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ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: PSICÓLOGO  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
11. De acordo com o DSM-IV-TR o Transtorno de Personalidade Borderline inclui um padrão global 
de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, da auto-imagem, dos afetos e acentuada 
impulsividade, que se manifesta no início da idade adulta e está presente em uma variedade de 
contextos. Os itens abaixo fazem parte dos critérios diagnósticos do referido manual, exceto a 
alternativa: 
 
a)  Esforços frenéticos no sentido de evitar um abandono real ou imaginário. 
b)  Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado pela alternância 

entre extremos de idealização e desvalorização. 
c)  Manifesta pouco, se algum, interesse em ter experiências sexuais com um parceiro. 
d)  Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente prejudiciais à própria pessoa (por 

exemplo: sexo, gastos financeiros, abusos de substâncias, direção imprudente, comer compulsivo). 
e)  Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante. 
 
 
 
 
12. Segundo o Ministério da Saúde (2004), o CAPS tem como objetivo oferecer atendimento à 
população de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 
usuários, através do acesso ao trabalho, ao lazer, ao exercício dos direitos civis e pelo fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários. Trata-se de um serviço de atendimento em saúde mental criado 
para ser substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos. Em relação as ações que o CAPS visa, é 
incorreto afirmar que: 
 
a)  Promover a inserção social dos usuários através de ações intersetoriais que envolvam educação, 

trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas. 
Os CAPS também têm a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental de seu 
território. 

b)  Prestar atendimento em regime de atenção diária e gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo 
cuidados clínicos eficientes e personalizados. 

c)  Dar suporte, gerenciar e supervisionar a atenção à saúde mental na rede básica, Programa de Saúde 
da Família (PSF) e no Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

d)  Manter atualizada a lista dos pacientes de sua região que fazem uso de medicamentos para a saúde 
mental. 

e)  Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área e coordenar junto 
com o gestor local as atividades de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no 
seu território. 
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13. Segundo o Ministério da Saúde (2004), o processo de construção dos serviços de atenção 
psicossocial também tem mostrado outras realidades, as teorias e os modelos de pronto atendimento 
vão se tornando insuficientes frente às demandas das relações diárias, aliadas com o sofrimento e a 
singularidade desse tipo de atenção. É preciso criar, observar, escutar, estar atento à complexidade da 
vida das pessoas, que é maior que as patologias e as psicopatologias. Todos precisam estar envolvidos 
nessa estratégia, questionando e avaliando permanentemente os rumos da clínica e dos serviços 
oferecidos nas redes de atenção psicossocial. Nesse sentido, em relação ao CAPS é incorreto afirmar 
que:  
 
a)  O CAPS deve oferecer acolhimento diurno e, quando possível e necessário, noturno. 
b)  Não se faz necessário ter um ambiente terapêutico e acolhedor, o principal objetivo é poder conter 

pessoas em situação de crise, muito desestruturadas e que não consigam, naquele momento, 
acompanhar as atividades organizadas na unidade. 

c)  O sucesso do acolhimento da crise é essencial para o cumprimento dos objetivos de um CAPS, que 
é de atender aos transtornos psíquicos graves e evitar as internações. 

d)  O CAPS oferece diversos tipos de atividades terapêuticas, por exemplo: psicoterapia individual ou 
em grupo, oficinas terapêuticas, atividades comunitárias, atividades artísticas, orientação e 
acompanhamento do uso de medicação, atendimento domiciliar e aos familiares. 

e)  Desenvolver atividades em conjunto com às associações de bairro e outras instituições existentes 
na comunidade, que têm como objetivo as trocas sociais, a integração do serviço e do usuário com 
a família, a comunidade e a sociedade em geral. Essas atividades podem ser: festas comunitárias, 
caminhadas com grupos da comunidade, participação em eventos e grupos dos centros 
comunitários. 

 
 
14. As alternativas abaixo, de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo estão corretas, 
exceto qual item, que está incorreto: 
 
a)  Em caso de interrupção do trabalho psicológico, por quaisquer motivos, o psicólogo deverá 

comunicar e disponibilizar à equipe multiprofissional da qual faz parte o destino dos seus arquivos 
confidenciais. 

b)  Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando as 
normas previstas no Código de Ética Profissional. 

c)  Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 
apenas as informações necessárias para o comprimento dos objetivos do trabalho. 

d)  No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. 

e)  A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às 
normas do Código de Ética e a legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário, 
desde o início, ser informado. 

 

 
15. De acordo com o DSM-IV-TR e seus critérios para Abstinência de Álcool, os itens abaixo 
correspondem aos sintomas do critério B, desenvolvidos dentro de algumas horas a alguns dias após a 
cessação (ou redução) do uso pesado ou prolongado de álcool, exceto qual alternativa, que está 
incorreta: 
 
a)  Hiperatividade autonômica (por exemplo, sudorese ou frequência cardíaca acima de 100 bpm). 
b)  Tremor intenso. 
c)  Insônia. 
d)  Alucinações ou ilusões visuais, táteis ou auditivas transitórias. 
e)  Impulsividade, comportamentos maníacos e obsessivos. 
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16. De acordo com a Psicologia Existencialista Sartreana, assinale V para as afirmativas 
VERDADEIRAS e F para as afirmativas FALSAS. 
 
(   ) Toda consciência é consciência de algo que ela não é, e este algo não é seu conteúdo. 
(   ) As questões inconscientes para a Psicologia Existencialista Sartreana são as determinantes dos 

processos psicológicos e de fundamental importância para a compreensão do processo de 
constituição da personalidade. 

(   ) Toda consciência é “consciência de” e “consciência si”. 
(   ) No fenômeno psicológico imaginação o objeto aparece por perfis, e neste ato tal objeto se dá 

imediatamente pelo que ele é. 
(   ) As pulsões de morte estão localizadas numa região intermediária entre o Id e o Superego. 
 
A alternativa que expressa a seqüência correta é: 
 
a)  F, F, F, V, V 
b)  F, V, F, V, F 
c)  V, F, V, V, F 
d)  F, F, V, V, V 
e)  V, V, V, F, F 
 
 
17. De acordo com a Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216, de 6 de abril de 2001, escolha a alternativa 
correta que expressa alguns dos direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 
 
a)  Ser tratada, preferencialmente, de forma isolada de sua família em função da efetividade do 

tratamento. 
b)  Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios mais invasivos possíveis. 
c)  Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis e receber poucas informações a respeito de 

sua doença e de seu tratamento com objetivo de amenizar suas crises. 
d)  Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; ter garantia parcial de sigilo nas 

informações prestadas; e ter direito à presença do seu familiar, em qualquer tempo, para esclarecer 
sobre a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 

e)  Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; ser 
tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 
alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

 
 
18. De acordo com o Decreto Número 7.508, de 28 junho de 2011, a Região de Saúde é um espaço 
geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 
identidades culturais, econômicas e sociais, e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e 
serviços de saúde. Indique a alternativa correta que expressa as ações e os serviços que a Região de 
Saúde deve conter, no mínimo, para ser instituída: 
 
a)  I - atenção primária; II - urgência e emergência; III - atenção psicossocial; IV - atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar; e V - vigilância em saúde. 
b)   I - atenção primária; II - atenção secundária. 
c)  I - atenção primária; II - atenção secundária; III - atenção biopsicossocial. 
d)  I - atenção primária; II - atenção secundária; III - atenção multidisciplinar. 
e)  I - atenção primária; II - atenção secundária; III - cuidados holísticos 
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19. De acordo com a Psicologia Cognitivo-Comportamental relacione as afirmativas da segunda coluna 
de acordo com a primeira: 
 
 
(A) Breve atualização e verificação do humor; 
ponte com a sessão anterior; estabelecer o roteiro; 
revisar a tarefa de casa; discussão de tópicos do 
roteiro, estabelecimento de nova tarefa de casa e 
resumos periódicos; resumo final e feedback. 
 
(B) Pensamento do tipo tudo-ou-nada; 
catastrofizando; desqualificando ou 
desconsiderando o positivo, argumentação 
emocional, rotulando, visão em túnel. 
 
(C) Estabelecer confiança e rapport; socializar o 
paciente na terapia cognitiva; educar o paciente 
sobre o seu transtorno, o modelo cognitivo e 
terapia; regularizar as dificuldades e instaurar a 
esperança; extrair as expectativas do paciente com 
a terapia; coletar informações adicionais sobre as 
dificuldades do paciente; utilizar as informações e 
desenvolver uma lista de metas. 

 (   ) Distorções cognitivas. 
 
 
 
 
 
( ) Roteiro para a segunda sessão de 
terapia de acordo com BECK (1997). 
 
 
 
(  ) Metas do terapeuta para a primeira 
sessão de terapia de acordo com BECK 
(1997). 

   

 
 
A afirmativa que expressa a seqüência correta é: 
 
a)  C, A, B 
b)  B, A, C 
c)  B, C, A 
d)  C, B, A 
e)  A, C, B 
 

 
20. “Saúde Pública é a ciência e a arte de evitar doença, prolongar a vida e promover a saúde físcia e 
mental, e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade, visando o saneamento do meio, 
o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da higiene pessoal, a 
organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento da doença 
e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que assegurarão a cada pessoa na comunidade o padrão 
de vida adequado para a manutenção da saúde”.  
Está é uma conhecida definição de Saúde Pública formulada por: 
 
a)  Freud (1856-1939). 
b)  Spinosa (1632-1677). 
c)  Winslow (1877-1957). 
d)  Hanlon (1860-1955). 
e)  Rosen (1904-1969). 
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21. De acordo com o Ministério da Saúde (2011), os transtornos afetivos constituem um grupo de 
condições mentais caracterizadas por alterações de humor. Compreendem episódios e transtornos 
depressivos, distimia e transtorno afetivo bipolar. Em relação ao uso de antidepressivos é incorreto 
afirmar que: 
 
a)  A depressão   na   gravidez   e   no   pós-parto   pode   requerer   tratamento farmacológico. 
b)  É importante rever o paciente duas vezes por semana no início do tratamento com os Tricíclicos, 

uma vez que a resposta ao tratamento se inicia depois da segunda semana e pode demorar até seis 
semanas para se manifestar de forma completa. 

c)  A escolha de antidepressivos não se baseia apenas em sua eficácia, mas também em outros critérios 
como os que envolvem segurança, tolerabilidade e toxicidade em doses excessivas. 

d)  A depressão na infância e na adolescência tem sido alvo de interesse dos pesquisadores. São 
inúmeras as provas de benefício de uso de psicofármacos no tratamento com crianças, talvez por 
esse tipo de depressão apresentar alto grau de remissão espontânea. 

e)  A farmacoterapia faz-se necessária para casos com sintomas mais intensos, como presença de 
transtornos ou episódios depressivos maiores 

 
 
22. De acordo com Brenner (1987), um dos conceitos estabelecidos por Freud em sua teoria, foi o do 
sentido da realidade, capacidade essa do ego de distinguir entre os estímulos ou percepções que, de um 
lado, surgem do mundo externo, e de outro, os que surgem dos desejos e impulsos do id. Deste modo 
aponte a afirmativa INCORRETA em relação ao desenvolvimento do sentido da realidade. 
 
a)  Ocorre gradativamente, como outras funções do ego, à medida em que o bebê cresce e adquire 

maturidade, ao longo de um extenso período de tempo. 
b)  Freud considerava as experienciais de frustração, que se repetem inevitavelmente  muitas vezes de 

várias maneiras diferentes durante a infância, como um fator secundário no desenvolvimento do 
sentido da realidade. 

c)  O desenvolvimento do sentido da realidade se dá, em parte pela maturação do sistema nervoso e de 
seus órgãos sensoriais e, em conseqüência de fatores experienciais. 

d)  Se o ego não pode desempenhar a tarefa de distinguir entre os estímulos ou percepções que surgem 
no mundo externo, das que provem dos desejos e impulsos do id, possui um sentido da realidade 
deficiente ou pobre. 

e)  Freud aponta que a frustração tem grande importância para o desenvolvimento da prova da 
realidade durante os primeiros meses de vida do bebê. 

 
 
23. Correlacione a primeira coluna de autores com suas respectivas atribuições teóricas na segunda 
coluna: 
 

A) Lewin 
B) Moreno 
C) Rogers  
D) Pichon Rivière  
E) Bion  

(  ) Conhecido pelo uso e desenvolvimento do conceito      
de grupos operativos; 
(  ) Criador do termo dinâmica de grupo; 
(  ) Conceito de Função Psicanalítica da Personalidade; 
(  ) Conhecido pelo uso da sociometria; 
(  ) Desenvolveu uma abordagem de não-diretividade; 

 
 
A afirmativa que expressa a seqüência correta é: 
 
a)  A, C, E, B, D 
b)  D, C, E, A, B 
c)  A, B, C, E, D 
d)  E, A, B, C, D 
e)  D, A, E, B, C 
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24. Segundo Zimerman e Osorio (1997), alguns autores se referem ao campo grupal como uma “galeria 
de espelhos”, que é resultante de um intenso e recíproco jogo de identificações projetivas e introjetivas. 
Trata-se de uma expressão que traduz a ação terapêutica do grupo que se processa através da 
possibilidade de cada um se mirar e se refletir nos outros, especialmente de poder reconhecer nos 
outros, aspectos seus que estão negados em si próprio. Sobre a função de espelho é incorreto afirmar: 
 
a)  Ela permite que cada um re-conheça (volte a conhecer) aquilo que está esquecido ou algo que está 

ocultado em si mesmo. 
b)  Possibilita que os indivíduos sejam reconhecidos como pessoas autônomas e separadas. 
c)  Permite o desenvolvimento do sentimento de consideração e de gratidão. 
d)  Contribui para que o individuo reconheça que, sobe as mais diferentes formas e maneiras, ele tem 

uma necessidade vital de vir a ser reconhecido pelos outros. 
e)  Permite a passagem de um estado de social-ismo para um de narcisismo, ajudando a promover a 

ação da função espelho dentro dos aspectos do grupo e suas inter-relações. 
 
 
25. De acordo com Braghirolli (2010), a psicologia humanista ou teoria humanista é o termo genérico 
que designa uma abordagem da psicologia compartilhada por teóricos contemporâneos que discordam 
das concepções de homem e de mundo, até então fornecida pelos estudos psicológicos. Seguindo esse 
linha de pensamento aponte com V as afirmativas VERDADEIRAS e F as afirmativas FALSAS: 
 
 
(  )  A psicologia humanista afirma que o homem não é redutível a sua fisiologia. 
(  )  Para ela o homem não é um respondente mecânico ou cognitivo a estímulos. 
(  )  Dentre as principais figuras do movimento humanista destacam-se Rogers e Maslow. 
(  )  Para a teoria humanista os homens são um campo de batalha, para impulsos sexuais e agressivos. 
(  )  O pensamento humanista parte do principio que somos pessoas e sentimos que somos pessoas. 
 
A afirmativa que expressa a seqüência correta é: 
 
a)  V, V, F, F, V 
b)  V, V, V, F, V 
c)  V, F, F, V, F 
d)  F, V, V, F, F 
e)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 


