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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 
30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o Caderno de Questões esteja incompleto, tenha 
qualquer defeito ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal 
de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores 

nesse sentido;  
 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 

estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em 
Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos eletrônicos como 

máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, 
réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de prova. O candidato NÃO poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, poderá levar tão somente o Gabarito a ser destacado do Caderno 
de Questões; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 A Otan (Organização do Tratado do 
Atlântico Norte) considera que os corpos em 
Bucha, vistos após a retirada russa da cidade 
ucraniana, mostram "uma brutalidade 
insuportável que a Europa não testemunha há 
muitas décadas". A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.  
 Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º dia. 
Segundo Stoltenberg, os ministros discutirão o 
que mais será feito. De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a fornecer 
mais apoio à Ucrânia". "Incluindo armas 
antitanque, sistemas de defesa aérea e outros 
equipamentos. Os aliados também aumentaram a 
assistência humanitária e a ajuda financeira", 
disse o secretário-geral da aliança.  
 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2022/04/05/russia-ucrania-5-de-abril-dia-41.htm 

 
01) Assinale a alternativa correta quanto ao 
tipo textual predominante no texto: 
 
(A)  Notícia. 
(B)  Poesia.  
(C)  Narração.  
(D)  Romance. 
(E)  Dissertação.  
  
02) Assinale a alternativa cuja letra em 
destaque represente o mesmo fonema 
representado pela letra s em “defesa”: 
 
(A)  Cidade. 
(B)  Países. 
(C)  Aliança.  
(D)  Sistemas. 
(E)  Será. 
  
03) Assinale a alternativa que apresente a 
justificativa adequada para o emprego da 
crase no período: De acordo com ele, os 
membros da Otan "estão determinados a 
fornecer mais apoio à Ucrânia". 
 
(A)  Regência Nominal.  
(B)  Locução Adverbial.  
(C)  Locução Prepositiva.  
(D)  Regência Verbal. 
(E)  Substantivo Próprio. 
 
 

04) Assinale a alternativa que apresente a 
função gramatical do termo em destaque no 
período: “A declaração foi feita hoje pelo 
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg”. 
 
(A)  Sujeito. 
(B)  Objeto Direto.  
(C)  Vocativo. 
(D)  Objeto Indireto.  
(E)  Agente da voz passiva. 
 
05) Assinale a alternativa que apresente a 
classe morfológica da palavra em destaque no 
período: “Amanhã (6), ministros das Relações 
Exteriores dos países que integram a aliança 
militar irão se reunir para tratar da guerra da 
Rússia na Ucrânia, que chegou ao seu 41º 
dia”. 
 
(A)  Advérbio. 
(B)  Substantivo.  
(C)  Verbo.  
(D)  Preposição. 
(E)  Pronome. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
06) Uma caixa de chocolates pesa 255 gramas 
e contém 15 chocolates todos com o mesmo 
peso. Em uma compra foi adquirido 5,1 quilos 
destes chocolates. Com base nestas 
informações quantas unidades de chocolate 
foram compradas? 
 
(A)  250.  
(B)  275.  
(C)  300. 
(D)  325. 
(E)  350. 
 
07) As autoridades de saúde estão 
preocupadas devido ao aumento de 150% no 
número de suicídios ocorridos no último ano. 
Se no ano anterior ocorreram 20 suicídios no 
município após este aumento qual foi a 
quantidade de ocorrências neste município? 
 
(A)  30. 
(B)  40.  
(C)  45.  
(D)  50. 
(E)  60. 
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08) Em um plantão um profissional de saúde 
deveria trabalhar 12 horas seguidas, mas 
devido a demanda do momento permaneceu 
trabalhando 85 minutos a mais das horas de 
seu plantão. Qual é o valor correspondente 
em horas do tempo que este profissional 
trabalhou? 
 
(A) 12,25 horas.  
(B) 12,85 horas. 
(C) 13,05 horas.  
(D) 13,25 horas. 
(E) 13,85 horas. 
 
09) Em uma avaliação no Colégio Beta um a 
cada três alunos apresentou necessidade de 
ter acompanhamento psicológico. Se o 
colégio tem ao todo 1080 alunos quantos 
devem receber este acompanhamento 
psicológico? 
 
(A)  240.  
(B) 360.  
(C)  320.  
(D)  280. 
(E)  330.  
 
10) Uma maneira de modelar fenômenos que 
tem crescimento muito rápidos é utilizando 
funções exponenciais. Qual é o valor da 
função f(x) = 100. 2x quando x assume o valor 
15? 
 
(A) 2.240.320.  
(B) 2.480.640. 
(C) 2.960.560. 
(D) 3.080.240. 
(E) 3.276.800. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
 
11) Qual dos produtos abaixo tem sido um 
tema frequente de discussões sobre a 
soberania brasileira versus o desempenho 
financeiro de uma de suas principais estatais, 
qual seja a autossuficiência nacional na maior 
parte da cadeia de produção em 
contraposição à política de acompanhar os 
preços do mercado internacional cotados em 
dólar? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Carvão. 
(B) Madeira. 
(C) Nióbio. 
(D) Granito. 
(E) Petróleo. 
 
 
 

12) Qual dos acontecimentos abaixo ocorreu 
em 10 de novembro de 1991, e se tornou um 
marco jurídico e popular no processo de 
criação do município de Iguatu? Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) Assinatura do decreto-lei que institui o 
município. 
(B) Plebiscito sobre a emancipação do 
município. 
(C) Eleição do primeiro prefeito do município. 
(D) Lançada pedra fundamental da Estrada 
Braganey. 
(E) Inauguração da primeira prefeitura do 
município. 
  
13) Recentemente, uma denúncia acusou o 
Ministro da Educação de usar as verbas de 
seu ministério para favorecer prefeitos aliados 
e pastores evangélicos alinhados com seu 
programa de governo – ferindo princípios 
como a isonomia constitucional –, além de 
possível propina em barras de ouro, num 
contexto de desvalorização da moeda 
nacional. Pouco mais de uma semana depois, 
o chefe do Ministério pediu exoneração da 
pasta para elaborar sua defesa. Quem era o 
ministro? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Fernando Haddad. 
(B) Cristovam Buarque. 
(C) Renato Janine Ribeiro. 
(D) Milton Ribeiro. 
(E) Abraham Weintraub. 
 
14) Em março, uma decisão inicial do Tribunal 
Superior Eleitoral proibiu manifestações 
políticas em um festival de música, 
considerado como campanha antecipada em 
favor de um pré-candidato à presidência da 
República brasileira. Porém, não fez o mesmo 
quando grupos ligados ao agronegócio 
espalharam outdoors em cidades do interior 
do país em favor do atual presidente, gerando 
uma ampla discussão na internet e na mídia. 
Quais conceitos abaixo melhor expressam os 
temas principais dessa discussão? Analise as 
assertivas e assinale a alternativa correta: 
 
I - Censura. 
II - Misoginia. 
III - Genocídio. 
IV - Liberdade de Expressão. 
 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas III e IV. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) Apenas I, II e III. 
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15) No último prêmio do Oscar de 2022, uma 
atitude gerou grande discussão sobre 
conceitos como violência e liberdade de 
expressão. Um comediante fez piada com uma 
mulher por ter seus cabelos raspados, uma 
condição causada por uma doença autoimune 
chamada alopecia. Seu marido, um importante 
ator, se levantou e deu um tapa no rosto do 
comediante. Quem é o ator que protagonizou 
essa ação? Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Will Smith. 
(B) Jackie Chan. 
(C) Tom Cruise. 
(D) Vin Diesel. 
(E) Dwayne Johnson. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
16) O Pacto pela Vida é o acordo entre os 
gestores do SUS em torno de prioridades que 
proporcionam impacto sobre a conjuntura de 
saúde da população brasileira. Assinale a 
alternativa que contempla uma das 
prioridades pactuadas: 
 
(A)  A repolitização da saúde, como um 
movimento que remonta a Reforma Sanitária 
Brasileira. 
(B)  A Promoção da Cidadania como 
estratégia de mobilização social tendo a questão 
da saúde como um direito.  
(C)  Consignação de diálogo com a sociedade, 
afora dos limites institucionais do SUS.  
(D)  Redução da mortalidade infantil e 
materna. 
(E)  Garantir acesso, resolutividade e 
qualidade às ações e serviços de saúde cuja 
complexidade e contingente populacional exceda 
a escala local/municipal. 
 
17) Sobre o acesso aos programas e às 
políticas de saúde da mulher e da gestante no 
domínio do Sistema Único de Saúde e de 
acordo com o disposto no ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
abaixo e depois assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta: 
 
( ) Incumbe ao poder público 
proporcionar assistência psicológica à 
gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, 
inclusive como forma de prevenir ou atenuar 
as consequências do estado puerperal. 
( ) A gestante e a parturiente têm direito a 
1 (um) acompanhante de sua preferência 
durante o período do pré-natal, do trabalho de 
parto e do pós-parto imediato. 

( ) A gestante tem direito a 
acompanhamento saudável durante toda a 
gestação e a parto natural cuidadoso, 
estabelecendo-se o emprego de cesariana por 
opção do médico responsável. 
( ) A atenção primária à saúde 
permanecerá em disposição de atendimento 
para a gestante que não iniciar ou que abdicar 
das consultas de pré-natal, assim como para a 
puérpera que não comparecer às consultas 
pós-parto. 
( ) Os serviços de saúde onde o parto for 
efetivado garantirão às mulheres e aos seus 
filhos recém-nascidos alta hospitalar 
responsável e contrarreferência na atenção 
primária, bem como o acesso a outros 
serviços e a grupos de apoio à amamentação. 
 
(A)  F – F – V – V – F. 
(B)  F – F – V – F – V.  
(C)  V – V – F – F – V.  
(D)  V – V – V – V – F. 
(E)  V – V – F – V – F. 
 
18) Considerando a estrutura do SUS, 
relacione os Conselhos de Saúde e 
Comissões com suas respectivas 
características e assinale a alternativa com a 
sequência correta: 
 
1 - Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
2 - Conass. 
3 - Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 
4 - Conasems. 
5 - Cosems. 
 
( ) São reconhecidos como entidades 
que representam os entes municipais, no 
âmbito estadual, para tratar de matérias 
referentes à saúde. 
( ) Entidade representativa dos entes 
municipais na CIT para tratar de matérias 
referentes à saúde. 
( ) Foro de negociação e pactuação entre 
gestores federal, estadual e municipal, quanto 
aos aspectos operacionais do SUS. 
( ) Entidade representativa dos entes 
estaduais e do Distrito Federal na CIT para 
tratar de matérias referentes à saúde. 
( ) Foro de negociação e pactuação entre 
gestores estadual e municipais, quanto aos 
aspectos operacionais do SUS. 
 
(A)  5 - 4 - 1 - 2 - 3. 
(B)  5 - 4 - 3 - 2 - 1. 
(C)  1 - 2 - 3 - 5 - 4. 
(D)  3 - 2 - 4 -1 - 5. 
(E)  4 - 5 - 1 - 2 - 3. 
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19)  Um indivíduo de doze anos que com 
frequência fica fora de casa à noite, a despeito 
da proibição dos pais, tem comportamentos 
violentos com pessoas ou animais, estrago de 
propriedade e padrão de assalto ou de 
falsidade, e também, apresenta esquiva da 
escola (evasão), conforme o DSM V, é 
portador de um transtorno_______________. 
Considere que os critérios para o diagnóstico 
deste transtorno focam especialmente em 
comportamentos pouco controlados que 
infringem os direitos dos outros ou que 
violam normas sociais proeminentes e, muitas 
crianças com esse transtorno têm também 
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
ou outras dificuldades do 
neurodesenvolvimento. Assinale a alternativa 
que apresenta a resposta correta para a 
lacuna acima: 
 
(A)  Da personalidade antissocial.  
(B)  Explosivo intermitente. 
(C)  De oposição desafiante.  
(D)  Cleptomaníaco. 
(E)  Da conduta. 
 
20) O recrutamento interno é um 
processamento ou movimentação interna de 
recursos humanos. Uma de suas vantagens é: 
 
(A)  Afeta positivamente a política salarial da 
organização.  
(B)  Proporciona maior índice de validade e de 
segurança.  
(C)  Melhor aproveitamento de investimentos 
em treinamento e desenvolvimento de pessoal 
realizados externamente. 
(D)  Quando envolve agências é mais barato 
que o recrutamento online. 
(E)  Traz experiências novas para a empresa. 
 
21) A política de assistência social 
responsável pela proteção social, vigilância 
socioassistencial e defesa de direitos, 
organiza-se sob a configuração de sistema 
público não contributivo, descentralizado e 
participativo, designado Sistema Único de 
Assistência Social - SUAS. Assinale a 
alternativa que contempla um dos seus 
princípios organizativos: 
 
(A)  Integralidade da proteção social, define os 
níveis de gestão, de acordo com estágios de 
organização da gestão e ofertas de serviços 
pactuados nacionalmente. 
(B)  Intersetorialidade, orienta-se por tal 
princípio em todo o território nacional, 
considerando a hierarquia, os vínculos e as 
responsabilidades quanto à oferta dos serviços, 

benefícios, programas e projetos de assistência 
social.  
(C)  Equidade, respeito às diversidades 
regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e 
territoriais, priorizando aqueles que estiverem em 
situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social. 
(D)  Acolhimento, provido por intermédio da 
oferta pública de espaços e serviços para a 
efetivação da proteção social básica e especial. 
(E)  Solidificar a gestão compartilhada, o 
cofinanciamento e a colaboração técnica entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que, de forma coligada, obrar na 
proteção social não contributiva e afiançar os 
direitos dos usuários. 
 
22) Dos estágios do desenvolvimento 
psicossocial de Erikson, considere aquele 
estágio caracterizado pela ritualização 
judiciosa, onde a criança começa a avaliar ela 
mesma e aos outros e a distinguir o certo e o 
errado, ao perceber que certos atos e palavras 
são adequados ou errados, o que a torna mais 
apta para a experiência futura de sentir culpa. 
Esse período de ritualização judiciosa na 
infância corresponde, no mundo adulto, ao 
julgamento no tribunal e pelos artifícios por 
meio dos quais se constitui a culpa ou a 
inocência. Descreve-se a ritualização do 
estágio:  
 
(A)  Diligência versus inferioridade. 
(B)  Iniciativa versus culpa. 
(C)  Confiança básica versus desconfiança 
básica. 
(D)  Intimidade versus isolamento. 
(E)  Autonomia versus vergonha e dúvida. 
 
23) No tocante ao disposto na Portaria 
3090/2011 sobre os Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRTs) assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  A portaria estabeleceu que os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs), sejam 
definidos em tipo I, II e III.  
(B)  Definiu que os Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRTs) acolham pessoas com 
internação de alongada permanência (cinco anos 
ou mais continuados), egressas de hospitais 
psiquiátricos e hospitais de custódia. 
(C)  O caráter fundamental do SRT é ser um 
espaço de moradia que garanta o convívio social, 
a reabilitação psicossocial, a autonomia e 
emancipação da pessoa, a reinserção no espaço 
da comunidade e a reconstrução das referências 
familiares.   
(D)  As modalidades de SRTs mantem-se 
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como unidades de moradia, inseridos na 
comunidade, devendo estar localizados fora dos 
limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, estando vinculados à rede de 
serviços de saúde. 
(E)  Os Conselhos de Saúde, com apoio 
técnico do SUS, deverão estabelecer rotinas de 
acompanhamento, supervisão, controle e 
avaliação para a garantia do funcionamento com 
qualidade dos SRTs. 
 
24) Uma adequada seleção de pacientes e a 
composição apropriada de um grupo formam 
a premissa basilar para o bom curso e para o 
ótimo aproveitamento da terapia de grupo. 
Porém, existem contra-indicações para 
determinados pacientes, assinale a alternativa 
que NÃO contempla uma delas: 
 
(A)  Pacientes pouco motivados para um 
tratamento longo e difícil. 
(B)  Aqueles que apresentam déficit intelectual 
ou uma alta dificuldade de abstração. 
(C)  Aqueles que demonstram grave tendência 
a actings de natureza maligna (sociopatas). 
(D)  Pacientes com tendência a servilismo e 
dependência. 
(E)  Pacientes demasiadamente deprimidos, 
paranóides ou narcisistas. 
 
25) Considerando a regulamentação de 
normas e procedimentos do trabalho da 
psicóloga e do psicólogo na realização da 
avaliação psicossocial, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  O documento psicológico que resulta da 
avaliação psicossocial, em atendimento às 
normas regulamentadoras dadas pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da Economia ou órgão 
correlato, será um relatório psicológico.  
(B)  A avaliação psicossocial pode ser coletiva, 
entretanto preferencialmente deverá ser 
individual, e abarcar informações direta ou 
indiretamente colhidas sobre o trabalho, ambiente 
e gestão.  
(C)  É pactuado pelo Conselho Federal de 
Psicologia os aspectos individuais e coletivos do 
trabalho, ambiente e gestão a serem avaliados, 
assim como os instrumentos apropriados à 
avaliação constantes na Resolução CFP nº 05, 
de 26 de março de 2019.  
(D)  A avaliação psicossocial, em atendimento 
às normas regulamentadoras emitidas pela 
Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia 
ou órgão correlato, de pessoas com deficiência 
deve ser efetivada considerando as 
funcionalidades e potencialidades do avaliado, 
possíveis empecilhos ambientais e demais 

limitações e restrições à realização do trabalho. 
(E)  Além do parecer psicológico resultante da 
avaliação psicossocial, a psicóloga e o psicólogo 
devem realizar entrevista devolutiva do processo 
e informar os resultados encontrados, conclusões 
e encaminhamentos. 
 
26) O Programa Anual de Reestruturação da 
Assistência Psiquiátrica Hospitalar do SUS de 
2004 foi criado com qual finalidade? 
 
(A)  Reorganização dos serviços hospitalares 
gerais. 
(B)  Como um mecanismo de gestão do 
processo de redução de leitos psiquiátricos. 
(C) Diagnóstico da qualidade da assistência 
dos hospitais psiquiátricos conveniados e 
públicos. 
(D) Previa o pagamento do auxílio-reabilitação 
diretamente a pessoa com transtorno mental, 
através de convênio entre o Ministério da Saúde 
e a Caixa Econômica Federal. 
(E) Reinserção social de pessoas com longa 
história de internação em ambulatórios 
psiquiátricos. 
 
27) A partir do disposto na Lei Orgânica da 
Saúde (Lei 8080/1990), assinale a alternativa 
correta: 
 
(A)  A cessão de uso dos imóveis de 
propriedade do Inamps para órgãos integrantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) será feita de 
modo a preservá-los como patrimônio do 
Ministério da Saúde. 
(B)  A qualidade de ações e serviços de 
saúde, as atividades de apoio à assistência à 
saúde são aquelas desenvolvidas pelos 
laboratórios de genética humana, produção e 
fornecimento de medicamentos e produtos para 
saúde, laboratórios de análises clínicas e de 
anatomia patológica e são vedadas com 
ressalvas providas por lei complementar à 
participação direta de empresas ou de capitais 
estrangeiros. 
(C)  O acesso aos serviços de informática e 
bases de dados, mantidos pelo Ministério da 
Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social, será assegurado às 
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde ou 
órgãos congêneres, como suporte ao processo 
de gestão, de forma a permitir a gerencia 
informatizada das contas e a disseminação de 
estatísticas sanitárias e epidemiológicas médico-
hospitalares. 
(D)  O SUS estabelecerá mecanismos de 
estímulos à participação do setor privado no 
investimento em ciência e tecnologia e estimulará 
a transferência de tecnologia das universidades e 
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institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, e às 
empresas nacionais e multinacionais. 
(E)  A integração dos serviços de saúde dos 
hospitais universitários e de ensino ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), é vetada, tendo em vista 
a sua autonomia administrativa em relação ao 
patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
28) Em relação a experiência emocional 
corretiva (EEC), foco e atividade e 
planejamento em Psicoterapia Breve, analise 
as sentenças abaixo e assinale a única 
alternativa que corresponde CORRETAMENTE 
à veracidade das afirmações: 
 
I - Para a ocorrência de experiências 
corretivas na relação terapêutica, é preciso 
que essa experiência esteja apoiada em uma 
aliança terapêutica bem estabelecida. 
II - Como a Psicoterapia Breve não é indicada 
para todo tipo de paciente, torna-se 
fundamental uma boa avaliação inicial, sendo 
que a indicação terapêutica necessita 
essencialmente estar fundamentada no 
diagnóstico nosológico do caso e na 
avaliação da estrutura de personalidade do 
paciente. 
III - O terapeuta toma deliberadamente uma 
postura semelhante da atitude da pessoa 
significativa no passado do paciente, 
permitindo-lhe ressignificar internamente 
seus conflitos ao reestruturar sua experiência 
de ansiedade perante situações emocionais 
antes intoleráveis. 
IV - Mesmo que o foco seja circunscrito e o 
objetivo do tratamento contenha a eliminação 
de sintomas, este não se atém somente à cura 
sintomática, pois uma determinada área pode 
acarretar em modificações em outras áreas do 
comportamento do paciente. 
V - As táticas terapêuticas da Psicoterapia 
Breve que compõem seu tripé básico são 
foco, efeito carambola e regra de abstinência. 
 
(A)  Apenas as afirmações I, II e IV são 
verdadeiras. 
(B)  Apenas as afirmações I, III e V são 
verdadeiras. 
(C)  As afirmações I, II e V são verdadeiras. 
(D)  As afirmações II, III e V são falsas. 
(E)  As afirmações IV e V são falsas. 
 
29) Winnicott acreditava que a mãe 
suficientemente boa é aquela apta para 
atender às necessidades básicas do bebê, 
tanto de ordem corporal quanto das 
necessidades do desenvolvimento psíquico. A 

adaptação da mãe a essas necessidades do 
bebê concretiza-se através do emprego de 
três funções maternas, o holding, o handling e 
________________. Complete a lacuna 
corretamente:  
 
(A)  Base do fazer-criativo. 
(B)  União de personalização. 
(C)  Apoio egóico nesta fase de dependência 
absoluta. 
(D)  Saciedade da tensão pulsional. 
(E)  A apresentação do objeto. 
 
30) Sobre Psicologia e comportamento 
organizacionais, informe se é verdadeiro (V) 
ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 
assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
 
( ) O comportamento transicional busca 
arranjar a ponte entre outras áreas do 
comportamento organizacional, reúnem 
notadamente nos trabalhos em equipes e em 
grupos, ministrando teorias sobre tópicos 
como socialização, status social, 
configurações de como o poder é alcançado e 
retido e dinâmica de campo grupal. Através de 
uma orientação psicológica, este instrumento 
busca respostas como quais formas de 
socialização trazem estímulos para a 
colaboração, para um grupo com mais 
aptidões combinantes e assim conseguir 
gerar líderes em uma equipe. 
( ) Inicialmente, os psicólogos 
organizacionais examinavam questões como 
fadiga, falta de entusiasmo e outros fatores 
proeminentes para as condições de trabalho 
que poderiam obstruir uma performance 
eficiente. Mais recentemente, sua contribuição 
se ampliou para abranger estudos sobre 
aprendizagem, percepção, personalidade, 
emoções, treinamento, eficácia de liderança, 
necessidades e forças motivacionais, 
comprometimento organizacional, processos 
de tomada de decisão, avaliações de 
desempenho, técnicas de seleção de pessoal 
e estresse ocupacional. 
( ) As áreas que mais amparam o estudo 
do comportamento organizacional são: a 
Psicologia, a Sociologia, a Psicologia Social, a 
Antropologia e a Ciência Política. A Psicologia 
tem colaborado sobretudo para o nível micro, 
ou individual, de análise. 
( ) Comportamento organizacional é o 
campo de estudos que investiga o impacto 
que indivíduos, grupos e a estrutura trazem 
sobre o comportamento dentro das 
organizações, com a finalidade de empregar 
esse conhecimento para promover o 
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progresso da eficácia organizacional 
( ) Conhecimento organizacional 
progressivo é a área de pesquisa do 
comportamento organizacional que se atenta 
para a forma como organizações desenvolvem 
as forças e capacidades de seus 
trabalhadores, promovem o engajamento e a 
resiliência perante as tensões. 
 
(A)  F – V – V – V – F. 
(B)  F – F – V – F – V. 
(C)  V – V – F – F – V. 
(D)  V – V – V – V – F. 
(E)  V – F – F – V – F. 


