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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
O princípio da autonomia é um dos importantes reguladores da 
relação entre paciente e terapeuta. A respeito desse princípio, 
indique a alternativa correta. 
 
A) A regra da abstinência preconizada por Freud contribui 

para preservar a autonomia do paciente e a eficácia da 
análise. 

B) O respeito á autonomia pressupõe que as escolhas do 
paciente sejam aceitas mesmo quando gravemente 
prejudiciais para ele ou para os outros. 

C) No tratamento com crianças o princípio de autonomia não 
se aplica devido ao fato de elas não serem consideradas 
legalmente capazes. 

D) A autonomia diz respeito ao exercício da vontade 
individual, independente das condições e restrições 
existentes. 

E) O princípio da autonomia é aplicável apenas ao paciente, 
estando dele excluído o profissional que o atende. 

 
 
Toda pesquisa envolvendo seres humanos apresenta riscos 
potenciais. Analise as alternativas abaixo quanto às condições 
em que são permitidas essas pesquisas. 
 
1. Quando o risco envolvido na pesquisa se justifica pela 

importância do benefício gerado, o pesquisador está 
dispensado de apresentar o termo de consentimento livre e 
esclarecido. 

 
2. Estão proibidas pesquisas que não gerem benefícios diretos 

aos indivíduos que dela participam. 
 
3. Os sujeitos da pesquisa que sofrerem qualquer tipo de dano 

resultante de sua participação têm direito a assistência 
integral para sanar o prejuízo sofrido. 

 
4. Os sujeitos pesquisados podem se recusar a participar em 

qualquer fase da pesquisa sem sofre nenhuma penalização 
nem ter seus cuidados prejudicados. 

 
5. A pesquisa deve prever procedimentos que assegurem a 

confidencialidade e a proteção da imagem das pessoas e 
comunidades envolvidas. 

 
Estão corretas apenas: 

 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 

 
 
 
Os testes psicológicos são utilizados como instrumento auxiliar 
para a formulação de diagnósticos. A respeito dos testes 
psicológicos, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Em geral, os testes psicológicos propõem tarefas 

específicas às pessoas como meio para inferir 
características psicológicas a partir do modo como a tarefa 
é realizada. 

B) Os testes projetivos utilizam material ambíguo, o que faz 
com que o sujeito lance mão de suas fantasias e recursos 
defensivos para fornecer a resposta. 

C) A adequada aplicação de testes requer que sejam 
fornecidas ao sujeito instruções invariáveis, 
independentemente da condição psicopatológica, idade e 
nível de instrução.  

D) A validade precisa ser estabelecida com referência ao uso 
específico e à população para o qual o teste está sendo 
considerado. 

E) A aplicação das técnicas projetivas é sempre acompanhada 
de inquéritos e entrevistas complementares. 

 
 
 
 
A entrevista permanece como o mais valioso instrumento de 
trabalho do psicólogo. A respeito da entrevista psicológica, 
marque a alternativa correta. 

 
A) A entrevista para elaboração de diagnóstico deve ser 

diretiva, centrada na doença atual e em seus sintomas. 
B) Nas entrevistas iniciais deve-se evitar trazer a tona 

quaisquer temas que possam ser ansiogênicos para o 
paciente. 

C) As perguntas do entrevistador devem ser exaustivas, só 
passando a um novo tópico quando o anterior estiver 
esgotado. 

D) As entrevistas iniciais em psicanálise destinam-se em parte 
a promover a mudança da posição do sujeito com relação a 
seu sofrimento. 

E) O principal objetivo das primeiras entrevistas é 
tranqüilizar o paciente quanto a suas chances de cura. 
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O campo da psicopatologia tem adotado diferentes critérios 
para o que se considera normal e patológico. Relacione alguns 
desses critérios com suas respectivas definições. 
 

1) Normalidade ideal 
2) Normalidade funcional 
3) Normalidade subjetiva 
4) Normalidade como liberdade 
5) Normalidade operacional 

 
(   ) A ênfase é dada à percepção do sujeito em relação a seu 

estado de saúde. 
 
(   ) Considera a capacidade de se adaptar às normas sociais e 

morais de sua sociedade. 
 
(   ) Considera como patológico o fenômeno que provoca 

sofrimento para o sujeito e/ou para seu grupo social. 
 
(   ) Define a priori o que é normal e patológico, com 

finalidades pragmáticas explícitas. 
 
(   ) Considera a normalidade como a capacidade de realizar 

escolhas e explorar possibilidades. 
 
A seqüência correta é:  
 
A) 1, 3, 2, 5, 4. 
B) 2, 1, 3, 4, 5. 
C) 3, 1, 2, 5, 4. 
D) 4, 1, 2, 3, 5. 
E) 1, 5, 2, 3, 4. 
 
 
 
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que representa de 
forma correta os parâmetros hegemônicos no discurso da 
psiquiatria atual. 
 
A) O estudo da etiologia da enfermidade, incluindo a história 

do doente as circunstâncias e o tempo de duração da 
doença sobrepujam em importância o interesse pelos 
sintomas e síndromes clínicas 

B) Os sintomas são explicados a partir da estrutura psíquica 
que o determina e a pesquisa clínica consiste em vir a 
conhecer a articulação entre o sintoma e a fantasia 
inconsciente. 

C) É atribuída uma grande ênfase aos determinantes 
socioculturais das enfermidades psíquicas. 

D) Os distúrbios psíquicos são atribuídos a alterações 
anatômicas, histológicas ou bioquímicas e às relações entre 
neurotransmissores e neuroreceptores ao nível das sinapses. 

E) Abandona o conceito de transtorno, substituindo-o pelas 
categorias de neurose, psicose e perversão. 

 
 
 

 
 
Analise as afirmativas abaixo referentes às especificidades do 
diagnóstico em psicanálise. 
 
1) O diagnóstico psicanalítico é sempre posto 

deliberadamente em suspenso e destinado a uma mudança. 
2) A formulação do diagnóstico em psicanálise obedece ao 

procedimento hipotético-dedutivo, governado pela relação 
lógica de causa e efeito. 

3) As entrevistas preliminares em psicanálise constituem-se, 
entre outras coisas, como um tempo de observação e 
formulação diagnóstica. 

4) A psicanálise considera que existe uma relação estável 
entre as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos. 

5) O diagnóstico apóia-se na constância de traços estruturais e 
na suposição de que tal constância indica certa estabilidade 
na organização da estrutura psíquica. 

 
Estão corretas apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 

 
 
 
 
No Brasil há um grande número de psicólogos com 
diferentes orientações teóricas que desenvolvem trabalhos na 
área da saúde. A respeito do campo de atuação em Psicologia 
da Saúde, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Busca trabalhar em equipes interdisciplinares visando a 

promoção e a recuperação da saúde das populações 
atendidas. 

B) Os trabalhos são desenvolvidos exclusivamente no âmbito 
comunitário. 

C) Realiza atendimentos em grupos para modificação de 
comportamentos de risco. 

D) Participa da avaliação e delineamento de programas de 
intervenção para pacientes com dificuldades em aderir ao 
tratamento proposto. 

E) Visa a possibilitar que a pessoa doente possa identificar e 
mobilizar recursos pessoais para prevenção e 
enfrentamento de doenças.  
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A presença do psicólogo no Hospital Geral comporta desafios 
que se não forem bem equacionados podem desvirtuar sua 
prática naquela instituição. Assinale a alternativa que 
corresponde à correta atuação do psicólogo no ambiente 
hospitalar. 

 
A) Utilizar técnicas de persuasão para convencer pacientes 

resistentes a realizar os procedimentos necessários á 
recuperação de sua saúde. 

B) Atender com solicitude a todas as demandas do paciente, 
como forma de compensar o mal-estar que resulta da 
hospitalização e a frieza e a indiferença da equipe 
hospitalar. 

C) Perceber e intervir sobre aspectos transferenciais da relação 
médico-paciente, ensinando o médico a tratar seu paciente 
de forma humanizada. 

D) Fornecer, em linguagem acessível ao paciente, informações 
sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento. 

E) Possibilitar ao paciente a verbalização de conflitos e 
desejos, criando meios para que seu sofrimento psíquico se 
expresse de forma que não comprometa a saúde do corpo. 

 
 
 
 
A respeito da prática da Psicanálise no Hospital Geral, assinale 
a alternativa correta. 

 

A) A psicanálise realizada no hospital será necessariamente 
superficial, já que a transferência que se estabelece nesses 
casos é em direção ao médico ou à instituição e não ao 
psicanalista. 

B) Apesar do tempo limitado de que se dispõe durante uma 
internação hospitalar, o tratamento iniciado pode ter efeito 
analítico, promovendo uma modificação da relação do 
sujeito com suas queixas. 

C) Para trabalhar em uma instituição hospitalar, o psicanalista 
precisa atender a toda demanda formulada pelo médico. 

D)  Só é possível falar em demanda para análise se o paciente, 
por sua própria iniciativa, manifesta o desejo de fazer 
análise e solicita o acompanhamento de um psicanalista.   

E) O papel do analista no hospital é o de ajudar o médico, 
silenciando as questões subjetivas do paciente para que o 
médico possa se dedicar totalmente à cura do corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O psicólogo cada vez mais é chamado a compor equipes 
envolvendo profissionais de diferentes especialidades. A 
respeito do trabalho em equipes, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
A) O funcionamento multidisciplinar busca a diluição dos 

limites entre as diferentes disciplinas, de modo que todos 
os profissionais da equipe sejam intercambiáveis no 
exercício de seus papeis junto aos pacientes. 

B) Funda-se numa relação dialógica entre saberes 
provenientes de diferentes campos epistemológicos. 

C) Gera um efeito fecundante pela exposição a posições, 
avanços e modelos oriundos de outros paradigmas 
epistemológicos. 

D) Permite o estabelecimento de novos objetos de estudo que 
compartilham, não apenas os conhecimentos das 
disciplinas envolvidas, mas os enigmas e impasses de cada 
uma delas. 

E) A operacionalização do trabalho nessa perspectiva 
necessita que seja criado um espaço de trocas através de 
reuniões freqüentes e sistemáticas. 

 
 

 

A mudança no modelo assistencial em psiquiatria tem 
possibilitado a criação de serviços substitutivos à internação 
psiquiátrica. A respeito desses serviços, indique a alternativa 
correta. 
 
A) Os CAPS constituem-se em serviço ambulatorial de 

atenção diária que funcionam segundo a lógica do 
território.  

 
B) As residências terapêuticas devem contar com equipe 

assistencial completa e estar situado dentro dos limites das 
unidades especializadas em tratamento psiquiátrico. 

 
C) Todos os hospitais gerais deverão dispor de leitos para 

internação psiquiátrica até o limite de 20% do total de 
leitos instalados. 

 
D) Os CAPS deverão ter sua equipe terapêutica 

obrigatoriamente constituída por médico, enfermeiro, 
psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, além 
de três profissionais de nível médio. 

 
E) Devem ser instalados CAPS 24 horas em todos os 

municípios com mais de 70.000 habitantes. 
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Assinale a alternativa que se mostra incorreta em relação à 
reforma psiquiátrica brasileira. 

 
A) Busca a não exclusão e a re-inclusão do paciente da vida 

familiar e comunitária.  
B) Privilegia o atendimento psicológico ao paciente e seus 

familiares. 
C) Incentiva o trabalho em equipe multidisciplinar no 

atendimento a portadores de patologias psíquicas. 
D) Proporciona a construção e invenção de novas estratégias e 

dispositivos de assistência e cuidado. 
E) Proíbe a internação de pacientes psiquiátricos em 

estabelecimentos com características asilares. 
 
 

 

A respeito do atendimento psicoterápico com crianças, assinale 
a alternativa correta.  
 
A) Indica-se psicoterapia para crianças quando há atraso, 

parada ou regressão em seu desenvolvimento. 
B) A entrevista com os pais destina-se à investigação 

sistemática do desenvolvimento da criança através do 
preenchimento de uma ficha de anamnese. 

C) As intervenções devem ser superficiais e formuladas em 
linguagem infantilizada. 

D) Os brinquedos utilizados devem ser substituídos logo que 
sofrerem alguma espécie de dano. 

E) O final do tratamento ocorre quando o terapeuta se sente 
seguro de que a criança não vivenciará novos conflitos. 

 

 
 

Analise as proposições abaixo a respeito de grupos operativos. 
 
1) São grupos com finalidade exclusivamente terapêutica, 

organizados em função de uma tarefa. 
2) Objetiva permitir que seus membros abandonem papéis 

estereotipados e inadequados e possam assumir novos 
papéis. 

3) A etapa da pré-tarefa é marcada pela emergência de 
ansiedades neuróticas. 

4) As interpretações se dirigem no primeiro tempo ao porta-
voz e no segundo ao que este explicita a respeito do 
funcionamento do grupo. 

5) A estrutura e função do grupo são configuradas de acordo 
com o tipo de liderança assumido pelo coordenador. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 3 e 4. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 
A Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) é um método que 
requer pouco conhecimento de diagnóstico e dinâmica da 
personalidade. A respeito dos fundamentos teóricos dessa 
abordagem, analise as afirmações abaixo. 
 
1) O campo fenomenológico tem a propriedade de ser 

inteiramente consciente, embora algumas experiências não 
sejam simbolizadas. 

2) Embora o organismo tenha uma tendência para o 
progresso, não existe voz interna nem necessidade que o 
impulsione nesse sentido. 

3) As mudanças no comportamento produzidas pela terapia 
são obtidas a partir de modificações no conceito do self  do 
indivíduo. 

4) Os auto-relatos que o cliente faz na terapia proporcionam 
uma imagem completa de sua personalidade e expressam 
todos os fatores que determinam seu comportamento. 

5) O desajustamento psicológico existe quando o organismo 
nega ao consciente experiências importantes que não são 
simbolizadas e organizadas na gestalt da estrutura psíquica. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 
 

 

 
Assinale a alternativa incorreta a respeito da Gestalt-terapia. 
 
A) Considera o mundo vivencial de um indivíduo só pode ser 

compreendido por meio da descrição que ele próprio faz de 
sua situação. 

B) Afirma que a única diferença entre a atividade física e a 
mental é que esta última se desenvolve num nível mais 
baixo de energia. 

C) Enfatiza a necessidade de ampliar a consciência sobre as 
causas que regem o comportamento. 

D) O processo terapêutico representa um esforço de passagem 
do apoio e regulação ambientais para o auto-apoio e a auto-
regulação. 

E) O objetivo da terapia é expandir as áreas de 
autoconsciência. 
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A difusão do consumo de drogas tem se constituído num grave 
problema de saúde pública. A respeito dos problemas 
relacionados ao consumo de drogas, marque a alternativa 
incorreta. 
 
A) O abuso e a dependência das drogas lícitas superam aquele 

que se dá com relação às drogas ilícitas. 
B) O crescimento dos problemas ligados ao abuso de drogas 

se dá paralelamente à dessacralização de seu uso. 
C) Para a psicanálise o uso abusivo de drogas está sempre 

relacionado à estrutura perversa de personalidade. 
D) O modelo biológico de compreensão das dependências 

químicas considera que esta é uma doença crônica, 
progressiva e recidivante. 

E) O usuário recreativo busca a droga como fonte de prazer, 
mas pode prescindir dela se assim o desejar. 

 
 
 
 
O trabalho do psicólogo no Hospital Geral exige a reflexão 
sobre o entrelaçamento entre os sofrimentos físico e psíquico. A 
respeito da relação entre a dor psíquica e o adoecer orgânico, 
considere as afirmações que se seguem: 
 
1) O adoecimento orgânico provoca necessariamente o 

agravamento de conflitos psíquicos e o conseqüente 
aumento de sintomas neuróticos. 

2) Chama-se dor psicogênica aquela em que fatores psíquicos 
desempenham um papel preponderante na gênese da dor, 
mesmo quando existem lesões teciduais. 

3) Os pacientes somatizadores simulam a existência de 
sintomas orgânicos com a finalidade de atrair atenção e 
obter vantagens. 

4) Os pacientes com Síndrome de Munchausen 
freqüentemente provocam doenças e lesões em si mesmos. 

5) O adoecimento orgânico por vezes provoca a redução ou 
supressão de sintomas psíquicos, num fenômeno conhecido 
como alternância psicossomática. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pierre Marty se constitui atualmente como um dos autores mais 
influentes no campo atual da pesquisa em psicossomática. Em 
relação ao pensamento deste autor, analise as afirmativas que se 
seguem: 
 
1) A doença é uma criação do Isso, carregada de sentido, 

finalidade e função expressiva. 
2) A fantasia, o sonho e a criatividade são essenciais ao 

equilíbrio psicossomático. 
3) Na pré-gênese de doenças graves verifica-se uma 

constituição insuficiente do inconsciente, que resulta em 
má mentalização. 

4) O conceito de pensamento operatório se refere à ausência 
quase absoluta de sonhos, pobreza na atividade 
fantasmática e aderência extrema à realidade factual. 

5) Nas desorganizações progressivas, a progressão da 
desorganização somática é acompanhada pela 
desestruturação da organização libidinal. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
Apesar de ter trabalhado pouco com as psicoses, Freud 
construiu algumas teorias sobre a paranóia que permanecem 
válidas até hoje. A esse respeito, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
A) O principal processo de formação de sintomas na paranóia é 

através do mecanismo de projeção. 
B) O delírio, embora seja o sintoma mais evidente da doença, 

representa uma tentativa de cura e reconstrução. 
C) O isolamento é o principal mecanismo defensivo empregado 

pelos paranóicos. 
D) Nos delírios persecutórios a pessoa odiada e temida no 

presente é sempre alguém que no passado foi amado e 
respeitado pelo doente. 

E) O delírio de grandeza corresponde à concentração do 
investimento libidinal sobre o próprio eu do doente. 
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A perversão se constitui até hoje num desfio para a psicanálise. 
Assinale a alternativa incorreta com relação às concepções da 
psicanálise a respeito das perversões. 

 
A) Em psicanálise o termo ‘estrutura perversa’ designa uma 

doença degenerativa em que os sintomas manifestos são 
aberrações sexuais. 

B) O mecanismo defensivo principal nessa estrutura é a 
formação reativa. 

C) O traço distintivo dessa estrutura é o desvio com relação ao 
objeto sexual. 

D) Os atos perversos têm um caráter sexual que guardam um 
significado dado pela fantasia inconsciente. 

E) Para a psicanálise toda criança que foi vítima de um ato 
perverso desenvolverá perversão na idade adulta. 

 
 
 
 
A Neurose Obsessiva é uma entidade nosográfica isolada e 
definida por Freud desde os seus primeiros estudos sobre as 
neuroses. A respeito da Neurose Obsessiva, considere as 
seguintes proposições. 
 
1. A sexualização do processo de pensamento é o que lhe 

confere o caráter compulsivo típico dessa neurose. 
2. A regressão da libido em direção ao estágio sádico-anal é 

acompanhada pelo recalque das moções libidinais e hostis. 
3. A pulsão sádica retorna em direção ao próprio eu e há a 

passagem da atividade para a passividade. 
4. O núcleo do conflito obsessivo é a permanente dúvida que 

o sujeito mantém sobre sua identidade sexual. 
5. As proibições obsessivas destinam-se a evitar qualquer 

contato com o objeto do desejo. 
 

Estão corretas apenas:  
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 

 
 
 
Assinale entre as alternativas abaixo aquela que se refere ao 
mecanismo de defesa típico das estruturas psicóticas. 

 
A) Recalque 
B) Forclusão 
C) Isolamento 
D) Conversão 
E) Formação reativa 
 
 
 
 

 
 
 
O conceito de pulsão é um dos elementos centrais da teoria 
psicanalítica. Assinale a alternativa correta em relação a esse 
conceito. 

 

A) Refere-se à energia que move o sujeito em direção a 
comportamentos adaptativos. 

B) O dualismo pulsional é definido pela oposição entre as 
pulsões do ego e as pulsões de autoconservação. 

C) O objetivo da pulsão é a satisfação, embora esse objetivo 
não seja jamais alcançado. 

D) O objeto da pulsão é intrinsecamente ligado à fonte da qual 
ela emana. 

E) A fixação é definida como um dos destinos pulsionais. 
 

 
 
As contribuições de Durkheim nas pesquisas epidemiológicas 
de suicídio ainda se mostram bastantes influentes até os dias 
atuais. Marque a alternativa correta de acordo com esse teórico: 

 
A) O suicídio tende a ser mais freqüente na zona rural e mais 

raro nas zonas urbanas. 
B) As mulheres consumam o suicídio mais freqüentemente do 

que os homens. 
C)  O suicídio tende a ocorrer mais entre os adultos mais jovens 

do que entre os adultos mais velhos.  
D) O suicídio tende a ser mais freqüente em tempos de paz do 

que em tempos de guerra. 
E) O suicídio tende a ocorrer mais nas populações mais pobres 

que nas populações mais ricas. 
 
 
 
 
Sobre as alterações da sensopercepção, indique a alternativa 
correta: 

 
A) As alucinações visuais são mais comuns na esquizofrenia 

que nos quadros psicorgânicos. 
B) A alucinose é um fenômeno pelo qual o paciente percebe a 

alucinação como estranha a pessoa. 
C) A publicação do pensamento é o fenômeno alucinatório 

visual em que a pessoa vê escrito em jornais e revistas seu 
nome de forma velada. 

D) A ilusão é uma forma de alucinação em que os objetos são 
extrojetados do pensamento para o mundo real. 

E) As alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas são 
fenômenos que sempre apontam para patologias de 
prognóstico reservado. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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Das alternativas abaixo, qual pertence ao grupo das alterações 
qualitativas da memória (Paramnésias): 

 
A) Hipermnésias. 
B) Hipomnésias. 
C) Ilusões mnêmicas. 
D) Amnésias psicogênicas. 
E) Amnésias orgânicas. 
 
 
 
 
A esquizofrenia incide em 1% da população mundial e é 
considerada um dos transtornos psiquiátricos de prognóstico 
bastante reservado. Dos fatores abaixo, assinale aquele que 
prediz mau prognóstico na esquizofrenia: 

 
A) Aparecimento abrupto. 
B) Aparecimento numa idade mais tardia. 
C) Primeiro episódio de curta duração. 
D) O portador ser do sexo feminino. 
E) O portador ser solteiro. 

 
 
 
 
Na psiquiatria geriátrica, é de relevante importância diferenciar 
os quadros demenciais dos quadros depressivos em idosos 
(também chamados de pseudodemência). Das manifestações 
abaixo, indique a que tende a ser sugestiva de um verdadeiro 
quadro demencial: 

 
A) Curso de semanas ou meses 
B) Curso progressivo 
C) Orientação normal 
D) História anterior de transtorno de humor 
E) A alteração de humor precede o inicio da doença  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 



 
Prefeitura Municipal dos Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                                Cargo Psicólogo / Nível Superior 

Página 8/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




