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Vendem-se espécies 

 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 
 

por Cristine Gerk 
 
A comunidade científica descobriu uma nova maneira 
de financiar seus projetos: explorar a vaidade huma-
na, vendendo os nomes científicos de animais e plan-
tas para pessoas que queiram aparecer. Você paga e 
ganha o direito de batizar criaturas recém-
descobertas, que passarão a ser conhecidas pelo seu 
nome. Esse mercado é liderado pelo Instituto Scripps 
(supportscripps.ucsd.edu), da Universidade de San 
Diego, que se especializou no negócio - e trabalha 
com vermes e moluscos. Prefere criaturas mais gra-
ciosas? Procure a Biopat (www.biopat.de), que está 
vendendo os nomes de 100 novas espécies, como 
sapos e orquídeas. 
 
http://super.abril.com.br/mundo-animal/vendem-se-especies-
614402.shtml 
 
1) Acerca do verbo presente no título do texto sabe-se 
que: 
 
A) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
não existe sujeito com o qual ele concorde; 
B) Está no plural porque a gramática normativa o exi-
ge, não podendo ficar no singular; 
C) Está no plural, mas deveria estar no singular, pois 
o sujeito o exige; 
D) Pode ficar no singular como no plural que não há 
erro, haja vista que, empregado com a partícula “se”, 
admite-se esta construção; 
E) Só poderia ficar no plural se fosse empregado com 
uma preposição mais a partícula “se” como: Precisam
-se de professores. 
 
2) Os dois pontos usados no fragmento abaixo, foi 
empregado pelo mesmo motivo na alternativa: 
 
“Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de:” 
 
A) Assim, olhei para ele e falei: Não te amo mais; 
B) Tem-se que acertar esta questão: Vale muitos pon-
tos; 
C) Tem-se que acertar muitas questões: Para ser a-
provado; 
D) Comprou vários vestidos novos: Era louca por ves-
tidos; 
E) Ser ou não ser. Eis a questão. 
 

FRAGMENTO PARA A QUESTÃO 3  
 
Ganhar o Prêmio Nobel? Entrar no Big Brother? Ago-
ra existe um jeito mais fácil de alcançar a imortalida-
de: batizar uma espécie animal com o seu próprio 
nome 

por Cristine Gerk 
 
3) As palavras em destaques no fragmento são acen-
tuadas, RESPECTIVAMENTE por: 
 
A) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde ambas terminam em ditongos decrescentes e a 
segunda por ser uma paroxítona terminada em “l”; 
B) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo decrescente, a 
terceira termina em ditongo crescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”; 
C) Todas são paroxítonas, sendo duas terminadas em 
ditongo crescente e uma terminada em “L”; 
D) Todas são proparoxítonas, onde a primeira e ter-
ceira são terminadas em ditongos e a segunda termi-
nada em “L”; 
E) A primeira e a terceira, pela regra das paroxítonas, 
onde a primeira termina em ditongo crescente, a ter-
ceira termina em ditongo decrescente e a segunda 
por ser uma proparoxítona terminada em “l”. 
 
4) A respeito da charge abaixo é CORRETO afirmar 
que: 

http://www.ivancabral.com/ 
 
I. A substituição da preposição “pra”, pela preposição 
“para”, deixa a frase de acordo com a vigência grama-
tical. 
II. A palavra “só” possui valor semântico de um advér-
bio, permanecendo assim, invariável. 
III. A substituição do pronome possessivo “teu” pode 
ser substituído por “seu” que a frase permanece de 
acordo com as diretrizes gramaticais.  
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 

PORTUGUÊS 
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C) II e III; 
D) I, II e III; 
E) III. 
 

Dois amigos e um chato 
 
Os dois estavam tomando um cafezinho no boteco da 
esquina, antes de partirem para as suas respectivas 
repartições. Um tinha um nome fácil: era o Zé. O outro 
tinha um nome desses de dar cãibra em língua de 
crioulo: era o Flaudemíglio. 
Acabado o café o Zé perguntou: - Vais pra cidade? 
- Vou - respondeu Flaudemíglio, acrescentando: - 
Mas vou pegar o 434, que vai pela Lapa. Eu tenho 
que entregar uma urinazinha de minha mulher no la-
boratório da Associação, que é ali na Mem de Sá. 
Zé acendeu um cigarro e olhou para a fila do 474, que 
ia direto pro centro e, por isso, era a fila mais piruada. 
Tinha gente às pampas. 
- Vens comigo? - quis saber Flaudemíglio. 
- Não - disse o Zé: - Eu estou atrasado e vou pegar 
um direto ao centro. 
- Então tá - concordou Flaudemíglio, olhando para a 
outra esquina e, vendo que já vinha o que passava 
pela Lapa: - Chi! Lá vem o meu... - e correu para o 
ponto de parada, fazendo sinal para o ônibus parar. 
Foi aí que, segurando o guarda-chuva, um embrulho 
e mais o vidrinho da urinazinha (como ele carinhosa-
mente chamava o material recolhido pela mulher na 
véspera para o exame de laboratório...), foi aí que o 
Flaudemíglio se atrapalhou e deixou cair algo no 
chão. 
O motorista, com aquela delicadeza peculiar à classe, 
já ia botando o carro em movimento, não dando tem-
po ao passageiro para apanhar o que caíra. Flaude-
míglio só teve tempo de berrar para o amigo: - Zé, 
caiu minha carteira de identidade. Apanha e me entre-
ga logo mais. 
O 434 seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a 
carteira do outro. Já estava chegando perto quando 
um cidadão magrela e antipático e, ainda por cima, 
com sorriso de Juraci Magalhães, apanhou a carteira 
de Flaudemíglio. 
- Por favor, cavalheiro, esta carteira é de um amigo 
meu - disse o Zé estendendo a mão. 
Mas o que tinha sorriso de Juraci não entregou. Exa-
minou a carteira e depois perguntou: - Como é o no-
me do seu amigo? 
- Flaudemíglio - respondeu o Zé. 
- Flaudemíglio de quê? - insistiu o chato. 
Mas o Zé deu-lhe um safanão e tomou-lhe a carteira, 
dizendo: - Ora, seu cretino, quem acerta Flaudemíglio 
não precisa acertar mais nada! 
 

Stanislaw Ponte Preta 
 
 
5) A respeito do uso das vírgulas no fragmento abai-
xo, pode-se concluir que: 
 
“O motorista, com aquela delicadeza peculiar à clas-
se, já ia botando o carro em movimento.” 

A) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
B) Estão empregadas de forma obrigatória, pois sepa-
ram um termo com valor explicativo; 
C) Estão empregadas de forma facultativa, pois sepa-
ram uma estrutura oracional adjetiva; 
D) Se forem substituída por parênteses, a frase fica 
incongruente com a norma culta; 
E) Se forem substituída por travessões, a frase entra 
em divergência com a norma culta. 
 
6) A respeito do verbo destacado no fragmento abai-
xo, conclui-se que: 
 
“não dando tempo ao passageiro para apanhar o que 
caíra” 
 
A) Está conjugado no presente do indicativo; 
B) Está conjugado no pretérito perfeito do indicativo; 
C) Está conjugado no futuro do presente; 
D) Está conjugado no pretérito mais-que-perfeito; 
E) Está conjugado no presente do subjuntivo. 
 
7) Observando as alternativas abaixo, conclui-se que 
está CORRETA:   
 
A) Ao substituir a preposição do fragmento “O 434 
seguiu e Zé atravessou a rua, para apanhar a cartei-
ra” pelo termo “afim de”, a frase permanece com o 
mesmo valor semântico; 
B) Ao colocar o acento indicativo de crase, antes da 
palavra “sua” em “antes de partirem para as suas res-
pectivas repartições” acarreta uma discordância à 
norma culta; 
C) A palavra em destaque ao lado classifica-se como 
um pronome indefinido. “O outro tinha um nome des-
ses de dar cãibra em língua de crioulo.”; 
D) A supressão do artigo em “era o Flaudemíglio.” 
Concatena uma incongruência às regras gramaticais; 
E) A classificação do sujeito do verbo em “ - Vais pra 
cidade?” classifica-se como elíptico. 
 
8) Sabe-se que está CORRETA a alternativa: 
 
A) O verbo “querer” está grafado de forma incorreta 
“quis saber Flaudemíglio.” Sendo aceito porque as 
crônicas possuem a licença poética; 
B) A introdução de uma vírgula antes da conjunção 
aditiva em “Eu estou atrasado e vou pegar um direto 
ao centro.” Deixa a frase de acordo com as regras 
gramaticais; 
C) A substituição da conjunção adversativa em “Mas o 
que tinha sorriso de Juraci não entregou” pela conjun-
ção “todavia”, altera o sentido do enunciado; 
D) Ao substituir a palavra peculiar em “aquela delica-
deza peculiar à classe” por “de não origem” deixa a 
frase com mesmo valor semântico; 
E) Sabe-se que há uma estrutura oracional aditiva em 
“Eu estou atrasado e vou pegar um direto ao centro.” 
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9) O vocábulo em destaque no fragmento: “Foi aí que, 
segurando o guarda-chuva, um embrulho e mais o 
vidrinho da urinazinha” 
 
Pluraliza-se: 
 
A) Os dois termos, pois os dois são substantivos; 
B) Apenas o primeiro termo, por ser um verbo ligado a 
um substantivo;  
C) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um adjetivo; 
D) Apenas o segundo termo, por ser um verbo ligado 
a um substantivo; 
E) Os dois termos, por ser um verbo ligado a substan-
tivo. 
 
10) A respeito da frase presente na imagem abaixo é 
CORRETO afirmar que:  

A) Cada período possui apenas um verbo; 
B) Cada período possui três verbos; 
C) A classe gramatical da palavra, conhecer, é a mes-
ma nos dois períodos; 
D) A classe gramatical da palavra, viajar, é a mesma 
nos dois períodos; 
E) As palavras “viajar  e conhecer”  assumem  formas 
nominais de gerúndio.  

11) Surgida no final da década de 1950, no Rio de 
Janeiro, a Bossa Nova constituía um subgênero musi-
cal derivado do samba, e que teve forte influência do 
Jazz norte-americano. A Bossa Nova acabou se 
transformando em um dos mais influentes movimen-
tos da história da Música Popular Brasileira. A seguir, 

assinale a alternativa que traz a cantora que foi consi-
derada “a musa” da Bossa Nova: 
 
A) Dori Caymmi; 
B) Claudette Soares; 
C) Elizeth Cardoso; 
D) Nara Leão; 
E) Sylvia Telles. 
 
12) Foi criado com o intuito de garantir a livre circula-
ção de pessoas dos países membros sem a necessi-
dade de apresentação de visto; possibilitar a integra-
ção econômica e cultural entre os países membros; 
representar os interesses dos países membros em 
acordos com outros blocos econômicos. O bloco foi 
fundado em 1969, e atualmente possui Bolívia, Co-
lômbia, Equador e Peru como representantes. Esta-
mos falando do(a): 
  
A) Comunidade Andina de Nações; 
B) Pacto da América do Sul; 
C) Mercado Comum do Sul; 
D) Bloco Sul-americano; 
E) Pacto Comercial do Sul. 
 
13) Observe a charge abaixo e avalie as proposições: 

 
 
I. A educação brasileira é estabelecida levando em 
conta a cor da pele. 
II. A charge denuncia a precariedade do ensino públi-
co brasileiro. 
III. A população branca historicamente teve melhores 
oportunidades em ter uma educação de qualidade. 
IV. No Brasil, somente as escolas particulares são 
capazes de oferecer uma educação de qualidade. 
 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e IV; 
E) I, II e III. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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14) A Operação Monte Carlos, que expediu mais de 
80 mandados judiciais, inclusive ao empresário Carlos 
Augusto Ramos – o Carlinhos Cachoeira –, repercutiu 
bastante nesse mês de abril. Essa operação tem se 
constituído como uma ação conjunta entre a Polícia 
Federal e o Ministério Público Federal do estado de 
Goiás, cujo objetivo tem sido: 
 
A) Prender a quadrilha acusada de clonar chassis de 
caminhões; 
B) Desarticular uma quadrilha envolvida em explora-
ção de máquinas caça-níqueis; 
C) Atuar grupos políticos envolvidos no “caixa 2”; 
D) Desmontar uma quadrilha que agia dentro de ca-
deias públicas; 
E) Prender contrabandistas paraguaios que entram no 
país através da Ponte da Amizade. 
 
15) A Serra do Teixeira é onde se encontra a saliên-
cia do Pico do Jabre, ponto culminante da Paraíba. A 
referida serra está localizada em qual município parai-
bano: 
 
A) Boqueirão; 
B) Cabaceira; 
C) Conceição; 
D) Maturéia; 
E) Barra de São Miguel. 
 
16) Toda construção humana é chamada de patrimô-
nio cultural, pois é o que vem sendo legado de gera-
ção a geração e faz com que não tenhamos de rein-
ventar a roda de tempos em tempos. Com isso em 
mente, assinale a única alternativa que NÃO traz um 
exemplo de patrimônio cultural imaterial do Brasil: 
 
A) A Capoeira; 
B) O Samba; 
C) Hip Hop; 
D) O Forró; 
E) O Bumba-meu-boi. 
 
17) Vegetação litorânea paraibana que apresenta ma-
tas, manguezais e cerrados; formada por gramíneas, 
arbustos tortuosos, predominantemente representa-
dos, entre outras espécies, por batiputás e mangabei-
ras. Estamos falando do(a): 
 
A) Mata Ciliar; 
B) Brejo; 
C) Caatinga; 
D) Estuário; 
E) Tabuleiro. 
 
18) Sobre a história do município de Santo André, 
assinale V para as proposições verdadeiras e F para 
as falsas: 
 
(   ) No período em que foi distrito, o município de 
Santo André teve o nome de Mucuitu. 
(    ) Por meio da lei estadual nº 2747, de 2 de janeiro 

de 1962, o distrito de Santo André passou a pertencer 
ao novo município de Gurjão. 
(    ) Santo André foi elevado à categoria de município 
em 1994, por meio da lei estadual nº 5906. 
 
A sequência CORRETA é: 
 
A) V – V – F; 
B) F – V – F; 
C) V – V – V; 
D) F – F – F; 
E) F – F – V. 
 
19) Segundo dados demográficos publicados no por-
tal eletrônico do IBGE (2010), a população de Santo 
André estava em torno de: 
 
A) 2,6 mil habitantes; 
B) 2,4 mil habitantes; 
C) 2,5 mil habitantes; 
D) 2,7 mil habitantes; 
E) 2,9 mil habitantes. 
 
20) Acerca dos aspectos fisiográficos do município de 
Santo André, de acordo com o Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM), assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú, forma-
da por maciços e outeiros altos; 
B) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto da Borborema, cuja 
vegetação desta unidade é formada por Florestas 
Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas 
agrestes; 
C) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto do Agreste, cujo 
relevo é geralmente movimentado, com vales profun-
dos e estreitos dissecados; 
D) O município de Santo André se encontra inserido 
na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, 
e apresenta clima Tropical Temperado; 
E) O município de Santo André está inserido na uni-
dade geoambiental do Planalto do Curimataú paraiba-
no, e seu clima é semiárido, com riscos de secas. 

Octave Mannoni (1994, p. 06) quando escreveu uma 
biografia ilustrada de Freud apontou que “optou-se por 
uma perspectiva que deixa no primeiro plano a origina-
lidade radical que é a da psicanálise desde a sua 
constituição e mostra apenas de longe o que Freud 
faria dela mais tarde.” Segundo Bock, Furtado e Tei-
xeira (2008, p. 46), “Sigmund Freud, o fundador da 
psicanálise na passagem do século XIX para o século 
XX, afirmava que ao construir sua teoria ele não pre-
tendia formar convicções, mas estimular o pensamen-
to e derrubar preconceitos.” Sobre os principais aspec-
tos da teoria freudiana, responda as questões de 21 a 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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24 a seguir. 
 
21) “Pulsão” é o processo dinâmico que consiste numa 
pressão ou força que faz o organismo tender para um 
objetivo. Segundo Freud, sobre a pulsão é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Uma pulsão tem a sua meta numa excitação corpo-
ral, o seu objetivo é suprimir o estado de tensão que 
reina na fonte pulsional e é no objeto ou deve-se a ele 
que a pulsão pode atingir a sua meta; 
B) Uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corpo-
ral, o seu objeto é suprimido pelo estado de tensão 
que advém com o seu objetivo pulsional e é a partir da 
fonte que a pulsão pode atingir a sua meta; 
C) Uma pulsão tem a sua fonte numa excitação corpo-
ral, o seu objetivo é suprimir o estado de tensão que 
reina na fonte pulsional e é no objeto ou deve-se a ele 
que a pulsão pode atingir a sua meta; 
D) Uma pulsão tem como objeto uma excitação corpo-
ral, o seu objetivo é atuar o estado de tensão que rei-
na na fonte pulsional e é na sua fonte que a pulsão 
pode atingir a sua meta; 
E) N.D.A. 
 
22) Entende-se por “regra fundamental”: 
 
A) Regra que estrutura a situação analítica; 
B) A regra que determina que o analisando fale tudo 
que lhe vier à cabeça e sente sem nada escolher e 
nada omitir do que lhe vem à cabeça; 
C) Regra que estabelece no início do tratamento psi-
canalítico o método das associações livres; 
D) Regra que tem por efeito apenas favorecer a emer-
gência de um tipo de comunicação em que o determi-
nismo inconsciente é mais acessível pela elucidação 
de novas conexões ou de lacunas significativas no 
discurso; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23) Sobre o processo de transferência é CORRETO 
afirmar: 
 
A) Designa o processo pelo qual os desejos inconsci-
entes se atualizam sobre determinados objetos no 
quadro de um certo tipo de relação estabelecida com 
eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica; 
B) É reconhecido como o terreno em que se dá a pro-
blemática de um tratamento psicanalítico, pois a sua 
não instalação, suas modalidades, a não interpretação 
por parte do analista e a sua não resolução caracteri-
zam o tratamento; 
C) O termo transferência pertence exclusivamente ao 
vocabulário psicanalítico; 
D) Na origem, a transferência não passa, para Freud, 
de um caso particular de condensação do afeto de 
uma representação-coisa numa representação-
palavra; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 

24) A “atenção flutuante”, segundo Freud diz de uma 
recomendação técnica que: 
 
A) Define a atitude objetiva do psicanalista quando 
escuta o seu paciente e consiste numa suspensão 
completa de tudo aquilo que a atenção habitualmente 
focaliza; 
B) Define a atitude subjetiva do psicanalista quando 
escuta o seu paciente e consiste numa suspensão tão 
completa quanto possível de tudo aquilo que a aten-
ção habitualmente focaliza; 
C) Define a atitude objetiva do psicanalista quando 
escuta o seu paciente: deve privilegiar a priori qual-
quer elemento do discurso dele, o que implica não 
suspender as motivações que dirigem habitualmente a 
atenção; 
D) Define a atitude subjetiva do psicanalista quando 
escuta o seu paciente: deve privilegiar a priori qual-
quer elemento do discurso dele, o que implica suspen-
der as motivações que dirigem habitualmente a aten-
ção; 
E) Define a atitude subjetiva do psicanalista quando 
escuta o seu paciente e consiste em privilegiar a priori 
qualquer elemento do discurso dele uma vez que o 
analista pode conservar na memória uma multidão de 
elementos aparentemente insignificante cujas correla-
ções só aparecerão depois; 
 
A infância é um período de rápidas transformações. 
Jean Piaget passou mais de 50 anos estudando o de-
senvolvimento da inteligência e refere-se a sua abor-
dagem como epistemologia genética, que diz do de-
senvolvimento dos processos de conhecimento do 
mundo externo (FITZGERALD; STROMMEN; MCKIN-
NEY, 1983). Sobre os principais aspectos da teoria 
piagetiana e do desenvolvimento segundo sua con-
cepção, responda as questões de 25 a 27 a seguir. 
 
25) “Se a criança explica em parte o adulto, podemos 
dizer também que cada período do desenvolvimento 
anuncia, em parte, os períodos seguintes. Isto é parti-
cularmente claro no que concerne ao período anterior 
à linguagem.” (PIAGET; INHLEDER, 1980, p. 11). So-
bre o período sensório-motor, analise as proposições 
abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I. Pode-se chamar-lhe período sensório-motor porque 
há a falta de função simbólica. 
II. Nesse período o bebê já apresenta, ainda que de 
forma superficial, pensamento e afetividade ligada a 
representações. 
III. No decorrer dessa fase a criança elabora o conjun-
to de subestruturas cognitivas que servirão de ponto 
de partida para as suas construções perceptivas e 
intelectuais ulteriores. 
IV. Devido a falta de linguagem e de função simbólica, 
as construções não se efetuam apoiadas em percep-
ções e movimentos e sim em sentimentos e represen-
tações. 
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Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e III; 
E) I e IV. 
 
26) Examine as proposições sobre alguns conceitos 
centrais piagetianos e assinale a alternativa CORRE-
TA: 
 
I. Segundo Piaget o indivíduo herda a inteligência e 
em conjunto com o ambiente físico e social determi-
nam o processo de adaptação. 
II. O conceito de adaptação diz do ambiente físico e 
social colocar continuamente a criança diante de ques-
tões que rompem o estado de equilíbrio do organismo 
e eliciam a busca de comportamentos mais adaptati-
vos. 
III. Esquema significa uma unidade estrutural comple-
xa de pensamento ou de ação que corresponde intei-
ramente a estrutura biológica que se transforma e a-
dapta-se. 
IV. O processo de equilibração é um processo de or-
ganização das estruturas cognitivas num sistema coe-
rente, interdependente, que viabiliza ao indivíduo um 
tipo ou outro de adaptação à realidade. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) III e IV; 
D) I e III; 
E) II e IV. 
 
27) Sobre os processos de assimilação e acomoda-
ção, analise as proposições a seguir e responda: 
 
I. Os processos de assimilação e acomodação são 
processos que participam do processo global de equili-
bração. 
II. No caso da ingestão de um alimento que o organis-
mo já está habituado, haverá ativação de todo um pro-
cesso de mastigação, deglutição, transformação etc., 
até que o organismo acomode-se ao novo processo 
de ingestão de alimentos (por exemplo, da passagem 
de alimentação liquida para sólida). 
III. Os processos de assimilação e acomodação são 
complementares e acham-se presentes durante boa 
parte da vida do indivíduo (findando-se na adolescên-
cia) e permitem um estado de adaptação intelectual. 
 
Estão INCORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 

28) O inconsciente, segundo Lacan: 
 
A) É estruturado como linguagem; 
B) É a soma dos efeitos da fala sobre um sujeito; 
C) É linguagem; 
D) É um dos quatro conceitos fundamentais da psica-
nálise; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
29) A metáfora paterna é uma escrita pela qual Lacan, 
em seus primeiros anos de ensino, propôs uma con-
cepção: 
 
A) Da ausência do pai no Complexo de Édipo que per-
mitisse evitar certo número de dificuldades que o pró-
prio Freud e seus seguidores não tinham deixado de 
encontrar; 
B) Da função do pai no Complexo de Édipo que não 
permitisse evitar certo número de dificuldades que o 
próprio Freud e seus seguidores não tinham deixado 
de encontrar; 
C) Da função paterna como instauradora da lei simbó-
lica, por uma escrita significante fundada na escrita da 
metáfora; 
D) Da função paterna como instauradora da lei imagi-
nária, por uma escrita significante fundada na escrita 
da metáfora; 
E) Da função paterna como instauradora da lei real, 
por uma escrita significante fundada na escrita da me-
táfora. 
 
30) Na neurose, “o afrouxamento da relação com a 
realidade” (KAUFMANN, 1996, p. 368) deve ser enten-
dido como: 
 
A) Reação contra a condensação ou fracasso desta; 
B) Reação contra o recalcamento ou fracasso deste; 
C) Reação contra o deslocamento ou fracasso deste; 
D) Reação contra a repressão ou fracasso desta; 
E) Reação contra a formação reativa ou fracasso des-
ta. 
 
31) Sobre a psicose, analise as proposições abaixo e 
responda: 
 
I. Na psicose, a perda da realidade é primária. 
II. A psicose é resultado de um conflito entre o “eu” e o 
“isso”. 
III. Na psicose, o delírio aparece como uma peça que 
é posta no lugar em que, inicialmente, produziu-se 
uma rasgadura na relação do eu com o mundo exter-
no. 
IV. Na psicose, o intenso investimento das representa-
ções de palavra não constitui a primeira das tentativas 
de restauração ou cura que dominam de maneira tão 
frequente o quadro clínico da esquizofrenia. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
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C) III e IV; 
D) I e III; 
E) II e IV. 
 
32) A segunda concepção freudiana das perversões 
diz que: 
 
A) As perversões atualizariam, na realidade, modos de 
satisfação sexual recusados na neurose mas não obs-
tante ativamente presentes nelas sob formas disfarça-
das: os sintomas; 
B) As perversões atualizariam, na realidade, modos de 
satisfação sexual recusados na neurose, ativamente 
presentes nelas sob formas disfarçadas: os sintomas; 
C) As perversões atualizariam, na realidade, modos de 
satisfação sexual apercebidos na neurose, ativamente 
presentes nelas sob formas disfarçadas: os sintomas; 
D) As perversões atualizariam, na realidade, modos de 
satisfação sexual apercebidos na neurose, mas não 
obstante ativamente presentes nelas sob formas dis-
farçadas: os sintomas; 
E) N.D.A. 
 
33) Orientação é uma função da consciência que de-
pende, antes de mais nada, da integridade do estado 
de consciência. Uma vez perturbada a consciência, 
altera-se concomitantemente a orientação. (ARAÚJO, 
1994). Sobre os tipos de (des)orientação autopsíquica 
e/ou alopsíquica, é CORRETO afirmar: 
 
A) A desorientação alopsíquica é a impossibilidade de 
identificar-se a si mesmo; 
B) Crer que é a rainha Elizabeth, crer que está morta, 
crer que tem 8 anos, crer que tem três braços são e-
xemplos de desorientação autopsíquica; 
C) Crer que é a rainha Elizabeth, crer que está morta, 
crer que tem 8 anos, crer que tem três braços são e-
xemplos de desorientação alopsíquica; 
D) A orientação autopsíquica pode ser distinguida em 
dois setores principais: tempo (vivido e cronológico) e 
espaço (lugar e espaço propriamente dito); 
E) A orientação alopsíquica pode ser distinguida em 
dois setores principais: tempo vivido e cronológico. 
 
34) Sobre as Alucinações Cenestésicas é CORRETO 
afirmar: 
A) Acham-se relacionadas com sensações anormais 
em diferentes partes do corpo; 
B) Acham-se relacionadas com falsas percepções de 
movimentos, que podem ser ativas ou passivas, seg-
mentares ou de todo o corpo; 
C) São também chamadas de motoras; 
D) São aquelas em que o paciente experimenta a sen-
sação de que executa um movimento ou de que é mo-
vido em várias direções; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35) O pensamento normal constitui um afluxo de idei-
as, símbolos e associações dirigido para um objetivo, 
iniciado por um problema e que conduz a conclusões 
orientadas para a realidade. Sobre os distúrbios da 

forma do pensamento, é INCORRETO afirmar: 
 
A) Reticência é a atitude do paciente que tenta ocultar 
suas verdadeiras ideiais e sentimentos; 
B) Verborréia é a condição em que as respostas por 
parte do paciente desdobram nossas perguntas com 
uma torrente de palavras, de tal forma que é muito 
difícil interromper o paciente para pensar a pergunta 
seguinte; 
C) Mutismo é uma anomalia no modo de resposta ver-
bal de alguns pacientes relacionada ao tom de voz 
empregado, consistindo unicamente numa voz muito 
baixa, produzindo murmúrio ou som confuso; 
D) Verbigeração é a repetição durante dias, semanas 
e até meses de frases, palavras, pronunciadas em tom 
de voz monótono, declamatório ou patético; 
E) Pensamento afetado é quando o indivíduo se ex-
pressa com frases ou palavras ligeiramente inadequa-
das. 
 
“No caso da entrevista psicológica, o assunto se rela-
ciona a um pedido de ajuda feito a um profissional 
(psicólogo), sendo que a pessoa que o faz, via de re-
gra, encontra-se num momento em que seu bem-estar 
emocional está ameaçado.” Sobre as entrevistas clíni-
cas para o diagnóstico psicológico, responda as ques-
tões 36, 37 e 38 a seguir. 
 
36) A entrevista psicológica se constitui: 
 
A) Na relação estabelecida entre duas ou mais pesso-
as dentro de um marco referencial estabelecido, sem 
perder de vista que ela se caracteriza por ser basica-
mente uma relação humana; 
B) Na relação estabelecida exclusivamente entre duas 
pessoas dentro de um marco referencial estabelecido, 
sem perder de vista que ela se caracteriza por ser ba-
sicamente uma relação humana; 
C) Na relação estabelecida exclusivamente entre duas 
pessoas dentro de um marco referencial estabelecido, 
considerando que não se trata de uma simples relação 
humana; 
D) Na relação estabelecida exclusivamente entre duas 
pessoas dentro de um marco referencial estabelecido, 
considerando que o psicólogo(a) não influencia nos 
fenômenos que poderão emergir nesta situação; 
E) N.D.A. 
 
37) Na entrevista inicial é que tem lugar o estabeleci-
mento de um marco referencial. Este tem como finali-
dade manter constantes certas variáveis que dizem 
respeito a: 
 
A) Reduzir angústias, ansiedades e defesas que estão 
sendo expressadas na comunicação durante a entre-
vista inicial; 
B) Objetivos do trabalho, papel do psicólogo, lugar e 
horários das entrevistas, duração aproximada do tra-
balho e honorários; 
C) A regra fundamental e o método da associação 
livre; 
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D) A regra fundamental e o método catártico; 
E) N.D.A. 
 
38) A entrevista devolutiva é: 
 
A) Aquela na qual utiliza-se roteiros de pesquisa pre-
estabelecidos, que direcionaram a investigação e ser-
viram de instrumentos para a compreensão do psicólo-
go, na transmitissão ao paciente da compreensão obti-
da durante o processo de psicodiagnóstico, sempre 
realizada no final deste; 
B) Aquela na qual utiliza-se roteiros de pesquisa pre-
estabelecidos, que direcionaram a investigação e ser-
viram de instrumentos para a compreensão do psicólo-
go, na transmitissão ao paciente da compreensão obti-
da durante o processo de psicodiagnóstico; 
C) Aquela na qual se transmite ao paciente (e aos 
pais, quando criança) a compreensão obtida durante o 
processo de psicodiagnóstico, geralmente realizada no 
final deste, no entanto devoluções podem ser feitas no 
decorrer das entrevistas, assinalando aqueles elemen-
tos sobre os quais tem uma compreensão significativa; 
D) Aquela na qual se transmite ao paciente (e aos 
pais, quando criança) a compreensão obtida durante o 
processo de psicodiagnóstico, sempre realizada no 
final deste; 
E) N.D.A. 
 
“Os cuidados em saúde mental, hoje, não devem ser 
confundidos como um conjunto apenas de técnicas ou 
de novas tecnologias terapêuticas no sentido médico. 
O trabalho do CAPS, conseqüência do movimento de 
Reforma Psiquiátrica Brasileira, que inspirou os atuais 
cuidados em saúde mental, transcende uma mera téc-
nica terapêutica no sentido tradicional e conheci-
do.” (RABELO; MATTOS; COUTINHO; PEREIRA, 
2005, p.18). A partir disso, responda as questões 39 e 
40 a seguir. 
 
39) O conceito de sujeito é de fundamental importân-
cia para a clínica psicossocial do CAPS. Sobre o con-
ceito de sujeito pode-se dizer que: 
 
A) Trata-se de um conceito inerente a submissão aos 
preconceitos de dependência, incapacidade e de defi-
ciência que ainda impregnam a cultura, exceto os téc-
nicos e interessados no sofrimento mental grave; 
B) Trata-se de um conceito simétrico ao paradigma do 
cuidado em saúde mental, uma vez que prioriza a éti-
ca e a técnica científica; 
C) Trata-se de um conceito que demanda um cuidado 
técnico predeterminado, generalizado em códigos uni-
versais e respeitador da liberdade que constitui esse 
tipo de ser, do desejo e possibilidade social do usuá-
rio; 
D) Trata-se de um conceito que demanda um cuidado 
técnico não predeterminado, não generalizado em có-
digos universais, mas respeitador da liberdade que 
constitui esse tipo de ser, do desejo e possibilidade 
social do usuário; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

40) O objetivo socializante do CAPS é concretizado 
por ações: 
 
A) Típicas do modelo ambulatorial tradicional; 
B) Inicialmente, essencialmente, individuais (como são 
as primeiras entrevistas); 
C) Predominantemente comunitárias; 
D) Predominantemente intramuros; 
E) Predominantemente coletivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







