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PSICÓLOGO 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

oo  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  

ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  
TEXTO 01 
 

CUMPLICIDADE EM VOLTA DA MESA 
 
Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante, esse ritual está saindo de cena 

no Brasil. É o que mostra a pesquisa O poder das refeições, realizada pela Unilever em vários países. No 
levantamento nacional, descobriu-se que 49% das paulistanas entrevistadas jantam em família todos os dias. Parece 
um bom sinal, se não fosse outro dado: 69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV. 

Ora, com a televisão ligada, a refeição compartilhada perde seus principais benefícios : estimular a 
união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a quantidade da alimentação. Estudos internacionais revelam 
outros ganhos. A conversa em volta da mesa contribui ainda para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças e 
para a ampliação de seu vocabulário. 

A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição em família que mais se presta atenção à 
qualidade alimentar. “Geralmente, o ritual proporciona uma alimentação mais saudável. Além disso, as pessoas 
comem menos e mais lentamente do que quando estão diante da TV sozinhas, afirma a especialista”.  

Uma dica unânime entre especialistas: para se beneficiar de tudo de bom que as refeições em família 
trazem, aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis. “Tem de ser a hora de 
compartilhar experiências de forma gostosa”, avisa a terapeuta Magdala Ramos. 

Revista Jornal do Commercio. 24 de maio de 2009. p.17. 
 
01. O texto 01 enfoca a importância de a família estar reunida na mesa durante as refeições. Sobre isso, assinale a 

alternativa que contempla benefícios resultantes dessa ação. 
 
A) “69% dos brasileiros dizem que se alimentam enquanto assistem à TV”. 
B) “A refeição compartilhada perde seus principais benefícios...” 
C) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa”.  
D) “Aconselha-se não fazer cobranças nem enveredar para conversas desagradáveis”. 
E) “...estimular a união e cumplicidade entre pais e filhos e aumentar a qualidade da alimentação”. 
 
02. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que contraria o que foi declarado no texto 01. Assinale-a.  
 
A) O hábito de realizar refeições em família é algo de grande importância, segundo os especialistas no assunto. 
B) Todos os brasileiros buscam sempre almoçar em casa com a família. 
C) Deve-se evitar conversas desagradáveis durante as refeições com a família. 
D) As conversas durante as refeições são importantes para o desenvolvimento social e cognitivo das crianças.  
E) As refeições em família podem evitar que os adolescentes se envolvam em brigas na escola.    
 
03. Ao utilizar-se do trecho “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas, sexo sem proteção e depressão”, o 

autor  
 
A) critica o hábito que as famílias possuem de congregar os membros durante as refeições. 
B) valoriza as drogas como meio de equilibrar os adolescentes no meio social. 
C) enfatiza a necessidade de proteger os jovens para evitar depressões futuras. 
D) demonstra a importância das refeições em família como forma de evitar que os jovens façam uso das drogas, do sexo sem 

proteção e se deprimam. 
E) destaca a importância que todas as refeições representam na vida do ser humano, independente da idade, como meio de 

evitar o mundo das drogas e da depressão. 
 
04. Observe os acentos dos termos sublinhados nos itens abaixo. 
 

I. “Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...” 
II. “...realizada pela Unilever em vários países”. 
III. “... e para a ampliação de seu vocabulário”. 
IV. “... o ritual proporciona uma alimentação mais saudável”. 
V. “Uma dica unânime entre especialistas ...” 

 
Sobre eles, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA. 
 
A) No item I, a tonicidade do termo recai na penúltima sílaba. 
B) No item II, o acento se justifica porque o i é tônico formando ditongo. 
C) No item III, o acento do termo é justificado por se tratar de paroxítona terminada em ditongo crescente. 
D) No item IV, a tonicidade do termo recai na antepenúltima sílaba. 
E) No item V, o acento se justifica por se tratar de paroxítona terminada em E. 
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05. Observe o período abaixo. 
 

“Apesar de o hábito das refeições em família ser considerado importante...” 

 
Se flexionarmos o termo sublinhado no plural, a oração está CORRETA na alternativa 
 
A) Apesar de os hábitos das refeições ser considerados importantes. 
B) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes. 
C) Apesar de os hábitos das refeições serem considerado importante. 
D) Apesar de os hábitos das refeições serem considerados importantes. 
E) Apesar de os hábitos das refeições serem consideradas importantes. 
 
06 Sobre ANÁLISE SINTÁTICA, assinale a alternativa que contém a afirmação CORRETA. 
 
A) “É o que mostra a pesquisa” – neste período, o sujeito do verbo sublinhado encontra-se posposto ao verbo, sendo 

classificado como sujeito simples, a pesquisa. 
B) “...durante a refeição em família que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o 

sentido do verbo “presta”. 
C) “Uma dica importante: para se beneficiar de tudo de bom...” – o verbo beneficiar exige complemento sem ser regido de 

preposição. 
D) “Tem de ser a hora de compartilhar experiências de forma gostosa...” – o termo sublinhado é sujeito do verbo compartilhar. 
E) “É o que mostra a pesquisa O poder das refeições, realizada pela Unilever...” – os termos sublinhados complementam o 

verbo “realizar”, sendo classificados como objeto indireto. 
    
07. Em uma das alternativas abaixo, existe uma afirmação que contém ERRO em relação à REGÊNCIA NOMINAL ou 

VERBAL. Assinale-a.  
 
A) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – os termos sublinhados completam o sentido da palavra 

vulneráveis. 
B) “...comparadas àquelas que não desfrutam do hábito” – os termos sublinhados indicam exemplo de regência verbal, 

sintaticamente classificados como objetos indiretos. 
C) “...que mais se presta atenção à qualidade alimentar.” – os termos sublinhados completam o sentido do termo atenção, 

sendo classificado como complemento nominal. 
D) “...o ritual proporciona uma alimentação mais saudável” – o verbo desta oração exige complemento regido de preposição. 
E) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – o verbo desta oração exige complemento sem ser regido de preposição. 
 
08. Observe os termos sublinhados dos itens abaixo. 
 

I. “...esse ritual está saindo de cena no Brasil” – o termo é formado por um elemento que se acrescenta ao final do 
radical, denominado de sufixo. 

II. “A nutricionista Lara Natacci diz que é durante a refeição familiar...” – o termo sublinhado é formado pelo 
acréscimo de um sufixo ao radical. 

III. “A conversa em volta da mesa contribui...” – no termo sublinhado, existe a presença de um sufixo que é 
acrescido ao radical. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I. B) I e II. C) II e III. D) III. E) I e III. 
 
09. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, assinale a alternativa que contém a justificativa CORRETA. 
 
A) “Estudos internacionais revelam outros ganhos” – ambos os termos sublinhados se classificam como adjetivo.  
B) “...que as crianças que fazem regularmente as refeições...”  – o termo sublinhado é classificado como palavra invariável que 

exprime circunstância causal. 
C) “Também ficariam menos vulneráveis ao uso de drogas...” – o termo sublinhado é palavra variável, classificada como 

adjetivo que caracteriza o termo a que se refere. 
D) “Uma dica unânime entre especialistas:...” – o termo sublinhado é palavra variável que caracteriza o nome a que se refere, 

especialistas. 
E) “Uma dica unânime entre especialistas...”; “...para se beneficiar de tudo de bom...” “...nem enveredar para conversas 

desagradáveis” – todos os termos sublinhados se classificam como preposições. 
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10. Em qual das alternativas, as lacunas existentes nas palavras devem ser preenchidas com as respectivas consoantes 
em destaque das palavras sublinhadas nos trechos abaixo? Não se pode fugir à sequência apresentada abaixo. 

 
 “...de se envolverem em brigas ou de serem suspenSos da escola” 
“...esse ritual está saindo de Cena no Brasil”. 
“...têm quase o dobro de CHance de tirar notas boas”.   
“...sexo sem proteÇão e depressão”. 

 
A) ... érebro, pre...a, bre ... a, escova ... ão. 
B) Si ... udo,  espe ... ialista, in ... ado, mor ... ego.  D) Cons ... ientes, diferen ... a, ta ... a, inova ... ão. 
C) Pe ... oas, conver ... a, trou .... a, a ... ado. E) ... ociedade, importân .... ia, bu ... ada, emo ... ão.  
 
 

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 
 
11. Considerando, segundo a orientação rogeriana, o processo de aconselhamento psicoterápico, assinale a alternativa 

que o caracteriza INCORRETAMENTE. 
 
A) O processo de mudança depende do grau em que o terapeuta experimenta uma consideração incondicional positiva ou uma 

aceitação afetuosa do cliente. 
B) Duas pessoas, como no caso da relação terapêutica, estão em contato, se uma afetar o campo experiencial da outra. 
C) O terapeuta necessita demonstrar uma compreensão empática e precisa do quadro de referência interno do cliente. 
D) O cliente mostra-se incongruente e, portanto, vulnerável, quando seu autoconceito difere da experiência real de seu 

organismo. 
E) Os sentimentos tornam-se congruentes quando os mecanismos defensivos do ego integram a consciência da totalidade 

(consciência da própria consciência). 
 
12. Em relação à Psicoterapia Breve, de base psicanalítica, um dos aspectos fundamentais a sua estruturação, como 

pressupõe a denominação que lhe é dada (breve), é a delimitação temporal. Sobre esta, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) Instaura o princípio de realidade, colocando, tecnicamente, a problemática da castração. 
B) Inibe as satisfações regressivas e os benefícios secundários, oriundos dos sintomas. 
C) Pressupõe a delimitação associativa no foco do tratamento acordado entre o terapeuta e o cliente. 
D) Intensifica a transferência (neurose de transferência) para favorecer as elaborações do paciente. 
E) Compreende, em geral, um período de até um ano, embora a freqüência das sessões seja variável. 
 
13. Analise a seguinte situação: O Sr. Pedro demonstra um acentuado temor diante de lugares abertos. Recentemente, 

estando numa praça com a esposa, quando esta se ausentou, sentiu um enorme medo de que algo lhe acontecesse. Só 
admite sair de casa quando acompanhado por algum familiar ou amigo. Esse seu temor é persistente, exagerado e 
irracional. Considerando que o Sr. Pedro apresenta Transtorno de Pânico, assinale a alternativa que identifica, 
CORRETAMENTE, a fobia associada ao quadro. 

 
A) Acrofobia. B) Algofobia. C) Eritrofobia. D) Panfobia. E) Agorofobia. 
 
14. No âmbito da psicopatologia, em relação ao Transtorno Esquizofrênico, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A prevalência entre homens e mulheres é, em geral, equivalente, podendo emergir na infância, adolescência e vida adulta. 
B) Entre os sintomas característicos deste transtorno, temos o delírio e a alucinação. 
C) Na síndrome negativa, observa-se o embotamento afetivo e a pobreza discursiva. 
D) A etiologia pressupõe a interação de variáveis culturais, psicológicas e biológicas (especialmente de natureza genética). 
E) Na esquizofrenia paranoide, um dos sintomas predominantes é a catatonia (estupor, catalepsia etc.). 
 
15. Considerando a Teoria Psicanalítica e sua descrição da estruturação e do funcionamento da personalidade, assinale 

a alternativa INCORRETA. 
 
A) O processo primário, que caracteriza o sistema inconsciente, pressupõe que a energia psíquica se escoa livremente, segundo 

os mecanismos de deslocamento e condensação. 
B) O narcisismo primário designa o retorno ao ego da libido retirada dos investimentos objetais, e o secundário refere o 

momento em que a criança investe toda a libido em si mesma. 
C) O processo de defesa psíquico, mediante mecanismos, como, por exemplo, a racionalização e a formação reativa, atua na 

excitação interna (pulsão) a partir de suas representações (fantasias). 
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D) O ego, polo defensivo dos conflitos psíquicos, situa-se numa relação de dependência entre, por um lado, as reivindicações 
do id e, por outro, os imperativos do superego e as exigências da realidade. 

E) Na psicose, diferentemente da neurose e da perversão, ocorre uma defesa mais intensa, ou seja, a rejeição (forclusão) de 
uma representação e seu afeto, como se estes nunca tivessem acedido ao ego. 

 
16. Para a construção de um teste, temos uma característica psicométrica que pode ser descrita nos seguintes termos: O 

teste deve ter a capacidade de realmente medir aquilo a que se propõe. Envolve, portanto, um componente operacional, 
referente a sua avaliação sistemática, geralmente comparado com um critério externo. Assim, quando da construção de 
um teste, deve-se 

 
(a)  definir o que ele está pretendendo avaliar (conceito), 
(b) caracterizar o que ele está medindo nesse conceito (conteúdo) 
(c) operar a comparação dessa medida com outro indicador (Alchieri e Cruz, 2003).  

 
Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, a característica psicométrica citada. 
 
A) Fidedignidade. B) Validade. C) Retestagem. D) Padronização. E) Normalidade. 
 
17. O estudo do desenvolvimento psicossocial compreende a caracterização da criança, do adolescente, do adulto e do 

idoso, considerando, para tanto, as aquisições e o funcionamento afetivo, cognitivo e sócio-cultural em cada um 
desses vários momentos do ciclo vital. Sobre isso, analise as afirmações abaixo. 

 
I. Entre os 6 e 12 anos, aproximadamente, a criança, segundo Piaget, está no período das operações concretas, 

sendo este caracterizado, dentre outras coisas, pela aquisição da inclusão de classe. Consegue, por exemplo, 
compreender que, sendo o cachorro maior que a formiga, então, a formiga é menor que o cachorro (A>B, 
então, B<A). É capaz de inverter a relação lógica entre os objetos. 

II. Na adolescência, temos um período marcado pela elaboração dos lutos pelo corpo infantil, pela identidade e 
papel infantil e pelos pais da infância. A vivência desses lutos é marcada por um sentimento básico de 
ansiedade e depressão, os quais se impõem como um substrato normal ao conjunto das vivências do 
adolescente. Ele se refugia em si mesmo e no seu mundo interno. 

III. Na vida adulta, observa-se uma boa integração e ajustamento psicológico quando, mediante a inserção na vida 
profissional e sua decorrente autonomia econômica, mostra-se independente dos vínculos paterno e materno. É 
necessário, ainda, observar a autonomia emocional, a qual se concretiza pela constituição de vínculos afetivos 
numa organização familiar mononuclear. 

IV. A condição de ajustamento psicossocial do idoso deve ser considerada mediante o desenvolvimento de ações, 
no âmbito social e familiar, que favoreçam o efetivo suporte social e a promoção ou manutenção da 
competência em atividades instrumentais da vida diária. Nesse contexto, é possível criar condições que 
propiciem o bem-estar subjetivo e psicológico do idoso. 

 
Assinale a alternativa que identifica as afirmações INCORRETAS. 
 
A) I, II e III, apenas. B) I e II, apenas. C) I e III, apenas. D) II e IV, apenas. E) II, III e IV, apenas. 
 
18. O trabalho com grupos, numa abordagem psicodramática, comporta uma técnica, na qual o cliente 
 

(a) é transformado num expectador de si mesmo;  
(b) é representado por um ego auxiliar;  
(c) observa a reprodução de seu modo de se comportar, movimentar e comunicar com os personagens de seu 

átomo social ou mundo interno.  
 
Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, a técnica descrita. 
 
A) Técnica do duplo. 
B) Técnica de espelho.  D) Técnica sociométrica. 
C) Técnica da inversão de papéis. E) Técnica do sililóquio. 
 
19. Considerando a entrevista psicológica e seus campos de utilização, considere as afirmações abaixo. 
 

I. Dentre os objetivos da entrevista institucional, temos a construção de um diagnóstico para conhecer o 
funcionamento global da instituição, da área e/ou setor em questão, e, assim, identificar, por exemplo, as 
defesas utilizadas pelo grupo no enfrentamento da realidade cotidiana. 

II. O ambiente hospitalar impõe uma organização específica para a entrevista de apoio, a qual, diferentemente de 
outros contextos de aplicação, por exemplo, o psicoterápico exige certa flexibilidade e adaptação à situação, 
especialmente quanto a sua frequência e ao tempo de duração. 
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III. Na entrevista de seleção, diferentemente de outras entrevistas, observa-se uma ação de intervenção planejada 
no momento de sua realização, tanto em relação às perguntas a serem realizadas ao candidato como em 
relação às informações que lhe serão fornecidas sobre a empresa. 

 
Assinale a alternativa que identifica o(s) item(ns) INCORRETO(S). 
 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas. 
 
20. Para as transgressões dos preceitos do Código Profissional do Psicólogo, existe um conjunto de penalidades na 

forma dos dispositivos legais ou regimentais. Dessa forma, assinale a alternativa que identifica uma penalidade 
INCORRETA, ou seja, que, no âmbito do código, não é passível de ser aplicada. 

 
A) Prestação de serviço comunitário, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
B) Advertência. 
C) Multa. 
D) Censura pública. 
E) Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
 
21. No âmbito da Reforma Psiquiátrica, temos a publicação da Portaria 336/2002, do Ministério da Saúde, a qual 

instituiu o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) como uma modalidade de serviço de assistência ao portador de 
transtornos mentais. Nesse contexto, sobre o CAPS, é INCORRETO afirmar que 

 
A) propicia um regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não-intensivo. 
B) entre os tipos de assistência prestada, temos a individual, familiar e atividades comunitárias. 
C) comporta, necessariamente, uma equipe multiprofissional (psicólogo, médico, enfermeiros etc.). 
D) funciona, se necessário, num hospital, com o uso dos recursos físicos, materiais e humanos deste. 
E) realiza, prioritariamente, o atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e persistentes. 
 
22. Considerando as características do processo de recrutamento, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Pode ser realizado no âmbito interno ou externo da empresa, sendo sua ineficácia aferida por fatores, como o alto índice de 

giro de pessoal (turnover) e o aumento substancial de custos para sua realização. 
B) Em relação ao recrutamento interno, um fator negativo é, devido à frustração e insatisfação gerada nos candidatos não 

selecionados, a diminuição de sua produtividade no trabalho. 
C) A escolha de um meio de recrutamento deve considerar, entre outros aspectos, o custo operacional e a rapidez e eficiência 

no atendimento dos resultados pretendidos. 
D) A entrevista, como o anúncio na imprensa, enquanto estratégia de recrutamento, deve ser clara e precisa na comunicação da 

qualificação e conhecimento exigidos para a ocupação do cargo. 
E) O recrutamento interno, que se fundamenta na movimentação do quadro de pessoal da organização, envolve a transferência 

setorial de funcionários e o desenvolvimento do plano de carreira funcional. 
 
23. Em relação ao processo de treinamento, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) As vantagens do processo de treinamento compreendem, dentre outras, melhores condições de aproveitamento das aptidões 

dos empregados e a adaptação destes aos progressos tecnológicos. 
B) Para definir o treinamento adequado, é necessária a análise do cargo quanto às tarefas que o compõem e as aptidões, 

conhecimentos e atitudes exigidas para o desempenho dessas. 
C) Entre os objetivos de um treinamento, tem-se a diminuição dos custos operacionais e administrativos e o aprimoramento da 

integração da equipe de trabalho. 
D) Um treinamento eficaz permite, ao seu término, que o treinando tenha uma visão clara e objetiva dos seus méritos e 

limitações para o desempenho da função e consecução das metas previstas. 
E) O planejamento do treinamento pressupõe a avaliação das diferenças individuais, já que os funcionários têm condições de 

assimilação e práticas distintas bem como interesses variáveis. 
 
24. Em função das técnicas e estratégias utilizadas no processo seletivo, assinale a alternativa INCORRETAMENTE 

atribuída a essa atividade organizacional. 
 
A) Instrução Programada. 
B) Testes Psicológicos.  D) Análise de Currículo. 
C) Entrevista Semiestruturada. E) Grafologia. 
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25. Sobre a vitimologia, uma importante e abrangente área de estudo da Psicologia Jurídica, é INCORRETO afirmar 
que 

 
A) estuda a vítima em sua condição psicológica e social, para propor o diagnóstico e a terapêutica adequada. 
B) busca estabelecer uma relação de nexo entre a vítima e o vitimizador, considerando a aproximação, a permanência e a 

evolução da relação entre ambos. 
C) a condição de vítima pressupõe, sempre, a condição de inocência plena diante do ato delinquente, infligido pelo 

vitimizador. 
D) o conhecimento da condição psicossocial da vítima é necessário à definição de medidas de natureza preventiva, como, por 

exemplo, no âmbito da violência conjugal. 
E) entre os fatores perpetuadores da vitimização, têm-se os ganhos secundários oriundos da condição de vítima e a descrença 

nos mecanismos institucionais de inibição ou punição do vitimizador. 
 
26. Na perspectiva da estratégia de redução de danos, considerando o usuário de droga e a transmissão/contaminação 

pelo HIV/AIDS, assinale a alternativa que, segundo esse modelo, identifica uma ação INCORRETA. 
 
A) Estímulo à adoção de medidas de criminalização do fornecedor de drogas. 
B) Distribuição gratuita de seringas por serviços públicos. 
C) Fornecimento de drogas quando no amparo da lei. 
D) Oferta de assistência terapêutica. 
E) Orientação educacional sobre estratégias preventivas. 
 
27. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), observe as afirmativas abaixo. 
 

I. Assegura a punição do adolescente mediante medidas sócio-educativas, por exemplo, o internamento, quando 
devidamente comprovada sua culpabilidade. 

II. Para crianças menores de 12 anos, que cometam atos infracionais, imputa-se a irresponsabilidade completa ou 
parcial, cabendo, respectivamente, medidas de proteção e sócio-educativas. 

III. Reafirma o exercício da paternidade e maternidade em igualdade de condições, pois tanto o homem como a 
mulher são responsáveis pela proteção do filho, o qual lhes deve obediência. 

 
Assinale a alternativa que identifica a(s) afirmativa(s) INCORRETA(S). 
 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas. 
 
28. Considerando o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. 
B) O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando currículos, metodologias e material 

didático aos programas educacionais a ele destinados. 
C) A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer, quando portador de deficiência física, será proporcionada 

mediante descontos de pelo menos 40% (quarenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de 
lazer. 

D) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

E) Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de 
interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 

 
29. O estresse é um dos fatores que permite avaliar e promover a saúde mental do trabalhador. Assim, sobre este 

conceito e sua observância no âmbito do trabalho, é INCORRETO afirmar que 
 
A) configura, em geral, uma reação desadaptada dos indivíduos às exigências que lhe são feitas. 
B) no âmbito organizacional, pode acarretar a redução de produtividade e o aumento da taxa de acidentes. 
C) o estressor pode ser positivo ou negativo, por exemplo, férias ou ameaça de demissão, respectivamente. 
D) entre os fatores que contribuem para o estresse, temos, por exemplo, a pouca carga de trabalho (subaproveitamento). 
E) o enfrentamento do estresse compreende dois estágios opostos e complementares: alarme (ou exaustão) e resistência. 
 
30. Sobre o contexto do uso de crack, uma das drogas ilícitas mais consumidas na atualidade, considere as afirmações 

abaixo. 
 

I. Acarreta a depressão do sistema nervoso central (SNC), produzindo um estado de lentificação e retardamento 
dos processos psíquicos (atenção, pensamento, percepção etc.). 

II. Os usuários estão mais expostos a situações de violência, o que sugere maior vulnerabilidade e aumento de 
fatores de risco para mortalidade, sendo uma das principais causa o homicídio. 
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III. A condição de dependência pode estar associada a outros transtornos mentais, sendo a depressão um dos mais 
prevalentes. 

 
Assinale a alternativa que identifica a(s) afirmativa (s) INCORRETA(S). 
 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas. E) II e III, apenas. 




