundo ele, a demora do governo 
em concluir essa etapa já é vista como uma 
estratégia para angariar apoio.  

"A indagação que fica é: tendo pressa 
em enterrar logo essa denúncia, por que 

governistas não se mobilizam para dar o 
quórum aqui? Parece que isso tudo, na 
verdade, faz parte do jogo. É uma sinalização 
que eles vão vender carinho esse apoio ao 
governo, como toda e qualquer matéria". 

Denúncia 

Temer foi denunciado ao STF pelos 
crimes de organização criminosa e obstrução 
de Justiça. Mas a Corte só poderá analisar a 
acusação se a Câmara autorizar.  

A votação pode acontecer em outubro, 
segundo estimou o presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).  

Nesta quinta, o Supremo rejeitou, por 10 
votos a 1, pedido da defesa de Temer para 
suspender o envio da denúncia à Câmara.  

Os advogados do presidente queriam 
que a Corte aguardasse a conclusão das 
investigações sobre se executivos da J&F 
omitiram informações nas delações 
premiadas. As provas apresentadas por eles 
compõem parte da denúncia contra Temer.  

Análise na Câmara 

Assim como na primeira denúncia 
oferecida contra Temer, por corrupção 
passiva, caberá à Câmara dos Deputados 
decidir se autoriza ou não a continuidade do 
processo ao Supremo.  

Se a denúncia seguir para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias.  

Mas, para a acusação da PGR contra o 
presidente seguir para a Corte, são 
necessários os votos de, no mínimo, 2/3 dos 
deputados, ou seja, 342 dos 513.  

Se a Câmara não der aval ao 
prosseguimento do processo, a denúncia 
ficará parada até o fim do mandato de Temer, 
em 31 de dezembro de 2018.  

https://g1.globo.com/politica/noticia/sem-quorum-
camara-adia-novamente-leitura-da-nova-denuncia-

contra-temer.ghtml 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
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QUESTÃO 1  

O uso dos vocábulos no diminutivo tem várias 
funcionalidades em um texto. Sendo assim, 
assinale a alternativa que esclarece o uso do 
diminutivo para a construção da mensagem do 
parágrafo 5. 

A) Intui um significado pejorativo para o 
contexto criado pelo período. 

B) Traduz a potencialidade do ato do verbo 
“vender”. 

C) Expõe a descrença de Chico Alencar (Psol-
RJ) em relação aos atos do presidente Temer. 

D) Soma crítica ao discurso elaborado pelo 
deputado Chico Alencar (Psol-RJ). 

E) Demonstra, de forma crítica, a crise na 
situação partidária vivenciada pelo Brasil. 

 

QUESTÃO 2  

De que maneira podemos ajustar o período 
“Se a denúncia seguir para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias” (Parágrafo 11) para que se perceba 
relação de causa e consequência na 
informação, sem que haja alteração de 
significado na mensagem?  

A) Caso a denúncia siga para o STF e os 
ministros decidirem aceitá-la, Temer se tornara 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

B) Para que a denúncia siga para o STF e os 
ministros decidam aceita-la, Temer deverá se 
tornara réu e será afastado do mandato por 
até 180 dias. 

C) A denúncia seguindo para o STF e os 
ministros decidindo aceitá-la, Temer se tornará 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

D) A denúncia seguindo para o STF e os 
ministros decidindo aceitá-la, no entanto 
Temer se tornará réu e será afastado do 
mandato por até 180 dias. 

E) Por mais que a denúncia siga para o STF e 
os ministros decidam aceitá-la, Temer se torna 
réu e será afastado do mandato por até 180 
dias. 

QUESTÃO 3  

Observe a estruturação sintática dos períodos 
1 e 2 para, em seguida, dispor sobre o uso do 
acento grave nos períodos. Verifique as 
declarações a respeito e opte pela alternativa 
correta. 

1. Nesta quinta, o Supremo rejeitou, por 10 
votos a 1, pedido da defesa de Temer para 
suspender o envio da denúncia à Câmara.  

2. Assim como na primeira denúncia oferecida 
contra Temer, por corrupção passiva, caberá à 
Câmara dos Deputados decidir se autoriza ou 
não a continuidade do processo ao Supremo.  

 

Observe as declarações: 

I- No caso 1, o uso do acento grave é exigido 
por conta da predicação verbal, tendo em vista 
que o verbo “REJEITOU” é verbo bitransitivo, 
sendo o objeto direto é todo o trecho “pedido 
da defesa de Temer para suspender o envio 
da denúncia” e o objeto indireto é “à Câmara”. 

II- No caso do período 2, “caberá” também é 
um verbo transitivo direto, tendo o objeto direto 
“à Câmara dos Deputados”. 

III- Tratando dos dois casos, levantados pelos 
períodos 1 e 2, podemos declarar que, no 
período 1, a regência da preposição está 
centrada na expressão “envio”, exigindo o uso 
do acento grave que se funde com o artigo do 
vocábulo “Câmara”. Já no período 2, a 
regência da preposição está sob a influência 
do verbo “caberá” por se tratar de um verbo 
transitivo indireto. 

Assinale a alternativa coerente quanto às 
declarações I, II e III. 

A) A declaração I está verdadeira. 

B) A declaração II está verdadeira. 

C) Apenas a declaração III está verdadeira. 

D) As declarações I e II estão verdadeiras. 

E) Todas as declarações estão falsas. 

 

 

 

 



 
 

UERR | Concurso Público da CODESAIMA – 2017 

 

 

Cargo: NS – Psicólogo                             Caderno da Prova Objetiva                                                       - 4 - 

QUESTÃO 4  

Na estruturação do seguinte parágrafo, 
verificamos que há repetições de termos 
desnecessários. Verifique em que item sua 
reescrita demonstra soluções para  tal desvio 
textual. 

A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer a leitura era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou as novas denúncias impressas. 

A) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer a leitura era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou o documento. 

B) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer ela era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou tal documento impresso. 

C) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazê-la  era um dos objetivos 
do deputado Chico Alencar (Psol-RJ), pois foi 
um dos poucos presentes que levou o 
documento impresso. 

D) A leitura delas contra o presidente Michel 
Temer é uma formalidade para o processo ter 
andamento na Câmara dos Deputados. Fazê-
la era um dos objetivos do deputado Chico 
Alencar (Psol-RJ), pois foi um dos poucos 
presentes que levou as novas denúncias 
impressas. 

E) A leitura de novas denúncias contra o 
presidente Michel Temer é uma formalidade 
para o processo ter andamento na Câmara 
dos Deputados. Fazer ela era um dos 
objetivos do deputado Chico Alencar (Psol-
RJ), pois foi um dos poucos presentes que 
levou as novas denúncias impressas. 

 

TEXTO II 

 

JOSÉ 
 
E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
Você que é sem nome, 
que zomba dos outros, 
Você que faz versos, 
que ama, protesta? 
e agora, José? 
 
Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 
não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 
 
E agora, José? 
Sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
seu terno de vidro, 
sua incoerência, 
seu ódio, - e agora? 
 
Com a chave na mão  
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
Minas não há mais! 
José, e agora? 
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Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse, 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse... 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja do galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? 

Carlos Drummond de Andrade  

 

QUESTÃO 5  

O texto II complementa o raciocínio implícito 
no texto I que, embora de caráter imparcial e 
informativo, cria, em alguns leitores, um 
posicionamento em relação à situação política 
atual de nosso país. Assinale o item onde se 
esclarece tal interpretação do leitor quando faz 
a análise do texto I e II. 

A) No texto I, é exposta uma situação política 
de denúncia quanto ao atual presidente em 
exercício do país. Na exposição da situação, 
fica evidente a apatia dos deputados por não 
acreditarem que qualquer votação, em relação 
ao andamento do processo de denúncia contra 
Temer, faria efeito para reverter a situação 
política do país. No texto II, percebemos uma 
concepção pessimista em relação à vida de 
José. 

B) Tanto no texto I como no II, há uma total e 
clara perspectiva negativa da existência 
humana. 

C) Não há como estabelecer relação entre o 
discurso do texto I com o texto II. 

D) Muitas são as perspectivas de interpretação 
do texto I, inclusive não podemos tratar o 
destino da denúncia como indefinido. 

E) O texto II, embora de composição 
cronológica anterior ao texto I e de gênero 

textual diverso, o eu lírico deixa claro a falta de 
perspectiva para a existência de José. 
Também ao ler o texto I, a falta de perspectiva 
pode existir, tendo em vista que está indefinido 
o destino da denúncia. 

 

QUESTÃO 6  

Aponte o verso do texto JOSÉ em que se 
percebe uma expectativa de esperança dada 
pelo eu lírico. 

A) Verso 01 

B) Verso 03 

C) Verso 04 

D) Verso 05 

E) Verso 06 

 

QUESTÃO 7  

Identifique o período, subtraído do texto I, que 
tem o trecho sublinhado que exerce a mesma 
função sintática do verso sublinhado na 
seguinte estrofe: 

 

Sozinho no escuro 
qual bicho-do-mato, 
sem teogonia, 
sem parede nua 
para se encostar, 
sem cavalo preto 
que fuja do galope, 
você marcha, José! 
José, para onde? 

 

A) Era necessário que, dos 513 deputados, 
pelo menos 51 deputados estivessem 
presentes para que ela fosse aberta. 

B) No entanto, 30 minutos depois, com apenas 
23 parlamentares na Casa, dos quais nove 
presentes no plenário, a reunião foi cancelada. 

C) Um dos deputados presentes nesta 
segunda, Chico Alencar (Psol-RJ) afirmou que 
acreditava que o quórum seria alcançado e 
trouxe a denúncia impressa para acompanhar 
a leitura 
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D) [...]tendo pressa em enterrar logo essa 
denúncia, por que governistas não se 
mobilizam para dar o quórum aqui? 

E) Os advogados do presidente queriam que a 
Corte aguardasse a conclusão das 
investigações sobre se executivos da J&F 
omitiram informações nas delações 
premiadas. 

 

QUESTÃO 8  

Sobre a redação oficial, é inverídico afirmar 
que: 

A) A redação oficial se trata da maneira pela 
qual o Poder Público redige atos normativos e 
comunicações. 

B) De intencionalidade para a comunicação 
pública,  os atos normativos não podem ser 
textos de natureza obscura. Assim a 
publicidade implica, necessariamente, na 
clareza e concisão. 

C) As comunicações oficiais não são 
necessariamente uniformes, tendo em vista 
que o Serviço Público não é o único 
comunicador, bem como não é o único 
receptor. 

D) A redação oficial não é, portanto, 
necessariamente árida e infensa à evolução 
da língua. É que sua finalidade básica – 
comunicar com impessoalidade e máxima 
clareza – impõe certos parâmetros ao uso que 
se faz da língua, de maneira diversa daquele 
da literatura, do texto jornalístico, da 
correspondência particular, etc. 

E) A redação oficial deve caracterizar-se pela 
impessoalidade, uso do padrão culto de 
linguagem, clareza, concisão, formalidade e 
uniformidade. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 9  

A partir das normas do Manual de Redação da 
Presidência da República, o endereçamento 
das comunicações dirigidas às autoridades, 
tratadas por Vossa Excelência, terão as 
seguintes formas: 

I 

A Sua Excelência o Senhor 

  Fulano de Tal 

  Ministro de Estado da Justiça 

 70.064-900 – Brasília. DF 

 

II 

A Sua Excelência o Senhor 

Senador Fulano de Tal 

Senado Federal 

70.165-900 – Brasília. DF 

 

III 

Ao Excelentíssimo o Senhor 

Fulano de Tal 

Defensor Público 

Rua ABC, nº. 123 

01.010-000 – São Paulo. SP 

 

Aponte a opção verdadeira: 

A) O modelo I é o único correto; 

B) Apenas os modelos II e III estão corretos; 

C) O modelo III é o único correto; 

D) Apenas os modelos I e II estão corretos; 

E) Todos os modelos são reconhecidos pelo 
Manual de Redação da Presidência da 
República. 
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QUESTÃO 10  

Aponte os aspectos comuns utilizados ao 
redigir ofícios, avisos e memorandos. 

A) Tipo e número do expediente, seguido da 
sigla do órgão a que se destina. 

B) Local e data em que foi assinado, por 
extenso, com alinhamento à esquerda. 

C) Destinatário: o nome e o cargo da pessoa 
a quem é dirigida a comunicação. No caso do 
memorando, deve ser incluído também o 
endereço. 

D) O Assunto pode ser facultativo no aviso. 

E) No texto, os parágrafos  devem ser 
numerados, exceto nos casos em que estes 
estejam organizados em itens ou títulos e 
subtítulos. 

 

QUESTÃO 11  

Para Aristóteles, a excelência moral é o que 
torna o homem bom e justo. Assinale a 
alternativa correta. 

A) A excelência moral independe de nossas 
escolhas. 

B) Nossas escolhas são impetradas pelo 
acaso e não podemos de modo algum, nos 
tornar melhores pelo uso da reta razão. 

C) Para alcançarmos a excelência moral, o 
cálculo entre o excesso, a falta e a questão da 
moderação, são elementos supérfluos e 
desnecessários. 

D) A excelência moral é uma forma de 
disposição que se relaciona com nossas ações 
e emoções e que, quando bem cultivada, 
promove a mediania e a moderação. 

E) Para Aristóteles, o alcance da postura ética 
depende, estritamente, da sorte e do acaso. O 
exercício do hábito, no caso, possui papel 
secundário em relação à excelência moral. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12  

Existem diversas teorias clássicas que tratam 
da ética e da moral. Um pensador muito 
conhecido e fundamental em relação ao tema 
é Maquiavel. Considerando a importância do 
autor, sua obra e sua teoria, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Maquiavel é o autor da obra “Ética a 
Nicômaco”, na qual ele defende que todas as 
coisas tendem a um bem qualquer e que as 
relações entre a ética e a política não devem 
se pautar no realismo político. 

B) Segundo o pensador Maquiavel, devemos 
observar a realidade efetiva das coisas, e as 
relações éticas e políticas precisam ter um 
olhar realista. 

C) Ao escrever a obra “O Príncipe”, Maquiavel 
mostra o quanto os homens tendem às suas 
inclinações, sendo que, muitas vezes, se 
mostram egoístas, ingratos e ávidos de lucro. 
Sendo assim, para governar com excelência, o 
governante deve estar atento às inclinações 
humanas e interpretar os acontecimentos 
políticos de forma realista. 

D) O príncipe (governante) deve ser capaz de 
interpretar a verdade efetiva das coisas, 
mesmo que, às vezes, ela seja extremamente 
suja, cruel e corrompida. 

E) Interpretar a ética e a política de forma 
realista é fundamental. 

 

QUESTÃO 13  

Considerando as teorias de Aristóteles e 
Maquiavel, em relação ao tema da ética, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Para Aristóteles, todas as coisas tendem a 
um bem qualquer. Dessa forma, cada coisa 
tem uma finalidade (teleologia). A finalidade do 
homem, considerando que sua parte mais 
elevada é a alma, é o cultivo e o uso 
adequado da razão. 

B) Para Maquiavel, a ética adequada para um 
pai de família pode não o ser para um 
governante. Sendo assim, o governante deve 
ser sábio e astuto para interpretar as coisas de 
forma realista. 
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C) Aristóteles e Maquiavel possuem teorias 
éticas semelhantes, embora Aristóteles seja 
um idealista radical e Maquiavel defende uma 
teleologia absolutamente contrária ao realismo 
político. 

D) Aristóteles é um importante filósofo grego 
que foi discípulo de Platão. 

E) Para Maquiavel, o apoio do povo ao 
governante é o fundamento mais sólido para 
um estado. Quando o povo apoia o Príncipe, é 
muito mais fácil para ele governar. 

 

QUESTÃO 14  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O Capítulo I, Seção I, trata das regras 
“deontológicas”. Por regras “deontológicas” 
devemos entender os deveres do servidor 
público. 

B) Elementos como a dignidade, o decoro, o 
zelo, a eficácia e a consciência dos princípios 
morais são norteadores do servidor público. 

C) O servidor público não deve, jamais, 
desprezar o elemento ético de sua conduta. 
Nestes termos, podemos considerar que o 
servidor público deve ser um sujeito ético. 

D) O Capítulo I, Seção I, trata das regras 
“deontológicas”. Por regras “deontológicas” 
não devemos entender os deveres do servidor 
público. Esta seção, na verdade, trata 
estritamente das vantagens individuais e 
benefícios que alcança todo aquele que 
assume qualquer cargo público. 

E) A moralidade do ato administrativo é 
fundamental. Ela exige observância e 
equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, no 
âmbito da conduta do servidor público. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) São os tributos pagos direta ou 
indiretamente por todos que custeiam a 
remuneração de todo servidor público. 

B) Embora pareça que sim, de fato não são os 
tributos pagos direta ou indiretamente por 
todos que custeiam a remuneração de todo 
servidor público. 

C) Há uma contrapartida em relação à 
remuneração do servidor público. Enquanto 
sujeito ético de posição fundamental à 
sociedade, é necessário que sua moralidade 
administrativa se integre no Direito e na 
moralidade, agindo em favor da legalidade. 

D) Ao exercer sua função, o servidor público 
age perante a comunidade e essa sua ação 
deve ser entendida como um acréscimo ao 
seu próprio bem-estar individual. 

E) Enquanto cidadão, integrante da sociedade, 
para o funcionário público, o êxito do trabalho 
coletivo deve ser internalizado como o seu 
maior patrimônio. 

 

QUESTÃO 16  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) A função pública não deve ser tida como 
exercício profissional, embora ela se integra, 
naturalmente, na vida particular de cada 
servidor público. 

B) No dia a dia do trabalho, para o servidor 
público, os fatos e atos verificados em sua 
vida privada não poderão jamais acrescer ou 
diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

C) O artigo VII da Seção I, do capítulo I, afirma 
que: “salvo os casos de segurança nacional, 
investigações policiais ou interesse superior do 
Estado e da Administração Pública, a serem 
preservados em processo previamente 
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declarado sigiloso, nos termos da lei, a 
publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento 
ético contra o bem comum, imputável a quem 
a negar”. 

D) Nem toda pessoa tem “direito à verdade”. 
Eis o que afirma o artigo VIII da Seção I, do 
capítulo I. 

E) Em vista de o artigo VIII da Seção I, do 
capítulo I, explicar que nem toda pessoa tem 
direito à verdade, quando necessário, ocorre 
que eventualmente o servidor público poderá 
falseá-la, desde que devidamente aprovado e 
requerido pelo chefe. 

 

QUESTÃO 17  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) Com muita propriedade, o artigo VIII da 
Seção I, do capítulo I, explica que “nenhum 
Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o 
poder corruptivo do hábito do erro, da 
opressão ou da mentira, que sempre aniquilam 
até mesmo a dignidade humana quanto mais a 
de uma Nação”. 

B) Ações e hábitos como a cortesia, a boa 
vontade, o cuidado, etc., são coisas que 
trazemos de casa e que não precisam, de 
modo algum, ser cultivadas e aprimoradas 
pelo servidor público. 

C) Ao dizer a verdade, esforço e disciplina são 
facultativos para o servidor público. 

D) Tratar mal uma pessoa que paga seus 
tributos direta ou indiretamente não significa, 
de forma alguma, causar-lhe dano moral. São 
coisas que acontecem e basta que o servidor 
peça desculpas, caso seja solicitado pelo seu 
respectivo chefe. 

E) O Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 
1994, o qual aprova o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal não orienta o servidor 
público em relação a como proceder de forma 

adequada em suas relações interpessoais de 
trabalho. 

 

QUESTÃO 18  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) O artigo IX da Seção I, do capítulo I, 
explicita que “causar dano a qualquer bem 
pertencente ao patrimônio público, 
deteriorando-o, por descuido ou má vontade, 
não constitui apenas uma ofensa ao 
equipamento e às instalações ou ao Estado, 
mas a todos os homens de boa vontade que 
dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas 
esperanças e seus esforços para construí-los”. 

B) O servidor precisa estar atento às ordens 
legais dos seus superiores, em vista da boa 
execução do serviço público. 

C) Dentro de seu setor e de suas 
competências, o funcionário público deve 
primar pela excelência e evitar a formação de 
filas longas e atraso na prestação do serviço. 

D) O servidor público deve promover o bem 
comum e evitar a todo o custo que os bens 
públicos se deteriorem. 

E) O servidor público deve promover o bem 
comum, embora não seja o seu papel evitar 
que os bens públicos se deteriorem. 

 

QUESTÃO 19  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética profissional do servidor público civil do 
poder executivo federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) Conforme bem explica o artigo XII da Seção 
I, do capítulo I, “Toda ausência injustificada do 
servidor de seu local de trabalho é fator de 
desmoralização do serviço público, o que 
quase sempre conduz à desordem nas 
relações humanas”. 

B) O serviço público é um lugar de conflito, 
portanto, ao servidor público, nem sempre, 
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cabe que ele busque a harmonia e o espírito 
coletivo. 

C) A atividade pública não é uma grande 
oportunidade para o crescimento e 
engrandecimento da nação. A atividade 
pública é um mal necessário. 

D) O respeito, a harmonia e a conduta ética 
são elementos facultativos da ação do 
funcionário público. Como sugere o pensador 
Maquiavel, existem meios que justificam os 
fins. Portanto, por vezes, é necessário e 
aceitável agir de forma antiética no serviço 
público, isto porque o serviço público é um 
local de conflitos. 

E) O servidor público deve evitar todo e 
qualquer ato de transparência e publicidade. 

 

QUESTÃO 20  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) A Seção II, ao tratar “Dos Principais 
deveres do servidor público”, mostra que o 
servidor público tem muitos direitos e 
pouquíssimos deveres. É por isso que muita 
gente se esforça para entrar no serviço 
público, isto é, para adquirir muitos direitos e 
poucos deveres. 

B) É dever do servidor público desempenhar 
suas funções de cargo, setor e função. 

C) É dever do servidor público desempenhar 
sua função a tempo, com excelência e em 
consonância às instruções organizacionais e 
normas estabelecidas. 

D) É dever do servidor público zelar, quando 
do exercício do direito de greve, segundo às 
exigências da defesa da vida e da segurança 
coletiva. 

E) É dever do servidor público ter consciência 
que o seu trabalho é regido por princípios 
éticos. 

 

 

QUESTÃO 21  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
correta. 

A) No serviço público, é fundamental ter uma 
postura obediente. Fundamental é aceitar as 
exigências da chefia, mesmo que, por vezes, 
pareçam estranhas e contrárias ao bem 
comum. 

B) Elementos como ser probo, reto, leal e 
justo, são facultativos no exercício do trabalho 
público. Manter boas relações de trabalho e ter 
bom caráter são coisas distintas e que não se 
relacionam diretamente com o serviço público. 

C) Por vezes, caso ele considere adequado, o 
funcionário está previamente autorizado a 
retardar algumas prestações de contas, mas 
não todas. 

D) Quando estiver no trabalho, diante de duas 
opções, o funcionário público deve escolher a 
que lhe dê menos trabalho individualmente, 
mesmo que essa opção não seja a melhor e 
mais vantajosa para o bem comum. 

E) Dentro do serviço público, é necessário que 
o servidor tenha consciência de que o seu 
trabalho é norteado por princípios éticos que 
são materializados cotidianamente na 
adequada prestação dos serviços públicos. A 
função do servidor público também é, 
certamente, uma função ética. 

 

QUESTÃO 22  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Cabe ao servidor público tratar 
cuidadosamente os usuários dos serviços, 
bem como aperfeiçoar os processos de 
comunicação e contato com o público. 

B) O respeito à hierarquia, no âmbito do 
serviço público, é absoluto e independe de 
circunstâncias específicas. No caso, é vetado 
o direito de representar contra qualquer 
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comprometimento indevido da estrutura em 
que se funda o Poder Estatal. Eis o que afirma 
com muita propriedade a Seção II, em seu 
artigo XIV. 

C) Na verdade, no âmbito do serviço público, 
deve-se estar atento ao respeito à hierarquia, 
embora sem nenhum temor de representar 
contra qualquer comprometimento indevido da 
estrutura em que se funda o Poder Estatal, 
desde que em conformidade com os princípios 
da ética e do bem comum. 

D) É um dever do servidor público resistir a 
todas as pressões de superiores hierárquicos, 
de contratantes, interessados e outros que 
visem obter quaisquer favores individuais e 
contrários ao bem comum. 

E) O servidor público deve ser assíduo e 
trabalhar de forma ordenada. 

 

QUESTÃO 23  

Considerando o Decreto nº 1.171, de 22 de 
junho de 1994, o qual aprova o Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) É responsabilidade de todo servidor público 
manter limpo e em perfeita ordem o local de 
trabalho. 

B) O servidor público deve cumprir, de acordo 
com as normas do serviço e as instruções 
superiores, as tarefas de seu cargo ou função, 
tanto quanto possível. Por vezes, ele pode 
evitar fiscalizações de seus atos ou de seu 
setor, desde que devidamente instruído pelos 
superiores, ainda que tais instruções pareçam 
incidir contra o bem comum. 

C) É dever do servidor público manter-se 
atualizado com as instruções, as normas de 
serviço e a legislação pertinentes ao órgão 
onde exerce suas funções. 

D) O funcionário público deve abster-se, de 
forma absoluta, de exercer sua função, poder 
ou autoridade com finalidade estranha ao 
interesse público. 

E) O funcionário público deve apresenta-se ao 
trabalho com vestimentas adequadas ao 
exercício da função. 

QUESTÃO 24  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as Sanções 
Aplicáveis aos Agentes Públicos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Estão também sujeitos às penalidades 
desta lei os atos de improbidade praticados 
contra o patrimônio de entidade que receba 
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou 
creditício, de órgão público bem como 
daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de 
cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, limitando-se, nestes casos, a 
sanção patrimonial à repercussão do ilícito 
sobre a contribuição dos cofres públicos. 

B) Os agentes públicos de qualquer nível ou 
hierarquia são obrigados a velar pela estrita 
observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no 
trato dos assuntos que lhe são afetos. 

C) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral 
ressarcimento do dano. 

D) No caso de enriquecimento ilícito, perderá o 
agente público ou terceiro beneficiário os bens 
ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

E) Quando o ato de improbidade causar lesão 
ao patrimônio público ou ensejar 
enriquecimento ilícito, não caberá a autoridade 
administrativa responsável pelo inquérito, em 
hipótese alguma, representar ao Ministério 
Público, para a indisponibilidade dos bens do 
indiciado. 

 

QUESTÃO 25  

Considerando a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 
1992, a qual versa sobre as Sanções 
Aplicáveis aos Agentes Públicos, em vista do 
Capítulo II, Seção I, Dos Atos de Improbidade 
Administrativa que Importam Enriquecimento 
Ilícito, assinale a alternativa incorreta. 

A) O artigo 9° explica com propriedade que: 
“Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir 
qualquer tipo de vantagem patrimonial 
indevida em razão do exercício de cargo, 
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mandato, função, emprego ou atividade nas 
entidades mencionadas no art. 1° desta lei”. 

B) Constitui ato de improbidade administrativa 
receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 
móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou 
indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público. 

C) Constitui ato de improbidade administrativa 
perceber vantagem econômica, direta ou 
indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem móvel ou imóvel, ou a 
contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor 
de mercado. 

D) Não há desacerto ou ato de improbidade 
administrativa em aceitar emprego, comissão 
ou exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou jurídica 
que tenha interesse suscetível de ser atingido 
ou amparado por ação ou omissão decorrente 
das atribuições do agente público, durante a 
atividade. 

E) Constitui ato de improbidade administrativa 
adquirir, para si ou para outrem, no exercício 
de mandato, cargo, emprego ou função 
pública, bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do patrimônio 
ou à renda do agente público. 

 

QUESTÃO 26  

A CODESAIMA foi criada com a finalidade de 
promover o desenvolvimento rural e urbano no 
seu território de atuação. Para a consecução 
desse objetivo, a empresa poderá promover 
diversas medidas, exceto: 

A) elaborar projetos relacionados à 
colonização e mineração; 

B) elaborar e executar, em convênio com os 
Municípios, projetos relativos à ocupação 
racional das áreas urbanas; 

C) distribuir lucros aos empregados, 
anualmente, sempre que houver superávit da 
empresa; 

D) participar do capital de empresas de 
produção, beneficiamento e industrialização de 
produtos primários; 

E) praticar atos de comércio e de indústria. 

 

QUESTÃO 27  

O regime jurídico aplicável à CODESAIMA é o 
da legislação que rege as: 

A) sociedades em nome coletivo; 

B) sociedades simples; 

C) sociedades limitadas; 

D) empresas públicas; 

E) sociedades anônimas. 

 

QUESTÃO 28  

De acordo com a Lei federal n. 6.693/79, não 
se insere entre os órgãos integrantes da 
estrutura societária da CODESAIMA: 

A) o conselho de administração; 

B) o conselho de consumidores; 

C) a diretoria; 

D) o conselho fiscal; 

E) a assembleia geral de acionistas. 

 

QUESTÃO 29  

Por força de lei, constitui recurso financeiro 
pertencente à CODESAIMA: 

A) o capital intelectual produzido no interior da 
companhia; 

B) o valor arrecadado a título de encargos 
trabalhistas e sociais dos empregados; 

C) os bens patrimoniais de propriedade do 
Estado de Roraima; 

D) o valor descontado em folha de pagamento 
oriundo de empréstimos consignados obtidos 
pelos empregados; 

E) as doações recebidas de pessoas físicas ou 
jurídicas. 
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QUESTÃO 30  

No que tange à atividade de controle dos bens 
e valores públicos administrados pela 
CODESAIMA, é correto afirmar que: 

A) externamente, está sujeita ao controle do 
Tribunal de Contas; 

B) se submete ao controle do Ministério 
Público, que aprovará todas as suas 
alterações estatutárias; 

C) o Conselho Fiscal é competente para 
exercer o controle externo, podendo fiscalizar, 
por qualquer de seus membros, os atos dos 
administradores e verificar o cumprimento dos 
seus deveres legais; 

D) por possuir autonomia patrimonial e 
administrativa, não se sujeita a controle 
externo, mas apenas aos mecanismos de 
controle interno; 

E) em virtude de integrar a Administração 
Pública do Estado de Roraima, em hipótese 
alguma, sofrerá fiscalização pelo Tribunal de 
Contas da União. 

 

QUESTÃO 31  

De acordo com a Constituição estadual, 
constitui objetivo fundamental do Estado de 
Roraima: 

A) promover a igualdade entre os estados; 

B) garantir o desenvolvimento nacional 
sustentável; 

C) definir as microrregiões prioritárias para 
produção de alimentos e demais explorações, 
de acordo com as vocações naturais do 
Estado; 

D) incentivar o intercâmbio socioeconômico, 
cultural, político e ambiental com os países da 
América Latina; 

E) assegurar a observância do princípio da 
livre ocupação do território. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 32  

Em conformidade com a Constituição do 
Estado de Roraima, assinale a alternativa 
correta. 

A) Em hipótese alguma o Estado intervirá no 
Município. 

B) A Constituição estadual possui um catálogo 
ou rol de direitos fundamentais semelhante ao 
previsto no art. 5º da Constituição Federal. 

C) A propriedade privada é enumerada como 
um direito social. 

D) Os municípios não possuem Constituições 
próprias, sendo regidos pelas respectivas leis 
orgânicas, que observarão os princípios da 
Constituição Federal e da estadual. 

E) O Governador, com autorização da 
Assembleia Legislativa, poderá decretar a 
transferência da Capital, temporariamente, 
para outra cidade do território nacional. 

 

QUESTÃO 33  

Analise as proposições seguintes acerca do 
aproveitamento dos recursos minerais em face 
das regras da Constituição Estadual. 

I. Incluem-se expressamente entre os bens do 
Estado de Roraima os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo, situados em seu 
território.  

II. As empresas mineradoras aplicarão 
anualmente parte dos recursos gerados com o 
aproveitamento dos bens minerais nos 
Municípios em que estiverem situadas as 
minas e jazidas. 

III. É obrigação das empresas mineradoras 
promoverem a recuperação do solo e o 
reflorestamento em locais onde foram 
executadas atividades de mineração. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

E) III, apenas. 
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QUESTÃO 34  

No tocante às disposições da Constituição do 
Estado de Roraima sobre a organização dos 
Poderes, assinale a opção correta.  

A) Perderá o mandato o Governador que 
assumir outro cargo público, mesmo que em 
virtude de aprovação em concurso público. 

B) O Governador e o Vice-Governador 
deverão ser domiciliados na Capital do Estado 
de Roraima. 

C) 15 dias é o período máximo que o 
Governador pode ausentar-se para o exterior 
sem autorização da Assembleia Legislativa. 

D) Os Secretários de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de 18 anos e no 
exercício dos direitos políticos. 

E) Compete ao Governador a iniciativa da 
proposta orçamentária da Defensoria Pública, 
órgão da Administração Direta, dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

 

QUESTÃO 35  

O Estado detém competência para, 
concorrentemente com a União, legislar sobre: 

A) interesses locais; 

B) desapropriação; 

C) águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão; 

D) direito penal e direito civil; 

E) florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
e preservação da natureza. 

 

QUESTÃO 36  

Acerca da disciplina da Administração Pública 
estabelecida na Constituição Estadual, 
assinale a alternativa correta. 

A) A remuneração dos servidores públicos só 
poderá ser fixada ou aumentada por lei, 
podendo a alteração que não acarretar 
aumento de despesa ser efetuada por decreto. 

B) Os vencimentos dos cargos do Poder 
Judiciário não poderão ser superiores aos 
pagos pelo Poder Executivo. 

C) O limite etário para o ingresso inicial no 
serviço público estadual é 65 anos. 

D) Nenhum servidor do Poder Executivo 
perceberá remuneração ou subsídio superior 
ao do Governador. 

E) Os empregados e servidores da 
Administração Indireta contribuirão para um 
fundo próprio de previdência pública, distinto 
do instituto de previdência da Administração 
Direta. 

 

QUESTÃO 37  

Assinale a opção correta acerca da 
organização dos Poderes e das funções 
essenciais à justiça, considerando as 
disposições da Constituição do Estado de 
Roraima. 

A) A Constituição estadual poderá ser 
emendada mediante proposta de iniciativa 
popular. 

B) O subsídio dos Deputados Estaduais será 
fixado em lei de iniciativa da Assembleia, na 
razão de, no máximo, 90,25% do subsídio de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

C) O controle externo dos órgãos da 
Administração Direta estadual é realizado pelo 
Tribunal de Contas do Estado – TCE, com o 
auxílio da Assembleia Legislativa. 

D) O Tribunal de Justiça compõe-se de, no 
mínimo, 7 Desembargadores nomeados 
exclusivamente dentre magistrados de 
carreira. 

E) Compete ao Governador nomear os 
dirigentes das empresas estatais, cabendo à 
mesa da Assembleia Legislativa exonerá-los 
em caso de crime de responsabilidade. 
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QUESTÃO 38  

De acordo com a Resolução nº. 001/2017, do 
Conselho de Administração da CODESAIMA, 
o desenvolvimento funcional do empregado na 
carreira se dá mediante: 

A) promoção e progressão; 

B) ascensão funcional e progressão por 
titulação; 

C) por promoção por tempo de serviço e 
acesso; 

D) progressão horizontal e progressão vertical; 

E) progressão por merecimento e progressão 
por antiguidade, alternadamente. 

 

QUESTÃO 39  

À luz da Resolução nº. 001/2017, do Conselho 
de Administração, assinale a opção correta. 

A) O empregado público da CODESAIMA 
somente adquirirá a estabilidade após a 
aprovação no estágio probatório, que terá 
duração de 2 anos. 

B) A cessão do servidor para outro órgão ou 
entidade suspende o interstício para a 
obtenção do desenvolvimento na carreira. 

C) A remuneração do empregado não poderá 
ultrapassar o valor em espécie do subsídio 
mensal pago ao Diretor Presidente da 
CODESAIMA. 

D) A natureza pública do vínculo estabelecido 
entre o empregado e a CODESAIMA afasta os 
benefícios instituídos na CLT para os 
empregados da iniciativa privada. 

E) É vedado ao empregado público da 
CODESAIMA licenciar-se do cargo para tratar 
de interesses particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 40  

Analise a seguinte situação-problema: Daniel, 
empregado da CODESAIMA, e sua esposa 
decidiram ter um filho. A esposa engravidou, 
porém, devido a complicações durante o 
trabalho de parto, veio a óbito. O filho 
sobreviveu e ficou aos cuidados do pai. 

Nessa hipótese, tomando por base o disposto 
no Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, 
Daniel: 

A) disporá de 5 dias consecutivos de licença 
paternidade; 

B) será dispensado 1 hora por dia da jornada 
de trabalho, pelo período máximo de 60 dias; 

C) gozará de licença paternidade pelo período 
de 15 dias; 

D) receberá um auxílio equivalente a 30% do 
salário-base para a colocação do recém-
nascido em uma creche; 

E) usufruirá do tempo de licença a que teria 
direito a mãe, se fosse empregada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

QUESTÃO 41  

Assinale a alternativa incorreta. De acordo 
com o Código de ética do psicólogo, é vedado 
ao psicólogo: 

A) praticar ou ser conivente com quaisquer 
atos que caracterizem negligência, 
discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão; 

B) induzir as convicções políticas, filosóficas, 
morais, ideológicas, religiosas, de orientação 
sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 
quando do exercício de suas funções 
profissionais, exceto quando for solicitado pelo 
gestor; 

C) utilizar ou favorecer o uso de conhecimento 
e a utilização de práticas psicológicas como 
instrumentos de castigo, tortura ou qualquer 
forma de violência; 

D) acumpliciar-se com pessoas ou 
organizações que exerçam ou favoreçam o 
exercício ilegal da profissão de psicólogo ou 
de qualquer outra atividade profissional; 

E) ser conivente com erros, faltas éticas, 
violação de direitos, crimes ou contravenções 
penais praticadas por psicólogos na prestação 
de serviços profissionais. 

 

QUESTÃO 42  

Quanto aos deveres fundamentais dos 
Psicólogos, assinale a alternativa incorreta.  

A) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir 
o Código de Ética. 

B) Assumir responsabilidades profissionais por 
quaisquer atividades que seja solicitado, por 
indivíduo com cargo de poder na instituição 
em que preste serviço. 

C) Prestar serviços psicológicos de qualidade, 
em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, 
utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência 

psicológica, na ética e na legislação 
profissional. 

D) Prestar serviços profissionais em situações 
de calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefício pessoal. 

E) Estabelecer acordos de prestação de 
serviços que respeitem os direitos do usuário 
ou beneficiário de serviços de Psicologia. 

 

QUESTÃO 43  

Há grande controvérsia sobre a distinção da 
psicoterapia para as demais relações 
humanas, em que uma pessoa auxilia a outra 
a resolver um problema pessoal. Dentre as 
principais características da psicoterapia, 
analise as questões a seguir e assinale a 
alternativa correta. 

A) É um método de tratamento realizado por 
um profissional treinado, com o objetivo de 
reduzir ou remover um problema, queixa ou 
transtorno definido de um paciente, o cliente 
que deliberadamente busca ajuda. 

B) O terapeuta utiliza meios psicológicos como 
forma de persuadir o cliente ou paciente. 

C) É realizada em um contexto primariamente 
pessoal (a relação terapêutica). 

D) A comunicação verbal não é considerada o 
principal recurso. 

E) É uma atividade que não depende da 
colaboração entre paciente e terapeuta. 

 

QUESTÃO 44  

Há diversos modelos e concepções de 
psicoterapia, no entanto Jerome Frank (1973) 
afirma que há três componentes que são 
comuns a todas as psicoterapias. A respeito 
das características das psicoterapias, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) A psicoterapia ocorre no contexto de uma 
relação de confiança emocionalmente 
carregada em relação ao terapeuta. 
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B) A psicoterapia envolve interação face a 
face, com alguns métodos baseados em 
crenças religiosas, capazes de provocar alívio 
dos sintomas.  

C) A psicoterapia ocorre em um contexto 
terapêutico, no qual o paciente acredita que o 
terapeuta irá ajudá-lo e confia que esse 
objetivo será alcançado. 

D) Existe um racional, um esquema conceitual 
ou um mito que provê uma explicação 
plausível para o desconforto (sintoma ou 
problema) e um procedimento ou um ritual 
para ajudar o paciente a resolvê-lo. 

E) A psicoterapia é uma atividade colaborativa 
entre o paciente e o terapeuta, distanciando-se 
de uma ação predominantemente unilateral, 
exercida por alguém sobre outra pessoa, como 
ocorre com outros tratamentos médicos. 

 

QUESTÃO 45  

Para que um modelo psicoterápico seja 
considerado consolidado, deve estar 
embasado em uma teoria abrangente, que 
ofereça uma explicação coerente (um racional) 
sobre a origem, a manutenção dos sintomas e 
a forma de eliminá-los. Sobre os demais 
critérios para o modelo psicoterápico, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Os objetivos a que se propõe modificar 
devem ser claramente especificados. 

B) Devem existir evidências empíricas da 
efetividade da técnica proposta. 

C) Deve haver comprovação de que as 
mudanças observadas são decorrentes das 
técnicas utilizadas e não de outros fatores. 

D) Os resultados devem ser mantidos a curto 
prazo. 

E) Deve apresentar uma relação 
custo/efetividade favorável na comparação 
com outros modelos ou alternativas de 
tratamento. 

 

 

 

 

QUESTÃO 46  

A abordagem teórica psicanalítica é 
considerada um conjunto de teorias 
psicológicas sobre o funcionamento mental, 
sobre a formação da personalidade e de 
aspectos de caráter, tanto aqueles 
considerados normais, como os 
psicopatológicos (sexualidade infantil, 
inconsciente dinâmico, conflito psíquico, 
mecanismos de defesa e formação de 
sintomas). Assinale a alternativa incorreta 
sobre as informações da teoria da psicanálise. 

A) Um método ou procedimento de 
investigação dos conteúdos mentais, 
especialmente os inconscientes (livre 
associação, análise dos sonhos, análise da 
transferência). 

B) Um método psicoterápico que se propõe a 
efetuar modificações no caráter (ou em 
aspectos focais do caráter) por meio da 
obtenção de insight mediante a análise 
sistemática das defesas, na chamada neurose 
de transferência. 

C) Livre associação é orientado a expressar 
livremente e sem censura seus pensamentos, 
sentimentos, fantasias, imagens, assim como 
as associações que lhe ocorrerem, sem 
prejulgar a sua relevância ou significado (regra 
fundamental da livre associação). 

D) Interpretação dos sonhos é orientado a 
relatar, livremente e sem censura, seus 
sonhos, exceto, pensamentos e sentimentos 
relacionados. 

E) O psicanalista interrompe as associações 
do paciente, fazendo-o observar determinadas 
conexões entre fatos de sua vida mental 
(interpretação), particularmente emoções e 
fantasias relacionadas com a pessoa do 
terapeuta (transferência), que passam 
despercebidas, e refletir sobre o seu 
significado subjacente (inconsciente). 
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QUESTÃO 47  

A terapia familiar originou-se da insatisfação 
de muitos clínicos com a evolução muito lenta 
de pacientes quando tratados individualmente 
ou frustrados com o fato de que, muitas vezes, 
tais progressos eram neutralizados por outros 
membros da família. Sobre os fundamentos 
teóricos da terapia familiar e de casal, assinale 
a alternativa incorreta. 

A) Os terapeutas passaram a considerar não 
apenas o indivíduo, mas a família como o foco 
para compreender o surgimento e a 
manutenção da psicopatologia. 

B) A atenção é voltada para o contexto familiar 
no qual um problema individual ocorre, para as 
consequências desse problema sobre os 
demais indivíduos, e não é considerado a 
maneira pela qual cada membro influencia os 
demais, e é por esse influenciado. 

C) O terapeuta familiar dá atenção à estrutura 
familiar (como se constitui, se organiza, se 
mantém) e aos processos (como se adapta e 
evolui, ao longo do tempo), simultaneamente. 

D) A família é entendida como um sistema 
vivo, em evolução, organizado de forma 
complexa e durável, cujo todo é mais do que a 
simples somas de suas partes. 

E) Tem por objetivos gerais melhorar a 
comunicação entre os membros da família, 
desenvolver a autonomia e a individualidade 
dos diferentes indivíduos, descentralizar e 
tornar mais flexíveis os padrões de liderança e 
de tomada de decisões, reduzir os conflitos 
interpessoais e os sintomas, além de melhorar 
o desempenho individual. 

 

QUESTÃO 48  

A Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10 indica que o 
transtorno obsessivo-compulsivo é 
caracterizado essencialmente por ideias 
obsessivas ou por componentes compulsivos 
recorrentes. Assinale a alternativa incorreta 
sobe o transtorno.  

A) As ideias obsessivas são pensamentos, 
representações ou impulsos, que se 
intrometem na consciência do sujeito de modo 
repetitivo e estereotipado. 

B) Os pensamentos perturbam muito o sujeito, 
o qual tenta frequentemente resistir-lhes, mas 
sem sucesso. 

C) O sujeito não reconhece que se trata de 
seus próprios pensamentos e que sejam 
estranhos à sua vontade e em geral causam 
prazer. 

D) Os comportamentos e os rituais 
compulsivos são atividades estereotipadas 
repetitivas. 

E) O sujeito não tira prazer direto algum da 
realização destes atos os quais, por outro 
lado, não levam à realização de tarefas úteis 
por si mesmas. 

 

QUESTÃO 49  

Este transtorno constitui uma resposta 
retardada ou protraída a uma situação ou 
evento estressante (de curta ou longa 
duração), de natureza excepcionalmente 
ameaçadora ou catastrófica, e que provocaria 
sintomas evidentes de perturbação na maioria 
dos indivíduos. Os sintomas precedentes se 
acompanham habitualmente de uma 
hiperatividade neurovegetativa, com 
hipervigilância, estado de alerta e insônia, 
associadas frequentemente a uma ansiedade, 
depressão ou ideação suicida. De acordo com 
a Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10, assinale o 
transtorno conceituado na questão. 

A) Transtorno de estresse pós-traumático. 

B) Transtornos de adaptação. 

C) Transtorno de ansiedade generalizada. 

D) Amnésia dissociativa. 

E) Transtorno fóbico ansioso. 

 

QUESTÃO 50  

Quanto aos transtornos mentais e 
comportamentais devidos ao uso de 
substância psicoativa, de acordo com a 
Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10, a identificação da 
substância psicoativa deve ser feita a partir de 
todas as fontes de informação possíveis. 
Assinale a questão incorreta. 
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A) Os sintomas físicos e psicológicos 
característicos. 

B) As análises de sangue e de outros líquidos 
corporais. 

C) Informações fornecidas pelo próprio sujeito 
não são consideradas. 

D) Os sinais e os comportamentos clínicos. 

E) Outras evidências tais como as drogas 
achadas com o paciente 

 

QUESTÃO 51  

Conjunto de fenômenos comportamentais, 
cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem 
após repetido consumo de uma substância 
psicoativa, tipicamente associado ao desejo 
poderoso de tomar a droga, à dificuldade de 
controlar o consumo, à utilização persistente 
apesar das suas consequências nefastas, são 
características de: 

A) síndrome de dependência; 

B) síndrome de abstinência; 

C) transtorno psicótico; 

D) síndrome amnésica; 

E) intoxicação aguda. 

 

QUESTÃO 52  

A avaliação do paciente em psicopatologia é 
feita principalmente por meio da entrevista, 
acompanhado da observação cuidadosa do 
paciente. Assinale a alternativa incorreta 
sobre entrevista. 

A) Por intermédio de uma entrevista realizada 
com arte e técnica, o profissional poderá obter 
informações valiosas para o diagnóstico 
clínico. 

B) A entrevista contribui para o conhecimento 
da dinâmica afetiva do paciente e – o que 
praticamente é mais importante – para uma 
melhor intervenção e planejamentos 
terapêuticos. 

C) É possível conhecer o histórico dos 
sintomas e sinais que o paciente tem 
apresentado ao longo da vida, os 

antecedentes pessoais e familiares, exceto o 
meio social. 

D) O domínio da técnica de realizar entrevistas 
é o que qualifica especificamente o 
profissional habilidoso. 

E) A habilidade do entrevistador revela-se 
pelas perguntas que formula, por aquelas que 
evita formular e pela decisão de quando e 
como falar ou apenas calar. 

 

QUESTÃO 53  

De acordo com o Manual de Elaboração de 
Documentos, a declaração é um documento 
que visa informar a ocorrência de fatos ou 
situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico. Assinale a alternativa 
incorreta sobre a declaração emitida pelo 
profissional de Psicologia. 

A) Declarar comparecimentos do atendido. 

B) Declarar o acompanhamento psicológico do 
atendido. 

C) Informações diversas sobre o enquadre do 
atendimento (tempo de acompanhamento, 
dias ou horários). 

D) Deve ser feito o registro de sintomas, 
situações ou estados psicológicos. 

E) Ser emitido em papel timbrado ou 
apresentar na subscrição do documento o 
carimbo, em que conste nome e sobrenome 
do psicólogo acrescido de sua inscrição 
profissional. 

 

QUESTÃO 54  

O atestado psicológico é um documento 
expedido pelo psicólogo que certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico. 
Assinale a alternativa incorreta: 

A) Afirmar como testemunha, por escrito, a 
informação ou estado psicológico de quem, 
por requerimento, o solicita, aos fins expressos 
por este. 

B) Justificar faltas e/ou impedimentos do 
solicitante, atestando-os como decorrentes do 
estado psicológico informado. 
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C) Deve expor registro da informação pelo 
sintoma, situação ou estado psicológico que 
justifica o atendimento, mas não justifica 
afastamento ou falta. 

D) A formulação Atestado deve restringir-se à 
informação solicitada pelo requerente, 
contendo expressamente o fato constatado. 

E) Solicitar afastamento e/ou dispensa do 
solicitante, subsidiado na afirmação atestada 
do fato, em acordo com o disposto na 
Resolução CFP nº 015/96. 

 

QUESTÃO 55  

Uma apresentação descritiva e/ou 
interpretativa acerca de situações ou estados 
psicológicos e suas determinações históricas, 
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no 
processo de Avaliação Psicológica. Segundo o 
Manual de Elaboração de Documentos, o 
conceito se enquadra no seguinte documento: 

A) atestado psicológico; 

B) laudo psicológico; 

C) declaração; 

D) relatório psicológico; 

E) parecer. 

 

QUESTÃO 56  

Sobre o papel do psicólogo na equipe de 
cuidados básicos de saúde, assinale a 
alternativa correta. 

A) É dever do psicólogo realizar junto com 
outro profissional de saúde atendimento de 
casos com etiologia psicossocial. 

B) A prevenção de doenças deve prevalecer 
sobre o cuidado básico com a saúde. 

C) É atribuição do psicólogo realizar 
psicoterapia breve. 

D) A elaboração e encaminhamento de 
pareceres técnicos sobre casos atendidos 
devem ser realizados em conjunto pelos 
profissionais da equipe interdisciplinar. 

E) Equipes multidisciplinares caracterizam-se 
por modificarem seus entendimentos a partir 

da intercomunicação entre os profissionais de 
diferentes disciplinas. 

 

QUESTÃO 57  

A respeito do código de ética do psicólogo, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) O psicólogo atuará com responsabilidade 
social, analisando crítica e historicamente a 
realidade política, econômica, social e cultural. 

B) O psicólogo atuará com responsabilidade, 
por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo 
científico e conhecimento e de prática. 

C) O psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 
da profissão. 

D) O psicólogo zelará para que o exercício 
profissional seja efetuado com dignidade, 
rejeitando situações em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada. 

E) O psicólogo deve trabalhar visando 
promover a saúde e a qualidade de vida das 
pessoas e das coletividades e contribuir para a 
responsabilidade social, posicionando-se 
politicamente de forma a eliminar quaisquer 
formas de negligência, discriminação, 
crueldade e opressão. 

 

QUESTÃO 58  

Esquizofrenia é uma perturbação que dura 
pelo menos seis meses e inclui no mínimo um 
mês de sintomas da fase ativa, ou seja, dois 
ou mais dos seguintes: delírios, alucinações, 
discurso desorganizado ou catatônico, 
sintomas negativos. Sobre o tipo paranoide, 
assinale a alternativa correta. 

A) As características essenciais são discurso 
desorganizado, comportamento desorganizado 
e afeto embotado ou inadequado. 

B) Presença de delírios ou alucinações 
auditivas proeminentes no contexto de uma 
relativa preservação do funcionamento 
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cognitivo de uma relativa preservação ao 
funcionamento cognitivo e do afeto. 

C) Caracterizado por acentuada perturbação 
psicomotora, que pode envolver imobilidade 
motora, atividade motora excessiva, extremo 
negativismo, mutismo, peculiaridades dos 
movimentos voluntários, ecolalia ou ecopraxia. 

D) Presença de sintomas que satisfazem os de 
esquizofrenia, mas não satisfazem os critérios 
para os tipos Paranoide, desorganizado ou 
catatônico. 

E) Quando houve pelo menos um episódio de 
esquizofrenia, mas o quadro clínico atual não 
apresenta sintomas psicóticos positivos 
proeminentes (por exemplo, delírios, 
alucinações, discurso ou comportamento 
desorganizados). 

 

QUESTÃO 59  

Sobre o transtorno delirante, assinale a 
alternativa correta. 

A) Tipo erotomaníaco: o tema central do 
conflito é a convicção de ter algum grande 
talento (irreconhecido) ou conhecimento ou de 
ser o autor de alguma descoberta importante. 

B) Tipo grandioso: envolve a crença de ser 
vítima de conspiração, traição, espionagem, 
perseguição, envenenamento ou intoxicação 
com drogas. 

C) Tipo ciumento: o tema central do delírio diz 
respeito a ser amado por outra pessoa. O 
delírio frequentemente envolve amor 
romântico e união espiritual idealizada, em vez 
de atração sexual; 

D) Tipo persecutório: diz respeito a estar 
sendo traído pelo cônjuge ou parceiro 
romântico. O indivíduo com o delírio 
geralmente confronta seu cônjuge ou parceiro 
e tentar intervir na infidelidade imaginada. 

E) Tipo somático: o tema central do delírio 
envolve funções ou sensações corporais. Os 
delírios somáticos podem ocorrer de diversas 
formas. Os mais comuns envolvem convicção 
de emitir odor fétido através da pele ou de 
abrigar parasito interno. 

 

QUESTÃO 60  

Uma disfunção sexual caracteriza-se por uma 
perturbação nos processos que caracterizam o 
ciclo der resposta sexual ou por dor associada 
com o intercurso sexual. O ciclo de resposta 
sexual pode ser dividido, podendo ocorrer em 
uma ou mais das seguintes fases: 

A) desejo, excitação, orgasmo e resolução; 

B) parafilia, excitação, orgasmo e resolução; 

C) desejo, anseio sexual, orgasmo e 
resolução; 

D) desejo, excitação, fantasias e resolução; 

E) sadismo sexual, excitação, orgasmo e 
resolução. 

 

QUESTÃO 61  

Sobre os transtornos de personalidade, 
assinale a alternativa correta. 

A) Paranoide: padrão de distanciamento dos 
relacionamentos sociais, com faixa restrita de 
expressão emocional. 

B) Esquizóide: é um padrão de 
desconsideração e violação dos direitos dos 
outros. 

C) Antissocial: é um padrão de excessiva 
emotividade e busca de atenção. 

D) Boderline: é um padrão de instabilidade nos 
relacionamentos interpessoais, na 
autoimagem e nos afetos, bem como 
acentuada impulsividade. 

E) Histriônica: é um padrão de desconforto 
agudo em relacionamentos íntimos, que inclui 
distorções cognitivas ou da percepção e 
comportamento excêntrico. 

 

QUESTÃO 62  

Dentre os transtornos dos movimentos 
induzidos por medicamentos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Parkinsonismo induzido por neurolépticos. 

B) Síndrome maligna induzida por 
neurolépticos. 

C) Distonia aguda induzida por neuroléptico. 
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D) Acatisia aguda induzida por neuroléptico. 

E) Febre héctica induzida por neuroléptico. 

 

QUESTÃO 63  

Distorções cognitivas são expressas em 
pensamentos automáticos disfuncionais. Os 
esquemas distorcem a realidade para que ela 
se torne condizente com nossas crenças 
centrais. Assinale a alternativa correta 
quantos aos erros de pensamentos mais 
comuns. 

A) Pensamento dicotômico: prever que o 
futuro irá se dar da pior forma possível, 
superestimando a possibilidade de ocorrências 
negativas. 

B) Catastrofização: enxergar o universo em 
apenas duas categorias, como certo ou 
errado, sucesso ou fracasso, não vendo as 
coisas dentro de um continuum. 

C) Personalização: a pessoa acredita que 
eventos negativos ou comportamentos 
aversivos de terceiros se devem a algo que ela 
própria fez. 

D) Desqualificação do positivo: chegar à 
conclusão na ausência de evidências. 

E) Inferência arbitrária: descartar as 
características positivas, evidenciando as 
negativas. 

 

QUESTÃO 64  

A dependência possui sinais e sintomas 
específicos. De modo geral, há alguma perda 
do controle sobre uso, associada com 
sintomas de abstinência e tolerância. Para 
evitar o surgimento de tais sintomas, os 
usuários passam a consumir a substância 
constantemente e a privilegiar o consumo a 
outras coisas que antes valorizava. Quanto 
aos critérios diagnósticos da dependência de 
substâncias psicoativas, assinale a alternativa 
correta. 

A) Compulsão para o consumo: experiência de 
um desejo incontrolável de consumir uma 
substância. 

B) Aumento da tolerância: surgimento de 
sinais e sintomas de intensidade variável 

quando do consumo de substância psicoativa 
cessou ou foi reduzido. 

C) Síndrome de abstinência: ressurgimento 
dos comportamentos relacionados ao 
consumo e dos sintomas de abstinência após 
um período de abstinência. 

D) Relevância do consumo: necessidades de 
doses crescentes de uma determinada 
substância psicoativa para alcançar efeitos 
originalmente obtidos com doses mais baixas. 

E) Reinstalação da síndrome de dependência: 
o consumo de uma substância torna-se 
prioridade, mais importante que coisas que 
outrora eram valorizadas pelo indivíduo. 

 

QUESTÃO 65  

Entrevista Motivacional (EM) é uma técnica 
descrita originalmente pelo psicólogo 
americano William Miller (1983), na 
Universidade do Novo México (EUA), e mais 
recente difundida no Brasil. Assinale a 
alternativa incorreta, quanto à Entrevista 
Motivacional. 

A) Foi delineada para ajudar aos clientes na 
decisão de mudança nos comportamentos 
considerados aditivos, tais como transtornos 
alimentares, tabagismo, abuso de álcool e 
drogas, jogo patológico e outros 
comportamentos compulsivos. 

B) O objetivo principal é auxiliar nos processos 
de mudanças comportamentais, trabalhando a 
resolução da ambivalência. 

C) A técnica é breve, podendo ser realizada 
numa única entrevista, ou, como um processo 
terapêutico, é comumente desenvolvida em 
quatro a cinco entrevistas. 

D) Inspira-se em várias abordagens, 
principalmente na terapia cognitivo-
comportamental, terapia sistêmica, terapia 
centrada na pessoa, combinando elementos 
diretivos e não-diretivos. 

E) As estratégias da EM são mais coercivas 
do que persuasivas, mais suportativas que 
argumentativas. 
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QUESTÃO 66  

No que diz respeito à ordenação metodológica 
do exame do estado mental, há um consenso 
de que as principais alterações envolvem 
sinais e/ou sintomas nas áreas da conduta 
humana. Assinale a alternativa incorreta. 

A) Atenção. 

B) Sensopercepção. 

C) Fixação. 

D) Memória. 

E) Orientação. 

 

QUESTÃO 67  

Assinale a alternativa correta, quanto às 
alterações da memória no que implica a 
fixação e a evocação: 

A) Hipermnésia (abolição da memória); 

B) Hipomnésia (aumento do número de 
lembranças evocáveis); 

C) amnésia (exagero patológico da evocação); 

D) dismnésia (designação geral das 
perturbações da fixação e/ou evocação); 

E) conduta delituosa (enfraquecimento da 
memória). 

 

QUESTÃO 68  

Segundo a perturbação elementar, as 
desorientações são classificadas, geralmente, 
em seis tipos. Assinale a alternativa incorreta. 

A) Apática (falta de interesse). 

B) Amnésica (alterações da memória). 

C) Confusional (turvação da consciência). 

D) Delirante (desorientação temporo-espacial 
limitada). 

E) Oligofrênica (dificuldade de aprender ou 
entender). 

 

 

 

 

QUESTÃO 69  

Assinale a alternativa incorreta quanto aos 
principais quadros patológicos da linguagem 
falada de causa predominantemente psíquica. 

A) Mutismo; 

B) Logorréia: fluxo incessante, com 
comprometimento da coesão lógica, o estado 
mais grave é a chamada fuga de ideias, e 
ocorre porque a velocidade do fluxo o 
pensamento ultrapassa as possibilidades de 
expressão das ideias. 

C) Jargonofasia: as palavras não são 
pronunciadas corretamente, mas combinam de 
forma lógica. 

D) Parafrasia: quando são inseridas, numa 
frase corretamente construída, um ou várias 
palavras, sem o mínimo significado com as 
demais. 

E) Neologismo: formação de uma palavra 
nova, que passa a ser utilizada em lugar de 
outra, e cujo significado somente o paciente 
sabe qual é. 

 

QUESTÃO 70  

Assinale a alternativa incorreta a respeito das 
alterações mais frequentes das emoções e 
dos sentimentos. 

A) Ansiedade: é a tensão expectante, que 
varia da apreensão até a extrema aflição, 
relacionada com a sensação subjetiva de que 
algo vai acontecer, sendo este algo 
geralmente uma situação ou fato ruim. 

B) Angústia: quando as manifestações 
psíquicas da ansiedade se acompanham de 
sintomas físicos do tipo neurovegetativo 
(sudorese, hiper ou hipossalivação, 
taquicardia, hipo ou hipertensão arterial, dores 
angustiantes, etc.); 

C) Apatia: indiferença afetiva; 

D) Fobias: medo patológico, com objeto 
específico e definido conscientemente. Iguala-
se da ansiedade pela especificidade do objeto 
amedrontador; 

E) Ambivalência afetiva: foi um termo criado 
por Eugen Bleuler para designar a existência 
simultânea de sentimentos opostos em relação 
ao mesmo objeto. 
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QUESTÃO 71  

A respeito dos testes psicológicos, considere 
as seguintes afirmativas e assinale a 
incorreta. 

A) Os requisitos mínimos dos testes 
psicológicos estão previstos na Resolução 
CFP nº 002/2003. 

B) No caso de testes projetivos, deve-se 
explicar o embasamento teórico e justificar a 
lógica do procedimento de interpretação 
utilizado. 

C) Estudos estatísticos de correlação, por si 
sós, validam um teste psicológico. 

D) A apresentação de evidências empíricas de 
validade e precisão das interpretações 
propostas para os escores dos testes, 
justificando os procedimentos específicos 
adotados na investigação, é requisito mínimo 
para um teste psicológico. 

E) Os testes psicológicos são procedimentos 
sistemáticos de observação e registro de 
amostras do comportamento. 

 

QUESTÃO 72  

A entrevista psicológica é um processo 
bidirecional, de interação, entre duas ou mais 
pessoas, com um propósito previamente 
fixado no qual uma delas, o entrevistador, 
procura saber o que acontece com a outra, o 
entrevistado, buscando agir a partir desse 
conhecimento. Assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Diagnóstica: visa estabelecer o diagnóstico 
e prognóstico do paciente, bem como as 
indicações terapêuticas adequadas. Assim, 
faz-se necessário uma coleta de dados sobre 
a história do paciente e sua motivação para o 
tratamento. 

B) Psicoterápica: procura colocar em prática 
estratégia de intervenção psicológica nas 
diversas abordagens – rogeriana (C. Rogers), 
junguiana (C. Jung), gestalt (F. Perls), 
bioenergética) (A. Lowen), e outras, para 
acompanhar o paciente, esclarecer suas 
dificuldades, tentando ajudá-lo a solucionar 
seus problemas. 

C) De seleção: não é necessário que o 
entrevistador tenha um conhecimento prévio 

do currículo do entrevistado, do perfil do cargo, 
mas fazer uma sondagem sobre informações 
que o candidato tem a respeito da empresa e 
destacar os aspectos mais significativos do 
examinando em relação à vaga pleiteada etc. 

D) De desligamento: identifica os benefícios do 
tratamento por ocasião da alta do paciente, 
examina junto com ele os planos da pós-alta 
ou a necessidade de trabalhar algum problema 
ainda pendente. 

E) De triagem: é uma entrevista prévia, em 
que se organizam ou se separam elementos 
por meio de uma pré-análise ou pré-seleção 
para, então, encaminhar a pessoa para um 
processo específico. 

 

QUESTÃO 73  

Quanto à síndrome amnéstica, caracterizada 
pelo comprometimento exclusivo da memória, 
sem outras alterações cognitivas 
concomitantes, assinale a alternativa correta 
em relação à memória afetada: 

A) Recente. 

B) Imediata 

C) Semirremota. 

D) Onírica. 

E) Obscura. 

 

QUESTÃO 74  

Assinale a alternativa correta. O transtorno 
caracterizado pela presença de duas ou mais 
identidades ou estados de personalidade 
distintos, que assumem recorrentemente o 
controle do comportamento do indivíduo, 
acompanhada por uma incapacidade de 
recordar importantes informações pessoais e 
demasiadamente extensa para ser explicada 
pelo esquecimento normal é chamado de: 

A) Transtorno da Identidade de Gênero; 

B) Amnésia Dissociativa; 

C) Transtorno de Despersonalização; 

D) Fuga Dissociativa; 

E) Transtorno Dissociativo de Identidade. 
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QUESTÃO 75  

Assinale a alternativa incorreta. Os episódios 
depressivos típicos, nos três níveis de 
gravidade, caracterizam-se pelos seguintes 
sintomas. 

A) ideias de culpa e utilidade; 

B) fatigabilidade aumentada; 

C) atividade diminuída; 

D) apetite diminuído; 

E) sono perturbado. 

 

QUESTÃO 76  

Quanto aos papéis sociais no envelhecimento, 
assinale a alternativa incorreta: 

A) Além das mudanças físicas e cognitivas, a 
velhice traz consigo mudanças nos papéis 
sociais desempenhados pelo indivíduo. 

B) Com a aposentadoria, o papel profissional é 
abandonado; o papel de cônjuge cessa com a 
viuvez. 

C) Os papéis que permanecem têm menos 
conteúdo, deveres e expectativas, como, por 
exemplo, o papel de pai ou mãe. 

D) Para muitos aposentados, a vida passa a 
ser estruturada por papéis específicos. 

E) A perda de definição de papéis pode trazer 
um risco de isolamento ou alienação. 

 

QUESTÃO 77  

Bee (1997), Cumming e Henry (1961) 
desenvolveram a Teoria da Desvinculação (ou 
do Descompromisso), em que descreviam o 
processo psicológico básico da terceira idade. 
Esta teoria, reformulada em 1975 por 
Cumming, fala em três aspectos: 

I- Diminuição do espaço de vida – no 
envelhecimento, há interação com menos 
pessoas e a diminuição de papéis sociais. 

II- Individualidade aumentada – o idoso estaria 
menos sujeito a regras e expectativas estritas. 

III- Aceitação e assimilação destas mudanças 
– o idoso desvincular-se-ia ativamente dos 
papéis e relações, voltando-se mais para si. 

Dentre os itens acima, assinale a alternativa 
correta. 

A) Os itens I, II e III são verdadeiros; 

B) Apenas os itens I e II são verdadeiros; 

C) Todos os itens são falsos; 

D) O item II é falso; 

E) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 78  

De acordo com o DSM-IV, o diagnóstico de 
Transtornos de Aprendizagem se dá quando 
os resultados de testes padronizados de 
leitura, expressão escrita e matemática estão 
abaixo do esperado para a idade, 
escolarização ou nível de inteligência. Assinale 
a alternativa correta dos requisitos para o 
diagnóstico dos Transtornos de 
Aprendizagem. 

A) Ausência de comprometimento intelectual, 
neurológico evidente ou sensorial. 

B) Condições inadequadas de escolarização. 

C) Início obrigatoriamente na adolescência. 

D) Comprometimento neurológico 
diagnosticado previamente. 

E) Comportamento hiperativo associado a 
comprometimento intelectual. 

 

QUESTÃO 79  

O ego, muitas vezes, não consegue lidar com 
as demandas do Id e com as cobranças do 
superego. Quando isto acontece, provocando 
ansiedade, alguns mecanismos de defesa 
aparecem. Os mecanismos de defesa contra a 
ansiedade podem ser encontrados em 
indivíduos saudáveis, porém quando estão 
fortemente associados e trazem dificuldades 
sociais caracterizam-se como neuroses cujos 
exemplos são encontrados nos casos de: 
fobias, transtorno obsessivo-compulsivo 
(TOC), histeria, entre outros. Dentre os 
mecanismos de defesa, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Recalque: operação pela qual o sujeito 
procura repelir ou manter no inconsciente 
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representações (pensamentos, imagens, 
recordações) ligadas a uma pulsão. 

B) Repressão: operação psíquica que tende a 
fazer desaparecer da consciência um 
conteúdo desagradável ou inoportuno: ideia, 
afeto etc. 

C) Negação: está relacionado à repressão. O 
sujeito nega a existência de alguma ameaça 
ou evento traumático ocorrido. 

D) Racionalização: trata-se aqui de escapar da 
realidade com o retorno do sujeito às etapas 
anteriores de seu desenvolvimento em que 
pode vivenciá-las de forma mais agradável, 
com menos frustração e ansiedade. 

E) Isolamento: uma ideia ou ato sofre o 
rompimento de suas conexões com outras 
ideias e pensamentos. O fato isolado passa, 
então, a receber pouca ou nenhuma reação 
emocional, como se tivessem relacionados a 
outro sujeito. 

 

QUESTÃO 80  

Assinale a alternativa correta. Este 
mecanismo de defesa acontece quando o 
objeto que satisfazia um impulso do Id não 
está presente e o sujeito então transporta este 
impulso para outro objeto. 

A) Projeção. 

B) Identificação. 

C) Deslocamento. 

D) Formação reativa. 

E) Regressão. 

 

QUESTÃO 81  

Assinale a alternativa incorreta a respeito dos 
sintomas do transtorno depressivo maior. 

A) Insônia ou hipersonia quase todos os dias. 

B) Humor deprimido na maior parte do dia, 
quase todos os dias, conforme indicado por 
relato subjetivo ou por observação. 

C) Perda ou ganho significativo de peso, 
mesmo seguindo dieta. 

D) Acentuada diminuição do interesse ou 
prazer em todas ou quase todas as atividades 
na maior parte do dia, quase todos os dias. 

E) Agitação ou retardo psicomotor quase todos 
os dias. 

 

QUESTÃO 82  

Assinale a alternativa incorreta a respeito dos 
sintomas do transtorno fóbico. 

A) Medo ou ansiedade acentuados acerca de 
um objeto ou situação. 

B) O objeto ou situação fóbica quase 
invariavelmente provoca uma resposta 
imediata de medo ou ansiedade. 

C) O objeto ou situação fóbica é ativamente 
evitado ou suportado com intensa ansiedade 
ou sofrimento. 

D) O medo ou ansiedade é proporcional em 
relação ao perigo real imposto pelo objeto ou 
situação específica e ao contexto sociocultural. 

E) O medo, ansiedade ou esquiva é 
persistente, geralmente com duração mínima 
de seis meses. 

 

QUESTÃO 83  

Há necessidade de intervir com programas de 
tratamento da obesidade e promover 
mudanças, principalmente nos fatores que 
podem ser modificados, como o nível da 
atividade física, hábitos alimentares e fatores 
psicológicos. Assinale a questão incorreta: 

A) Para que esse tipo de abordagem tenha 
resultados, é fundamental que utilizem um 
método multidisciplinar, com estratégias 
direcionadas na mudança do estilo de vida, 
por meio da informação, educação, motivação 
e prática de exercícios físicos. 

B) Tais programas, que envolvem crianças e 
adolescentes, devem oferecer, além do apoio 
social, atividades que os façam interagirem 
com a proposta do tratamento, como por 
exemplo, a auto avaliação. 

C) Geralmente, os programas de tratamento 
da obesidade são desenvolvidos com 
acompanhamento continuado e intenso 
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D) É necessário incentivo para que os 
indivíduos participem semanalmente ou 
mesmo vários dias por semana, mas isso não 
restringe sua aplicabilidade na prática. 

E) Além disso, somente teriam resultados 
positivos se a perda de peso e aquisição de 
hábitos alimentares saudáveis fosse adquirida 
não apenas durante o período de tratamento, 
mas também após o término, para que haja 
continuidade em uma vida saudável. 

 

QUESTÃO 84  

Sobre a violência contra a criança e o 
adolescente, assinale a questão incorreta. 

A) A violência estrutural atinge particularmente 
aqueles indivíduos em situação de risco 
pessoal e social, ou seja, os vitimados, que 
sofrem cotidianamente a violência das ruas, da 
falta de uma educação de qualidade, das 
precárias condições de moradia e de saúde. 

B) Uma determinante na construção da 
violência contra crianças e adolescentes 
exercida na intimidade do lar, é a cultura que, 
ao estabelecer normas, valores, costumes, 
determina também como os indivíduos se 
relacionarão de acordo com a distribuição do 
poder. 

C) A síndrome do pequeno poder explica como 
se instala a relação de destrutividade entre 
pais/responsáveis e seus filhos - através de 
relações interpessoais de natureza 
hierárquica, transgeracional, em que o adulto 
abusa de sua autoridade sobre crianças e 
adolescentes, com o respaldo da sociedade, 
atingindo democraticamente todas as classes 
sociais. 

D) Não há diferença entre Violência Doméstica 
e a Violência Intrafamiliar. 

E) Violência Doméstica instala-se entre 
pessoas que não mantêm vínculos de 
consanguinidade ou afetivos enquanto que, a 
Violência Intrafamiliar ocorre entre pessoas 
com vínculos consanguíneos e/ou afetivos, 
havendo em comum entre estas modalidades 
o espaço doméstico. 

 

 

QUESTÃO 85  

O instrumento designado para responder às 
demandas por garantia e proteção dos direitos 
das crianças e dos adolescentes é o Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), instituído 
pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. 
Marque a alternativa correta. 

A) O ECA regulamenta os direitos das 
crianças e dos adolescentes inspirado nas 
diretrizes fornecidas pela Constituição Federal 
de 1988. 

B) O ECA regulamenta os deveres das 
crianças e dos adolescentes inspirado nas 
diretrizes fornecidas pela Constituição Federal 
de 1988. 

C) O ECA regulamenta os direitos das 
crianças e dos adolescentes inspirado nas 
diretrizes fornecidas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

D) O ECA regulamenta os deveres das 
crianças e dos adolescentes inspirado nas 
diretrizes fornecidas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

E) O ECA regulamenta os direitos e deveres 
das crianças e dos adolescentes inspirado nas 
diretrizes fornecidas pelo Estatuto da Criança 
e Adolescente de 1990. 

 

QUESTÃO 86  

No que se refere aos idosos, a definição 
específica de violência mais utilizada é a 
adotada pela Rede Internacional de Prevenção 
aos Maus-tratos contra idosos (INPEA), em 
que se considera violência tanto as ações 
como as omissões, intencionais ou não. 
Assinale a resposta incorreta, quanto à 
violência contra idosos. 

A) Maus-tratos físicos e psicológicos. 

B) Abuso financeiro ou material. 

C) Abuso sexual. 

D) Negligência, abandono e autoabandono. 

E) orientação política e sexual. 
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QUESTÃO 87  

A violência e os maus-tratos contra idosos, 
crianças e mulheres advém de quais fatores? 
Assinale a alternativa correta: 

A) Raça e gênero. 

B) Raça e classe social. 

C) Gênero e classe social. 

D) Independem de raça, gênero e classe 
social. 

E) Dependem de raça, gênero e classe social. 

 

QUESTÃO 88  

Assinale a alternativa correta quanto ao dever 
de prevenir a ameaça e a violação dos direitos 
dos idosos, segundo o Estatuto do Idoso. 

A) Exclusivamente da família, tornando 
obrigatória a denúncia aos órgãos 
competentes 

B) Dos órgãos públicos, tornando optativa a 
denúncia aos órgãos competentes. 

C) Apenas das mulheres, tornando obrigatória 
a denúncia aos órgãos competentes. 

D) De toda sociedade brasileira, tornando 
obrigatória a denúncia aos órgãos 
competentes. 

E) De toda sociedade brasileira, tornando 
facultativa a denúncia aos órgãos 
competentes. 

 

QUESTÃO 89  

Pode ser entendido como a avaliação da 
personalidade com base na expressão gráfica. 
A folha de papel representa o mundo no qual o 
indivíduo se coloca afetivamente e a maneira 
pela qual ele se relaciona com o meio externo 
por meio dos traçados. Assinale a alternativa 
correta quanto ao teste de personalidade 
citado nas características. 

A) Rorschach. 

B) Teste de Zulliger. 

C) Staxi Inventário de Expressão da Raiva. 

D) CPS Escala de Personalidade de Comrey. 

E) Palográfico. 

QUESTÃO 90  

Segundo Grinker, a psicossomática é “uma 
abordagem que engloba, em sua totalidade, 
processos integrados de transações entre 
diversos sistemas...” Quais são estes 
sistemas? Marque a alternativa correta. 

A) Somático, psíquico, social e cultural. 

B) Somático, psíquico, social e moral. 

C) Somático, psíquico, moral e cultural. 

D) Somático, psíquico, social e afetivo. 

E) Somático, moral, social e cultural. 

 

QUESTÃO 91  

Sobre a psicossomática, assinale a alternativa 
correta. 

A) A origem da noção de psicossomática é 
bem atual, pois a ligação entre alma e 
doenças já estava presente em bruxarias e 
curas miraculosas em diferentes culturas e 
épocas históricas. Também permeou toda a 
história da Medicina. 

B) A origem da noção de psicossomática é 
bem antiga, pois a ligação entre alma e 
doenças já estava presente em bruxarias e 
curas miraculosas em diferentes culturas e 
épocas históricas. Também permeou toda a 
história da Medicina. 

C) A origem da noção de psicossomática é 
bem atual, pois a ligação entre alma e 
doenças nunca esteve presente em bruxarias 
e curas miraculosas em diferentes culturas e 
épocas históricas. Também permeou toda a 
história da Medicina. 

D) A origem da noção de psicossomática é 
bem antiga, pois não há ligação entre alma e 
doenças já estava presente em bruxarias e 
curas miraculosas em diferentes culturas e 
épocas históricas. Também permeou toda a 
história da Medicina. 

E) A origem da noção de psicossomática é 
bem atual, pois a ligação entre alma e 
doenças nunca esteve presente em bruxarias 
e curas miraculosas em diferentes culturas e 
épocas históricas. Também permeou toda a 
história da Medicina. 
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QUESTÃO 92  

Em 1828, o psiquiatra alemão Heinroth 
apresentou um termo, cujo conceito é o fator 
corporal modifica o estado psíquico, 
denominado? Marque a opção correta: 

A) Somatopsíquico. 

B) Neoplasia. 

C) Metapsíquico. 

D) Menotopsíquico. 

E) Multipsíquico. 

 

QUESTÃO 93  

O condicionamento pavloviano é um conceito 
da psicologia comportamental que pode se 
relacionar ao uso de substâncias, em que 
favorece o fortalecimento entre álcool e outras 
drogas. Assinale a alternativa correta que 
justifique a causa. 

A) Satisfação associada ao uso. 

B) Insatisfação associada ao uso. 

C) Satisfação associada ao desuso. 

D) Insatisfação associada ao desuso. 

E) Satisfação associada ao uso e desuso. 

 

QUESTÃO 94  

No tocante aos alcoolistas, para reduzir o 
número de recaídas, é necessário que haja 
uma mudança no estilo de vida. Assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Reduzir fontes de estresse, buscar por um 
equilíbrio entre o que é prazeroso e 
obrigatório; 

B) Fazer atividades físicas; 

C) Melhorar a alimentação e ter uma dieta 
balanceada não interfere no processo de 
manutenção e prevenção à recaída; 

D) Fazer relaxamento (como yoga, meditação, 
respiração) e técnicas de inoculação do 
estresse; 

E) Manter uma rotina mais saudável auxilia no 
processo de manutenção do tratamento e 
prevenção à recaída. 

QUESTÃO 95  

O programa SMART Recovery© foi o pioneiro 
em intervenção com modelo cognitivo, 
baseado na terapia racional emotiva 
comportamental de Albert Ellis. A palavra 
SMART, apesar de significar esperto ou 
inteligente, em inglês, é um anagrama das 
palavras Self-Management And Recovery 
Treatment (tratamento de recuperação por 
auto manejo) (RANGÉ; MARLATT, 2010). 
Marque a opção correta. 

A) O programa procura ajudar os indivíduos 
que não são dependentes de substâncias ou 
atividades a se tornarem dependentes, 
fornecendo instrumentos e técnicas para isso. 

B) O programa procura ajudar os indivíduos 
que são dependentes de substâncias ou 
atividades a se tornarem independentes, 
fornecendo instrumentos e técnicas para isso. 

C) O programa procura ajudar os indivíduos 
que são dependentes de substâncias ou 
atividades a se tornarem dependentes, 
fornecendo instrumentos e técnicas para isso. 

D) O programa procura ajudar os indivíduos 
que não são dependentes de substâncias ou 
atividades a se tornarem independentes, 
fornecendo instrumentos e técnicas para isso. 

E) O programa procura ajudar os indivíduos 
que são independentes de substâncias ou 
atividades a se tornarem dependentes. 

 

QUESTÃO 96  

A Redução de Danos (RD) pode ser 
compreendida como uma técnica de saúde 
pública que procura fazer um controle social 
de possíveis consequências negativas ao 
consumo de psicoativos, sejam eles lícitos ou 
ilícitos, sem que seja necessário interromper o 
uso, buscando inclusão social e cidadania 
para usuários de drogas (IHRA, 2010). Marque 
a alternativa correta que corresponde ao 
objetivo dos Programas de Redução de Danos 
(PRDs). 

A) O objetivo dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) é abordar usuários em geral e 
educá-los para o uso seguro de droga e álcool. 
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B) O objetivo dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) é abordar usuários de drogas e 
educá-los para o desuso seguro de droga, 
visando o não controle epidemiológico da 
AIDS, da hepatite e de outras doenças. 

C) O objetivo dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) é abordar usuários de drogas e 
educá-los para o uso seguro de droga, visando 
o controle epidemiológico da AIDS, da hepatite 
e de outras doenças. 

D) o objetivo dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) é abordar usuários de álcool e 
educá-los para o uso seguro de álcool. 

E) O objetivo dos Programas de Redução de 
Danos (PRDs) é abordar a comunidade e 
educá-los para o uso seguro de droga, visando 
o controle epidemiológico da AIDS, da hepatite 
e de outras doenças. 

 

QUESTÃO 97  

Assinale a alternativa correta. Do ponto de 
vista prático, a maioria das psicoterapias 
segue um, roteiro de estruturação de 
atendimento, que envolve – com variações de 
acordo com a abordagem – as seguintes 
etapas: 

A) estágio social: em que informações sobre o 
método, remuneração, expectativas, 
possibilidades e limites são trocadas; 

B) estágio de contrato: em que há o 
estabelecimento de um ambiente cordial e 
seguro entre psicólogo e cliente/paciente; 

C) estágio de psicodiagnóstico: em que se 
avalia a efetividade ou a necessidade de 
reformulação ou encaminhamento; 

D) estágio de planejamento de ação e ação 
terapêutica: nessa etapa são definidos 
objetivos terapêuticos – a partir dos resultados 
da avaliação psicológica – e utilizadas as 
técnicas e ferramentas psicológicas; 

E) estágio de avaliação da psicoterapia: 
quando os objetivos terapêuticos são 
alcançados, a terapia é finalizada. 

 

QUESTÃO 98  

Assinale a alternativa correta quanto aos 
reconhecidos teóricos da personalidade e as 
categorias de teoria da personalidade. 

A) Freud, M. Klein, Winnicott, Lacan e Alfred 
Adler: teorias psicodinâmicas 

B) Dejours, Henry Murray, raymond Cattel, 
Carl Rogers: teorias estruturais 

C) Lacan, Skinner, Kurt Lewin, Albert Bandura: 
teorias experienciais 

D) Skinner, Beck, George Kelly, John Watson, 
Gordon Allport: teorias da aprendizagem 

E) Vygotsky, Luria, Moreno, Perls: teorias 
desenvolvimentistas 

 

QUESTÃO 99  

Assinale a alternativa correta sobre a 
psicoterapia que a caraterística principal é a 
determinação do foco e de objetivos limitados. 

A) Centrada no cliente. 

B) Pessoal. 

C) Contextual. 

D) Breve. 

E) Pontual. 

 

QUESTÃO 100  

São diferenciais da Psicologia Hospitalar em 
relação a outras práticas clínicas em 
Psicologia. Assinale a alternativa incorreta. 

A) Instituição permeia a atuação. 

B) Dinâmica de trabalho com multiplicidade de 
solicitações. 

C) Ambiente de ação aberto e variável. 

D) Tempo não é um fator determinante. 

E) Iminente focal e emergencial. 

 

 

 

 


