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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

 
                                                                        

Texto 01:                                              

A reportagem do Domingo Espetacular sobre Cachoeira 

 

Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça revelaram uma ligação sombria entre o chefe de um 

esquema milionário de jogos ilegais, Carlinhos Cachoeira, e a maior revista semanal do Brasil, Veja. As conversas 

mostram uma relação próxima entre o contraventor e Policarpo Júnior, diretor da revista em Brasília (DF). Segundo 

documentos da Polícia Federal, Cachoeira teria passado informações que resultaram em pelo menos cinco capas da 

Veja, além de outras reportagens em páginas internas, publicadas de acordo com interesses do bicheiro e de comparsas. 

Trata-se de uma troca de favores, que rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira e envolveu a construtora Delta. O 

escândalo pode levar Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos maiores barões da imprensa do 

País, a ser investigado e convocado para depor na CPI. 

 

(Fonte: <http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/a-reportagem-de-domingo-espetacular-sobre-cachoeira>, acesso em: 

07/05/2012).  

 

Texto 02: 

Veja, sempre brigando com os fatos 

 

Primeiro, uma ameaça típica de Veja: nota no Radar Online mencionando um terceiro inquérito em mãos da 

Procuradoria Geral da República - do qual ninguém tinha ouvido falar - que teria apanhado 4 ministros do STF e 10 do 

STJ, uma maluquice só possível em quem aceita qualquer peixe podre, sem entender a lógica dos inquéritos, a 

verossimilhança das informações. Se fosse verdade, seria o próprio desmonte da República. Mas publica-se a nota como 

quem anuncia uma nova marca de cerveja. 

Aí, o presidente da CPI desmente o fato. Sem apresentar um dado comprobatório sequer, o colunista "mantém" 

as informações. Agora o desmentido é da própria PGR. Ou seja, de todas as partes mencionadas nessa maluquice. Mas a 

única fonte confiável para esse pessoal são os dossiês de Carlinhos Cachoeira.  

Conseguiram criar um mundo virtual, sem nenhum contato com a realidade dos fatos.  

 

(Fonte: Luis Nassif, http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/veja-sempre-brigando-com-os-fatos, acesso em 07/05/2012). 
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Após a leitura dos dois textos acima, julgue os itens a seguir: 

 

I - Segundo investigações da Polícia Federal, a partir de uma ligação sombria com um diretor da revista, o contraventor 

Cachoeira teria feito com que capas e reportagens revista Veja fossem publicadas de acordo com seus interesses. 

II – O resultado das investigações fez com que Roberto Civita, presidente da empresa que publica a Veja e um dos 

maiores barões da imprensa do País, fosse investigado e convocado para depor na CPI. 

III – O segundo texto trata de um dos exemplos de reportagens da revista Veja feitas a partir da influência de Carlinhos 

Cachoeira. No caso, houve o plantio de um boato sério envolvendo autoridades do alto escalão do Poder Judiciário 

Brasileiro, entretanto tal estória se mostrou inverídica. 

IV – O autor do segundo texto traz a ideia que inquéritos seguem uma lógica e se baseiam na verossimilhança das 

informações. Assim, se fosse verdade a notícia publicada na coluna da revista, seria o próprio desmonte da Procuradoria 

Geral da República. 

 

Marque a alternativa correta quanto aos itens acima: 

 

a) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 

b) Somente os itens I, II e IV estão corretos. 

c) Somente os itens I e III estão corretos. 

d) Somente os itens I e IV estão corretos. 

 
 

 

 

 

 O segundo texto traz uma crítica feroz a revista Veja por diversos aspectos de conduta. Dentre as alternativas abaixo qual não 

representa uma dessas críticas? 

 

a) Publicar irresponsavelmente notícias alarmantes. 

b) Se utilizar de fontes de origem duvidosa. 

c) Permanecer defendendo uma mentira quando todos os fatos já demonstram o contrário. 

d) Anunciar notas de caráter político com a mesma diagramação dos anúncios de marca de cerveja. 

 
 

 

 

 

Da leitura dos textos podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Existe mais de uma CPI em andamento envolvendo Carlinhos Cachoeira, mas somente uma delas investiga também 

o empresário Roberto Civita. 

b) A relação entre contraventor e a revista Veja rendeu muitos frutos a Carlinhos Cachoeira, envolvendo a construtora 

Delta e outros comparsas desta empresa. 

c) Ao afirmar “conseguiram criar um mundo virtual”, o autor do segundo texto não faz referência ao mundo da internet, 

mas sim a um mundo de mentiras criadas pela revista, que se distancia da realidade. 

d) Mesmo após o presidente da CPI ter desmentido o fato noticiado, o colunista manteve as informações, apresentando 

como dados comprobatórios unicamente os dossiês de Carlinhos Cachoeira. 
 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Os dois textos acima abordam fatos recentes do cenário político nacional, porém, com abordagens diversas. Qual relação 

podemos traçar entre eles? 

 

a) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

b) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente jornalística, enquanto o segundo é mais opinativo. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

c) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Ademais, é possível afirmar que o segundo texto refere-se a um dos exemplos resultantes da influência do 

contraventor com a Revista Veja. 

d) O primeiro texto traz uma abordagem predominantemente opinativa, enquanto o segundo é mais jornalístico. 

Entretanto, não é possível traçar qualquer elo de ligação quanto aos temas abordados nos dois textos, haja vista que 

o primeiro trata de uma CPI e o segundo não faz qualquer referência ao assunto. 

 
 

 

 

 

Texto 03: 

 

Fui ontem visitar ontem o jardinzinho agreste, 

Aonde tanta vez a lua nos beijou, 

E em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, 

Soberba como um sol, serena como um vôo. 

 

Em tudo cintilava o límpido poema 

Com ósculos rimados às luzes dos planetas; 

A abelha inda zumbia em torno da alfazema; 

E ondulava o matiz das leves borboletas 

 

(Cesário Verde. Obra completa de Cesário Verde.  

Lisboa: Portugália, p. 14.) 

 

 

Expressões com palavras empregadas em sentido conotativo na primeira estrofe são: 

 

a) “Fui ontem visitar...” 

b) “... a lua nos beijou”; “... vi sorrir o amor...” 

c) “... o jardinzinho agreste” 

d) “... que tu me deste” 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Na segunda estrofe, a sinestesia é evidenciada. Que impressões sensoriais ela desperta no texto? 
 

a) Tátil e auditiva 

b) Auditiva e visual 

c) Visual e olfativa 

d) Tátil e visual 
 

 

 

 
 

 

A respeito do uso correto da crase, indique a ordem que preenche corretamente as lacunas. 

“ ____ beira do mar, assistiu ____ amada, hora____ hora, minuto ____ minuto, sempre ____ espera de um milagre” 
 

a) À –à-à-a-à 

b) A-a-a-a-à 

c) À-a-a-a-à 

d) À-a-à-à-à 
 

 

 

 

“A imprensa me tachou de imbecil.”. Reescrevendo a oração e mudando o verbo tachar por chamar a frase ficaria: “A 

imprensa me chamou de imbecil”. O verbo chamar admite mais de uma regência com alteração de significado. Qual a 

regência dele nessa frase? 

 

a) O verbo chamar tem o sentido de denominar, apelidar. Neste caso, o verbo é transitivo direto. 

b) O verbo chamar tem o sentido de indicar. Neste caso, o verbo é transitivo indireto. 

c) O verbo chamar tem o sentido de abdicar. Neste caso, o verbo é intransitivo. 

d) O verbo chamar tem o sentido de assistir. Neste caso, o verbo é transitivo direto e indireto. 
 

 

 

 

Leia os versos a seguir:  

Em vossa casa feitas de cadáveres, 

Ó princesa! Ó donzela! 

Em vossa casa, de onde o sangue escorre, 

quisera eu morar, [...] 
 

 

Classificando sintaticamente as expressões do segundo verso, pode-se dizer que elas exercem a função sintática de: 
 

a) Aposto 

b) Objeto direto 

c) Vocativo 

d) Objeto indireto 
 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretas quanto às Novas Regras de Acentuação gráfica: 
 

a) Paranóia, doo, bocaíva. 

b) Música, lêem, ideia. 

c) Odisséia, quiquênio, sequência. 

d) Feiura, números, voo. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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Conhecimentos Específicos                      QUESTÕES DE 11 A 30 
 
 

 

 
 

 

“O sinal de Clinton originava-se de minha incerteza a respeito de votar nele para governador. Eu hesitava entre Clinton e 

Perot. Na manhã da eleição fui para o local de votação e decidi voltar em Clinton...Lá o voto não foi registrado em uma 

máquina; foi usada uma cédula. Após receber instruções para o preenchimento, pensei ter ouvido do responsável pela 

mesa a solicitação para colocar minhas iniciais no canto direito inferior. Pensei qual seria o motivo para fazer 

isso.Supunha-se que o voto fosse secreto. Suspeitei imediatamente que meu voto e apenas o meu voto determinaria o 

destino da presidência em 1992...Pensei que Clinton era o chefe poderoso que controlava tudo, inclusive seu “império do 

mal”. Depois, enquanto assistia televisão, percebi o olhar um tanto tímido, talvez ligeiramente demoníaco de Clinton e um 

sinal com o polegar para cima (presumivelmente dirigido a mim) por ter votado daquela forma. Tive um delírio adicional de 

que, enquanto assisti à televisão, a pessoa mostrada no vídeo podia olhar diretamente par a sala de estar...Na minha 

mente em delírio, o polegar para cima era dirigido para mim por ter votado em Clinton” ( Fleshner, 1995 p. 704-705). 

No relato acima é descrito um dos vários sintomas apresentado em um transtorno psicótico. Tal transtorno teve como 

precursores John Haslam, Philippe Pinel, Benedict Morel, Emil Kraepelin e Eugen Bleuler. Este transtorno pode ser 

identificado na seguinte alternativa. 

a) Transtorno de Personalidade Antissocial 

b) Esquizofrenia 

c) Transtorno obssessivo-compulsivoB 

d) Boderline 

 

 
 

Marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as assertivas falsas e em seguida indique a alternativa correta. 

(    )  As pessoas com Transtorno de Personalidade Esquizóide parecem não desejar a proximidade de outros ou ter 

prazer com isso; essa questão também abrange os relacionamentos românticos e sexuais. 

(    )  Os indivíduos com Transtorno de Personalidade Esquizóide são frios e desinteressados; nunca se importam com 

elogios e/ou críticas. 

(    )  O DSM-IV caracteriza como sintomas do Transtorno de Personalidade Esquizóide, dentre outros: Escolher 

atividades solitárias com frequência; Ter prazer em poucas atividades, ou mesmo em nenhuma.  

a) V, F, V 

b) F, V, F 

c) V, V, F 

d) F, F, V 

 

 

 

Marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as assertivas falsas e em seguida indique a alternativa correta. 

No texto “O início do tratamento” Freud diz ter o hábito de praticar o tratamento de ensaio, tratamento psicanalítico, 

segundo ele, de uma ou duas semanas antes do início da análise propriamente dita. No texto Freud enuncia que a 

primeira meta da análise é ligar o paciente ao seu tratamento e à pessoa do analista. 

O que Freud denominou de tratamento de ensaio Lacan nomeou como entrevistas preliminares. Sobre estas pode-se 

afirmar que: 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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(   ) Trata-se de tempo de trabalho prévio à analise propriamente dita, cuja entrada em processo de análise é concebida 

não como continuidade, mas sim como uma descontinuidade, um corte em relação ao que era anterior e preliminar. 

(  ) Segundo Freud nessa fase deixa-se o paciente falar quase o tempo todo e não se explica nada mais do que o 

absolutamente necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. Neste momento a tarefa do analista é apenas a 

de relançar o discurso do analisante. 

(   ) Pode-se dividir em três as funções das entrevistas preliminares, são elas: A função sintomal; a função diagnóstica; a 

função transferencial.  

a) F, V, F 

b) F, F, V 

c) V, V, V 

d) V, F, F 

 

 
 

No que se refere à transferência e ao amor transferencial avalie os itens e marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) 

para as falsas. 

(    )Durante o processo analítico, o analista deve reconhecer que o possível enamoramento da paciente é induzido pela 

situação analítica, este não deverá ser atribuído aos encantos do analista.  

(   )Em análise, diante do enamoramento da paciente, é igualmente perigoso que o anseio desta seja satisfeito ou 

reprimido. Desse modo, o analista deverá afastar-se do amor transferencial, repelindo-o. Deve manter-se firme, tratando-o 

como algo irreal, para o bom andamento do processo analítico. 

(   )O amor transferencial é caracterizado por ser provocado pelo processo analítico e por ser intensificado pela 

resistência. 

a) F, V, F 

b) V, V, V 

c) F, F, V 

d) V, F, V 

 

 
 

Correlacione a Coluna X com a Coluna Y e em seguida marque a alternativa correta. 
 

Coluna X 

1 – Retroflexão 

2 – Projeção 

3 – Confluência 
 

Coluna Y 

(    ) Tendência a fazer o meio responsável pelo que se origina na própria pessoa. O indivíduo cria hipóteses baseadas em 

suas próprias fantasias e falha em reconhecê-las apenas como hipóteses. 

(   )  O indivíduo não sente nenhuma barreira entre si e seu meio; sente que ele próprio e o meio são um. As partes e o 

todo são indistinguíveis entre si. 

(   ) Trata a si mesma como originalmente quis tratar a outras pessoas e objetos. Pára de dirigir suas energias para fora, 

na tentativa de manipular e provocar mudanças no meio que satisfaçam suas necessidades; ao invés disso, redirige sua 

atividade para dentro e se coloca no lugar do meio como alvo do comportamento.  

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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a) 1, 2, 3 

b) 3, 1, 2 

c) 1, 3, 2 

d) 2, 3, 1 

 

 
 

No que concerne à relação entre Perls e a Gestalt Terapia, é correto afirmar, EXCETO: 

a) Perls privilegia a concentração sobre a associação livre, isto é, ele se concentra e pede ao paciente pra fazer o 

mesmo, no aqui e agora da situação terapêutica. Ao ficar atento ao que acontece na experiência do encontro terapeuta-

paciente, este ajudado pelos assinalamentos do terapeuta, vai se dando conta das eventuais interrupções, dissociações, 

lacunas e distorções que ocorrem. 

b) Ao invés de interpretar, Perls prefere ajudar o paciente a se dar conta de suas lacunas e interrupções ocultas, 

buscando torná-las mais evidentes e fluidas. Encaminhando desta forma o processo terapêutico, frequentemente, 

situações inacabadas vêm à tona. 

c) No processo psicoterapêutico Perls visa em primeiro lugar desfazer as resistências. Segundo o autor as resistências 

são energias perigosas que se impõe ao sujeito e que são prejudiciais a este. 

d) Ao reelaborar uma situação do passado manifesta no presente, com toda a carga emocional retida nela, ocorre uma 

nova configuração do campo existencial presente, ou seja, ao encerrar a situação ela perde sua carga energética, deixa 

de se reproduzir e se repetir em formas dissimuladas ou sintomas para se tornar recordação.  

 

 

 
 

As principais influências que atuaram sobre Perls são: a psicanálise, a análise de caráter de Reich, a fenomenologia, a 

psicologia da Gestalt e a teoria organísmica de Golsdstein, dentre outras. No que se refere a estas, assinale verdadeiro ou 

falso conforme as assertivas. Em seguida marque a alternativa correta. 

(  ) Em relação à psicanálise e a Freud, Perls guardou uma preferência pelo sonho como expressão e produção 

particularmente espontânea. O trabalho com os sonhos proposto por Perls é uma espécie de dramatização, em que o 

sonhador vai desempenhando o papel de cada um desses elementos, assim identificando-se com eles e conscientizando-

os como aspectos próprios. 

 (   ) A Teoria Organísmica de Golsdstein ampliou as bases da Gestalt, tomando por objeto não mais apenas as funções 

psicológicas como percepção e aprendizagem, mas o organismo como um todo, nas suas funções e ações.  

(  ) Para Perls a descoberta mais importante de Reich foi a identificação das resistências psíquicas manifestas 

corporamente em termos da “couraça muscular”. Perls seguiu Reich em sua concepção do restabelecimento da função 

osgástica como foco principal da terapia. 

a) V, V, F 

b) V, V, V 

c) F, F, V 

d) V, F, V 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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Correlacione a Coluna A com a Coluna B e em seguida marque a alternativa correta. 

 

Coluna A 

1 – Avaliação Neuropsicológica 

2 – Avaliação Retrospectiva 

3 – Avaliação Prospectiva 

 

Coluna B 

(    ) Baseia-se em exame de fontes secundárias de informação e pode proporcionar dados importantes sobre a conduta 

suicida. Busca determinar a motivação e entender os acontecimentos que antecederam a morte.  

 

(    )  Na maior parte dos casos, trata-se de estabelecer se um determinado déficit cognitivo é produto de um declínio 

normal ou de uma deterioração patológica e irreversível e, neste último caso, ao que pode estar relacionado, assim como 

de que forma isso acontece. 

(     ) Esta avaliação, no que se refere ao contexto psicológico, deverá ser realizada o mais precocemente possível, visto 

que o prognóstico esperado não depende somente do quadro clínico do paciente, mas também de fatores individuais, 

ambientais, dentre outros, que vão se acumulando ao longo da infância e prosseguem por outras fases da vida do ser 

humano. Portanto, quanto melhor atendida for a criança, nos seus primeiros tempos, maior é a probabilidade de, 

futuramente, desenvolver-se de modo equilibrado. 

a) 2, 1, 3 

b) 3, 1, 2 

c) 1, 3, 2 

d) 2, 3, 1 

 

 
 

A Avaliação Psicológica pode ser aplicada a diversos contextos e áreas de estudo. No que se refere à Avaliação 

Psicológica no contexto judicial pode-se afirmar, EXCETO: 

a) Esta orientada para a produção de investigações psicológicas e para a comunicação de seus resultados. Deste modo 

a coleta de dados, o exame e a apresentação das evidências devem ser direcionadas aos propósitos judiciais. 

b) O psicólogo que for atuar com este referencial teórico deve possuir conhecimentos não apenas da área psicológica, 

mas também do sistema jurídico em que vai operar; este deverá conhecer as jurisdições e instâncias com as quais se 

relaciona; as normas e a legislação vigente que se direcionam a sua atividade.   

c) Na Avaliação Forense ou Judicial o psicólogo tem a sua disposição os testes psicológicos, que poderão auxilia-lo na 

objetivação do estado mental do indivíduo, de modo mais preciso. O uso desses instrumentos é um dos responsáveis pela 

crescente solicitação de laudos psicológicos. 

d) O psicólogo atuará em uma Avaliação Forense ou Judicial apenas e somente quando for designado pelo juiz, no 

decorrer do processo. 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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No que concerne ao processo de Seleção de Recursos Humanos assinale verdadeiro ou falso conforme as assertivas e 

em seguida marque a alternativa correta. 

(    ) Em um processo de Seleção de Recursos Humanos pode-se utilizar testes psicológicos na tomada de decisão sobre 

quem selecionar para o preenchimento de determinados cargos, todavia estes não possibilitam estabelecer em uma 

avaliação objetiva dos candidatos, situações semelhantes para todos, pois não permitem a padronização do meio 

ambiente, das provas e do comportamento do selecionador.  

(   ) O processo de Seleção de Recursos Humanos está apoiado em três insumos interdependentes: A análise, a 

avaliação e a classificação de cargos. Estes informam ao recrutador as descrições de cargos da empresa, proporcionando 

dados importantes sobre as exigências físicas e psicológicas dos ocupantes desses cargos. 

(    ) Em um processo de Seleção de Recursos Humanos pode-se utilizar a ficha Profissiográfica; esta é o produto das 

informações que são transmitidas pela análise do cargo, a requisição de empregados e outros instrumentos afins, 

caracterizando as aptidões, habilidades e os aspectos da personalidade necessários ao pleno exercício de um 

determinado cargo. 

a) V, V, F 

b) V, V, V 

c) F, F, V 

d) F, V, V 

 

 

 

Em um processo de Seleção de Recursos Humanos, os testes de conhecimentos têm por finalidade central medir o grau 

de conhecimentos e habilidades que o candidato possui sobre determinados assuntos. Quanto à forma de apresentação 

os testes de conhecimentos podem ser: 

a) Teóricos e práticos 

b) Escritos, orais e práticos 

c) Escritos e práticos 

d) Orais e teóricos  

 

 

 

Complete as lacunas e em seguida marque a alternativa correta. 

_____________ Consiste em suspender a contingência e as apresentações de estímulos. Pode ser concebida como um 

processo de enfraquecimento de uma resposta pela interrupção abrupta e definitiva da conexão entre a resposta e o 

reforçador. 

Segundo Catania (1998) o termo ____________ pode ser empregado referindo-se a uma operação que consiste em 

apresentar consequências quando uma resposta ocorre. Também pode designar um processo de aumento das respostas. 

_____________ procura ampliar o repertório comportamental de um organismo por meio da aquisição de novas 

respostas. Um comportamento operante é resultado desse processo. 

a) Extinção, Reforço, Modelagem 

b) Punição, Extinção, Comportamento Operante 

c) Reforçador Negativo, Modelagem, Punição 

d) Extinção, Reforço, Punição   

 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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As respostas são influenciadas por suas consequências. Segundo Sninner (1967) as consequências de uma resposta 

podem retroagir sobre ela e, quando isso acontece, alteram a probabilidade de ocorrência futura dessa resposta.  

O procedimento no qual há a retirada ou a evitação de um estímulo aversivo contingente a uma resposta, que aumenta de 

frequência posteriormente e que tem a fuga e a esquiva como operações características é denominado de: 

a) Comportamento Operante 

b) Punição 

c) Extinção 

d) Reforçamento Negativo 

 

 
 

Complete as lacunas e em seguida marque a alternativa correta. 

_____________ Documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento 

psicológico. Neste documento não devem ser feitos registros de sintomas, situações e/ou estados psicológicos. 

_____________ Apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações 

históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. Este documento é subsidiado 

por dados colhidos e analisados à luz de instrumentos técnicos tais como entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, 

observação, exame psíquico, intervenção verbal. Além do instrumental técnico este documento é referenciado cientifica e 

técnico–filosoficamente pelo psicólogo. 

_____________ Documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo resultado cujo 

resultado pode ser indicativo e conclusivo. Tem a finalidade de apresentar resposta esclarecedora, no campo do 

conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada de uma “questão-problema”, visando dirimir dúvidas 

que estão interferindo em uma decisão. É, portanto, uma resposta a uma consulta que exige de quem responda 

competência no assunto.    

a) Atestado, Parecer, Laudo 

b) Parecer, Atestado, Relatório 

c) Laudo, Declaração, Atestado 

d) Declaração, Relatório, Parecer 

 

 
 

A Psicoterapia Breve poderá ser utilizada, EXCETO: 

a) Em atendimentos ambulatoriais 

b) Em casos de toxicomania 

c) Em atendimentos em tribunais  

d) Em atendimentos individuais de crise por acidente de trabalho. 

 

 
 

Avalie as características da Psicoterapia Breve Focal, marcando (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para as falsas, 

em seguida, assinale a opção correta. 

(  ) Em Psicoterapia Breve o terapeuta deverá ter a capacidade de estabelecer uma boa aliança terapêutica com o 

paciente. 

(   ) A Psicoterapia Breve tem como características a diversidade de objetivos; a manutenção do foco; a alta atividade do 

terapeuta, dentre outras. 

(    ) A Psicoterapia Breve se baseia na tríade: Atividade, Planejamento e Foco. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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a) V, V, F 

b) V, V, V 

c) V, F, V 

d) F, V, V 

 

 
 

No que se refere às teorias relacionadas à adolescência correlacione o autor à sua teoria, e em seguida marque a 

alternativa correta. 

(1) Stanley Hall 

(2) Arnold Gesell 

(3) Erik Erikson 
 

(    ) Autor da Teoria Psicossocial, buscou compreender como as características psíquicas são adquiridas no decorrer da 

existência. Segundo a Teoria Psicossocial o desenvolvimento de um senso da própria identidade é uma tarefa 

indispensável na adolescência. Este autor formulou o conceito de crise de identidade. 

(  ) Este autor é responsável pela Teoria de Recapitulação. Ele descrevia a adolescência como um período 

correspondente ao tempo em que a raça humana estava em um estágio transitório e tumultuado. Este afirmava que a 

puberdade era um tempo de grande perturbação, desasjustamento emocional e instabilidade, no qual os humores 

adolescentes oscilavam entre atividade e indiferença, euforia e depressão, egotismo e timidez. 

(    ) A teoria deste autor é orientada biologicamente, sugerindo que a maturação do indivíduo é mediada pelos genes. 

Este autor afirma que o desenvolvimento não ocorre apenas de modo ascendente ou descendente, mas em espiral, ou 

seja, causam alguma repetição em diferentes idades. O autor em questão mencionara ainda que cada criança nasce 

única, com seus próprios fatores genéticos e sequências maturacionais inatas. Enfatizou ainda que a aculturação nunca 

poderá se sobrepor á maturação. 

a) 1, 2, 3 

b) 3, 1, 2 

c) 1, 3, 2 

d) 2, 3, 1   

 

 
 

Ao analisar os fenômenos psicossociais é necessário analisar o social enquanto totalidade, pois o social envolve uma 

dinâmica que é diferente de um agregado de indivíduos. Segundo Durkheim as representações coletivas traduzem a 

maneira como o grupo se pensa nas suas relações com os objetivos que o afetam. Para compreender como a sociedade 

se representa a si própria e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e não a dos 

indivíduos. 

No que se refere à Psicologia Social podem ser considerados como teóricos deste campo. 

a) Moscovici e Bronfenbrenner 

b) Sullivan e Allport 

c)  Moscovici e Allport 

d) Sullivan e Bronfenbrenner 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Manobra para se desviar de um contato direto com outra pessoa. É uma forma de tirar o calor do contato real. Permite 

evitar o contato direto, desviando a energia de seu objeto primitivo. Estadefinição refere-se ao mecanismo neurótico que 

pode ser encontrado na alternativa: 

a) Proflexão 

b) Egotismo 

c) Introjeção 

d) Deflexão 

 

 
 

Ao Psicológo é vedado, EXCETO: 

a) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou 

anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. 

b) Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízo para as partes 

envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas. 

c) Prolongar, necessariamente, a prestação de serviços profissionais; 

d) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de 

comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA LIVRE 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Legislação do SUS                                         QUESTÕES DE 31 A 40 
 

 
 

 

 

 

Em Epidemiologia, sobre o coeficiente de mortalidade, assinale a alternativa correta: 

A)    Consiste no número de casos existentes da doença ou agravo, novos ou antigos; 

B) Comportamento das doenças e dos agravos à saúde em uma população exposta; 

C) Mede o risco que um indivíduo tem, da população exposta, de morrer por qualquer causa no período considerado; 

D) Traduz a ideia de intensidade com que acontece a doença/morbidade em uma população. 

 

 

 

 

Todas as alternativas abaixo se configuram como principais objetivos do processo de programação pactuada e integrada, 

EXCETO: 

A)    Definir que os limites financeiros para a assistência da atenção básica, de média e alta complexidade, para cada 

município, serão compostos por parcela destinada à assistência da própria população e às referências recebidas de 

outros municípios. 

B) Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços de saúde. 

C) Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações 

de assistência à saúde. 

D) Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde. 

 

 

 

 

Sobre a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família (ESF), é INCORRETO afirmar que: 

 

A)     A Estratégia de Saúde da Família é um modelo assistencial de baixo custo e baixa complexidade tecnológica, que 

tem como principal objetivo a interiorização da saúde. 

B) As equipes de ESF são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma 

área geográfica delimitada. 

C) A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada 

mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 

D) A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem parte do 

conjunto de prioridades políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

 

 
 

 

 

 

Qual das afirmações abaixo não está associada a atenção básica de saúde: 

A)    Corresponde ao primeiro nível de atenção à saúde do modelo assistencial adotado pelo SUS. 

B) Seu financiamento é garantido por fonte publica apenas estadual. 

C) A estratégia de saúde da família pode incluir especialidades básicas. 

D) É o primeiro contato da população com o SUS. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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Relacione as colunas a seguir. 
 

1. Vigilância sanitária. 

2. Vigilância epidemiológica. 
 

 

(  ) Detecta qualquer mudança em fatores determinantes da saúde. 

(  ) Previne riscos à saúde. 

(  ) Adota medidas de prevenção. 

(  ) Intervém nos problemas sanitários do meio ambiente. 

(  ) Elimina qualquer ameaça à saúde. 
 

A sequência está correta em: 

 

A) 1, 1, 1, 2, 2  

B) 1, 2, 2, 1, 2  

C) 2, 1, 2, 1, 1  

D) 1, 1, 2, 2, 1 
 

 

 

 

 

De acordo com o Art. 6º da Lei nº. 8.080/90 estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

I. incrementos, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnólogo. 

II. controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

III. formulação e execução da política de sangue e seus derivados. 

IV. execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica. 

 

Estão corretas apenas as alternativas 

 

A)    II, IV  

B) I, II  

C) I, III, IV  

D) I, II, III, IV 
 
 

 

 

 

Os sistemas de informação são utilizados em saúde por permitirem a captação, processamento e difusão dos dados. O 

SIM, SINASC e SINAN são exemplos de bancos de dados que reúnem as informações relacionadas 

RESPECTIVAMENTE A: 

 

A)    Acompanhamento materno, condições de saneamento básico e investimentos em saúde. 

B) Ocorrência de óbitos, dados sobre nascidos vivos e notificação de doenças. 

C) Aquisição de medicamentos, cobertura vacinal e informações ambulatoriais. 

D) Prevenção da malária, indicadores socioeconômicos e normas de auditoria. 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Com base na organização do cuidado de uma equipe de Saúde da Família a partir dos problemas identificados, avalie as 

afirmativas a seguir: 

I- A organização do cuidado deve levar em consideração a realidade local. 

II- A gerência do cuidado prestado pela equipe de Saúde da Família envolve todos os membros da equipe. 

III- O caminho para a realização de um trabalho em equipe passa por um processo de intermediação e construção 

coletiva. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A)     I, apenas; 

B) II e III, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) I, II e III. 

 
 

 

 

 

As diretrizes do SUS preveem: 

 

A)    Descentralização sem participação popular; 

B) Não participação da comunidade; 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

O Art. 3º da Lei nº. 8080/90 dispõe sobre os fatores determinantes e condicionantes da saúde, que são, EXCETO: 

 

A)    Moradia. 

B) Lazer.  

C) Alimentação.  

D) Medicamento. 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


