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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para rascunhos.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto CG1A1-I

“Família, família/ vive junto todo dia/ nunca perde1

essa mania” — os versos da canção Família, composta por

Arnaldo Antunes e Tony Belotto na década de 80 do século

passado, no Brasil, parece que já não traduzem mais a4

realidade dos arranjos familiares. Observa-se que a solidez dos

lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da

família nuclear, não se adéqua à realidade social do momento,7

em que as relações são caracterizadas por sua dinamicidade e

pluralidade. De acordo com o médico e psicanalista Jurandir

Freire Costa, “família nem é mais um modo de transmissão do10

patrimônio material; nem de perpetuação de nomes de

linhagens; nem da tradição moral ou religiosa; tampouco é a

instituição que garante a estabilidade do lugar em que são13

educadas as crianças”.

Então, o que é a família? Como defini-la,

considerando-se que uma de suas marcas na pós-modernidade16

é justamente a falta de definição? Para a cientista social e

política Elizabete Dória Bilac, a variabilidade histórica da

instituição família desafia qualquer conceito geral de família.19

A centralidade assumida pelos interesses individuais

no mundo contemporâneo é um dos aspectos que influenciam

a singularidade de cada família e distinguem os propósitos que22

justificam a escolha de duas pessoas ou mais viverem juntas,

compartilhando regras, necessidades e obrigações. Se não é

fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar25

quem é o homem pós-moderno e quais as necessidades

emergentes que o impulsionam ao encontro com o outro, seja

no espaço social, seja no interior da família, produzindo28

significados e razões que o lançam na busca de realização. 

Segundo o filósofo francês Dany-Robert Dufour, a

pós-modernidade produz um sujeito não engendrado, o que31

significa um sujeito que se vê na posição de não dever mais

nada à geração precedente. Trata-se de uma condição que

comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo34

geracional. No que tange à família, a consequência é o

surgimento de relações pautadas em trocas reais e carentes de

valores simbólicos que se contraponham à lógica do consumo.37

Assim, assiste-se a uma ruptura na ordem da transmissão, o que

gera indivíduos desprovidos de identidade sólida, condição esta

que acarreta a redução de sua capacidade crítica e dificulta o40

estabelecimento de compromisso com a causa que lhe precede.

Fernanda Simplício Cardoso e Leila Maria Torraca de Brito.

Reflexões sobre a paternidade na pós-modernidade.

Internet:<www.newpsi.bvs-psi.org.br> (com adaptações).

!FimDoTexto!

QUESTÃO 1

As autoras do texto CG1A1-I consideram que

A o fato de duas ou mais pessoas viverem juntas é bastante para
que sejam consideradas uma família.

B a família, na atualidade, define-se como instituição cujos
membros não se comprometem uns com os outros.

C a família concebida nos moldes tradicionais não existe no
século XXI.

D o conceito geral de família sempre esteve em constante
mudança.

E a definição de família constitui um grande desafio.

QUESTÃO 2

No texto CG1A1-I, o trecho “Observa-se que a solidez dos lugares
ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear,
não se adéqua à realidade social do momento, em que as relações
são caracterizadas por sua dinamicidade e pluralidade.” (R. 5 a 9)
permaneceria gramaticalmente correto e com seu sentido original
caso

A uma vírgula fosse inserida logo após “Observa-se”.

B a vírgula empregada após “pessoas” fosse substituída por
ponto e vírgula.

C as vírgulas empregadas após “pessoas” e após “nuclear”
fossem suprimidas.

D a vírgula empregada após “momento” fosse suprimida.
E uma vírgula fosse inserida imediatamente após “lugares”.

QUESTÃO 3

Seria mantida a correção gramatical do texto CG1A1-I se o
segmento “em que”, nas linhas 8 e 13, fosse substituído,
respectivamente, por

A onde e onde.

B onde e que.

C a qual e o qual.

D no qual e onde.

E que e no qual.

QUESTÃO 4

No terceiro parágrafo do texto CG1A1-I, a forma pronominal “o”,
em “o lançam” (R.29), faz referência a

A “esforço” (R.25).
B “homem” (R.26).

C “outro” (R.27).
D “espaço” (R.28).

E “interior” (R.28).
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QUESTÃO 5

Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita
para o seguinte trecho do texto CG1A1-I: “Trata-se de uma
condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o
motivo geracional.” (R. 33 a 35). Assinale a opção em que a
proposta de reescrita apresentada mantém os sentidos originais e a
correção gramatical do texto.

A Isso se trata de uma condição que comporta riscos, pois,
segundo Dufour, desaparece o motivo geracional.

B Segundo Dufour, trata-se de uma condição que comporta
riscos, pois desaparece o motivo geracional.

C Trata-se de uma condição que comporta riscos pois, segundo
Dufour, desaparece o motivo geracional.

D Trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que o
motivo geracional, segundo Dufour, desaparece.

E Se trata de uma condição que redunda em riscos, pois, segundo
Dufour, o motivo geracional desaparece.

QUESTÃO 6

De acordo com o último parágrafo do texto CG1A1-I, um sujeito
não engendrado

A inverte a ordem de transmissão familiar existente.
B sente-se isento de dívidas para com a geração precedente.
C relaciona-se com os demais a partir da construção de vínculos

sólidos.
D é mais envolvido com a geração vindoura do que com a

geração precedente.
E tem capacidade crítica reduzida e não demonstra compromisso

com os laços familiares.
Texto CG1A1-II

Segundo a Lei Geral de Proteção de Dados1

(Lei n.º 13.709/2018), dados pessoais são informações que
podem identificar alguém. Dentro desse conceito, foi criada
uma categoria chamada de “dado sensível”, que diz respeito a4

informações sobre origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual. Registros
como esses, a partir da vigência da lei, passam a ter nível maior7

de proteção, para evitar formas de discriminação. Todas as
atividades realizadas no país e todas as pessoas que estão no
Brasil estão sujeitas à lei. A norma vale para coletas operadas10

em outro país, desde que estejam relacionadas a bens ou
serviços ofertados a brasileiros. Mas há exceções, como a
obtenção de informações pelo Estado para a segurança pública.13

Ao coletar um dado, as empresas deverão informar a
finalidade da coleta. Se o usuário aceitar repassar suas
informações, o que pode acontecer, por exemplo, quando ele16

concorda com termos e condições de um aplicativo, as
companhias passam a ter o direito de tratar os dados
(respeitada a finalidade específica), desde que em19

conformidade com a legislação. A lei prevê uma série de
obrigações, como a garantia da segurança das informações e a
notificação do titular em caso de um incidente de segurança. A22

norma permite a reutilização dos dados por empresas ou órgãos
públicos, em caso de “legítimo interesse”.

Por outro lado, o titular ganhou uma série de direitos.25

Ele pode, por exemplo, solicitar à empresa os dados que ela
tem sobre ele, a quem foram repassados (em situações como a
de reutilização por “legítimo interesse”) e para qual finalidade.28

Caso os registros estejam incorretos, ele poderá cobrar a
correção. Em determinados casos, o titular terá o direito de se
opor a um tratamento. A lei também prevê a revisão de31

decisões automatizadas tomadas com base no tratamento de
dados, como as notas de crédito ou os perfis de consumo.

Internet: <www.agenciabrasil.ebc.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Segundo as ideias veiculadas no texto CG1A1-II, 

A questões relativas a origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, saúde ou vida sexual são as que
mais motivam atos de discriminação, e, por isso, os dados
sensíveis devem ter maior nível de proteção.

B a Lei Geral de Proteção de Dados prevê obrigações tanto para
as empresas que coletam os dados quanto para o titular desses
dados, de forma proporcional.

C a norma legal é válida em caso de bens e serviços ofertados a
brasileiros, independentemente do país onde a coleta dos dados
pessoais for feita.

D o Estado é autorizado a coletar e a tratar dados pessoais de
brasileiros da forma que julgar mais adequada.

E o Brasil é pioneiro na edição de uma lei acerca da coleta e do
uso de dados sensíveis.

QUESTÃO 8

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto
CG1A1-II, a forma verbal “há” (R.12) poderia ser substituída por

A existem.
B existe.
C ocorre.
D têm.
E tem.

QUESTÃO 9

No período em que se insere no texto CG1A1-II, a oração
“Ao coletar um dado” (R.14) exprime uma circunstância de

A causa.
B modo.
C finalidade.
D explicação.
E tempo.

QUESTÃO 10

Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto
CG1A1-II, o verbo “aceitar” (R.15) poderia ser substituído por 

A consentir.
B prescindir.
C assistir.
D obstar.
E enjeitar.
Espaço livre
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QUESTÃO 11

Em um programa de rádio, Joaquim, faxineiro terceirizado
que exerce suas funções no âmbito do TJ/PA, fez, fora do horário
de serviço e das dependências do tribunal, considerações e emitiu
opiniões desabonadoras sobre o trabalho desenvolvido por
determinado analista judiciário do tribunal.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, conforme
o disposto na Resolução TJ/PA n.º 14/2016 (Código de Ética dos
Servidores do Tribunal de Justiça do Pará).

I O referido código de ética é inaplicável à situação, já que
a fala de Joaquim ocorreu fora das dependências do TJ/PA.

II Joaquim poderá ser submetido a procedimento ético, uma
vez que as regras do referido código de ética se aplicam
a servidores terceirizados.

III Há vedação expressa no referido código de ética sobre
servidor opinar publicamente a respeito da honorabilidade
e do desempenho funcional de outro servidor.

IV Em virtude de a opinião ter sido emitida fora do horário
de serviço, é inaplicável à situação o referido código de ética.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D I, III e IV.

E II, III e IV.

QUESTÃO 12

Conforme a Lei n.º 8.429/1992, negar publicidade a ato oficial
constitui ato de improbidade administrativa que

A atenta contra os princípios da administração pública.

B decorre de concessão indevida de benefício financeiro.

C importa enriquecimento ilícito.

D causa prejuízo ao erário.

E decorre de aplicação indevida de benefício tributário.

QUESTÃO 13

Considerando o disposto na Lei n.º 12.846/2013, assinale a
opção correta.

A É vedada a delegação da competência para a instauração
e o julgamento de processo administrativo de apuração
de responsabilidade.

B A sanção de multa terá como limite mínimo o percentual
de 0,2% do faturamento líquido do ano anterior à instauração
do processo administrativo.

C O prazo prescricional será suspendido com o julgamento
do processo administrativo.

D Pessoa jurídica estrangeira está imune à incidência das regras
estabelecidas na referida lei.

E Comissão constituída para a apuração de responsabilidade
poderá, cautelarmente, propor à autoridade instauradora que
suspenda os efeitos do ato ou processo objeto da investigação.

QUESTÃO 14

Segundo determinada teoria motivacional, o esforço da pessoa
depende do resultado que ela quer alcançar, ou seja, as pessoas se
esforçam para alcançar resultados que elas consideram importantes
para si. Essa é a perspectiva da teoria

A da expectativa.

B da equidade.

C das necessidades.

D da frustração.

E dos dois fatores.

QUESTÃO 15

Como forma de participação institucional da cidadania na
administração pública brasileira, existem conselhos gestores de
políticas públicas e conselhos de direito. Assinale a opção que
apresenta um exemplo de conselho destinado a operacionalizar
ações de governo, de caráter específico, como as de segurança
alimentar, merenda escolar, aleitamento materno e desenvolvimento
rural.

A conselho de eventos

B conselho de programas

C conselho consultivo de governo

D conselho de defesa e promoção de direitos

E conselho de controle administrativo-financeiro e funcional

QUESTÃO 16

As organizações que utilizam como metodologia de
planejamento estratégico o BSC (balanced scorecard) devem
contar com o envolvimento ativo da equipe executiva, para que as
mudanças ocorram e a estratégia seja implementada com vistas ao
alcance dos melhores desempenhos.

O pressuposto abordado no texto anterior está de acordo com o
princípio de

A traduzir a estratégia em termos operacionais.

B alinhar a organização à estratégia.

C transformar a estratégia em tarefa de todos.

D converter a estratégia em processo contínuo.

E mobilizar a mudança por meio da liderança educadora.

QUESTÃO 17

Assinale a opção que indica atividade inerente à função
administrativa chamada de organização.

A distribuição dos processos de trabalho em departamentos

B definição da visão de futuro da instituição e dos valores a
serem cumpridos pelos empregados

C criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da
qualidade dos serviços prestados

D realização de reuniões para orientação sobre a execução de
atividades na busca de engajamento e alcance de resultados

E avaliação das metas alcançadas em cada departamento da
organização
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QUESTÃO 18

A adoção de soluções alternativas de conflito é um dos
macrodesafios do Poder Judiciário no período de 2015 a 2020. Esse
macrodesafio refere-se à(ao)

A ampliação do rol dos atuais meios judiciais para resolução de
conflitos, mediante participação do cidadão.

B fomento à criação de meios extrajudiciais para resolução
negociada de conflitos, mediante participação do cidadão.

C fomento à criação de metodologias inovadoras para resolução
judicial de conflitos, com a participação das partes envolvidas.

D incremento dos meios judiciais e extrajudiciais para resolução
de conflitos, mediante participação ativa do cidadão.

E fomento à modernização dos processos judiciais para dar
celeridade às decisões, mediante participação do cidadão.

QUESTÃO 19

A instituição da governança judiciária é um macrodesafio
estabelecido no planejamento estratégico do Poder Judiciário do
estado do Pará para o período de 2015 a 2020. A esse respeito,
assinale a opção que apresenta iniciativa estratégica que favorece
o alcance desse macrodesafio.

A inovação e modernização da infraestrutura de tecnologia e
comunicação

B inovação e aperfeiçoamento da gestão dos sistemas de
informação

C aprimoramento das estruturas administrativas e jurisdicionais
D aprimoramento da segurança da informação
E fortalecimento da governança na área de tecnologia de

informação e comunicação

QUESTÃO 20

Considere que o cargo de desembargador do TJ/PA tenha ficado
vago e que determinado juiz de direito tenha sido cotado para
preencher a vaga pelo critério de antiguidade, apurada na última
entrância. Nesse caso, o tribunal deverá resolver, preliminarmente,
se é devida a indicação do juiz mais antigo, o que poderá ser
recusado pelo voto de seus membros, conforme procedimento
próprio,

A em sessão aberta e pública, com os votos de recusa nos
próprios autos de escolha, a ser julgado pela maioria absoluta
do tribunal pleno.

B em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

C em sessão aberta e pública, com os votos de recusa tomados
em autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do
tribunal pleno.

D em segredo de justiça, com os votos de recusa nos próprios
autos de escolha, a ser julgado por dois terços do tribunal
pleno.

E em segredo de justiça, com os votos de recusa tomados em
autos apartados, a ser julgado pela maioria absoluta do tribunal
pleno.

QUESTÃO 21

A competência para apreciar as medidas urgentes nos processos de
competência originária do TJ/PA é do

A vice-presidente do tribunal.
B presidente do tribunal.
C corregedor de justiça.
D relator do processo.
E tribunal pleno.

QUESTÃO 22

O reingresso de servidor do TJ/PA na administração pública por
decisão administrativa definitiva ocorre por

A reintegração, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

B reintegração para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o
cargo já estiver regularmente provido.

C reversão, devendo o servidor ser ressarcido de eventuais
prejuízos resultantes do afastamento.

D reversão para o cargo anteriormente ocupado, salvo se o cargo
já estiver regularmente provido.

E reversão para o cargo anteriormente ocupado, ainda que o
cargo já esteja regularmente provido.

QUESTÃO 23

Servidor do TJ/PA que, supostamente, tiver cometido ato comissivo
e exercido irregularmente suas atribuições, causando prejuízo ao
erário, poderá ser responsabilizado cumulativamente nas esferas

A administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si, se
houver prejuízo a terceiros.

B administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
pela inexistência do fato.

C administrativa, civil e penal, que serão dependentes entre si,
se o ato tiver sido culposo.

D administrativa, civil e penal, não cabendo aos sucessores
obrigação de reparar o dano.

E administrativa, civil e penal, salvo se for absolvido penalmente
por falta de provas.

Caso clínico CG2A1-I

Um magistrado compareceu ao serviço de saúde com
quadro clínico de febre de 39 ºC e intensas dores musculares e de
cabeça, além de manchas vermelhas pelo corpo. Relatou, ainda,
sentir dor ao realizar movimento ocular. Foi diagnosticado com
gripe (CID-10: J11) de subtipo viral já conhecido e recebeu
atestado médico, que apresentou ao tribunal, para se afastar do
trabalho por dois dias. Meses depois, em exame periódico de saúde,
foram identificados anticorpos que evidenciaram que o magistrado
havia contraído dengue (CID-10: A90), e não gripe. O magistrado
recebera, portanto, um diagnóstico equivocado.

QUESTÃO 24

Do caso clínico CG2A1-I conclui-se que o diagnóstico equivocado

A provocou erro no cálculo do índice de absenteísmo-doença
para magistrados.

B alterou o índice de realização de exame periódico de saúde
para magistrados.

C levou à notificação compulsória de gripe e à não notificação
compulsória de dengue.

D afetou a contabilização de doenças na gestão do absenteísmo
por doença para magistrados.

E resultou em absenteísmo maior do que o efetivamente
necessário para a recuperação do magistrado.

QUESTÃO 25

Em epidemiologia, considera-se natural a subnotificação de casos
de doenças, por diversas razões. O caso clínico CG2A1-I é um
exemplo que resulta em subnotificação de dengue, devido à
ausência de

A sintomas da doença.
B diagnóstico da doença.
C obrigatoriedade de notificação.
D busca tardia pelo serviço de saúde.
E atendimento diferenciado pelo serviço de saúde.
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QUESTÃO 26

Em relação ao calendário nacional de vacinação, o Ministério da
Saúde recomenda que os idosos sejam dispensados da imunização
contra

A influenza.

B hepatite B.

C tríplice viral.

D febre amarela.

E dupla adulto (dT).

QUESTÃO 27

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo; (...)

Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.

Constitui ação que busca alcançar a diretriz mencionada neste
dispositivo constitucional a

A transferência da gestão dos hospitais dos diversos municípios
de uma unidade da Federação para uma direção estadual
unificada.

B implementação de novas diretrizes de saúde pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar em conjunto com as
operadoras de saúde suplementar, de forma independente do
Ministério da Saúde.

C assinatura de acordo entre uma unidade da Federação e seus
municípios para a municipalização da atenção básica e para a
organização de consórcios intermunicipais para a atenção
especializada.

D criação de um sistema paralelo de saúde pública, exclusivo
para servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada,
nos moldes do extinto Instituto Nacional de Assistência
Médica da Previdência Social.

E formação de equipes estaduais de saúde em casa, idênticas às
equipes municipais de estratégia de saúde da família, para
revisitar os domicílios, como reforço na atenção básica.

QUESTÃO 28

A Constituição Federal de 1988 (CF) determinou a criação do
Sistema Único de Saúde (SUS). A CF prevê expressamente ser
competência do SUS

A municipalizar recursos, serviços e ações.

B colaborar na proteção do meio ambiente, o que inclui o
ambiente do trabalho.

C realizar periodicamente conferência de saúde, subsidiando
novos planos e programas.

D liderar o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação
em sua área de atuação.

E subsidiar, por meio de dotação orçamentária específica, a
formação de recursos humanos na área de saúde.

QUESTÃO 29

Várias propostas de mudanças — inspiradas pela Reforma
Sanitária e pelos princípios do SUS — têm sido esboçadas ao longo
do tempo. Essas iniciativas, entretanto, apresentam avanços e
retrocessos e seus resultados têm sido pouco perceptíveis na
estruturação dos serviços de saúde, exatamente por não promover
mudanças significativas no modelo assistencial. Assim, o Programa
Saúde da Família (PSF) elege como ponto central o estabelecimento
de vínculos e a criação de laços de compromisso e de
corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população.

Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Família: uma estratégia para

a reorientação do modelo assistencial. 1997 (com adaptações).

Considerando-se o entendimento do Ministério da Saúde para a
implantação da estratégia de saúde da família, é correto afirmar que
o PSF

A foi concebido de modo semelhante aos demais programas
elaborados pelo Ministério da Saúde.

B fornece atenção exclusiva para mulheres e crianças, que
constituem a base da família.

C foi implantado antes da Reforma Sanitária, tendo influenciado
decisivamente esse movimento.

D substitui práticas e estruturas tradicionais, dispensando mais
recursos financeiros para a saúde.

E é um sistema de saúde limitado, voltado aos mais pobres, com
utilização de tecnologia de baixa complexidade.

QUESTÃO 30

O médico de hospital privado que suspeitar de violência praticada
contra pessoa com deficiência deverá notificar

I a autoridade policial.
II o Ministério Público.
III os conselhos dos direitos da pessoa com deficiência.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.
B Apenas o item II está certo.
C Apenas os itens I e III estão certos.
D Apenas os itens II e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

Espaço livre
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Pode-se considerar que a avaliação psicológica no Brasil está
em pleno renascimento, haja vista a descrição, por diversos
autores, de técnicas e práticas mais coesas do ponto de vista
teórico-metodológico. Considerando esse assunto, assinale a
opção correta.

A Em geral, a avaliação psicológica e a intervenção são
abordadas, na literatura, como processos ininterruptos.

B O psicodiagnóstico interventivo propõe a condução de
processos de avaliação psicológica para, entre outras
finalidades, oferecer feedback para efeitos terapêuticos
enquanto ocorre a avaliação.

C O psicodiagnóstico interventivo de orientação psicanalítica
estabelece procedimentos pré-determinados e uniformes de
conduta a serem seguidos.

D A avaliação terapêutica deve ser executada por profissionais de
áreas específicas cuja orientação teórica esteja pautada em
teorias intersubjetivas, fenomenológicas e interpessoais.

E O psicodiagnóstico é baseado na objetividade e adota uma
categorização diagnóstica de baixa utilidade em termos
terapêuticos.

QUESTÃO 32

Um paciente relata medo e ansiedade constantes há mais
de um mês em situações corriqueiras da vida. Apresentando
semblante bastante triste, relata que tem uma visão constante de
estar sendo avaliado negativamente pelas pessoas ao seu redor, que
se sente embaraçado e que tem medo de ser humilhado, ou
rejeitado, ou ofender os outros. Ele apresenta ataques inesperados
de medo e ansiedade recorrentes quando se encontra em festas ou
quando apresenta trabalhos na faculdade.

Nesse caso, o paciente apresenta sintomas característicos do 

A transtorno de estresse pós-traumático.
B transtorno de adaptação.
C transtorno depressivo maior.
D transtorno de pânico.
E transtorno de ansiedade social.

QUESTÃO 33

O psicodiagnóstico pode depender de vários instrumentos utilizados
para levantamento de dados e averiguação da situação do paciente.
Acerca do diagnóstico de transtornos, assinale a opção correta.

A O diagnóstico do traço ou dos sintomas depressivos ocorre a
partir de dados que variam quanto a aspectos de cronicidade,
estabilidade e frequência com que certas características são
apresentadas.

B Os transtornos de negligência social têm como características
clínicas mais proeminentes sintomas anedônicos e disfóricos,
externalizações de raiva e agressividade ou sintomas
dissociativos.

C O transtorno depressivo maior caracteriza-se pela presença de
humor deprimido na maior parte dos dias, independentemente
do acometimento funcional do paciente.

D Um transtorno neurocognitivo é um padrão persistente de
experiência interna e de comportamento que se desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo.

E A ansiedade está associada a períodos de excitabilidade
autonômica aumentada, necessária para luta ou fuga,
pensamentos de perigo imediato e comportamentos de fuga.

QUESTÃO 34

Determinado paciente apresenta um padrão persistente e
inflexível que abrange uma faixa ampla de situações pessoais e
sociais. Ele relata dificuldades de adaptação social que lhe causam
prejuízo funcional ou sofrimento subjetivo significativo. Diz que
guarda rancores persistentemente, desconfia das pessoas e não se
dispõe a perdoar insultos, injúrias ou menosprezo dos quais pensa
ter sido alvo. Ele costuma recusar-se a responder perguntas
pessoais, afirmando que tais informações “não são da conta de
ninguém”. Também sente, com frequência, que seu caráter ou sua
reputação foram atacados e, de alguma forma, desrespeitados.
Relata, ainda, difícil convivência e apresenta frequentes problemas
em relacionamentos íntimos. Ele diz ter reações raivosas com
rápidos contra-ataques quando se sente insultado.

Considerando-se que esse paciente não apresenta outros sintomas
além dos mencionados, é correto afirmar que, nesse caso, o
diagnóstico mais provável é de transtorno da personalidade

A esquizotípica.
B esquizoide.
C paranoide.
D borderline.
E evitativa.

QUESTÃO 35

Antônia, psicóloga em uma escola, recebeu três crianças
para atendimento psicológico. Sabendo que deveria elaborar
pareceres para a escola e para os pais das crianças, ela utilizou uma
entrevista para elaborar hipóteses de diagnóstico e uma história
clínica com indicação terapêutica.

Nessa situação, Antônia adotou a técnica denominada

A entrevista de triagem. 
B entrevista em profundidade.
C entrevista focalizada.
D entrevista retrospectiva.
E anamnese.

QUESTÃO 36

A respeito da construção de instrumentos psicológicos, assinale a
opção correta.

A A elaboração de instrumentos e escalas psicológicas baseia-se
exclusivamente em dois grandes polos, que envolvem
procedimentos teóricos e procedimentos analíticos
(estatísticos).

B A definição constitutiva para construção dos itens envolve a
concepção do construto, em termos de conceitos próprios da
teoria em que ele se insere.

C A análise semântica dos itens envolve uma análise teórica feita
por juízes para avaliar a pertinência dos itens ao construto que
representam.

D A análise final é composta pela etapa de validação do
instrumento, que consiste em coletar informação empírica
válida e submetê-la às análises estatísticas pertinentes em
psicometria.

E Para elaborar um inventário, é necessário partir da realização
de entrevistas, para identificar os tipos e as categorias de
comportamentos que constituem uma representação adequada
das dificuldades de aprendizagem dos pacientes.
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QUESTÃO 37

A decisão decorrente da avaliação psicológica deve ser baseada em
métodos, técnicas e(ou) instrumentos psicológicos. No que tange a
esse assunto, assinale a opção correta.

A Os testes psicológicos, a entrevista e o atendimento sistemático
do paciente em consultório constituem fontes fundamentais de
informação.

B Documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de
equipes multiprofissionais, constituem fontes complementares
de informação.

C A utilização de testes psicológicos não recomendados pelo
Conselho Federal de Psicologia é permitida em situações
específicas em que se considere seu uso histórico na
psicologia.

D Em caso de dúvida acerca da classificação do instrumento
(teste psicológico ou instrumento não psicológico), devem-se
seguir as prescrições da American Psychological Association.

E A avaliação psicológica para tomada de decisão pode ser
desnecessária quando o caso já for conhecido pelos
profissionais de uma equipe multiprofissional envolvida na
demanda.

QUESTÃO 38

Os testes projetivos permitem a obtenção de informações sobre
diferentes níveis de funcionamento da personalidade e, para isso,
são oferecidos ao examinando estímulos ambíguos que produzem
associações consideradas expressões da personalidade. A respeito
desses testes na avaliação psicológica, assinale a opção correta.

A Como o estímulo apresentado é ambíguo, ao falar sobre ele, o
examinando se organiza e faz uma descrição objetiva bem
próxima da realidade externa.

B O termo métodos de expressão indireta é uma nomenclatura
apropriada e equivalente ao termo testes projetivos.

C As técnicas projetivas fornecem informações equivalentes às
obtidas por meio das escalas.

D Mesmo que sejam desenvolvidos sistemas objetivos de
avaliação, os passos finais na avaliação e integração dos dados
brutos dependem da habilidade e da experiência clínica do
examinador.

E A avaliação psicológica com utilização de testes projetivos
baseia-se no conceito de associação controlada, uma vez que
a associação livre ocorre somente em algumas circunstâncias.

QUESTÃO 39

A literatura aponta que, embora sejam identificadas mais de 250
modalidades de psicoterapias, há um relativo consenso sobre sua
efetividade como método de tratamento. Com relação aos elementos
característicos das psicoterapias, assinale a opção correta.

A A psicoterapia de base psicanalítica dirige-se
predominantemente a quadros neuróticos clássicos, visando à
supressão dos sintomas.

B A psicoterapia existencial constitui técnica de cura da
perturbação mental e pressupõe intervenções cuja finalidade
principal é facilitar o encontro do indivíduo com a
autenticidade da sua existência, de forma a assumi-la e a
projetá-la mais livremente no mundo.

C As técnicas de psicoterapia são planejadas pelo
paciente/cliente sob a anuência do terapeuta.

D A prática da terapia relacional envolve a transformação do
paciente e pressupõe como agente de mudança a relação dele
com o terapeuta.

E Os achados e as pesquisas sobre a neuropsicologia atualmente
demonstram que a psicoterapia pode alterar características
genéticas dos organismos.

QUESTÃO 40

As análises funcional e topográfica de cada caso constituem etapas
do diagnóstico clínico no caso da psicoterapia de base 

A psicanalítica.
B junguiana.
C psicodramática.
D guestáltica.
E comportamental.

QUESTÃO 41

Assinale a opção correta, a respeito da inserção e do trabalho do
psicólogo no contexto saúde-doença.

A A demanda pela intervenção psicológica no processo
saúde-doença é igualmente reconhecida tanto pelos
profissionais e serviços que seguem o modelo biomédico
quanto pelos que seguem o modelo biopsicossocial.

B Atualmente, a incidência de doenças agudas é menor do que há
três décadas, o que aumenta a longevidade e reduz a demanda
pelo trabalho do psicólogo da saúde.

C A psicoeducação é inadequada para pacientes em situação de
reabilitação, mas é útil na prevenção de doenças.

D Não cabe ao psicólogo sensibilizar pais para que estes
imunizem os filhos contra doenças infectocontagiosas, pois tal
prática está fora da área de conhecimento desse profissional.

E Variáveis comportamentais são relevantes na prevenção da
morte precoce e do desenvolvimento de doenças crônicas e
agudas.

QUESTÃO 42

Joana é uma jovem saudável de 28 anos de idade que, para
não adoecer, adota uma dieta balanceada, não fuma e pratica
atividades físicas diariamente. Ela nunca apresentou doença grave.
Maria tem 30 anos de idade, nunca teve doença grave, é tabagista,
adiciona sal extra às suas refeições, ingere fritura com frequência
e é sedentária. Após ter sido diagnosticada com hipertensão arterial
sistêmica, Maria, muito assustada com a notícia, expressou sua
decisão de mudar suas condutas conforme orientação médica, para
manter sua pressão arterial o mais estável possível.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A O comportamento de Joana caracteriza a prevenção secundária
contra doenças cardiovasculares, pois ela adota condutas que
minimizam a ação de fatores controláveis causadores dessa
doença.

B De acordo com o modelo transteórico de Prochaska, a decisão
de Maria de mudar seus comportamentos inadequados
caracteriza a fase de ação.

C Depois de iniciar consultas, realizar exames prescritos e mudar
comportamentos de risco, Maria terá iniciado o processo de
reabilitação em saúde.

D Nem Joana nem Maria realizam prevenção terciária para suas
condições de saúde.

E Os comportamentos adotados por Joana e planejados por
Maria são indicados em todos os níveis de prevenção, exceto
no caso de doença grave e avançada, pois nessa situação já não
há mais forma de prevenção.
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QUESTÃO 43

A respeito de equipes multidisciplinares e interdisciplinares em

saúde, assinale a opção correta.

A Disciplinaridade refere-se ao conceito de comportamento ético

esperado por todos os profissionais que trabalham em equipe.

B Em equipes multidisciplinares, todos os profissionais atuam

conforme um padrão de conduta preestabelecido.

C Equipes multidisciplinares são caracterizadas por incluírem um

psicólogo como membro efetivo.

D Interdisciplinaridade é definida pela presença de profissionais

de todas as áreas de saúde em determinado serviço.

E Equipes multidisciplinares e interdisciplinares diferem

principalmente quanto à forma de interação, atuação e tomada

de decisões entre seus membros.

QUESTÃO 44

Determinado órgão público disponibiliza um serviço de

saúde aos seus servidores e respectivos dependentes. A equipe local

conta com médicos, enfermeiros, psicólogos e assistente social.

Quando um servidor busca o serviço, ele é atendido pelo

profissional que ele solicita e, conforme a demanda, pode ser

encaminhado a outro profissional da equipe ou a um serviço

externo. Cada profissional que atende os servidores anota em

prontuário sua avaliação e a conduta adotada.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A A equipe descrita na situação é multidisciplinar, mas atuará de

modo interdisciplinar se os profissionais adotarem a discussão

conjunta, além da troca e da interação entre os saberes do

grupo.

B Se um psicólogo atender um servidor com alto nível de

estresse, possivelmente comprometedor da saúde física, e

encaminhar esse paciente ao médico do mesmo serviço, ficará

caracterizada a interdisciplinaridade.

C Ao atender um servidor que tenha buscado o serviço com

queixas de dificuldades no relacionamento com seus colegas

ou seu chefe, o psicólogo, para preservar a privacidade do

servidor, não deve levar o caso à equipe.

D O psicólogo que atender um servidor e encaminhá-lo a outro

profissional, fora do seu serviço, para dar continuidade ao

tratamento não deverá mais manter contato com esse

profissional ou oferecer informação adicional sobre esse

paciente, porque não será mais responsável pelo caso.

E A discussão de casos clínicos em equipes únicas no local de

trabalho, como na situação em apreço, é inadequada porque

expõe os limites de conhecimento de cada profissional e pode

causar constrangimento entre essas pessoas no cotidiano.

QUESTÃO 45

A respeito de álcool e outras drogas que causam dependência
química, assinale a opção correta.

A Para uma pessoa dependente grave do álcool, a melhor
proposta de tratamento é o consumo reduzido da substância,
não a abstinência, mesmo que, em ocasiões anteriores, ela já
tenha tentado reduzir o consumo e fracassado.

B O álcool é uma substância teratogênica que, caso seja utilizada
por uma gestante, pode comprometer o desenvolvimento
neurológico do feto.

C A tolerância, no uso do álcool ou da cocaína, significa que o
organismo desenvolveu defesas e que as substâncias já não
causam mais danos físicos ao organismo.

D Entre os agentes evitáveis causadores de adoecimento, o tabaco
é o que menos provoca doenças graves.

E O uso de qualquer substância química caracteriza abuso, pois,
mesmo que não venha a causar danos ao organismo, esse tipo
de substância atua no sistema nervoso e pode causar reações
emocionais adversas.

QUESTÃO 46

No que se refere ao tratamento de pessoas dependentes de álcool,
assinale a opção correta.

A Durante o tratamento, a recaída ocorre quando as técnicas
utilizadas são inadequadas às necessidades do sujeito, ao seu
padrão de consumo ou à existência de comorbidades.

B O tratamento psicológico deve ocorrer apenas em um
momento: antes ou depois do tratamento medicamentoso; a
condução simultânea das duas intervenções pode reduzir a
adesão do paciente à psicoterapia.

C Estados emocionais positivos devem ser avaliados porque são
fatores protetores contra a recaída, que é associada a emoções
negativas.

D Ao longo do tratamento, o desenvolvimento de habilidades
sociais é relevante para auxiliar na prevenção de recaídas.

E A motivação do paciente para tratar a dependência do álcool
deve ser avaliada na primeira consulta e, após o início do
tratamento, o assunto da dependência não deve mais ser
retomado.

QUESTÃO 47

Um servidor que sofria de ansiedade devido a demandas
trabalhistas procurou atendimento psicoterápico a fim de tratar essa
condição. Ele informou que fazia uso de álcool e cigarro para obter
relaxamento e lidar melhor com as atividades do cotidiano. Relatou,
ainda, que não tinha conhecimento técnico para realizar tarefas
solicitadas a ele em seu trabalho e informou que sofria assédio por
parte de sua chefia. A avaliação inicial desse servidor revelou a
dependência de álcool e recaídas anteriores.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

A O treino em técnicas como o relaxamento muscular
progressivo de Jacobson é contraindicado para o servidor.

B O modo de enfrentamento relatado pelo servidor é centrado na
emoção.

C Não é adequado realizar a quantificação da autoeficácia desse
paciente durante as sessões iniciais de terapia.

D Se, durante a terapia, esse paciente alcançar um período de
abstinência e, em seguida, fizer uso eventual de qualquer
quantidade de álcool, ficará caracterizada a recaída.

E No processo terapêutico desse servidor, a lembrança e o
detalhamento de recaídas passadas e o temor de uma recaída
futura devem ser evitados. 
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QUESTÃO 48

Com relação a técnicas cognitivas de intervenção em psicologia,
assinale a opção correta. 

A Para dependentes de nicotina com problemas pulmonares e
respiratórios, o uso da terapia cognitiva é inadequado, por
evidenciar cognições que podem aumentar a fissura pelo
cigarro.

B O distanciamento consiste em treinar o paciente a reconhecer
seu potencial para conviver com condições avaliadas como
catastróficas.

C A preocupação entre pessoas ansiosas deve ser investigada em
termos de frequência e duração, mas o conteúdo da
preocupação não deve ser discutido, pois isso poderia
estimular sua recorrência.

D Reatribuição consiste em uma técnica de treinar o paciente
para atribuir tarefas a terceiros. 

E A identificação de pensamentos automáticos é relevante para
auxiliar no reconhecimento de padrões de pensamentos
adaptativos ou disfuncionais que podem subsidiar
comportamentos.

QUESTÃO 49

No que se refere à terapia de aceitação e compromisso (ACT, sigla
em inglês), técnica de terceira geração na clínica comportamental
considerada uma das técnicas mais utilizadas e bem-sucedidas
atualmente, assinale a opção correta.

A Essa técnica desconsidera o contexto em que o comportamento
ocorre, dando ênfase apenas às emoções decorrentes da
experiência descrita.

B A ACT tem como objetivo principal a mudança de
comportamentos e de cognições inadequadas.

C Sob o enfoque da ACT, esquiva experiencial é a principal
técnica para obter alívio do sofrimento.

D A defusão cognitiva favorece o entendimento claro e objetivo
de eventos privados, como os pensamentos, de modo que o
paciente possa entender e separar esses eventos daquilo que é
realmente fato. 

E Conceitualmente, a ACT é equivalente à exposição e
prevenção de resposta, e as duas abordagens utilizam as
mesmas práticas.

QUESTÃO 50

Uma pessoa com medo de avião e com muita dificuldade
para falar e expressar suas opiniões em público buscou psicoterapia
para tratar essas condições.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta, a
respeito de técnicas psicoterápicas.

A É adequado o uso da dessensibilização sistemática para o
tratamento das duas queixas apresentadas.

B A técnica de relaxamento é inadequada para treinar a expressão
de opiniões, porque, estando relaxada, a pessoa não vivencia
adequadamente as variáveis causadoras de ansiedade nas
interações sociais.

C A psicoeducação é apropriada para tratar o medo de avião,
desde que não sejam mencionadas as condições técnicas de
segurança e manutenção das aeronaves. 

D O treinamento assertivo é indispensável no tratamento da fobia
de avião.

E A inoculação do estresse é uma técnica adequada às duas
situações, porque trata os eventos temidos sem que ocorra
nenhuma resposta fisiológica de estresse durante a terapia.

QUESTÃO 51

Uma demanda frequente aos psicólogos organizacionais é a
pesquisa de clima organizacional, que consiste em um levantamento
sobre

A os valores e crenças compartilhadas pelos membros da
organização.

B a avaliação positiva ou negativa do trabalhador a respeito de
seu trabalho.

C o nível de qualidade de vida percebido pelos trabalhadores.

D o quanto os indivíduos gostam da organização e querem
permanecer nela.

E as percepções compartilhadas pelos empregados em relação a
políticas, práticas, e procedimentos formais da organização.

QUESTÃO 52

A motivação no trabalho é um dos fenômenos mais estudados e de
grande interesse profissional. Por essa razão, diversas teorias a esse
respeito foram desenvolvidas. Para que um psicólogo decida qual
teoria utilizar, ele deve considerar critérios como apoio empírico à
teoria e perspectiva de intervenção para reorientação do
comportamento individual. Assinale a opção correspondente à(s)
teoria(s) que melhor atende(m) a esses critérios.

A teoria da hierarquia das necessidades

B teoria X e teoria Y

C teoria de dois fatores ou teoria da higiene-motivação

D teoria da ação planejada

E teoria do estabelecimento de metas ou da fixação de objetivos

QUESTÃO 53

Líderes transformacionais são carismáticos, oferecem estímulo
intelectual e atenção individualizada a seus seguidores e os inspiram
a transcender seus próprios interesses para o bem da organização.
A base de poder predominante nesse estilo de liderança é
denominada poder

A coercitivo.

B de recompensa.

C legítimo.

D de referência.

E de especialista.

QUESTÃO 54

Ao ser solicitado para implementar ações que aumentem a
efetividade de equipes de trabalho, o psicólogo organizacional deve

A aumentar a coesão do grupo.

B reduzir a complexidade das tarefas para que as equipes
aumentem a autoeficácia.

C oferecer suporte social e autonomia às equipes para que elas
gerenciem seus próprios recursos e tomem decisões.

D privilegiar um sistema de recompensas coletivas em detrimento
de um sistema individual.

E aumentar o nível de satisfação com o trabalho dos membros.
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QUESTÃO 55

Uma psicóloga organizacional avaliou a efetividade da
ação de um treinamento por meio de questionário respondido pelos
supervisores três meses após o término do evento. O documento
abordava o uso das competências adquiridas no treinamento pelos
participantes.

Nesse caso, a psicóloga utilizou a avaliação de

A reação.

B aprendizagem.

C comportamento no cargo.

D valor final.

E mudança organizacional.

QUESTÃO 56

Para promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, de
acordo com a ergonomia da atividade, a principal ação que o
psicólogo deve adotar inclui

A oferecer aos funcionários sessões de ioga, a fim de reduzir o
estresse.

B oferecer cursos de meditação para que os funcionários
aprendam habilidades de controle frente às demandas do
trabalho.

C desenvolver um programa de coaching em saúde e estilo de
vida para que as pessoas aprendam a equilibrar os diferentes
papéis sociais.

D criar salas antiestresse em locais de maior incidência de
afastamentos por problemas de saúde.

E desenvolver um programa fundamentado em uma avaliação
realizada pelos próprios trabalhadores a respeito da sua
qualidade de vida no trabalho.

QUESTÃO 57

A distribuição forçada é um dispositivo utilizado em alguns
sistemas de avaliação de desempenho e que tem como principal
vantagem

A o aumento da motivação dos funcionários.

B a redução dos conflitos.

C a redução dos jogos de interesse.

D o auxílio às chefias para diferenciar os desempenhos dos seus
funcionários.

E a redução dos vieses de avaliação.

QUESTÃO 58

Os vieses são uma preocupação constante nos processos de
avaliação de desempenho. Quando um avaliador permite que uma
impressão geral afete as suas avaliações para cada dimensão, o viés
é denominado

A leniência ou indulgência.

B preconceito.

C tendência central.

D efeito de halo ou auréola.

E efeito de recentidade.

QUESTÃO 59

Para se certificar de que as competências avaliadas no processo
seletivo têm relação com o bom desempenho no cargo, o psicólogo
deve

A desenvolver estudo de validação.
B realizar descrição do cargo.
C realizar processo de recrutamento interno.
D privilegiar o uso de entrevistas durante o processo.
E realizar planejamento das necessidades de recursos humanos.

QUESTÃO 60

Considerando que a concepção de trabalho transformou-se ao longo
da história do capitalismo, assinale a opção correspondente à
concepção de trabalho que ilustra o Estado de bem-estar social.

A O trabalho é exaltado como central na vida das pessoas, como
único meio digno de ganhar a vida.

B O trabalho é uma categoria que contribui para a construção da
identidade do sujeito e deve produzir a própria condição
humana.

C O trabalho tem valor instrumental, pois a sua importância
deriva da possibilidade de garantir o consumo e, portanto, a
sua centralidade na vida das pessoas é menor.

D O trabalho deixa de ser central a partir da construção de uma
nova racionalidade em que os valores éticos e humanitários
substituem os valores econômicos.

E O trabalho assume um papel de organização da sociedade, de
integração social e de laço social.

QUESTÃO 61

A respeito do transtorno de personalidade antissocial (TPAS) e de
aspectos a ele relacionados, tanto na área da psicopatologia quanto
na área jurídica, assinale a opção correta.

A Os transtornos de personalidade são derivados de lesão,
afecção cerebral ou de outros transtornos mentais.

B A sociopatia ou psicopatia é considerada atualmente uma
enfermidade mental propriamente e um mal insuscetível de
cura.

C O mecanismo de projeção é um artifício exclusivo das
estruturas de personalidade perversas, entre as quais se inclui
a psicopatia.

D Os psicopatas não se enquadram nos critérios de
inimputabilidade, uma vez que são capazes de compreender a
ilicitude dos atos delituosos.

E A legislação penal brasileira considera inimputáveis os
portadores de TPAS.

QUESTÃO 62

A respeito da atuação do psicólogo e de suas obrigações éticas no
uso de instrumental teórico e técnico de trabalho na área da
psicologia jurídica, assinale a opção correta à luz da legislação
penal brasileira.

A É atribuição do psicólogo judicial definir se o arguido é
inimputável ou imputável.

B O psicodiagnóstico, no contexto judicial, inclui o estudo dos
autos processuais.

C O sistema de investigação misto ou biopsicológico inclui como
atribuição do psicólogo judicial a realização do exame para
verificação da responsabilidade penal.

D Os contextos clínico e forense são equivalentes, por buscarem
algo benéfico para o sujeito avaliado.

E A perícia psicológica engloba o exame psiquiátrico (direto e
indireto).
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QUESTÃO 63

O desenvolvimento social, emocional e da personalidade da criança
e do adolescente aos poucos é moldado com o ambiente, sendo a
família o primeiro núcleo socializador. A respeito desse assunto e
dos diversos aspectos a ele relacionados, assinale a opção correta.

A A abordagem comportamental indica a maturação biológica
como principal influência no desenvolvimento moral.

B É só na adolescência, a partir da convivência com os grupos
sociais, que o modelo de comportamento moral é assimilado e
passa a ser praticado.

C O inventário de estilos parentais (IEP) avalia a relação entre
pais e filhos, sendo composto pelos itens: abuso físico,
disciplina relaxada, monitoria negativa, negligência e punição
inconsistente, monitoria positiva e comportamento moral.

D Apontado como o novo modelo de comportamento na geração
atual de adolescentes, o hedonismo educado considera a busca
do prazer desprezando-se a avaliação das consequências para
terceiros.

E O bullying, problema atual que envolve a saúde mental de
crianças e adolescentes, é mencionado no DSM-5 como quadro
clínico.

QUESTÃO 64

Em 2019, o art. 83 da Lei n.º 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) foi alterado no sentido de determinar que, assim como
as crianças, adolescentes, até determinada idade, não podem viajar
para fora da comarca onde residem desacompanhados dos pais ou
responsáveis e sem expressa autorização judicial. Conforme esse
dispositivo legal em vigor, a idade mínima a partir da qual
adolescentes podem realizar viagem interestadual desacompanhados
dos pais ou responsáveis e sem autorização judicial é de

A doze anos, tendo sido mantido o conceito de adolescente como
pessoa com idade entre doze e dezoito anos.

B doze anos, tendo sido alterado o conceito de adolescente para
pessoa com idade entre dez e quatorze anos.

C quatorze anos, tendo sido alterado o conceito de adolescente
para pessoa com idade entre quatorze e vinte e um anos.

D dezesseis anos, tendo sido alterado o conceito de adolescente
para pessoa com idade entre quatorze e vinte e um anos.

E dezesseis anos, tendo sido mantido o conceito de adolescente
como pessoa com idade entre doze e dezoito anos.

QUESTÃO 65

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a
violência como um grave problema de saúde pública e uma
violação aos direitos humanos. A respeito desse tema, julgue os
seguintes itens.

I A denúncia de violência é cabível apenas se concretizada a
agressão física, evitando-se, assim, eventual calúnia e
leviandade do(a) denunciante.

II Por conta do sigilo, os psicólogos, no exercício da profissão,
devem notificar os casos de violência contra criança apenas
após terem certeza de que o menor é, de fato, vítima.

III A notificação de confirmação ou de suspeita de caso de
violência é compulsória aos profissionais que atenderem
pessoas nessa situação.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 66

Considerando o disposto no Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003
e suas alterações), assinale a opção correta.

A Idosos com idade acima de oitenta anos têm preferência
especial sobre outros idosos no atendimento de saúde, mesmo
que estes últimos estejam em situação de emergência.

B Saúde física debilitada constitui o principal fator de risco para
episódios de violência contra idosos.

C Os asilos são instituições de longa permanência que
apresentam baixa incidência de casos de violência contra
idosos.

D No acolhimento ao idoso em situação de violência, o psicólogo
deve mostrar-se gentil, atento ao relato sobre a violação de
direito, mesmo que isso resulte na interrupção da intervenção
planejada.

E No momento do acolhimento ao idoso, o psicólogo deve iniciar
sua intervenção fazendo perguntas fechadas, de modo a evitar
o sofrimento do idoso e, assim, obter um relatório pontual.

QUESTÃO 67

A respeito da violência doméstica contra a mulher, julgue os
próximos itens.

I A violência doméstica caracteriza-se por ser cometida
estritamente no âmbito do convívio de pessoas que possuem
vínculo familiar com a vítima, portanto não abrange agressores
sem vínculo familiar ou que frequentem o lar da vítima apenas
esporadicamente.

II O plano de segurança ao atendimento à mulher só pode ser
elaborado após a vítima ser atendida em delegacia
especializada.

III A legislação estipula como tipologias de violência doméstica
a física, a psicológica, a sexual, a moral e a patrimonial.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 68

A violência contra a criança e o adolescente compromete
o desenvolvimento e produz efeitos e marcas que se mantêm
presentes por toda a vida. No que se refere a esse tema, julgue os
itens a seguir.

I Agressores(as) sexuais, em sua maioria, são pessoas próximas
às vítimas, como pais, padrasto, tios.

II Assédio verbal, exibicionismo e produção de fotos íntimas de
crianças ou adolescentes não caracterizam abuso sexual, mas
abuso psicológico.

III Os danos da violência na infância e na adolescência podem
produzir níveis de estresse que alteram a estrutura e a
funcionalidade do cérebro da vítima.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item II está certo.
B Apenas o item III está certo.
C Apenas os itens I e II estão certos.
D Apenas os itens I e III estão certos.
E Todos os itens estão certos.
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QUESTÃO 69

Com base na Lei n.º 13.140/2015, que dispõe sobre a

mediação como meio de solução de controvérsias e sobre a

autocomposição de conflitos, julgue os seguintes itens.

I Iniciado o procedimento de mediação, as partes devem

permanecer até a resolução do caso.

II O mediador deve ser designado, de forma exclusiva, pelo

tribunal, preservando-se, assim, o princípio da imparcialidade.

III Uma das principais inovações da citada lei é dispor que a

mediação pode ser feita a distância, desde que ambas as partes

estejam de acordo.

IV A mediação é uma realidade multidisciplinar que reúne,

entre os seus princípios, conhecimentos de várias áreas

do direito, da psicologia, da sociologia e de outras ciências

sociais e humanas.

Assinale a opção correta.

A Apenas os itens I e II estão certos.

B Apenas os itens I e IV estão certos.

C Apenas os itens II e III estão certos.

D Apenas os itens III e IV estão certos.

E Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 70

No que se refere aos direitos humanos, assinale a opção correta.

A A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi elaborada

no ano de 1968.

B A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um

instrumento de direito com força de lei internacional.

C A Convenção sobre a Declaração Universal dos Direitos

Humanos baseia-se na criação de princípios éticos pelos quais

os povos devem guiar-se.

D Os direitos humanos são universais, indivisíveis,

interdependentes e inter-relacionados.

E A Rede de Proteção Social no Brasil foi aprovada antes da

Convenção da ONU em 1989, o que deu ao Brasil destaque

mundial no tocante aos direitos da criança e do adolescente.

Espaço livre
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva

o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será avaliado

fragmento de texto escrito em local indevido.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo

acarretará a anulação da sua prova discursiva.

• Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,50 ponto será atribuído ao quesito apresentação

(legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

O que o seu computador ou celular diz sobre você? Mesmo que a gente não perceba, o uso da
Internet deixa pegadas e rastros no mundo virtual. Quando você acessa plataformas de jogos online, interage
em redes sociais, usa aplicativos, compra em uma loja virtual, lê notícias ou se cadastra em um sistema,
alguma empresa pode ter acesso a um dado seu. Quase todo clique ou movimento é passível de
rastreamento. A maioria dos websites possuem cookies, pequenos arquivos que armazenam nossa
informação cada vez que acessamos um site pela primeira vez — descarregados em nosso aparelho incluem
rastreadores que servem para configurar um perfil nosso em função das buscas que fazemos. Já os
aplicativos possuem opções de cadastro com redes sociais, que possuem dados pessoais armazenados.
O mundo digital criou novas formas de comunicação e interação. Mas você tem cuidado com seus dados
pessoais e costuma ler as políticas de privacidade das páginas e aplicativos que utiliza?

Carolina Cunha. Proteção de dados — a questão da
privacidade dos cidadãos na Internet. Internet:
<vestibular.uol.com.br> (com adaptações).

O uso legal da Internet traz consigo a preocupação à obediência dos princípios básicos e interesses
do consumidor, do cidadão, das empresas e do poder público, como a livre concorrência, a liberdade de
expressão e a proteção da privacidade. O uso da Internet é considerado essencial ao exercício da cidadania
e as leis são de obediência obrigatória por todos os usuários, inclusive por aqueles que a utilizam para a
efetivação de seus interesses, sejam eles pessoais, sociais ou comerciais. Dessa forma, estejamos sempre
conscientes: o mau uso da Internet, o desconhecimento das legislações específicas e o fato de permanecer
alheio a tudo isso é estar evidentemente exposto aos prejuízos que podem advir do meio informático.

Lauren J.L. Teixeira Alves. O uso da Internet e a
proteção dos dados pessoais. Internet:
<laurenfernandes.jusbrasil.com.br> (com adaptações).

Considerando que os textos anteriormente apresentados têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca

do seguinte tema.

A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA INTERNET DEPENDE TANTO DA 
LEGISLAÇÃO QUANTO DO CUIDADO INDIVIDUAL

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:

1 o contexto atual de uso cotidiano da Internet por milhões de usuários e de exposição de dados na rede; [valor: 11,50 pontos]

2 a necessidade de legislação relacionada à privacidade na Internet; [valor: 8,50 pontos]

3 a necessidade de os cidadãos usarem de modo consciente e seguro a Internet. [valor: 8,50 pontos]
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