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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS    
 
 
11.A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as 
ações de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que 
esta é fundamental para a saúde geral e a 
qualidade de vida da população. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da 
Família. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

d) A Saúde da Família busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e 
tem produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas 
às equipes de saúde da família. 

e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. 

 
12.Atualmente, entre os desafios institucionais para 
expandir e qualificar a atenção básica no contexto 
brasileiro destacam-se: 
 

I. Ações articuladas com as instituições formadoras 
para promover mudanças na graduação e pós-
graduação dos profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela expansão e 
qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

II. A elaboração de protocolos assistenciais 
integrados (promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação) dirigidos aos problemas mais 
freqüentes do estado de saúde da população, 
com indicação da continuidade da atenção, sob a 
lógica da regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 
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III. A definição de mecanismos de financiamento que 
contribuam para a redução das desigualdades 
regionais e para uma melhor proporcionalidade 
entre os três níveis de atenção. 

IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as 
estruturas gerenciais nos municípios e estados.  

 
a) I apenas.  
b) II e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) I, III e IV apenas. 
e) I, II, III e IV.  

 
13.Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso 
às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de 
Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está 
em desacordo com os Direitos dos Usuários da Saúde:  
 

a) O encaminhamento à Atenção Especializada e 
Hospitalar será estabelecido em função da 
necessidade de saúde e indicação clínica, 
levando-se em conta critérios de 
vulnerabilidade e risco com apoio de centrais 
de regulação ou outros mecanismos que 
facilitem o acesso a serviços de retaguarda. 

b) Nas situações de urgência/emergência, o 
atendimento se dará de forma incondicional, em 
qualquer unidade do sistema. 

c) Quando houver limitação circunstancial na 
capacidade de atendimento do serviço de 
saúde, fica sob responsabilidade do gestor local 
a pronta resolução das condições para o 
acolhimento e devido encaminhamento do 
usuário do SUS, devendo ser prestadas 
informações claras ao usuário sobre os critérios 
de priorização do acesso na localidade por ora 
indisponível. A prioridade deve ser baseada em 
critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 
qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário 
em condições seguras, que não implique 
maiores danos, para um estabelecimento de 
saúde com capacidade para recebê-lo. 

e) As informações sobre os serviços de saúde 
contendo critérios de acesso, endereços, 
telefones, horários de funcionamento, nome e 
horário de trabalho dos profissionais das 
equipes assistenciais não devem estar 
disponíveis aos cidadãos nos locais onde a 
assistência é prestada e nos espaços de 
controle social. 

 
14.Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos 
governos municipais e do distrito federal:  
 

I. Participar do financiamento e garantir o 
fornecimento de medicamentos básicos. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

III. Participar do planejamento, programação e 
organização do SUS em articulação com o gestor 
estadual. 

IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como avaliar 
sua execução. 

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V  

 
15.De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Governo Federal: 
 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no 
campo da saúde. 

b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus 
indicadores de morbidade e mortalidade. 

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador. 

 
16.Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que 
não está correta.  
 

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) N.d.a.  
 
17.Considere a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa 
incorreta:  

 
a) Essa norma procura oferecer as alternativas 

necessárias à superação das dificuldades e 
impasses oriundos da dinâmica concreta de sua 
implementação. 

b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, 
ofertados em um ou mais módulos assistenciais 
não compete a essa norma.  
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c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a 
unidade organizacional do MS responsável pela 
análise técnica das propostas de qualificação das 
microrregiões na assistência à saúde, a serem 
submetidas à aprovação da CIT, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Norma. 

d) Os subsídios à organização e à programação da 
média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das 
ações desse nível de atenção, são descritos em 
instrumento a ser acordado pelas três esferas de 
governo e definido em Portaria do MS.  

e) A presente Norma atualiza as condições de 
gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, 
explicitando as responsabilidades, os requisitos 
relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas dos gestores municipais e 
estaduais. 

 
18.Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

a) A sua finalidade primordial é promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
do gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes.  

b) Na construção de uma gestão plena, a 
operacionalização das condições de gestão 
propostas por esta NOB considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos estados e 
pelos municípios.  

c) Os sistemas municipais de saúde apresentam 
níveis diferentes de complexidade.  

d) Os sistemas de comunicação social, educação 
em saúde e financiamento tem seus 
desenvolvimentos independentes do pleno 
funcionamento do CES e da CIB.  

e) Os recursos destinados ao pagamento das 
diversas ações de atenção a saúde prestadas 
entre municípios são alocados, previamente, pelo 
gestor que demanda esses serviços, ao 
município sede do prestador.  

 
19.Identifique qual o sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região: 
 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) N.D.A.  

 
20.Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, exceto:  
 

a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  

b) A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.  

d) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
 
21.É um conjunto de características presumidamente 
partilhadas por todos os membros de um conjunto de 
categoria social. 
 
A definição acima diz respeito à: 
 

a) Atribuição  
b) Estereotipo 
c) Altruísmo 
d) Primazia 
e) Insight 

 
22.Em Psicologia do Desenvolvimento um importante 
teórico deu ênfase ao desenvolvimento a partir das oito 
idades do homem. Marque a alternativa incorreta a 
respeito dessas idades: 
 

a) Confiança x desconfiança 
b) Iniciativa x culpa 
c) Integridade x desespero 
d) Identidade x intimidade 
e) Autonomia x vergonha e dúvida 

 
23.Ele foi um dos líderes da escola behaviorista da 
Psicologia, acreditava fervorosamente que os psicólogos 
deveriam estudar apenas o comportamento observável e 
mensurável, nos seus estudos adicionou um novo 
elemento ao repertório behaviorista: o reforço. 
 
Esse importante colaborador da psicologia foi: 
 

a) William James 
b) Wundt 
c) Skinner 
d) Watson 
e) Titchener 

 
24.Com relação à Violência, assinale a alternativa 
incorreta:  
  

a) No interior da família, lugar mitificado em sua 
função de cuidado e proteção existem outras 
formas de violência além da física e sexual. 

b) A primeira violência no interior da família seria a 
negação do afeto para a criança, que depende 
disso para sua sobrevivência física. 

c) A violência não perpassa todas as classes sociais 
estando apenas circunscrito à pobreza. 

d) Como formas de violência na família há o 
abandono, a negligência, a violência psicológica. 

e) A violência crescente no interior da família é um 
dado que chama cada vez mais a atenção de 
pesquisadores e autoridades da área. 

 
25.A medicina moderna tende a considerar que todas as 
doenças físicas são, em alguma extensão, 
_________________, na medida em que o estresse, a 
ansiedade e vários estados de excitação emocional 
alteram a química do corpo, o funcionamento dos órgãos e 
o sistema imunológico. 
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Qual termo completa o espaço acima? 
 

a) Dismórficas 
b) Somatoformes 
c) Psicossomáticas 
d) Conversivas 
e) Cíclicas 

 
26.Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) Watson tentou demonstrar que todos os 
fenômenos psicológicos – até as motivações 
inconscientes de Freud – são resultados do 
condicionamento. 

b) A visão que Watson tinha da psicologia, 
conhecida como behaviorismo, baseava-se nos 
trabalhos do fisiologista russo Pavlov. 

c) Watson também estava interessado em mostrar 
que os medos poderiam ser eliminados por 
condicionamento. 

d) Watson afirmava que você não pode ver nem 
definir a consciência, assim como não pode 
observar uma alma. 

e) O behaviorismo dominou a psicologia acadêmica 
dos Estados Unidos até os anos 80. 

 
27.Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as 
alternativas falsas: 
 

(    )  Compreender a psicanálise significa percorrer 
novamente o trajeto pessoal de Freud, desde a 
origem dessa ciência e durante grande parte de 
seu desenvolvimento. 

(    )  Freud apresenta a primeira concepção sobre a 
estrutura e o funcionamento da personalidade em 
1895, no livro “A interpretação dos sonhos”. 

(    )  Freud chamou de repressão o processo 
psíquico que visa encobrir, fazer desaparecer da 
consciência, uma idéia ou representação 
insuportável e dolorosa que está na origem de 
sintoma. 

(    )  A libido nas palavras de Freud é “a energia dos 
instintos sexuais e só deles”. 

(    )  A função sexual existe desde o princípio da 
vida, logo após o nascimento, e não só a partir da 
puberdade. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

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

 
28.Qual das alternativas abaixo está correta?  
 

a) A instituição é um valor ou regra social 
reproduzida no cotidiano com estatuto de 
verdade, que serve como guia básico de 
comportamento e de padrão ético para as 
pessoas em geral. 

b) A instituição é o que mais se reproduz e o que 
menos se percebe. 

c) Se a instituição é o corpo de regras e valores, a 
base concreta da sociedade é a organização. 

d) O sujeito é responsável pela produção dentro das 
organizações e pela singularidade 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

29.Traduzida grosseiramente do alemão, a palavra Gestalt 
para a psicologia significa: 
 

a) “Todo” ou “forma”. 
b) “Forma” ou “objeto” 
c) “Todo” ou “vida” 
d) “Teoria” 
e) Nenhuma das alternativas 

 
30.Em relação às Terapias de Grupo, assinale a alternativa 
que não está correta. 
 

a) A terapia de grupo permite tanto ao paciente 
quanto ao terapeuta ver como a pessoa interage 
com outras. 

b) Um bom grupo oferece apoio social, um 
sentimento de que a pessoa não é o único no 
mundo com problema. 

c) As interações podem levar as pessoas a insights 
sobre seu próprio comportamento, como a razão 
pela qual elas são tão defensivas ou se sentem 
compelidas a reclamar o tempo todo. 

d) Ainda são poucos os tipos de terapias de grupo. 
e) Atualmente, o grupo de auto-ajuda é uma forma 

bastante popular de terapia de grupo. 
 
31.O termo Psicossomática capta perfeitamente a inter-
relação de: 
 

a) Alma e corpo 
b) Mente e alma 
c) Mente e corpo 
d) Mente e vida 
e) Vida e corpo 

 
32.Julgue os itens abaixo: 
 

I. A Gestalt terapia enfatiza o aqui e o agora e 
incentiva as confrontações cara a cara. 

II. Essa terapia destina-se a ajudar as pessoas a se 
tornar mais sinceras ou “verdadeiras” em suas 
interações no dia-a-dia. 

III. Os Gestalt terapeutas procuram tornar pessoas 
cientes de seus sentimentos por meio do uso de 
uma variedade de técnicas. 

IV. Essa terapia é concebida para trazer sentimento e 
motivos ocultos  à consciência, de modo que se 
possa lidar com eles de modo mais afetivo. 

 
Está (estão) correto (os): 
 

a) I e II 
b) I, II e III 
c) II, III e IV 
d) III e IV 
e) I, II, III e IV 

 
33.Inclui alguns sintomas mais bizarros da doença, como 
rir, fazer caretas e gesticular de maneira frenética. Os 
portadores desse distúrbio mostram um desrespeito infantil 
pelas convenções sociais e podem urinar ou defecar em 
momentos inadequados. 
 
A descrição acima se refere a: 
 

a) Esquizofrenia paranóide 
b) Esquizofrenia desorganizada 
c) Esquizofrenia catatônica 
d) Esquizofrenia indiferenciada 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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34.Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) O behaviorismo é o modelo que substitui o 
estruturalismo na evolução histórica da psicologia, 
sendo o seu principal impulsionador William 
James. 

b) A polarização começa quando, durante uma 
discussão, os membros do grupo descobrem que 
partilham mais visões do que pensavam partilhar. 

c) As pessoas frequentemente supõem que haja 
uma “personalidade predisposta a ajudar” ou um 
conjunto de traços que determina quem ajuda e 
quem não ajuda. Isso é improvável. Várias 
condições, tanto individuais quanto situacionais, 
se combinam para determinar quando a ajuda 
será oferecida. 

d) Em um fenômeno denominado efeito do 
espectador, a probabilidade de uma pessoa 
ajudar alguém com problemas diminui à medida 
que o número de espectadores presentes 
aumenta. 

e) Um comportamento altruísta é quando uma ação 
útil não está relacionada a ganhos pessoais. 

 
35.Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as 
alternativas falsas: 
 

(    )  Os terapeutas familiares acreditam que sela 
um erro tratar um cliente em um vácuo, sem 
procurar conhecer seus pais, cônjuge e filhos. 

(    )  Os terapeutas familiares não procuram 
remodelar a personalidade dos clientes. 

(    )  Embora a terapia familiar seja adequada 
especialmente quando há problemas entre marido 
e mulher ou entre pais e filhos, ele está sendo 
cada vez mais usado quando apenas um membro 
da família apresenta um distúrbio psicológico 
evidente, como esquizofrenia, agarofobia ou, em 
alguns casos depressão. 

(    )  A terapia familiar também é necessária quando 
o progresso da pessoa em uma terapia individual 
é atrasado pela família. 

(    )  Infelizmente nem todas as famílias se 
beneficiam desse tipo de terapia. 

 
A seqüência correta é: 
 

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

 
36.Uma série de características físicas indica a fase da 
adolescência. A mais óbvia é o __________________, isto 
é, o rápido aumento na altura e no peso que tem início, em 
média, aos dez anos e meio para as meninas e aos 12 
anos e meio para os meninos e chega ao auge aos 12 
anos para elas e aos 14 para eles. 
 
A alternativa que preenche o espaço acima é: 
 

a) Estirão de crescimento 
b) Desenvolvimento precoce 
c) Estágio operacional-concreto 
d) Desenvolvimento social 
e) Relacionamento com os pais 

 
 

37.É caracterizada por suspeita extrema e ilusões 
complexas. As vítimas podem acreditar que são Napoleão 
ou Virgem Maria, ou podem insistir que espiões russos 
com armas a laser estão constantemente no seu encalço 
porque sabem de algum grande segredo. 
 
A descrição acima se refere a: 
 

a) Esquizofrenia paranóide 
b) Esquizofrenia desorganizada 
c) Esquizofrenia catatônica 
d) Esquizofrenia indiferenciada 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
38.Para Freud, defesa é a operação pela qual o ego exclui 
da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, 
desta forma, o aparecimento psíquico. 
 
São mecanismos de defesa: 
 

a) Recalque 
b) Racionalização 
c) Regressão 
d) Projeção 
e) Todas as alternativas estão corretas 

 
39.“O ego procura afastar o desejo que vai em 
determinada direção, e, para isto, o indivíduo adota uma 
atitude oposta a este desejo.” 
 
A descrição acima é uma característica de: 
 

a) Ego. 
b) Realidade psíquica. 
c) Formação reativa. 
d) Racionalização. 
e) Método catártico. 

 
40.A atividade motora é geralmente perturbada. As 
pessoas nesse estágio podem permanecer imóveis, mudas 
e impassíveis. 
 
A descrição acima se refere a: 
 

a) Esquizofrenia paranóide. 
b) Esquizofrenia desorganizada. 
c) Esquizofrenia catatônica. 
d) Esquizofrenia indiferenciada. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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