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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 

questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 

perguntas aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de 
prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 

cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco 

o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no 

saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do 
concurso. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-

resposta, é de 4 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 

autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o 

consigo. 
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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 08. 

 
O céu é o limite 

Roberto Pompeu de Toledo 
 

A cada trinta anos, com margem de erro nunca superior a alguns poucos meses, o sr. Absurdo da Silva bate ponto, com o 1 

característico estardalhaço, na política brasileira. Por obra sua, em agosto de 1954, o senhor que então ocupava o Palácio do Catete 2 

saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma 3 

mancha vermelha no pijama a denunciar o tiro que desferira no coração. Em março de 1985, observada a aludida margem de erro, 4 

pregou uma peça no senhor que no dia seguinte ocuparia o Palácio da Alvorada. Forçou-o, em vez disso, a internar-se num hospital, 5 

acometido do mal que o mataria no mês seguinte. Na semana passada, com a brutalidade que também lhe é característica, roubou 6 

a vida de uma jovem promessa da vida pública brasileira e fez a campanha eleitoral para a Presidência voltar à estaca zero. 7 

Os dois primeiros eventos envolvem diretamente a Presidência da República, não uma candidatura, e por isso têm peso 8 

histórico maior. Iguala os três, no entanto, uma outra característica das intervenções do Absurdo da Silva: deixar à sua passagem 9 

um fortíssimo rastro emocional. Ao clima de choque com a notícia seguem-se enterros históricos. Foi assim no caso de Getúlio 10 

Vargas, a vítima de 1954, assim no de Tancredo Neves, a de 1985, e não há dúvida de que no caso de Eduardo Campos, o sorteado 11 

de 2014, ocorrerá o mesmo. Sendo Absurdo da Silva primo-irmão do Sobrenatural de Almeida, o clima emocional pode operar 12 

milagres. Getúlio Vargas recolheu-se a seus aposentos, naquele dia, como um cadáver político – abandonado, vilipendiado, 13 

humilhado e sem chance de redenção. Ao amanhecer cadáver de verdade, assestou golpe de mestre aos adversários e garantiu-se 14 

o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade. A morte de Eduardo Campos já provocou, se não um milagre, uma 15 

grande reviravolta na campanha eleitoral. 16 

A reviravolta foi fazê-lo superar, embora da pior maneira possível, o maior dos desafios que tinha pela frente: tornar-se 17 

conhecido. Esse era o motivo pelo qual dormia tão pouco e tanto voava, nestes últimos tempos. Hoje provavelmente superou a 18 

todos, até a própria presidente da República, como o candidato mais conhecido da população.  19 
Revista Veja, edição 2387, 20 de agosto de 2014, pág. 126. Adaptado. 

 

 
01 - Considerando as informações contidas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas 

sobre a utilização da personificação: 
 

(   ) O autor usa a personificação para se referir a Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
(   ) O autor personifica o absurdo, empregando expressões como “bate ponto” e “pregou uma peça”. 
(   ) O autor personifica o sobrenatural, traçando entre ele e o absurdo uma relação humana de parentesco. 
(   ) A personificação é utilizada para fazer referência a três mortes que aconteceram de maneira inexplicável. 

 

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) F – V – V – F.  
b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 

 

 
02 - Nas linhas 1 e 2, Roberto Pompeu de Toledo observa que “a cada trinta anos, (...) o sr. Absurdo da Silva bate ponto (...) 

na política brasileira”. Isto quer dizer que 
 

1. houve acontecimentos significativos na história política brasileira separados por períodos de trinta anos. 
2. o autor considera que a cada trinta anos a política brasileira passa por mudanças absurdas. 
3. o Brasil teve grandes presidentes que faleceram de modo inexplicável em períodos de trinta anos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
03 - A expressão “os três” (linha 9) se refere 
 

a) à Presidência da República, a Getúlio Vargas e a uma candidatura. 
b) ao Palácio do Catete, ao Palácio da Alvorada e à campanha eleitoral. 
c) às mortes dos três políticos, ao choque da população e aos enterros históricos. 
d) aos anos de 1954, 1985 e 2014. 
e) aos eventos das mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo Campos. 
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04- Com base no texto, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Ao mencionar a “margem de erro”, o autor procura destacar que o evento de 1985 não ocorreu exatamente com o 
intervalo de 30 anos em relação aos demais eventos mencionados. 

(   ) Segundo o autor, o intervalo entre as mortes dos três políticos é uma coincidência, como também é coincidência 
o efeito emocional desses eventos sobre a sociedade brasileira. 

(   ) A expressão “bate ponto” (linha 1), ao associar as mortes trágicas de políticos com o comparecimento do 
trabalhador ao local de trabalho, destaca a recorrência dos eventos em intervalos regulares. 

(   ) O autor destaca efeitos quase milagrosos associados às mortes de Getúlio Vargas, Tancredo Neves e Eduardo 
Campos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
05 - No trecho “(...) no caso de Eduardo Campos, o sorteado de 2014, ocorrerá o mesmo” (linhas 12 e 13), a expressão “o 

mesmo” refere-se 
 

a) à transformação de Eduardo Campos num mártir da política nacional, em razão do rastro emocional deixado por sua morte. 
b) à transformação de Eduardo Campos num político tão conhecido como Getúlio Vargas, por causa de sua morte trágica. 
c) ao fato de Eduardo Campos, falecendo tragicamente, conseguir se tornar mais conhecido do que a presidente da 

República. 
d) a um possível enterro histórico de Eduardo Campos, como aconteceu com Tancredo Neves e com Getúlio Vargas. 
e) ao fato de a morte de Eduardo Campos fazer a campanha eleitoral para presidência da República voltar à estaca zero. 
 

 
06 - A expressão assinalada no trecho “... e garantiu-se o lugar de martirizado por uma causa perante a posteridade” (linhas 

14-15), pode ser substituída sem prejuízo gramatical ou de sentido, por  
 

a) foi garantido. 
b) garantiu a si próprio. 
c) garantiu-lhe. 
d) alguém lhe garantiu. 
e) eles se garantiram. 
 
 

07 - O autor estabelece um contraponto entre o “cadáver político” e o “cadáver de verdade”, referindo-se a Getúlio Vargas, 
com a finalidade de argumentar que 

 

1. políticos brasileiros podem se transformar em mártires quando fatos absurdos acontecem e deixam um forte 
rastro emocional na população. 

2. de tempos em tempos ocorrem fatalidades absurdas na política brasileira que podem provocar reviravoltas no 
cenário político nacional. 

3. Getúlio Vargas, ao se suicidar, alcançou a vitória política que não conseguia alcançar quando vivo.   
4. Getúlio Vargas estava derrotado politicamente antes de se suicidar e sua morte resultou no fortalecimento dos 

adversários. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

 
08 - Na sentença “O senhor que então ocupava o Palácio do Catete saiu de uma exaustiva reunião fazendo crer que se 

licenciava do cargo para, poucas horas depois, amanhecer morto, com uma mancha vermelha no pijama a denunciar 
o tiro que desferira no coração” (linhas 2-4), as expressões “então”, “a denunciar” e “desferira” podem ser substituídas 
sem prejuízo gramatical por, respectivamente, 

 
 

a) na ocasião – denunciando – havia desferido. 
b) consequentemente – por denunciar – havia desferido. 
c) na época – ao denunciar – tinha desferido. 
d) dessa forma – por denunciar – desferiu. 
e) portanto – denunciando – havia desferido. 
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09 - Assinale a alternativa que reescreve corretamente o trecho abaixo, de modo que ele siga as normas da gramática da 
língua portuguesa e se torne coerente. 

  

“Bom mesmo são aquelas amizades que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabe que toda 
vez que se falarem, vai ser como se nunca tivessem se distanciado”. 

http://www.kanato.ask.fm/LindasFrasees. Acesso em 10/09/2014 
 

a) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisas ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que toda 
vez que vos falarem, vai ser como se nunca se tivessem distanciado. 

b) Bom mesmo são aqueles amigos com quem você não precisa se preocupar em sempre manter contato, porque você sabe 
que todas as vezes em que se falarem, será como se nunca tivessem se distanciado. 

c) Bom mesmo são aqueles amigos que você não precisa se preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez que 
se falar, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

d) Bom mesmo são aqueles amigos com que tu não precisas te preocupar em contatar sempre, porque sabe que toda vez 
que se falarem, vai ser como se nunca tivessem distanciado. 

e) Bom mesmo são aqueles amigos que tu não precisa ficar preocupado em sempre manter contato, porque sabes que todas 
as vezes em que vos falarem, será como se nunca vos tivessem distanciado. 

 
10 - Observe os trechos em destaque nas instruções abaixo e assinale com V (verdadeiro) os itens que os reescrevem 

adequadamente se o texto começar por “Desliguemos o celular no cinema,...”. Assinale os demais com F (falso) 
 

Desligue o celular no cinema, teatro, espetáculos e salas de aula. Faça o mesmo em restaurantes calmos e reuniões 

de trabalho. Nesses casos, se estiver esperando uma ligação importante, deixe o aparelho no modo silencioso e na hora de 
atender peça licença e afaste-se para não atrapalhar.  

Não deixe o celular ligado ao dormir com o pretexto de usar o despertador, o telefone fixo da casa pode ser usado em 
urgências. Cuidado com os toques alegrinhos do celular. Escolha um som suave e breve, afinal as pessoas à sua volta não 

são obrigadas a ouvir La Cucaracha. 
(...) 
Os cliques estão liberados em ambientes públicos abertos, eventos comemorativos, festas e na maioria dos shows. 

Cuidado com a síndrome do turista oriental: em vez de sair clicando tudo o que vê pela frente, tire algumas fotos e dê um tempo 
à sua câmera. Não deixe de viver experiências para ficar fotografando. O melhor registro ainda é aquele feito com os 

próprios olhos. Não há câmera que substitua essa recordação.  
(...) 
Use a linguagem abreviada só para e-mails informais. Cuidado com brincadeiras ou discussões por e-mail. A segurança 

na rede não é perfeita, e o e-mail é um documento, uma carta assinada que poderá ser usada contra você. Tenha cautela com 
o que você acessa na internet do seu trabalho não entre em sites de namoro, de joguinhos, de conteúdo pornográfico e tudo 

que não seja pertinente ao trabalho.  
 

http://mdemulher.abril.com.br/bem-estar/reportagem/viver-bem/manual-etiqueta-uso-saudavel-aparelhos-eletronicos-237092.shtml, 
(adaptado).Acesso em 08/09/2014. 

 

(   ) Fazemos o mesmo em restaurantes calmos e reuniões de trabalho. 
(   ) Não deixemos o celular ligado ao dormir... 
(   ) ... em vez de sair clicando tudo o que vemos pela frente, tiremos algumas fotos e demos um tempo à nossa câmera. 
(   ) Tenhamos cautela com o que nós acessamos na internet do seu trabalho... 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V. 
►c) F – V – V – F. 
d) V – V – F – F. 
e) V – F – F – V. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
11 - De acordo com a lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n.º 

9.784/1999), considere os seguintes direitos: 
 

1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o 
cumprimento de suas obrigações. 

2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos 
autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 

3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão 
competente. 

4. Fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei. 
 

O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados: 
 

a) 2 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas. 
d) 2, 3 e 4 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 
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12 - O servidor público que, por vingança contra inimigo pessoal, deixa de praticar ato de ofício inerente às suas funções 
e às atribuições de seu cargo, comete crime de 

 

a) peculato. 
b) concussão. 
►c) prevaricação. 
d) violência arbitrária. 
e) corrupção ativa. 

 
13 - Acerca das modalidades de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993, numere a coluna da direita com base na 

informação da coluna da esquerda. 
 

1. Leilão. 
2. Tomada de preços. 
3. Concurso. 
4. Convite. 
5. Concorrência. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação. 

(   ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado 
na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.  

(   ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos 
ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19, a quem 
oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
►b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 

c) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 
d) 1 – 3 – 4 – 5 – 2. 
e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 
14 - Sobre o regime de previdência dos servidores públicos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os servidores titulares de cargos efetivos da União serão aposentados compulsoriamente aos 60 (sessenta) anos. 
b) Os servidores ocupantes de cargos comissionados serão aposentados pelo regime próprio da previdência social. 
c) O tempo no qual o servidor prestou serviço militar obrigatório é contado em triplo para fins previdenciários. 
►d) Aos portadores de deficiência poderão ser adotados requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 

aposentadoria. 
e) Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos para o professor que comprove 

exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação superior. 
 

15 - Sobre a administração pública na Constituição Federal, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou 
falsas (F): 

 

(   ) A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

(   ) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, vedado o acesso aos estrangeiros. 

(   ) A investidura em cargo ou emprego público sempre depende de aprovação prévia em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei. 

(   ) O prazo de validade do concurso público será de até 4 (quatro) anos, prorrogável uma vez, por igual período. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) V – F – F – F. 

c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 
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16 - De acordo com a Constituição Federal, são lícitas as seguintes acumulações remuneradas de cargos públicos, 
EXCETO: 

 

►a) A de dois cargos na administração fazendária. 
b) A de dois cargos de professor. 
c) A de um cargo de professor com outro técnico. 
d) A de um cargo de professor com outro científico. 
e) A de dois cargos de médico. 

 
17 - Sobre os direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. 

2. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais não têm aplicação imediata, sendo necessária a 
edição de leis regulamentadoras. 

3. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos civis da União (Lei n.º 8.112/1990), são formas de provimento 

de cargo público: 
 

►a) Nomeação, promoção e readaptação. 
b) Nomeação, demissão e exoneração. 
c) Reversão, reintegração e manutenção. 
d) Posse, exercício e aposentadoria. 
e)  Exoneração, aposentadoria e falecimento. 

 
19 - Sobre a disciplina da responsabilidade civil no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, só fica obrigado a repará-lo quando agir com dolo. 
2. O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de 

fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. 
3. São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se 

albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
 

20 - Sobre a disciplina das pessoas jurídicas no Código Civil, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. São pessoas jurídicas de direito público externo os Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas 
pelo direito internacional público. 

2. São pessoas jurídicas de direito público interno a União, os Estados e os Municípios. 
3. São pessoas jurídicas de direito privado as associações, as organizações religiosas e os partidos políticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
21 - No final do século XIX, a psicoterapia passou a ser utilizada como tratamento das patologias mentais e desenvolveram-

se modelos e métodos fundamentados em teorias diversas. Sobre psicoterapia, assinale a alternativa correta.  
 

a) A proliferação de teorias psicoterapêuticas sempre teve como principal preocupação a comprovação e avaliação da 
efetividade dos métodos, alcances e limites, tendo em vista a ligação com o modelo médico.  

b) Carl Rogers afirmou que os efeitos da psicoterapia estão fundamentalmente ligados às técnicas específicas de cada 
abordagem.  

c) Um modelo de psicoterapia consolidado não tem necessidade de manter a longo prazo os resultados obtidos, pois, como 
afirmou o psicólogo inglês Eysenck, os efeitos das psicoterapias são devidos à passagem do tempo e não advindos das 
técnicas utilizadas.  

d) Na psicoterapia há a utilização da comunicação verbal como recurso principal e a interação entre paciente e terapeuta, o 
que exclui a necessidade de um problema ou transtorno a ser removido através de técnicas ou procedimentos.   

►e) Jerome Frank (1973) indica três estruturas comuns a toda psicoterapia: contexto de confiança em relação ao terapeuta; 
expectativa de resolução do problema ou sintoma; abordagem explicativa do sintoma ou problema, bem como 
procedimentos resolutivos.  

 
 
22 - Sobre a psicopatologia descritiva, considere as seguintes afirmativas:  
 

1. Tem interesse na forma das alterações mentais e na estrutura dos sintomas.  
2. Preocupa-se com o conteúdo da vivência do sintoma.  
3. Não questiona a natureza da doença ou do sintoma, assim como não tem preocupação com fundamentos 

filosóficos ou antropológicos de determinada definição.  
4. Refere-se aos modelos de classificações dos transtornos mentais encontrados no DSM-V e na CID-10.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

 
23 - O uso abusivo de álcool e drogas tem provocado a criação de vários âmbitos de assistência na área da saúde. Sobre 

os diversos níveis de atenção, assinale a alternativa correta. 

 
a)  O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSAD) é um serviço específico para o cuidado, atenção integral e 

continuada dos sujeitos com necessidades provocadas pelo uso de drogas, promovendo autonomia e reinserção social, 
mas não atuando no âmbito familiar e comunitário.  

►b) A Comunidade terapêutica é lugar de internação, contínua ou por turnos, de pessoas com necessidades de serviços 
terapêuticos provocadas por uso abusivo de substancias psicoativas, sendo importante instrumento terapêutico a 
convivência entre os pares.  

c)  Grupos de mútua ajuda podem ser caracterizados como grupos anônimos, filantrópicos e formados por comunidades de 
pessoas afetadas pelo uso de substancias psicoativas e sujeitos não afetados que servem de modelo de comportamento.  

d)  Redução de danos refere-se à intervenção que promove o uso de substâncias psicoativas através da busca de 
consequências adversas mínimas.   

e)  A prevenção impede o abuso de drogas e álcool, pois envolve procedimentos judiciais que denunciam os fatores de risco.    
  

 
24 - Em psicologia a entrevista clínica possui técnicas de investigação, tempo delimitado, entrevistador treinado, 

conhecimentos psicológicos, objetivos e outros elementos. Sobre entrevista clínica, assinale a alternativa correta.  
 

a) As técnicas de investigação são compostas por procedimentos que possibilitam alcançar a descrição dos objetivos, sendo 
que a investigação não se limita aos domínios específicos da psicologia.   

b) Tendo em visa o caráter eminentemente técnico da entrevista clínica, o mais apropriado para alcançar os objetivos são as 
entrevistas estruturadas.  

c) Ao considerar o aspecto formal de uma entrevista clínica, são possíveis apenas dois tipos: estruturadas ou 
semiestruturadas, sendo de pouca utilidade entrevistas de livre estruturação.  

d) As entrevistas semiestruturadas são assim chamadas pela falta de clareza dos objetivos, do tipo de informação a ser 
alcançada.  

►e) A entrevista na qual consta a anamnese tem por objetivo investigar a história de desenvolvimento da pessoa, sendo 
estruturada cronologicamente.  
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25 - O processo do psicodiagnóstico pode apresentar um ou vários objetivos, dependendo do encaminhamento que 
delimita o quadro da avaliação. Sobre o tema, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da 
esquerda. 

 

1. Prevenção. 
2. Prognóstico.  
3. Pericia forense.  
4. Classificação nosológica. 
 

(   ) Testar hipóteses iniciais, tendo como referência critérios diagnósticos.  
(   ) Fornecer subsídios para diagnosticar ‘insanidade’, avaliação de incapacidade 

ou patologias. 
(   ) Investigar o desenvolvimento provável do caso.  
(   ) Identificar problemas precocemente, avaliar fatores de risco, pontos fortes e 

fracos do estado emocional e descrever a capacidade para enfrentar situações 
estressantes. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 3 – 4 – 1. 
b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 3 – 1 – 4 – 2. 
►d) 4 – 3 – 2 – 1. 
e) 4 – 1 – 2 – 3. 
 

26 - Quanto às funções do psicopedagogo em uma avaliação psicopedagógica no ensino superior devem se considerar as 
alternativas abaixo, EXCETO:  

 

a) Deve auxiliar na promoção de comportamentos/hábitos de estudo que respeitem a particularidade de cada aluno e mediar 
as relações de conflito, tanto entre colegas como entre instituição e alunos. 

b) Deve enfatizar os processos de aprendizagem e avaliação processual.  
►c) Deve promover a adesão ao ensino do conteúdo formal como foco primordial, levando a ultrapassar as vivências do aluno 

e auxiliando no incentivo à desistência dos sujeitos que não correspondem ao perfil do curso, prevenindo frustrações.  
d) Deve analisar que o fracasso ou sucesso acadêmico não são elementos capazes de, isoladamente, indicarem as 

competências do aluno ou o domínio técnico do professor.   
e) Deve conhecer como o aluno aprende e como o professor promove a aprendizagem para alcançar a compreensão do 

processo envolvido na dinâmica ensino-aprendizagem.  
 
27 - Quanto às tarefas para a condução da entrevista psiquiátrica, considere as proposições abaixo:  
 

1. Estabelecer metas e promover rapport.  
2. Comunicar-se empaticamente e manter os limites apropriado.  
3. Utilizar comunicação adequada, com linguagem apropriada ao entendimento do paciente, evitando jargões 

psiquiátricos.  
4. Monitorar a intensidade emocional da entrevista e promover os ajustamentos necessários. 

 

São ações que devem ser observadas em uma entrevista psiquiátrica: 
 

a) 2 apenas.  
b) 3 e 4 apenas. 
c) 1, 3 e 4 apenas.  
d) 1 e 2 apenas.  
►e) 1, 2, 3 e 4. 
 

28 - A psicanálise está na origem da psicoterapia breve. Sobre a psicoterapia breve, assinale a alternativa correta.   
 

a) As exigências da psicoterapia breve estão relacionadas ao foco e estratégias, o que atende às necessidades do tempo 
limitado, não sendo necessária a preocupação com objetivos psicoterapêuticos.  

►b) A psicoterapia breve é uma possibilidade para a psicanálise, pois Freud usou este modelo no início da construção da 
psicanálise, apesar do futuro teórico ter encaminhado para a necessidade de tempo ilimitado e técnicas que se afastam 
da dinâmica da psicoterapia breve. 

c) As abordagens psicoterapêuticas breves são bastante limitadas, sendo que Messer & Warren (1995) classificam por 
modelos teóricos e técnicos, permitindo compreender as semelhanças e diferenças de forma bastante simplificada.  

d) Melanie Klein, Fairbairn e Winnicott não podem ser agrupados em modelos de psicoterapia breve.  
e) As psicoterapias breves são teoricamente bastante específicas, pois evitam o ecletismo diante da necessidade de atender 

ao paciente.  
 

29 - No que se refere à psicoterapia de grupo, é correto afirmar:  
 

a) As pesquisas indicam que a psicoterapia de grupo não é tão eficaz quanto a psicoterapia individual, não sendo indicada a 
associação dos dois modelos em um processo psicoterapêutico.  

b) A psicoterapia de grupo é indicada apenas para tratamento de patologias diagnosticadas, tendo em vista que o objetivo 
de autoconhecimento ou autoconsciência deve ser preocupação da psicoterapia individual.   

►c) A psicoterapia de grupo não pode ser tratamento generalizado para todas as pessoas e situações, sendo necessário 
estabelecer critérios para inclusão ou exclusão.  

d) Fatores como motivação para mudança, vínculo, verbalização, tipo de transtorno mental e outros mais específicos não 
devem ser considerados importantes para o desenvolvimento do processo psicoterapêutico grupal.  

e) A seleção dos membros de um grupo tem na administração de testes psicológicos um procedimento privilegiado e 
indispensável para a continuidade do grupo.  
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30 - A psicofarmacologia é uma área interdisciplinar do conhecimento, requerendo conhecimentos da psiquiatria, 
farmacologia, medicina e psicologia. Assinale a alternativa correta sobre a psicofarmacologia.  

 

►a) Muitas vezes os psicofármacos são usados em psiquiatria para agir sobre os sintomas e não sobre o quadro geral do 
transtorno, o que não afasta a necessidade de considerar o transtorno em sua totalidade.   

b) Se as drogas psicoativas agem sobre os sintomas, então deve-se administrar de forma criteriosa todos os medicamentos 
que forem necessários para debelar os diversos sintomas presentes em cada transtorno.  

c) O uso de psicofármacos é a primeira opção em todos os transtornos mentais, tendo em vista que a relação custo-benefício 
potencial das drogas parece ser mais adequada na comparação com outros recursos.  

d) A multicausalidade dos transtornos, a complexidade dos sintomas e a influência das interações psicossociais exigem que 
os tratamentos devam ser centrados no uso de psicofármacos, tendo outras alternativas como coadjuvantes ao tratamento.  

e) Para a eficácia da medicação no tratamento psicofarmacológico não é necessário considerar objetivos específicos, 
conforme o sintoma-alvo, pois com uma ampla consideração dos sintomas há a possibilidade de melhor prognóstico.  

 

 
31 - O estresse como manifestação inespecífica do corpo diante das demandas do ambiente passou a ser estudado no final 

da década de 70 do século XX. Quanto ao estresse, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Respostas psíquicas, físicas e sociais relacionadas à adaptação diante de um estímulo ou situações que eliciam excitação 
ou sensação forte estão na base da definição moderna de estresse.  

b) A manifestação aguda do estresse é marcada pela intensidade e rápido desaparecimento dos sintomas.  
c) O estresse crônico se caracteriza por fraca intensidade e maior período de tempo de manifestação.  
c) A forma crônica do estresse provoca prejuízos para a qualidade de vida e fator de risco para diversas doenças.  
►d) Pode-se relativizar a importância do ambiente no qual se manifesta o estresse, pois este é uma resposta fundamental do 

ser humano para as demandas do ambiente, importando sobremaneira a percepção do sujeito sobre a situação e sua 
reação.  

 
 
32 - Diversos são os modelos de psicoterapias, pois há diferentes categorizações. Quanto à classificação dos modelos de 

psicoterapias, assinale a alternativa correta. 
 

►a) As psicoterapias podem ser classificadas conforme a perspectiva teórica, podendo ser psicodinâmicas, cognitivo-
comportamentais, existencial-humanistas, etc.  

b) A classificação das psicoterapias conforme o setting terapêutico indica psicoterapia individual, de casal, de família, de 

grupo. 
c) A classificação que categoriza as psicoterapias em plantão psicológico, psicoterapia breve, de longa duração tem como 

critério o sujeito a quem se destina.  
d) Ao se considerar a duração e os objetivos, podem se classificar as psicoterapias em presencial ou orientação on line.  

e) A psicoterapia psicodinâmica é classificada como psicoterapia expressiva-suportiva, pois não considera as situações 
específicas de cada paciente.  

 
 
33 - Considerando a intervenção psicoterapêutica com grupos, identifique como verdadeiros (V) ou falsos (F) as seguintes 

afirmativas:  
 

(   ) Refere-se a Grupo Operativo o processo grupal, bem como o processo de aprendizagem, que se dá de forma 
dialética, ou seja, por meio de um permanente movimento de estruturação, desestruturação e reestruturação. 
Internamente há a dinâmica do desejo de mudança, do contato com o novo e os medos e ansiedades que 
conduzem à resistência.  

(   ) Quanto às técnicas do Grupo Operativo, há a característica de ser não-diretiva, que transforma uma situação de 
grupo em um campo de investigação-ativa. O coordenador é facilitador da comunicação entre os integrantes, para 
possibilitar que o grupo ultrapasse os obstáculos na resolução da tarefa. 

(   ) O Grupo Psicoeducacional  tem por objetivos os seguintes elementos: melhorar o insight sobre a questão-
problema, lidar com a estigmatização, melhorar a adesão ao tratamento, ensinar o paciente e a família a identificar 
os sinais prodrômicos precoces, promover hábitos saudáveis e a regularidade no estilo de vida. 

(   ) No que se refere às técnicas do Grupo Psicoeducacional, há a valorização do papel da informação, o suporte 
emotivo recíproco, a ênfase sobre “o aqui e o agora” colocando particular atenção nas situações de stress e no 
incremento da capacidade de coping, o reconhecimento da necessidade de continuidade do tratamento, o 
encorajamento à clareza recíproca e o exame “guiado” dos papéis e atitudes emotivas no interior do grupo e da 
unidade, o uso apropriado de técnicas de solução de problemas e de recuperação ou aquisição das habilidades. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) V – F – V – F. 
►c) V – V – V – V. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – F – F. 
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34 - O contexto educacional das pessoas com necessidades educativas especiais é apontado por dados do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) como um desafio diante das dificuldades da inclusão. Sobre a atividade 
profissional do psicólogo educacional na garantia de direto de acesso, assinale a alternativa correta. 

 

a) O psicólogo educacional trabalha com o objetivo de alcançar o desenvolvimento de todos os alunos, não interferindo na 
criação de condições de aprendizagem que atendam a minorias.  

►b) O psicólogo educacional preocupa-se com as configurações subjetivas, investigando as habilidades e dificuldades dos 
alunos com e sem deficiências, a fim de atender as necessidades educacionais de todos, promovendo igual de acesso e 
qualidade no processo educativo.  

c) O psicólogo educacional desempenha trabalho independente na mudança da cultura institucional, pois trabalha com a 
subjetividade e mantém o direito de privacidade das pessoas com deficiência.  

d) O trabalho com a equipe multiprofissional impossibilita a atuação do psicólogo educacional.  
e) O trabalho do psicólogo educacional preocupa-se com alternativas isoladas de atendimento aos alunos com necessidades 

educativas especiais, o que tem mostrado maior eficácia.  
 

35 - A formação profissional é marcada pelos processos de orientação profissional e planejamento de carreira. Diante 
disso, assinale a alternativa correta. 

 

a) A ausência de orientação profissional e a falta de planejamento de carreira não podem ser considerados fatores que 
explicam a evasão universitária, pois esta é explicada por elementos como as trocas em torno da escolha do curso, a 
desmotivação para rotina/hábitos de estudo e a insatisfação profissional.  

b) As escolhas livres são as marcas das trajetórias profissionais contemporâneas, diante da variedade de ofertas de postos 
de trabalho e oportunidade de mercado de trabalho, o qual contrata basicamente mão de obra especializada.  

►c) Cada vez mais cedo os jovens são impelidos à decisão da carreira professional que irão seguir pelo resto da vida, 
encontrando dificuldades na elaboração de itinerários acadêmicos por falta de conhecimento sobre o curso escolhido ou 
a respeito da prática profissional que irão exercer, tudo isso agravado pelo desconhecimento das próprias características 
individuais. 

d) A inclusão dos jovens nas novas organizações de trabalho se explica pela capacidade de adaptação e flexibilidade 
adquiridas na formação profissional, além da habilidade na manutenção de relacionamentos interpessoais favorecidas 
pelas tecnologias de informação.  

e) A formação universitária garante a empregabilidade atualmente, tendo em vista o alinhamento com as demandas do 
mercado característico da formação universitária.  

 
36 - Sobre o Código de Ética dos Psicólogos, em seu contexto institucional-legal e com relação às proibições e 

responsabilidades, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras (V) ou falsas (F):  

 
(   ) É vedado ao psicólogo ser perito ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, 

atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado, proibição que não se aplica à atividade 
de avaliação e apresentação dos resultados. 

(   ) É proibido ao psicólogo prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico 
cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. 

(   ) É de responsabilidade do psicólogo sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, 
não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 
informações necessárias à continuidade do trabalho.   

(   ) É de responsabilidade do psicólogo prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas 
e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética, na legislação profissional e terapias alternativas conforme sua 
formação pessoal, sempre vinculando o título profissional de psicólogo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) V – F – V – V. 
c) F – V – F – V. 
►d) F – V – V – F. 
e) V – V – F – V. 

 
37 - Sobre às modalidades de documentos do psicólogo, segundo a resolução N. 007/2003 do CFP, é correto afirmar: 
 

►a) Parecer Psicológico é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo 
resultado pode ser indicativo ou conclusivo.  

b) Parecer psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações 
históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.  

c) Declaração é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo 
como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita.   

d) Laudo psicológico é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico.  

e) Laudo psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, 
tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 
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38 - A psicologia institucional pode atuar em diferentes âmbitos: psicossocial (indivíduos), sócio-dinâmico (grupos), 
institucional (instituições) e comunitário (comunidades). Considere as seguintes afirmações sobre a psicologia 
institucional:  

 

1. Promover a saúde e bem estar dos integrantes da instituição é o objetivo final da intervenção do psicólogo 
institucional.  

2. O enquadre em psicologia institucional é uma técnica caracterizada pela observação dos fatos e relações, 
possibilitando a compreensão do significado dos atos, enfatizando a atitude clínica e o estabelecimento claro e 
objetivo das relações profissionais.  

3. José Bleger sustenta que o psicólogo institucional tem a necessidade de adotar os objetivos da instituição, 
contribuindo para o aumento da produtividade da organização, sendo ética e técnica temas diversos.  

4. O psicólogo institucional apresenta-se como agente de mudança, responsável por minimizar os conflitos e 
controlar o acesso às informações. A saúde da instituição pode ser avaliada a partir da ausência de conflitos.  

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

39 - Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações abaixo sobre os movimentos vivenciados na composição 
de uma equipe multiprofissional:  

 

(   ) A análise institucional propõe duas correntes explicativas do funcionamento de uma instituição, a instituída 
(referente aquilo que está estabelecido) e a instituinte, representando a força criativa exercida pelo grupo diante 
das necessidades reconhecidas como suas. 

(   ) O aspecto técnico é primordial na noção de equipe multiprofissional, pois permite alcançar consensos e reflexões 
a partir do isolamento dos saberes, padrão restrito a questões técnicas. A distinção dos grupos sociais (hierarquia 
de formação) é importante neste tipo de equipe, permitindo a cada um realizar o seu parecer técnico. Isto permite 
o sucesso das intervenções, sendo modelar a atuação no campo da integralidade da saúde. 

(   ) Possibilidade de avanço para equipes caracterizadas como multidisciplinar para interdisciplinar ou 
transdisciplinar pode estar na ênfase da identidade do grupo de trabalho unificada.  

(   ) Em equipes profissionais heterogêneas há a necessidade da redução da ênfase nas identidades profissionais de 
formação de seus membros para o sucesso das atividades da equipe.  

(   ) O desempenho bem sucedido de grupos que têm como característica a diversidade não está ligado à capacidade 
de conciliar as diferentes identidades dos membros, levando ao entendimento de pertença àquele grupo social 
(equipe de trabalho). 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V – F. 
b) V – F – V – F – F. 
c) V – V – F – V – V. 
d) F – V – F – V – V. 
e) V – V – V – F – F. 
 

40 - Sobre o desenvolvimento de recursos humanos, com foco na aprendizagem, assinale a alternativa correta.  
 

a) A educação se refere ao conjunto restrito, isolado, de aprendizagens que habilitam o sujeito para adaptar-se às mudanças 
contextuais.  

b) O treinamento tem como característica principal a organização da aprendizagem orientada para o passado da organização, 
com o objetivo de superação de erros e transtornos no exercício das atividades.    

c) O desenvolvimento organizacional é uma aprendizagem livre, não intencional e livre de propósitos, pois busca a revelação 
de novos talentos organizacionais.  

d) A educação é uma experiência organizada de aprendizagem, orientada para o futuro da organização, não impactando no 
maior desempenho do exercício da atividade atual.  

►e) O desenvolvimento pessoal refere-se às experiências que não estão necessariamente relacionadas ao cargo ocupado 
pelo individuo, mas que criam possibilidades de crescimento profissional.  

 




