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1ª Parte – Português  
 
 
TEXTO 1 
 
Saúde também traz dinheiro 
 
Alexandra Gonsalez 
 
Para garantir uma boa aposentadoria, comece apostando 
nas verdinhas, que o lucro é certo. Não, não estamos 
falando do dólar, e sim de alface, escarola, agrião...Muitas 
verduras, frutas e uma dieta equilibrada, somadas a outros 
hábitos saudáveis, ajudam o corpo, a cabeça e o bolso. 
Para quem chega à aposentadoria, essa ajuda pode ser 
gigantesca. Pessoas com problemas como obesidade, 
colesterol elevado e pressão alta gastam o dobro com 
remédios e serviços de saúde, segundo o ex-ministro da 
Previdência José Cechin, atual presidente do Instituto de 
Estudos de Saúde Suplementar. Esses problemas podem 
ser minimizados com algumas medidas, que vão resultar 
numa aposentadoria mais rica, com mais autonomia e 
vigor.  
 
Um bom primeiro passo é abandonar o papo furado. 
Histórias do tipo “meu avô comia torresmo em todas as 
refeições e viveu até os 90 anos” não significam que a 
média das pessoas possa fazer o mesmo. Genética, 
ambiente e hábitos, juntos, determinam a saúde de cada 
um. Além disso, adotar hábitos saudáveis não significa 
virar atleta nem abandonar o prato favorito. Significa 
apenas incluir na rotina algum tipo de atividade física 
regular, usar a medicina preventiva a seu favor e 
abandonar os excessos de sal, gordura, açúcar e álcool. 
Por fim, eliminar ou reduzir ao máximo o fumo. A defesa 
inflamada da liberdade individual e dos hábitos ruins 
deveria ser temperada com algumas dúvidas: no futuro, 
quem arcará com as despesas extras de saúde? A falta de 
cuidados preventivos hoje não poderá resultar em risco 
financeiro para a família, o marido ou a mulher e os filhos 
amanhã?  
 
Na aposentadoria, o gasto médico cresce. Conter esse 
aumento significa aproveitar melhor o dinheiro guardado. 
Não há como prever o gasto futuro, mas há uma dinâmica 
de mudança do perfil de despesas bem conhecida. Os 
especialistas sugerem a um aposentado tentar dispor de 
70% de seu último salário, a fim de manter o padrão de 
vida. Dentro desse novo “salário”, despesas típicas da fase 
mais intensa da vida produtiva (como roupas para 
trabalhar e combustível) tendem a dar lugar a gastos com 
saúde. “Se você envelhecer bem, esse gasto será mais ou 
menos fixo, com um plano de saúde e alguns 
medicamentos”, diz o educador financeiro Mauro Calil. 
 
01. Uma palavra que pode resumir o tema do texto é: 

 
a) prevenção 
b) velhice 
c) aposentadoria 
d) futuro 
e) gastos médicos 

 
 
 
 

02. ‘Genética, ambiente e hábitos, juntos, determinam a 
saúde de cada um.’ 
 
Que vocábulos abaixo dariam atributos respectivos às 
palavras destacadas? 
 

a) qualificada- saudável-insalubres. 
b) boa-produtivo- saudáveis. 
c) pesquisada- promissor- saudáveis. 
d) boa- claro- responsáveis. 
e) qualificada- afetivo- modernos. 

 
03. ‘o lucro é certo. Não, não estamos falando do dólar, e 
sim de alface, escarola, agrião...Muitas verduras, frutas e 
uma dieta equilibrada’ 
 
Analise os itens e marque a alternativa correta: 
 

a) ‘muitas’ no trecho tem a função de pronome 
indefinido. 

b) O advérbio ‘muitas’ só pode ser classificado assim 
pelo contexto em que está inserido. 

c) Pelo contexto do trecho é possível classificar a 
palavra ‘equilibrada’ tanto como verbo como 
quanto adjetivo. 

d) Sendo ‘equilibrada’ um adjetivo, não tem ele 
função sintática na oração. 

e) ‘equilibrada’ é verbo auxiliar, sendo essa sua 
função sintática na oração. 

 
04.  Assinale a alternativa correta: 
 

a) O objetivo do texto é a transmissão de 
informações sobre um tema da realidade, o que 
caracteriza a função referencial da linguagem. 

b) A função emotiva da linguagem está 
caracterizada no texto quando o autor ao retratar 
a realidade exprime sua opinião. 

c) Fazendo uso da função conativa, o autor tenta 
estabelecer e manter a partir de informações 
úteis, o canal de comunicação objetiva com o 
leitor. 

d) A ênfase no código revela a função da linguagem 
predominante no texto. 

e) A liberdade no uso da palavra e a exploração 
delas no sentido de evocar imagens, determina 
qual função da linguagem foi escolhida pelo ator. 

 
 
Texto 2 
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05. O texto faz referência a um episódio recente da política 
brasileira. Considere qual das afirmações abaixo 
corresponde à verdade? 
 

a) O texto reflete um dos raros casos em que temos 
de lançar mão de nossos conhecimentos para 
compreender um enunciado. 

b) É pelo ato, muitas vezes inconsciente, de 
completar as informações fornecidas pelo texto 
com aquelas que já temos que podemos inferir o 
que foi pretendido pelo autor.  

c) Os textos sempre trazem explícitos os elementos 
que compõem a construção de seu sentido. 

d) A fala do texto surpreende o interlocutor 
justamente porque o que ele queria ouvir era 
justamente o contrário. 

e) A principal pista dada pelo texto acerca de sua 
mensagem é a imagem do interlocutor do texto. 

 
 
TEXTO 3 
 
O seu primeiro contato com a tripulação do dirigível 
começou de maneira puramente ocasional. Acabara o café 
da manhã; a menina tirara a mesa e fora à porta que dá 
para o laranjal, sacudir da toalha as migalhas de pão. Lá 
de cima um tripulante avistou aquele pano branco 
tremulando entre as árvores espalhadas e a areia, e o seu 
coração solitário comoveu-se. 
 
E ali estava, juntinho ao oitão da casa de telhado 
vermelho, sacudindo um pano entre a mancha verde das 
laranjeiras, uma mocinha de cabelo ruivo. O marinheiro 
agitou-se todo com aquele adeus. Várias vezes já 
sobrevoara aquela casa, vira gente embaixo entrando e 
saindo; e pensara quão distantes uns dos outros vivem os 
homens, quão indiferentes passam entre si, cada um 
trancado na sua vida. 
 
Mas agora aquela menina tinha para ele um pensamento, 
agitava no ar um pano, como uma bandeira; decerto era 
bonita — o sol lhe tirava fulgurações de fogo do cabelo, e a 
silhueta esguia se recortava claramente no fundo verde-e-
areia. Seu coração atirou-se para a menina num grande 
impulso agradecido; debruçou-se à janela, agitou os 
braços, gritou: "Amigo, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada. Ficou incerto se ela lhe vira os gestos e quis lhe 
corresponder de modo mais tangível. Gostaria de lhe atirar 
uma flor, uma oferenda. Mas que podia haver dentro de 
um dirigível da Marinha que servisse para ser oferecido a 
uma pequena? O objeto mais delicado que encontrou foi 
uma grande caneca de louça branca, pesada como uma 
bala de canhão, na qual em breve lhe iriam servir o café. E 
foi aquela caneca que o navegante atirou; atirou, não: 
deixou cair a uma distância prudente da figurinha 
iluminada, lá embaixo; deixou-a cair num gesto delicado, 
procurando abrandar a força da gravidade, a fim de que o 
objeto não chegasse sibilante como um projétil, mas 
suavemente, como uma dádiva. 
 
06.  ‘deixou-a cair num gesto delicado’ 
 
O pronome refere-se a: 
 

a) distância prudente 
b) figurinha iluminada 
c) caneca 
d) dádiva 
e) força da gravidade 

07. ‘Várias vezes já sobrevoara aquela casa, vira gente 
embaixo entrando e saindo; e pensara quão distantes uns 
dos outros vivem os homens, quão indiferentes passam 
entre si, cada um trancado na sua vida.’ 
 
Pelo menos uma das vírgulas empregadas no trecho 
acima foi para: 
 

a) Separar o sujeito do predicado deslocados. 
b) Isolar o aposto. 
c) Isolar o vocativo. 
d) Isolar expressão explicativa. 
e) Isolar uma oração sindética explicativa. 

 
08. No texto, o vocábulo ‘tangível’ pode ter como sinônimo: 
 

a) tocável 
b) distante 
c) clara 
d) portátil 
e) obtusa 

 
 
09. ‘gritou: "Amigo!, amigo!"— embora soubesse que o 
vento, a distância, o ruído do motor não deixariam ouvir-se 
nada.’ 
 

I. O período apresenta três formas verbais. 
II. A segunda oração do período indica um fato 

contrário expresso na oração principal, mas que 
não é suficiente para anulá-lo. 

III. A terceira oração é coordenada, independente, da 
segunda, servindo-lhe de complemento. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

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

 
 
Texto 4 
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10. Analise as informações a seguir: 
 

I. O texto tem sua concepção inteiramente definida 
pelo perfil do interlocutor a que se dirige. É o 
exemplo desse texto publicitário. 

II. A finalidade primordial do texto é convencer o 
leitor/interlocutor a ‘comprar’ um produto ou idéia. 

III. Geralmente textos publicitários é construído a fim 
de permitir que sejam identificadas características 
associados a interlocução de um perfil específico. 

 
Estão corretas: 
 

a) Apenas I. 
b) I e III. 
c) II. 
d) I, II, III. 
e) III. 

 
 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
11. Sobre saúde e condições sanitárias é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O conceito de saúde entendido como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social, não 
restringe o problema sanitário ao âmbito das 
doenças. Hoje, além das ações de prevenção e 
assistência, considera-se cada vez mais 
importante atuar sobre os fatores determinantes 
da saúde. É este o propósito da promoção da 
saúde, que constitui o elemento principal das 
propostas da Organização Mundial de Saúde e da 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). 

b) A utilização do saneamento como instrumento de 
promoção da saúde pressupõe a superação dos 
entraves tecnológicos políticos e gerenciais que 
têm dificultado a extensão dos benefícios aos 
residentes em áreas rurais, municípios e 
localidades de pequeno porte. 

c) A maioria dos problemas sanitários que afetam a 
população mundial estão intrinsecamente 
relacionados com o meio ambiente. Um exemplo 
disso é a diarréia que com mais de quatro bilhões 
de casos por ano, é a doença que aflige a 
humanidade. Entre as causas dessa doença 
destacam-se as condições inadequadas de 
saneamento. 

d) Cerca de três milhões dos habitantes da Terra 
não têm acesso a habitação segura e a serviços 
básicos, embora todo ser humano tenha direito a 
uma vida saudável e produtiva, em harmonia com 
a natureza. 

e) No Brasil as doenças resultantes da falta ou 
inadequação de saneamento, especialmente em 
áreas pobres, têm agravado o quadro 
epidemiológico. Males como cólera, dengue, 
esquistossomose e leptospirose são exemplos 
disso. 

 
 
 
 
 
 
 

12. Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
(SIA/SUS) é o sistema responsável pela captação e 
processamento das contas ambulatoriais do SUS. O 
documento básico é o:  
 

a) Ficha de Percentual Ambulatorial. 
b) Boletim de Entrada Ambulatorial. 
c) Boleto de Controle Ambulatorial. 
d) Boletim de Produção Ambulatorial. 
e) Boletim de Controle de Entrada Ambulatorial. 

 
13. São vetores na transmissão da febre tifóide: 
 

a) Morcegos. 
b) Cães e gatos. 
c) Barbeiro. 
d) Mosquito. 
e) Moscas. 

 
14. A vacina dT (Dupla tipo adulto) é contra: 
 

a) Difteria e Tétano. 
b) Hepatite B e C. 
c) Febre Amarela e Caxumba. 
d) Caxumba e Rubéola. 
e) Sarampo e Rubéola. 

 
15. Sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
da Mulher é INCORRETO afirmar: 
 

a) A atenção integral à saúde da mulher refere-se ao 
conjunto de ações de promoção, proteção, 
assistência e recuperação da saúde, executadas 
nos diferentes níveis de atenção à saúde (da 
básica à media complexidade). 

b) A atenção integral à saúde da mulher 
compreende o atendimento à mulher a partir de 
uma percepção ampliada de seu contexto de vida, 
do momento em que apresenta determinada 
demanda, assim como de sua singularidade e de 
suas condições enquanto sujeito capaz e 
responsável por suas escolhas. 

c) A atenção integral à saúde da mulher implica, 
para os prestadores de serviço, no 
estabelecimento de relações com pessoas 
singulares, seja por razões econômicas, culturais, 
religiosas, raciais, de diferentes orientações 
sexuais, etc. 

d) O atendimento deverá nortear-se pelo respeito a 
todas as diferenças, sem discriminação de 
qualquer espécie e sem imposição de valores e 
crenças pessoais. Esse enfoque deverá ser 
incorporado aos processos de sensibilização e 
capacitação para humanização das práticas em 
saúde. 

e) No processo de elaboração, execução e avaliação 
da Política de Atenção à Saúde da Mulher deverá 
ser estimulada e apoiada a participação da 
sociedade civil organizada, em particular do 
movimento de mulheres, pelo reconhecimento de 
sua contribuição técnica e política no campo dos 
direitos e da saúde da mulher. 

 
16. PNDS significa: 
 

a) Programa Nacional de Democracia em Saúde. 
b) Pesquisa Nacional Sobre Demografia e Saúde. 
c) Programa Nacional Desmistificação em Saúde. 
d) Pesquisa Nacional Sobre Doença e Saúde. 
e) Projeto Nacional Sobre Democracia e Saúde. 
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17. O período de incubação do vírus D da hepatite é: 
 

a) De 2 a 6 semanas. 
b) De 4 a 24 semanas. 
c) De 5 a 10 semanas. 
d) De 2 a 10 semanas. 
e) De 20 a 42 semanas. 

 
18. Ao vacinar um recém-nascido com a BCG, observou-
se que a vacina não teve sua aplicação adequada e logo 
ela não terá a mesma ação, desta forma, recomenda-se 
aplicar a vacina: 
 

a) Após 72 da primeira aplicação. 
b) Após 30 dias da primeira aplicação. 
c) Após três meses da primeira aplicação. 
d) Após quatro meses da primeira aplicação. 
e) Após seis meses da primeira aplicação. 

 
19. Segundo o Caderno de Informações de Saúde no 
Brasil; Entre os anos de 2000 a 2005, o ano que teve o 
menor coeficiente de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares foi: 
 

a) 2001 
b) 2002 
c) 2003 
d) 2004 
e) 2005 

 
20. Segundo o Caderno de Informações de Saúde em 
Pernambuco, Entre os anos de 2002 a 2006, o Coeficiente 
de Mortalidade por AIDS foi maior em: 
 

a) 2002 
b) 2003 
c) 2004 
d) 2005 
e) 2006 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
21. Referente ao Distúrbio de estresse pós-traumático é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O DEPT foi descrito como uma condição que 
produz ondas de ansiedade, raiva, agressão, 
depressão e suspeita que ameaçam a percepção 
de si próprio pela pessoas e interferem com o 
desempenho diário. 

b) Os exemplos específicos de eventos que colocam 
uma pessoa em risco de DEPT são o estupro, a 
violência familiar, a tortura, o terrorismo, incêndio, 
terremoto e combates militares. 

c) Os pacientes que sofreram um evento traumático 
são, com frequência, usuários habituais do sistema 
de cuidados de saúde em decorrência de suas 
lesões extensa, das diversas modalidades de 
tratamento que necessitam e das dificuldades 
emocionais e físicas gerais experimentadas. 

d) As repostas fisiológicas percebidas em pessoas 
que foram gravemente traumatizadas 
compreendem a atividade diminuídas do sistema 
nervoso simpático, elevação dos níveis 
plasmáticos de catecolaminas e maiores níveis 
urinários de epinefrina e noreprinefrina. 

e) As pessoas idosas são mais suscetíveis aos 
efeitos físicos do trauma e aos efeitos do DEPT 
por causa da inativação neural aumentada 
associada ao envelhecimento. 

 
22. O que significa acluofobia? 
 

a) Medo de tomar banho. 
b) Medo ou horror exagerado à escuridão. 
c) Medo de ficar cego. 
d) Medo de sentir dor. 
e) Medo de poeiras. 

 
23. Sobre a Fenomenologia husserliana é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Como Descartes, Husserl enxergava, na Filosofia, 
a capacidade de proporcionar à humanidade uma 
cultura que a guiasse e lhe servisse de luz no seu 
caminho vivencia. 

b) A Fenomenologia husserliana encontra-se no 
interior das rediscussões das concepções 
filosóficas positivistas realizadas na Alemanha 
nas últimas décadas do século vinte. 

c) Critica o dogmatismo positivista na concepção do 
conhecimento, a confiança religiosa que os 
positivistas nutriam pela ciência, atentando-se 
para o desenvolvimento das ciências positivistas, 
da matéria e das ciências psico-sociais.  

d) Apesar de Husserl se voltar contra o logicismo, o 
psicologismo e o historicismo, não podemos 
compreender a Fenomenologia husserliana 
simplesmente tendo o seu fundamento na 
aparição de certas condições históricas, mas no 
captar de novo das motivações que a delimitaram 
enquanto atividade filosófica e que impuseram a 
esta atividade sua forma particular. 

e) A fenomenologia é um método, o que significa 
dizer que ela é o “caminho” da crítica do 
conhecimento universal das essências.  Assim, 
para Husserl, a fenomenologia é o "caminho” 
(método) que tem por “meta” a constituição da 
ciência da essência do conhecimento ou doutrina 
universal das essências.   

 
24. Sobre depressão é INCORRETO afirmar: 
 

a) Depressão é uma resposta comum aos problemas 
de saúde e constitui um problema frequentemente 
não-diagnosticado na população de pacientes. 

b) A depressão clínica distingue-se dos sentimentos 
cotidianos de tristeza por sua duração e 
intensidade. As pessoas clinicamente deprimidas 
geralmente exibiram sinais de um humor 
deprimido ou de um interesse diminuído em 
atividades agradáveis durante, pelo menos, um 
período de 4 semanas. 

c) As principais queixas somáticas dos pacientes 
que enfrentam a depressão são a cefaléia, dor 
nas costas, dor abdominal, fadiga, indisposição, 
ansiedade, desejo sexual diminuído ou problemas 
com desempenho sexual. 

d) Os sintomas específicos da depressão clínica 
incluem os sentimentos de tristeza, inutilidade, 
fadiga e culpa e dificuldade em se concentrar ou 
tomar decisões. 
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e) As alterações no apetite, ganho ou perda de peso, 
distúrbio do sono e retardo psicomotor ou 
agitação também são comuns. Com frequência, 
os pacientes apresentam pensamentos 
recorrentes sobre morte ou suicídio, ou 
empreenderam tentativas de suicídio. 

 
25. Como o isolamento social é um estado subjetivo, todas 
as inferências feitas sobre os sentimentos de solidão da 
pessoa devem ser validadas, pois as causas variam, e as 
pessoas mostram sua solidão de maneiras diferentes. 
Desta forma, são características definidoras maiores do 
isolamento social, EXCETO: 
 

a) Sentimentos expressos de solidão e rejeição. 
b) Desejo de maior contato com as pessoas. 
c) Declaração de insegurança em situação sociais. 
d) Aparência deprimida, ansiosa ou zangada. 
e) Descrição de falta de relações significativas. 

 
26. Confusão aguda é o estado em que existe o 
surgimento abrupto de um conjunto de distúrbios globais e 
oscilantes de consciência, atenção, percepção, memória, 
orientação, raciocínio, ciclo de sono-vigilia e 
comportamento psicomotor.   São características 
definidores menores da confusão aguda, EXCETO: 
 

a) Alucinações 
b) Episódios de delírio 
c) Ilusões 
d) Má percepção dos estímulos 
e) Perda de memória 

 
27. Referente à interação social é INCORRETO afirmar: 
 

a) Interação social prejudicada é o estado em que o 
indivíduo apresenta, ou está em risco de 
apresentar, respostas negativas, insuficientes ou 
insatisfatórias às interações. 

b) Pode resultar de várias situações e problemas de 
saúde relativos à incapacidade de estabelecer e 
manter relacionamentos recompensados. 

c) Uma origem fisiopatológica está relacionados a 
constrangimento, mobilidade física ou energia 
limitadas, secundárias a perda de função do 
corpo, doença terminal ou perda de parte do 
corpo. 

d) Outro fator relacionado à origem fisiopatológica 
está relacionado a barreiras de comunicação, 
secundária a deficiências auditivas, retardo 
mental, deficiências visuais, impedimentos da fala 
ou doença mental crônica. 

e) Na infância, ela sempre tem o fator relacionado 
maturacionais relacionados à perda de 
capacidade para exercer a vocação. 

 
28. Quanto a Distúrbio da auto-estima é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Distúrbio da auto-estima é o estado no qual o 
indivíduo apresenta, uma auto-avaliação negativa 
de suas capacidades. 

b) A auto-estima é um dos quatro componentes do 
autoconceito. 

c) Distúrbio da auto-estima é uma categoria 
diagnosticada geral. A baixa auto-estima crônica e 
baixa auto-estima situacional representam tipos 
específicos de distúrbio da auto-estima, 
envolvendo, portanto, intervenções pouco 
especificas. 

d) O distúrbio da auto-estima pode ser tanto um 
evento episódico quanto um problema crônico. 

e) O fracasso em resolver um problema ou os 
múltiplos estresses sequenciais podem resultar em 
baixa auto-estima crônica. 

 
29. Refere-se à anorexia nervosa é INCORRRETO afirmar: 
 

a) Distúrbio do autoconceito relacionado à 
percepção inadequada de si mesmo como obeso. 

b) Intolerância à atividade relacionada à fadiga 
secundária à desnutrição. 

c) Constipação relacionada apenas à ingesta 
insuficiente de alimentos com fibras. 

d) Medo relacionado às implicações do 
amadurecimento do corpo e à insatisfação quanto 
aos relacionados com os outros. 

e) Enfrentamento familiar ineficaz relacionado à 
discórdia conjugal e aos efeitos sobre os 
membros da família.  

 
30. São problemas colaborativos do transtorno por uso de 
substâncias, EXCETO: 
 

a) Delirium tremens. 
b) Hiperatividade autônoma. 
c) Convulsões. 
d) Hipertensão (álcool, opóides, heroína). 
e) Sepse (só de drogas endovenosas). 

 
31. São problemas relacionados ao transtorno bipolar, 
EXCETO: 
 

a) Interação social prejudicada relacionada à 
hostilidade aberta, ao excesso de confiança ou a 
manipulação de outros. 

b) Padrão de sono perturbado relacionado à 
hiperatividade. 

c) Comunicação verbal prejudicada relacionadas à 
fuga das idéias, aos delírios ou às alucinações. 

d) Intolerância à atividade relacionada à fadiga 
secundária à anorexia nervosa. 

e) Não-comprometimento relacionado aos 
sentimentos de não necessitar mais de 
medicamentos. 

 
32. Atualmente, aceita-se a existência de um componente 
genético na etiologia da esquizofrenia.  A doença pode 
aparecer agregada em famílias. Sobre esquizofrenia e sua 
origem genética é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os estudos de adoção sugerem que a agregação 
familiar seja decorrente de fatores genéticos 
comuns  e a concordância em gêmeos 
monozigóticos é significativamente maior do que a 
encontrada em gêmeos dizigóticos. 

b) Análises complexas de segregação rejeitaram os 
modelos monogênicos, sustentando a hipótese de 
herança poligênica. 

c) De acordo com o modelo poligênico, há vários 
genes causadores da patologia que podem agir de 
forma aditiva, aumentando a suscetibilidade à 
doença. 

d) Segundo os estudos a presença isolada de um 
alelo que predisponha à doença provavelmente é 
necessária e suficiente para que esta ocorra. 

e) Vários traços herdáveis foram usados nos 
primeiros estudos de associação de esquizofrenia, 
como, por exemplo, grupos sangüíneos e 
componentes específicos. 
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33. Os testes podem ser divididos e subdivididos nas em 
algumas categorias. Indique o teste que se classifica como 
de objetividade e Padronização: 

 
a) Testes psicométricos. 
b) Testes de capacidade intelectual. 
c) Teste de aptidões. 
d) Testes neuropsicológicos. 
e) Testes de preferência individual. 

 
34. Sobre Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH) é INCORRETO afirmar: 
 

a) A terminologia Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) tem sido utilizada 
para referir-se a pessoas que possuem 
dificuldade em sustentar a atenção, inibir os 
impulsos e regular com consciência a atividade 
motora.  

b) O TDAH constitui um dos distúrbios 
comportamentais mais diagnosticados da infância 
e isso se deve, em parte, a erros diagnósticos 
contundentes devido à falta de compreensão 
daquilo que constitui a essência de uma criança 
hiperativa. 

c) A hiperatividade tem sido extensivamente 
investigada sob o ponto de vista de ser um 
transtorno, com um interesse especifico 
direcionado para os critérios diagnósticos e para a 
etiologia.  

d) A CID-10 utiliza o termo “Transtorno 
Hipercinético” (TH), enfatizando mais a agitação 
motora. Nega a desatenção, e justifica que a 
inclusão de crianças sonhadoras e apáticas nesse 
quadro introduz diferentes problemas e 
comportamentos a serem considerados.  

e) O DSM-IV usa a nomenclatura “Transtorno de 
Déicit de Atenção/ Hiperatividade” (TDAH) que 
reúne 18 sintomas comportamentais 
reconhecidos em 3 subtipos: o 
predominantemente desatento, o 
predominantemente hiperativo/impulsivo e o tipo 
combinado dos dois anteriores.  

 
35. Sobre Neuropsicologia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Neuropsicologia é uma ciência do século XX, 
que se desenvolveu inicialmente a partir da 
convergência da Neurologia com a Psicologia, no 
objetivo comum de estudar as modificações 
comportamentais resultantes de lesão cerebral.   

b) A Neuropsicologia é uma especialidade da 
Psicologia que aborda as relações entre 
disfunções cerebrais e comportamento. Uma 
lesão cerebral, em geral, ocasiona alterações da 
linguagem, do pensamento, da memória, das 
emoções, etc.                      

c) A Neuropsicologia se dedica a compreender e a 
tratar uma grande variedade de alterações que 
podem resultar de lesões cerebrais de diferentes 
tipos.   

d) O neuropsicólogo é um profissional graduado em 
Psicologia com treinamento especial envolvendo 
conhecimentos de fisiologia, anatomia e patologia 
do Sistema Nervoso. Alguns neuropsicólogos se 
dedicam a somente à pesquisa, enquanto que 
outros se dedicam à aplicação clínica da 
neuropsicologia, avaliando e tratando pessoas 
que apresentam alterações de comportamento 

e/ou cognitivas atribuídas a comprometimentos do 
Sistema Nervoso.   

e) A Neuropsicologia pode oferecer também a 
“Reabilitação Cognitiva”.  A terapia de reabilitação 
cognitiva é um tratamento onde o paciente é 
treinado para minimizar o funcionamento cognitivo 
após uma lesão cerebral.   

 
36. Refere-se a alienação mental, EXCETO: 
 

a) Retardo Mental. 
b) Desenvolvimento Mental Incompleto.  
c) Demência.  
d) Epilepsia psíquica.  
e) Psicose. 

 
37. Sobre o perfil da violência a criança e adolescente é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O abuso sexual não faz parte da classificação 
internacional das doenças. (CID-10). 

b) É mais encontrada nas áreas rurais do que 
urbanas. 

c) É mais comum com o sexo feminino. 
d) A notificação não é de caráter obrigatório 
e) Refere-se a causas externas de morte. 

 
38. Do Código de Ética de Psicologia, Art. 20  O psicólogo, 
ao promover publicamente seus serviços,  
por quaisquer meios, individual ou coletivamente, 
EXCETO: 
 

a) Informará o seu nome completo, o CRP, seu 
número de registro e CPF; 

b) Fará referência apenas a títulos ou qualificações 
profissionais que possua; 

c) Divulgará somente qualificações, atividades e 
recursos relativos a técnicas e práticas que 
estejam reconhecidas ou regulamentadas pela 
profissão; 

d) Não utilizará o preço do serviço como forma de 
propaganda; 

e) Não fará previsão taxativa de resultados; 
 
39. São transtornos de controle dos impulsos, EXCETO: 
  

a) Piromania 
b) Jogo compulsivo 
c) Tricotilomania  
d) Compulsão sexual 
e) Borderline 

 
40. Transtornos Histriônicos (Histéricos) são neuroses 
onde o sintoma principal são, EXCETO: 
 

a) Teatralidade. 
b) Sugestionabilidade. 
c) Incapacidade de controlar impulsos. 
d) Necessidade de atenção constante. 
e) Manipulação emocional das pessoas ao seu 

redor. 
 

 
FIM DO CADERNO 







