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PORTUGUÊS 
 

Considere o poema abaixo de Augusto dos Anjos e responda 

as questões 01, 02, 03 e 04.  

 

O Coveiro 

 

Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 

Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 

 

Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 

Eu senti a minh'alma entristecida 

E interroguei-o: "Eterno companheiro 

 

Da morte, quem matou-te o coração?"  

Ele apontou para uma cruz no chão,  

Ali jazia o seu amor primeiro! 

 

Depois, tomando a enxada, gravemente,  

Balbuciou, sorrindo tristemente: 

- "Ai, foi por isso que me fiz coveiro!" 

 

 

01. No poema de Augusto dos Anjos é possível concluir que: 

A) o Autor foi de encontro ao túmulo de um ente queri-

do amigo e se deparou com o túmulo de sua primeira 

amada; 

B) o Coveiro sentiu a sua alma entristecida ao se depa-

rar com a cena do Autor que se deparou com o tú-

mulo do seu amor primeiro; 

C) o Autor se configura como coveiro que vivencia a 

constância de seu amor primeiro, através de um tú-

mulo; 

D) o coveiro exerce o ofício da profissão motivado pelo 

desejo de estar próximo do seu amor primeiro; 

E) o coveiro se sente sensibilizado com a cena fraterna 

entre o autor e o túmulo do seu ente companheiro.    

 

02. A palavra “Balbuciou” pode ser substituída sem alteração 

semântica por: 

A) gaguejou 

B) gritou 

C) chorou 

D) soluçou 

E) suplicou 

 

03. No trecho “Eterno companheiro, da morte, quem matou-te 

o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na ótica da 

colocação pronominal, linguisticamente, temos: 

A) a presença adequada da mesóclise; 

B) a presença adequada da próclise; 

C) a presença adequada da ênclise; 

D) a presença inadequada da próclise; 

E) a presença inadequada da ênclise. 

 

 

 

 

 

 

04. Ainda no trecho “Eterno companheiro, da morte, quem 

matou-te o coração?”, do poema de Augusto dos Anjos, na 

ótica da estilística, ocorre: 

A) uma metonímia 

B) uma catacrese 

C) uma metáfora 

D) uma sinestesia 

E) uma onomatopeia 

 

Considere a charge abaixo e responda a questão 05. 

 

 
 

05. O enunciado escrito na parte superior do quadro negro da 

charge acima tem sistematicamente: 

A) um sujeito simples 

B) um sujeito composto 

C) uma oração sem sujeito 

D) um sujeito indeterminado 

E) um sujeito oculto 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 06 sobre o 

paralelismo nas construções. 

 

 
 

06. Com base no enunciado da imagem acima, é possível 

concluir que: 

A) houve o registro de um processo metafórico. 

B) há a presença de uma oração absoluta. 

C) o verbo “recolha” provocou uma expressão conotati-

va. 

D) o pronome “suas” originou uma ambiguidade. 

E) o substantivo “cão” apresenta-se em duplo sentido. 
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Atente-se para a imagem abaixo e responda a questão 07. 

 
 

07. A imagem acima compreende o cumprimento de dois 

jovens utilizando a língua espanhola, mais precisamente, a 

palavra “Hola”, que em português, registra-se cognitivamente 

“Olá”. O cumprimento dos jovens usufruindo da interjeição 

citada, consiste em uma: 

A) função emotiva 

B) função metalinguística 

C) função poética 

D) função conativa 

E) função fática 

 

08. Entre as alternativas abaixo, marque a que apresenta uma 

inadequação de concordância verbal.  

A) Um grupo de rapazes tumultuava o centro da cidade.  

B) Devem ter fugido mais de vinte presos.  

C) Os Estados Unidos estão prestes a entrar em crise 

econômica novamente. 

D) Só 10% dos eleitores se absteve da votação.  

E) Alguns dos camponeses vieram de longe.  

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que a palavra 

grafada corresponde a um verbo.  

A) As fotos foram anexadas no processo. 

B) As flores ele a água renitente. 

C) Jorginho postou nova foto no facebook. 

D) Atenção! Muito cuidado ao descer as escadas. 

E) Resistência é a palavra de ordem dos indígenas. 

 

10. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta 

todas as palavras escritas corretamente. 

A) reivindicação, mendigo, rebuliço 

B) reivindicação, mendingo, rebuliço 

C) reinvidicação, mindigo, rebuliço 

D) reivindicação, mendigo, reboliço 

E) reivindicação, mendigo, reboliço 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Recentemente, o Senador Demostenes Torres foi mostra-

do na imprensa televisiva tendo conversas telefônicas com o 

contraventor Carlinhos Cachoeira, preso em operações da 

Polícia Federal. As conversas gravadas, através de autoriza-

ção da Justiça, põe em xeque-mate o mandato eletivo do Se-

nador que, justamente, defendia o combate a corrupção. A 

decepção de muitos brasileiros foi o fato de Demóstenes 

Torres sempre ter defendido o combate a corrupção, ter sido 

Procurador Geral do Ministério Público e por ter sido Secre-

tário de Segurança Pública no estado: 

A) do Amazonas 

B) de Sergipe 

C) de Goiás 

D) de São Paulo 

E) do Mato Grosso 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Sergipe corresponde a: 

A) Desembargador Roberto Porto 

B) Desembargadora Célia Pinheiro 

C) Desembargadora Susana Maria Carvalho Oliveira 

D) Desembargador José Alves Neto 

E) Desembargador Netônio Bezerra Machado 

 

13. O Brasil, nos últimos anos tem se destacado no cenário 

econômico mundial. Depois da estabilização da moeda ainda 

no governo Itamar Franco, o país pouco a pouco reestabele-

ceu sua economia, o que foi mantido por governos posterio-

res. A grande surpresa foi o fato de o Brasil ter passado re-

centemente para a sexta posição do ranking mundial das mai-

ores economias do mundo ao ultrapassar: 

A) a China 

B) a Alemanha 

C) o Japão 

D) os Estados Unidos 

E) o Reino Unido 

 

14. O Governo Federal tem ampliado os investimentos na 

área da Educação como forma de acompanhamento do cres-

cimento natural das bases educativas. Entre os programas do 

Governo Federal assinale a alternativa abaixo que apresenta o 

sistema que unifica o processo seletivo para as vagas das 

instituições públicas de ensino superior que utilizarão a nota 

do Exame Nacional do Ensino Médio. 

A) SISU 

B) ENEM 

C) PROUNI 

D) FIES 

E) ENADE 

 

15. As artes plásticas sempre foi uma das culturas mais admi-

radas pelos intelectuais de uma sociedade. Muitas vezes, é 

através de uma obra de arte que se percebe a personalidade do 

ser humano, bem como, sua expressão de sentimento. No 

Brasil, uma das mais importantes pintoras do Modernismo 

Brasileiro, no qual expôs toda a sua influência ao surrealismo 

foi: 

A) Clarice Lispector 

B) Társila do Amaral 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Elis Regina 

E) Cecília Meireles 

 

16. Todos os municípios citados abaixo fazem limites com 

Pacatuba, EXCETO: 

A) Neópolis 

B) Brejo Grande 

C) Japaratuba 

D) Japoatã 

E) Pirambu 
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17. O prefeito do município de Pacatuba eleito para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) José Francisco de Melo; 

B) Diva de Santana Melo; 

C) Luiz Carlos dos Santos; 

D) Edson Moura Travassos Filho;  

E) Luiz Carlos Ferreira. 

 

18. O cidadão nascido no município de Pacatuba tem como 

gentílico a denominação: 

A) pacatubeense 

B) pacabense 

C) pacatubano 

D) pacatuense 

E) pacatubense 

 

19. Segundo o IBGE, no Censo de 2010, a cidade de Pacatu-

ba, ficou com uma população estimada em: 

A) 13.137 habitantes 

B) 15.265 habitantes 

C) 17.809 habitantes 

D) 19.544 habitantes 

E) 21.721 habitantes 

 

20. A Câmara Municipal de Pacatuba é formada de 09 verea-

dores. Entretanto, nas próximas eleições haverá uma mudança 

no quantitativo de vagas em quase todas as câmaras de verea-

dores do país com base na Emenda Constitucional de Nº 

58/2009. Neste caso, o Poder Legislativo do Município de 

Pacatuba: 

A) Diminuirá para 07 o número de vagas para o cargo 

eletivo; 

B) Permanecerá com as 09 vagas de cargo eletivo já 

existente; 

C) Aumentará de 09 para 10 vagas; 

D) Aumentará de 09 para 11 vagas; 

E) Aumentará de 09 para 13 vagas. 

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Conforme o Artigo 6º da Constituição Federal, todos os 

itens abaixo são direitos sociais, EXCETO: 

A) a educação 

B) a saúde 

C) o plano de saúde 

D) a alimentação 

E) o lazer 

 

22. Com base no Artigo 8º da Constituição Federal, considere 

os itens abaixo sobre a livre associação profissional ou sindi-

cal e marque a alternativa correta.  

I. É vedada a criação de mais de uma organização sin-

dical, em qualquer grau, representativa de categoria 

profissional ou econômica, na mesma base territori-

al, que será definida pelos trabalhadores ou empre-

gadores interessados, não podendo ser inferior à área 

de um Município; 

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 

questões judiciais ou administrativas; 

III. É obrigatória a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, pa-

ra custeio do sistema confederativo da representação 

sindical respectiva, independentemente da contribui-

ção prevista em lei; 

IV. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção 

ou representação sindical e, se eleito, ainda que su-

plente, até um ano após o final do mandato, salvo se 

cometer falta grave nos termos da lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

23. Todos os itens abaixo correspondem aos princípios obe-

decidos pela Administração Pública direta e indireta de qual-

quer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, conforme a Constituição Federal em seu 

Artigo 37, EXCETO: 

A) legalidade 

B) impessoalidade 

C) moralidade 

D) publicidade 

E) parcialidade 

 

24. Ainda sobre o Artigo 37 da Constituição Federal, todas as 

alternativas abaixo estão corretas, EXCETO: 

A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessí-

veis aos brasileiros que preencham os requisitos es-

tabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei;  

B) A investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas 

ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma pre-

vista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;  

C) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo; 

D) É permitida a acumulação remunerada de cargos pú-

blicos, exceto, quando houver compatibilidade de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no 

inciso XI.  

E) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter 

educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens 

que caracterizem promoção pessoal de autoridades 

ou servidores públicos. 
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25. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Pacatuba, 

são de competência do Município: 

I. Legislar sobre licitações e contratação em todas as 

modalidades para a administração pública municipal, 

direta e indireta, inclusive as fundações públicas 

municipais e as empresas sob seu controle, indepen-

dente das normas gerais da legislação Federal; 

II. Legislar sobre assunto de interesse local; 

III. Constituir a Guarda Municipal destinada à proteção 

de seus bens, serviços e instalações, conforme dispu-

ser a Lei; 

IV. Aplicar suas rendas, prestando contas e publicando 

balancetes, nos prazos fixados em lei. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

26. Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, “é uma 

atividade de Administração que tem por fim assegurar, de 

modo permanente, contínuo e geral, a satisfação de necessi-

dades essenciais ou secundárias da sociedade, assim por lei 

considerados, e sob as condições impostas unilateralmente 

pela própria Administração”. O trecho citado corresponde 

a(o): 

A) característica sobre Serviço Público no Brasil; 

B) objetivo sobre Administração Pública no Brasil; 

C) conceito sobre Serviço Público no Brasil; 

D) finalidade sobre técnicas administrativas; 

E) obrigação do Serviço Público no Brasil. 

 

27. É de competência do Município, segundo a Lei Orgânica 

instituir impostos sobre: 

I. propriedade predial territorial urbana; 

II. transmissão intervivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou cessão fí-

sica e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 

garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisi-

ção; 

III. serviço de qualquer natureza, não compreendido na 

competência do Estado, definida em lei complemen-

tar federal, que poderá excluir da incidência, em se 

tratando de exportação de serviços para o exterior.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

28. Considere o fragmento a seguir: 

“Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, trata-

dos e regras de direito internacional, ao crime cometido, no 

todo ou em parte, no território nacional, ou que nele, embora 

parcialmente, produziu ou devia produzir seu resultado”, 

Artigo 4°, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 

Esse artigo se refere: 

A) a lei penal no tempo; 

B) ao lugar do crime; 

C) à anterioridade da Lei; 

D) a extraterritorialidade; 

E) a eficácia da sentença estrangeira. 

 

29. Segundo o Artigo 19, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, não há crime quando o agente pratica o 

fato: 

I. em caso de necessidade; 

II. em legítima defesa; 

III. em estrito cumprimento de dever legal ou no exercí-

cio regular de direito. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II, III. 

 

30. O Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 enten-

de por excesso culposo: 

A) legítima defesa quem, usando moderadamente dos 

meios necessários, repele injusta agressão, atual ou 

iminente, a direito seu ou de outrem; 

B) estado de necessidade quem pratica o fato para sal-

var de perigo a toa, que não provocou por sua vonta-

de, nem podia de outro modo evitar, direito próprio 

ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era 

razoável exigir-se; 

C) o agente que excede culposamente os limites da legí-

tima defesa, respondendo pelo fato, se este for puní-

vel como crime culposo; 

D) coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, 

não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, 

só punível o autor da coação ou da ordem; 

E) erro quando à pessoa contra a qual o crime é pratica-

do não isenta de pena. Não se consideram, neste ca-

so, as condições ou qualidades da vítima, senão as 

da pessoa contra quem o agente queria praticar o 

crime. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. As intervenções da psicologia no âmbito das relações 

familiares possuem como um de seus recursos de trabalho o 

construto de rede social. Neste aspecto podemos afirmar 

CORRETAMENTE que: 

A) os vínculos da rede podem ser analisados a partir de 

suas características básicas, que são a sinceridade e a 

espontaneidade existentes entre os membros. 

B) a avaliação da rede pode se dar a partir de suas duas 

características estruturais: tamanho (número de pes-

soas envolvidas) e homogeneidade ou heterogenei-

dade de seus membros. 

C) abrange todo o conjunto de vínculos interpessoais do 

sujeito: família, amigos, relações de trabalho, de es-

tudo, de inserção comunitária e de práticas sociais. 

D) foi desenvolvido de forma precursora por Freud, cu-

ja teoria do campo inclui explicitamente variáveis 

centradas nas relações sociais informais. 
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E) o universo relacional do indivíduo é definido como o 

conjunto de elementos de caráter microscópico que o 

envolve: família e escola. 

 

32. No “Manual de Psicometria” de Erthal, diversas são as 

possibilidades de classificação dos testes psicológicos, entre 

as quais, sua divisão segundo o atributo que medem. Segundo 

essa classificação, podemos ter testes de: 

I. Rendimento: medem o grau de eficiência na realiza-

ção de uma tarefa aprendida;  

II. Aptidão: medem o potencial para aprender ou reali-

zar uma tarefa;  

III. Personalidade: buscam identificar características ou 

traços mais ou menos constantes; 

IV. Diagnóstico: visam identificar estados psicológicos 

associados a vivências emocionais. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

33. Sobre o Psicodiagnóstico Interventivo, considere os itens 

abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. Psicodiagnóstico Interventivo é uma prática da Psi-

cologia Clínica que integra simultaneamente os pro-

cessos avaliativo e terapêutico. 

II. Baseado principalmente no raciocínio clínico, nesse 

modelo a avaliação psicológica passa a ser um pro-

cesso de tipo compreensivo, que visa a avaliação da 

psicodinâmica do indivíduo e de suas dificuldades, 

sendo que a intervenção clínica se impõe desde o 

início. 

III. Realizar Psicodiagnóstico Interventivo significa es-

tender o processo da avaliação clínica e elaboração 

diagnóstica durante toda a duração do processo psi-

coterapêutico. 

IV. Os modelos mais difundidos de realização do Psico-

diagnóstico Interventivo no Brasil são o de orienta-

ção fenomenológico-existencial e o psicanalítico. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

34. Podemos dizer que a definição para psicanálise corres-

ponde a: 

A) Improvisação dramática por um grupo de pacientes, 

para fins de diagnóstico e terapêutica. 

B) Abordagem psicoterapêutica, contendo leis gerais  

sobre a estrutura e o funcionamento do aparelho psí-

quico humano, adota como estratégia de intervenção 

o método interpretativo, buscando o significado 

oculto daquilo que é manifesto em palavras e/ou em 

ações. 

C) Doutrina que formula o problema da dimensão do 

ser do homem, afirmando que o existir é uma dimen-

são primária e radical e que todas as demais coisas 

se dão na existência 

D) Estudo do comportamento, fundado tão-somente na 

observação e análise das reações visíveis do orga-

nismo aos estímulos exteriores e consequente rejei-

ção do método introspectivo. 

E) um processo de dar forma, de configurar "o que é 

colocado diante dos olhos, exposto ao olhar". 

 

35. Considere os itens abaixo sobre os conceitos de preven-

ção e promoção à saúde e assinale a alternativa correta. 

I. Prevenção e promoção podem ser considerados si-

nônimos, pois visam à evitação da doença, a partir 

do cerceamento das situações de risco à saúde. 

II. Promoção é uma concepção abrangente, objetivando 

o enfrentamento das macrodeterminantes do proces-

so saúde-doença, visando, portanto, à melhoria das 

condições de bem-estar individual e coletivo. 

III. A prevenção pauta-se por ações de verificação dos 

fatores de risco, seu controle e busca de superação, 

visando evitar que a doença se instale ou progrida. 

IV. Prevenção e promoção são níveis complementares 

da atenção à saúde, à medida que esta seja entendida 

na direção da integralidade. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

36. A aplicação de técnicas seletivas destina-se à coleta de 

informações relevantes sobre os candidatos a vagas em aberto 

nas organizações de trabalho. A técnica de seleção que, por 

excelência, possibilita observar a linguagem do corpo, ou 

seja, gestos e posturas que indicam o estado emocional, o 

grau de interesse e a reação ao momento, podendo acrescen-

tar informações importantes acerca do modo como o candida-

to responde a determinada situação, é: 

A) aplicação de testes. 

B) prova escrita.  

C) prova situacional.  

D) entrevista.  

E) avaliação de desempenho. 
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37. A Reforma Psiquiátrica Brasileira traz para o campo da 

saúde mental a proposição de uma série de novos dispositivos 

que vêm substituir o modelo manicomial de atenção aos 

transtornos psíquicos. 

Sobre esse contexto, considere os itens abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

I. Os CAPS, como dispositivos que devem estar articu-

lados na rede de serviços de saúde e necessitam 

permanentemente de outras redes sociais, têm como 

um dos seus principais objetivos a inclusão daqueles 

que estão excluídos da sociedade em função de 

transtornos mentais. 

II. A Política de Atenção Integral aos Usuários de Ál-

cool e outras Drogas, do Ministério da Saúde, pro-

põe a criação de CAPS especializados nesta proble-

mática, chamados CAPSad, que devem se pautar pe-

las estratégias de redução de danos e, portanto, não 

podem ter na abstinência o único objetivo a ser al-

cançado. 

III. A desinstitucionalização passa, em parte, pela cria-

ção, por parte dos municípios, de residências tera-

pêuticas, que se constituem como alternativas de 

moradia para um grande contingente de pessoas que 

estão internadas há anos em hospitais psiquiátricos e 

que não contam com suporte adequado na comuni-

dade. 

IV. O matriciamento, que visa aumentar a capacidade 

resolutiva de problemas de saúde mental pelas equi-

pes da atenção básica, realiza suas ações através de 

encaminhamento dos casos, mediante o envio de re-

latórios criteriosos e bem elaborados. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

38. Dinâmicas de grupo têm sido utilizadas com muita fre-

quência em processos seletivos nas organizações. Entre as 

características dessa técnica que a habilitam para utilização 

em tal atividade, podem ser destacadas: 

I. ênfase no desempenho e desenvolvimento de tarefas, 

em detrimento de desempenho verbal. 

II. possibilidade de participação de grande número de 

candidatos simultaneamente, na mesma sessão. 

III. foco na avaliação de elementos de ordem  objetiva, 

como níveis de escolarização e participação em ati-

vidades de aperfeiçoamento. 

IV. IV possibilidade de ser aplicada por quaisquer pes-

soas da própria empresa que estejam auxiliando no 

processo seletivo. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

39. Sabemos que um dos recursos bastante utilizados no 

campo da Psicologia é o Estudos de casos. Neste aspecto, 

considere os itens abaixo e assinale a alternativa correta. 

I. A Medicina pode ser considerada a primeira disci-

plina a utilizar estudos de casos em larga escala na 

atividade científica. 

II. Nos primórdios de sua utilização, as pesquisas apre-

sentavam um enfoque prioritariamente diagnóstico e 

visavam à análise de um sujeito específico ou de de-

terminados grupos clínicos. 

III. Sua utilização em trabalhos voltados à produção do 

conhecimento, em Psicologia e em diversas áreas, é 

um fenômeno recente. 

IV. As pesquisas pioneiras que o utilizavam eram volta-

das à identificação e compreensão dos fatores asso-

ciados à gênese e à evolução de doenças. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

40. Sobre a dimensão do Desenvolvimento Psicológico, con-

sidere os itens abaixo e assinale a alternativa correta.  

I. O modelo bioecológico requer, para o estudo do de-

senvolvimento, o exame dos sistemas de interação 

social (não limitados a um único ambiente), a partir 

do estabelecimento da relação progressiva entre um 

sujeito ativo, em desenvolvimento, e as propriedades 

mutantes dos ambientes nos quais este ser humano 

vive. 

II. Nos estudos mais atuais sobre desenvolvimento psi-

cológico humano, é hegemônica a concepção que 

busca identificar o desenvolvimento com o produto 

que dele resulta, entendido como etapas, fases ou es-

tágios do desenvolvimento. 

III. Na perspectiva evolucionista, podemos conceber a 

existência de diferentes dimensões temporais, que 

coexistem: o tempo filogenético, o tempo ontogené-

tico e o tempo microgenético no qual se dão as trans-

formações passo-a-passo do desenvolvimento. 

IV. Para os autores que adotam uma perspectiva socio-

genética, além das dimensões filogenéticas, ontoge-

néticas e microgenéticas, são fundamentais as inte-

rações do desenvolvimento com a história cultural 

da humanidade. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, II e III, apenas; 

B) I, III e IV, apenas; 

C) I, II e IV, apenas; 

D) II, III e IV, apenas; 

E) I, II, III e IV. 

 

 




