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Sem clima para utopia 

 
Vinte anos depois da Eco-92, o Rio de Janeiro se prepara para ser palco de um novo encontro de líderes internacionais, 
que discutirão como conciliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico.  
A conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Rio+20, é a quarta filha 
de uma série de cúpulas da ONU sobre ambiente iniciada em 1972, em Estocolmo, Suécia.  
Depois, vieram a Eco-92, que resultou em vários acordos importantes, como as convenções sobre mudanças climáticas, 
biodiversidade e a Agenda 21. 
Em 2002, foi realizada a Rio+10, em Johanesburgo, África do Sul, com o intuito de fazer um balanço dos avanços 
obtidos até então. Agora, a Rio+20 promete uma agenda ainda mais ampla - o que já vem sendo alvo de críticas. 
O tema central da conferência é a transição para a economia verde, que propõe a adoção de um novo sistema 
produtivo, com base na baixa emissão de poluentes, na eficiência no uso dos recursos naturais e na erradicação da 
pobreza. O segundo tema que será discutido é governança global: como os países se organizarão, em termos de 
acordos, protocolos e instituições, para colocar esse novo modelo em prática.  
O governo brasileiro e a ONU esperam repetir o sucesso da Eco-92, quando 108 chefes de Estado e 17 mil ativistas de 
ONGs colocaram o Rio de Janeiro sob os holofotes da mídia mundial. Segundo o Itamaraty, mais de 130 países 
confirmaram presença e o Rio se prepara para abrigar 50 mil visitantes. 
As atividades paralelas à conferência começam no dia 13 de junho e estão espalhadas por uma dezena de locais, como 
Aterro do Flamengo, Forte de Copacabana e Píer Mauá. O Riocentro, mesmo local que abrigou a Eco-92, sediará a 
cúpula propriamente dita, com os chefes de Estado, de 20 a 22 de junho.  
Apesar das ambições do governo de atrair o maior número de chefes de Estado para a Rio+20, é notório que a 
conferência ocorre em um momento geopolítico crítico. Com 7 bilhões de pessoas, nunca se falou tanto nos limites 
físicos do planeta. No entanto, falta vontade política para discutir o futuro. 
"As lideranças dos países ricos estão mais preocupadas em resolver seus problemas econômicos deflagrados pela 
grave crise que teve início em 2008, no mercado imobiliário americano, com reflexos posteriores nos países europeus", 
afirma Maurice Strong, ex-secretário-geral da Eco-92 e hoje professor da Universidade de Pequim. 
Ao mesmo tempo, potências emergentes, como Brasil, China, Rússia e Índia, saboreiam o crescimento e a nova 
importância que ganharam no contexto mundial. 
Aos 83 anos e prestes a carimbar o passaporte rumo à Rio+20, Strong é enfático: “a cúpula não produzirá tantos 
acordos relevantes como produziu a Eco-92.” 
"A Rio+20 atrairá muita gente e muita atenção, mas questões políticas e econômicas vão dificultar que obtenhamos 
progresso. Não será dessa vez que veremos nascer novos acordos", diz. 
Em 1992, o cenário era bem diferente. O fim da Guerra Fria, cujo símbolo foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, 
deixou o mundo menos polarizado e mais aberto a novas ideias. A retórica ambientalista ganhou força com a publicação 
do Relatório Brundtland, de 1987, que definiu o desenvolvimento sustentável como "aquele que atende as necessidades 
presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras se desenvolverem". 

(...) 
ANDREA VIALLI 
Folha de S.Paulo 

05/06/2012 
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1. Após a leitura do texto, analise as afirmativas abaixo. 
 

 A Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, depois de vinte anos, reunirá 
líderes de todo o mundo para discutir como compatibilizar a preservação ambiental e o desenvolvimento 
econômico. 

 Desde 1972, em Estocolmo, na Suécia, a Organização das Nações Unidas vem realizando conferências de 
cúpula para estabelecer as ações básicas para a preservação do meio ambiente.  

 A Eco 92, no Rio, gerou as Convenções do Clima e da Diversidade Biológica.  

 Outro desdobramento foi a Rio+10, realizada em 2002, na África do Sul (Johanesburgo). 

 A Rio+20 apresentará dois eixos essenciais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e 
da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável.  

 Segundo Maurice Strong, ex-secretário-geral da Eco-92, hoje, a situação é bem diferente. Os países ricos 
estão preocupados com a resolução dos seus problemas econômicos, enquanto outros países como: Brasil, 
China, Rússia e Índia estão em ascensão socioeconômica. Acredita que novos acordos não surgirão, apesar 
de mais de 130 países confirmarem presença, segundo o Itamaraty. 

 
De acordo com o texto: 
 
A) Apenas cinco afirmativas estão corretas. 
B) Apenas quatro afirmativas estão corretas. 
C) Apenas três afirmativas estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 

  
2. Em todas as alternativas temos palavras sinônimas exceto em: 

 
A) deflagrados – provocados. 
B) notório – ignorado. 
C) erradicação – extermínio. 
D) holofotes – faróis. 
 

3. No trecho abaixo, o uso da vírgula se justifica por tratar-se: 
 
“Em 2002, foi realizada a Rio+10, em Johanesburgo, África do Sul, com o intuito de fazer um balanço dos avanços   
obtidos até então.” 
 
A) de expressões explicativas. 
B) de adjuntos adverbiais. 
C) de explicação de um termo. 
D) do isolamento de termos repetidos. 
 

4. As palavras grifadas na frase abaixo estão corretamente analisadas na alternativa: 
 
“Agora, a Rio+20 promete uma agenda  ainda  mais  ampla - o que já vem sendo alvo de críticas.” 

           1                                                      2            3                      4           5                           6                          

 

A) 1-advérbio – 2-substantivo – 3-advérbio – 4-adjetivo – 5-pronome – 6-verbo. 
B) 1-adjetivo – 2-substantivo – 3-adjetivo – 4-advérbio – 5-substantivo – 6-verbo. 
C) 1-substantivo – 2-adjetivo – 3- advérbio – 4-substantivo – 5-pronome – 6-adjetivo. 
D) 1-advérbio – 2-verbo – 3-adjetivo – 4-adjetivo – 5-substantivo – 6-adjetivo. 
 

5. Associe a preposição grifada nas frases abaixo à relação que ela estabelece. 
 
I - Escolher por sorteio.      (  ) finalidade. 
II - Tremer de frio.    (  ) companhia. 
III - Vir para ficar.    (  )  modo. 
IV - Escrever a lápis.    (  ) instrumento. 
V - Sair com os amigos.   (  ) causa. 
 
A) III – V – I – IV – II. 
B) I – IV – V – II – III. 
C) V – III – II – I – IV. 
D) IV – II – III – V – I. 
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6. Assinale a alternativa que substitui a expressão grifada na frase abaixo. 
 
“No entanto, falta vontade política para discutir o futuro.” 
 
A) Logo 
B) Quando C 
C) Ou 
D) Entretanto 

 
7. Assinale a opção em que o termo grifado não indica a circunstância mencionada entre parênteses. 

 
A) “O governo brasileiro e a ONU esperam repetir o sucesso da Eco-92, quando 108 chefes de Estado...” (tempo) 
B) “Segundo o Itamaraty, mais de 130 países confirmaram presença ...” (conformidade) 
C) “Se as condições de clima, solo e água se degradam, a oferta de alimentos diminui.” (condição) 
D) "A Rio+20 atrairá muita gente e muita atenção, mas questões políticas e econômicas vão dificultar que  
         obtenhamos progresso.” ( concessão ) 
 

8. As frases abaixo se encontram, respectivamente, na: 
 

 Naquele dia, a garota pintou-se rapidamente. 

 Aquele restaurante foi interditado a semana passada. 

 Apenas algumas pessoas viram o acidente. 
 
A) Voz Passiva – Voz Ativa – Voz Ativa. 
B) Voz Ativa – Voz Ativa – Voz Reflexiva. 
C) Voz Reflexiva – Voz Passiva – Voz ativa. 
D) Voz Passiva – Voz Passiva – Voz Reflexiva. 

 
9. Assinale a alternativa, cuja sequência enumera corretamente as frases. 

  
( 1 ) Concordância verbal correta. 
( 2 ) Concordância verbal incorreta. 

 
(  ) Os próprios alunos organizaram os cartazes. 
(  ) Papel, caneta, lápis de cor, tudo foram usados na confecção dos cartazes. 
(  ) Receberam o maior número de informações possível. 
(  ) Não se devem poupar esforços para terminar o projeto. 
        
A)   1 – 2 – 2 – 1. 
B) 1 – 2 – 1 – 1. 
C) 2 – 2 – 1 – 1. 
D) 2 – 1 – 1 – 2.  

 
10. Marque a alternativa em que há erro na regência do verbo. 

 
A) Cumprimentou-os pelo sucesso. 
B) Às vezes é preferível ficar em casa a viajar. 
C) Todos chegaram na cidade para as reuniões. 
D) Sentindo-se injustiçados, todos apelaram da sentença para o tribunal. 

11. A razão entre o número de homens e o número de mulheres, convidados para uma festa, nessa ordem, é 
7

4
. Se 

foram convidadas, no total, 121 pessoas para essa festa, então o número de mulheres convidadas foi: 
 
A) 44. 
B) 70. 
C) 77. 
D) 40. 

 
12. Se 3 trabalhadores realizam determinada tarefa em 5 horas, então 4 trabalhadores, nas mesmas condições, 

realizarão o dobro da mesma tarefa em: 
 
A) 7 horas e 50 minutos. 
B) 13 horas e 33 minutos. 
C) 13 horas e 20 minutos. 
D) 7 horas e 30 minutos. 
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13. O preço de um produto foi reajustado em 56,25%. Se, sobre o novo preço, o comerciante resolver dar um desconto 
promocional, de modo que o cliente compre esse mesmo produto pelo preço anterior ao do reajuste, ele deverá 
conceder um desconto de: 
 
A) 36%. 
B) 64%. 
C) 56,25%. 
D) 43,75%. 

 
14. Na tabela a seguir são apresentadas informações sobre a formação dos candidatos aprovados em um concurso 

público. 
 

 Número de candidatos 

 Apenas Graduação Especialização 

Homens 35 20 

Mulheres 25 25 

 
Avalie as afirmações I, II e III, com base na tabela. 
 
I - 50% dos candidatos aprovados é mulher. 

II - 
9

4
 dos candidatos com especialização é homem. 

III - A maioria dos candidatos aprovados é homem. 
 
É correto o contido em: 
 
A) I, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 

 
15. A razão entre o montante de uma aplicação no período de um ano e o respectivo capital aplicado, nessa ordem, é 

20

23
. Sabendo-se que não houve movimentação nessa aplicação durante esse período, pode-se afirmar que a taxa 

de juros anual efetiva utilizada foi de: 
 
A) 1,15%. 
B) 15%. 
C) 11,5%. 
D) 13%. 
 

16. Considere verdadeiras as duas afirmações a seguir: 
 
I - Todos os matemáticos têm ensino superior completo. 
II - Alguns funcionários públicos são matemáticos. 
 
Com base APENAS nessas duas afirmações, conclui-se que:  
 
A) existem funcionários públicos com ensino médio completo. 
B) existem funcionários públicos com doutorado completo. 
C) existem funcionários públicos com mestrado incompleto. 
D) existem funcionários públicos com especialização incompleta. 
 

17. O Word 2003 disponibiliza o recurso de localizar e substituir texto, formatação, marcas de parágrafo, quebras de 
página e outros itens. Você pode estender a busca usando caracteres curinga e códigos. Podemos afirmar que: 
  
1 - Você pode procurar cada ocorrência de uma palavra ou frase específica rapidamente através do menu Editar. 
2 - Na caixa Localizar, insira o texto que você deseja localizar e selecione quaisquer das opções disponíveis.  
3 - As teclas SHIFT+DEL pressionadas simultaneamente cancelam a pesquisa em andamento.  
 
São corretas as afirmações: 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 2, apenas. 
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18. Para trabalhar com o recurso Caixa de texto siga os seguintes procedimentos, exceto:      
                                      
 
A) Para aperfeiçoar uma caixa de texto use as opções da barra de ferramentas Desenho, como faria com 

qualquer outro objeto de desenho. 
B) Para manter a proporção entre largura e altura da caixa de texto, mantenha pressionada a tecla CTRL 

enquanto você arrasta as alças de dimensionamento.   
C) Para alterar o tamanho de uma caixa de texto, arraste as alças de dimensionamento até que a caixa de texto 

esteja do tamanho desejado.  
D) Posicione a caixa de texto arrastando-a para o local desejado. 
 

19. Sobre o Excel podemos afirmar. 
 
1 - Relatório de gráfico dinâmico é um gráfico que fornece uma análise interativa de dados, como um relatório de 

tabela dinâmica, possibilitando alterar os modos de exibição dos dados, ver diferentes níveis de detalhe ou 
reorganizar o layout do gráfico arrastando campos e exibindo ou ocultando itens em campos. 

2 - Um dos recursos do Excel para ajudar o usuário a localizar e corrigir problemas com fórmulas denomina-se 
Janela de Inspeção que permite inspecionar as células e suas fórmulas em sua respectiva barra de 
ferramentas, mesmo quando as células estão fora de vista. 

3 - Para analisar totais relacionados, especialmente numa longa lista de valores a serem somados e comparar 
vários fatos sobre cada valor o Excel recomenda o uso de um relatório de tabela dinâmica.  

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
 

20. No Excel, a fórmula =SOMA(B1:C3) terá como resultado a soma de todos os conteúdos existentes nas células: 
 
A) B2, B3, C2, C3. 
B) B1 e C3. 
C) B1, B2, B3, C1, C2 e C3. 
D) B1, B2, B3 e C3. 
 

21. As lideranças da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) estavam otimistas com a 
possibilidade de ter algumas das 140 reivindicações - entregues à Presidência da República no dia 30 de abril - 
atendidas pela presidenta Dilma Rousseff. Cerca de 8 mil trabalhadores rurais e agricultores se reuniram na 
Esplanada dos Ministérios, participando do: 
 
A) Grito de Guerra Brasil 2012. 
B) Movimento Terra Brasil 2012. 
C) Grito da Terra Brasil 2012. 
D) Agita Terra Brasil 2012. 
 

22. O governo federal publicou, no "Diário Oficial da União", que sobe a alíquota do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para 35% de motocicletas, além de fornos micro-ondas e ar-condicionado importados. 
Também foi publicado no "Diário Oficial da União" que corrige a tabela de incidência do IPI sobre as chamadas 
bebidas frias, como: 
 
1 - Cervejas. 
2 - Refrigerantes.  
3 - Água. 
4 - Whisks. 
 
Complementa(m) corretamente o enunciado: 
 
A) apenas três afirmativas. 
B) todas as afirmativas. 
C) nenhuma das afirmativas. 
D) apenas uma afirmativa. 
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23. Imagem icônica mostra menina vietnamita correndo nua após o bombardeio.  
 

                                          
 
Na imagem, a menina vai ter sempre 9 anos de idade, gritando: "Muito quente! Muito quente!", enquanto corre em 
desespero pela rua que sai de seu vilarejo no Vietnã. Nua após sofrer ferimentos de explosivo napalm em um 
bombardeio, ela vai para sempre ser uma vítima sem nome. No dia 8 do mês de junho do ano de 2012, a fotografia 
mais famosa da Guerra do Vietnã completou: 
 
A) 20 anos. 
B) 30 anos. 
C) 50 anos. 
D) 40 anos. 
 

24. Sobre os efeitos e o consumo dos derivados do tabaco foram noticias no mês de maio: 
 
1 - Um estudo do Instituto Nacional do Câncer mostra que 37% dos 520 mil novos casos da doença, estimados 

para este ano, serão provocados pelo vício do fumo. 
2 - A cada ano o Brasil gasta menos no tratamento de doenças relacionadas ao cigarro. 
3 - Açaí pode ser usado para combater o enfisema pulmonar. 
4 - Região Sul tem a cultura do fumo, mesmo conhecendo bem os riscos do tabagismo. 
5 - Governo de SP realiza ação de combate ao cigarro no vão livre do Masp. 
6 - Tabagismo mata mais do que guerras. 
 
Complementam corretamente o enunciado: 
  
A) todas as afirmativas.  
B) nenhuma das afirmativas. 
C) apenas cinco afirmativas. 
D) apenas quatro afirmativas. 
 

25.  A partir de resíduos agroindustriais poluentes, como fezes de porco, a Embrapa desenvolveu dois tipos de 
fertilizantes orgânicos, tão eficientes quanto os tradicionais, segundo a empresa. Por reaproveitar os resíduos, a 
tecnologia é considerada um tipo:  
 
A) de Sorgo. 
B) de reciclagem. 
C) de biomassa. 
D) de energia. 
 

26. Dentre as fontes renováveis de energia pode - se dizer da origem, vantagens e desvantagens da energia hidráulica: 
 
1 - A água que movimenta as turbinas das usinas elétricas. 
2 - A água é devolvida para os rios nas mesmas condições anteriores ao uso. 
3 - Na fase de funcionamento, a hidroelétrica emite pouco GEE. 
4 - A construção das barragens e reservatórios altera o ambiente e provoca o deslocamento da população no 

entorno. 
 
Complementa(m) corretamente o enunciado: 
 
A) todas as afirmativas. 
B) apenas a afirmativa 1. 
C) apenas as afirmativas 3 e 4. 
D) apenas as afirmativas 2,3 e 4. 
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27. Em junho de 2012, a presidente Dilma Roussef participou do encontro do G20 - o grupo que reúne os principais 
países emergentes e avançados - no balneário de Los Cabos, no México, cujo principal tema de debate foi  a volta 
da economia mundial ao crescimento. Analise as afirmações sobre essa notícia. 
 
1 - A presidente Dilma e o ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendem que os países com superávits 

orçamentários – mais particularmente a Alemanha – adotem uma política de investimentos para criar demanda 
nos países com problemas. 

2 - Mostrando que está fazendo a sua parte, o Brasil deve coordenar com outros países dos Brics (Rússia, Índia, 
China e África do Sul) uma contribuição para que o Fundo Monetário Internacional (FMI) dobre seu poder de 
fogo contra a crise. 

3 - As 20 potências mais influentes do planeta concluíram a sétima cúpula do G20 com um claro respaldo aos 
planos da União Europeia para sair da crise a partir de uma maior integração fiscal e bancária, segundo a 
Declaração Final do encontro. 

 
São afirmações corretas e pertinentes: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
28. Para abertura de capital estreou no mês de maio na bolsa de valores norte-americana, que reúne empresas de 

tecnologia, o site de relacionamentos: 
 
A) Twitter. 
B) Facebook. 
C) Linkedin. 
D) MSN. 

 
29. O movimento denominado “Primavera Árabe” eclodiu em 2011 através de uma onda de protestos, revoltas e 

revoluções populares contra governos do mundo árabe a favor da instituição da democracia. O movimento se 
estende até os dias atuais conseguindo derrubar governos. É correto afirmar que: 
 
1 - A Líbia se envolveu numa violenta guerra civil com rebeldes, avançando lentamente sobre cidades ainda 

dominadas pelo regime de Kadafi que finalmente foi capturado e morto em sua cidade natal. 
2 - Os protestos da Tunísia levaram o presidente a fugir para a Arábia Saudita e o povo foi às urnas. 
3 - No Egito a Irmandade Muçulmana despontou como favorita nas apurações iniciais do pleito parlamentar. 
 
Atendem ao enunciado as afirmações: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas. 

 
30. Paralelamente à programação oficial das atividades da Rio+20 ocorreram eventos envolvendo ONGs e movimentos 

sociais através de conferências, oficinas participativas, atividades culturais e outras, debatendo e apresentando 
propostas para “esverdear” a economia urbana e políticas para o impulso do desenvolvimento sustentável. Dentre 
outros, podemos citar os seguintes encontros: 

 
1 - Cúpula dos Povos. 
2 - Encontro Global dos Municípios. 
3 - Conferência de prefeitos do fórum C40. 
4 - Jornadas de diálogo através de mesas redondas. 

  
Estão corretos os itens: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 2, e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
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31. De acordo com a Resolução CFP n° 10/2010 a qual institui e regulamenta a Escuta Psicológica de Crianças e 
Adolescentes envolvidos em situação de violência, na Rede de Proteção, é incorreto afirmar que: 
 
A) Os procedimentos técnicos e metodológicos devem levar em consideração as peculiaridades do 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 
B) O psicólogo no atendimento à criança e ao adolescente, ao produzir documentos, compartilhará informações 

relevantes e irrelevantes para qualificar o serviço prestado com outros profissionais envolvidos no atendimento, 
contribuindo para não revitimizar o atendido. 

C) A Escuta Psicológica consiste em oferecer lugar e tempo para a expressão das demandas e desejos da criança 
e do adolescente: a fala, a produção lúdica, o silêncio e expressões não verbais, entre outros. 

D) Em sua execução, a Escuta Psicológica deve respeitar a diversidade social, cultural e ética dos sujeitos, 
superando o atendimento serializado e burocrático que determinadas instituições exigem do psicólogo. 

 
32.  Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados: 

 
A) acompanhar a parturiente por todo período de trabalho de parto e pós parto, uma vez que não são permitidos 

acompanhantes durante as internações em Instituições Hospitalares. 
B) a permitir a presença, junto à parturiente, de quantos acompanhantes forem necessários durante todo o 

período de trabalho de parto. 
C) a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de 

parto, e pós-parto imediato.   
D) a permitir um acompanhante junto a parturiente durante o período de trabalho de parto, sendo este 

acompanhante indicado pelo médico responsável pela parturiente. 
 

33. É inerente à formação de um grupo a presença de um "campo grupal dinâmico", onde transitam fantasias e 
ansiedades. Zimerman (1997) descreve alguns fenômenos importantes que definem o campo grupal: 
 

I - A ressonância, que é um fenômeno comunicacional, onde a fala trazida por um membro do grupo vai ressoar 
em outro, transmitindo um significado afetivo equivalente, e assim, sucessivamente. 

II - O fenômeno do espelho, conhecido como galeria dos espelhos, onde cada um pode ser refletido nos, e pelos 
outros; o que nada mais é, do que a questão da identificação, onde o indivíduo se reconhece sendo 
reconhecido pelo outro, e assim vai formando a sua identidade. 

III - A função de "continente", ou seja, o grupo coeso exerce a função de ser continente das angústias e 
necessidades de cada um de seus integrantes.  

IV - O fenômeno da pertencência, chamado por Zimerman de vínculo do reconhecimento, que é "o quanto cada 
indivíduo necessita, de forma vital, ser reconhecido pelos demais do grupo com o alguém que, de fato, pertence 
ao grupo.” 

V - A discriminação, que é a capacidade de fazer a diferença entre o que pertence ao sujeito e o que é do outro; ou 
seja, diferenciar entre fantasia e realidade, presente e passado, entre o desejável e o que é possível naquele 
momento, etc. 

VI - A comunicação, seja ela verbal ou não-verbal, fenômeno essencial em qualquer grupo onde mensagens são 
enviadas e recebidas, podendo haver distorção e reações da parte de todos os membros do grupo. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas cinco afirmativas estão corretas. 
C) Apenas três afirmativas estão corretas. 
D) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
 

34. De acordo com o Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas, no que se refere 
à Declaração Psicológica, podemos afirmar que: 
 
A) A declaração é composta por identificação, exposição dos motivos, descrição da demanda, análise e 

conclusão. 
B) A declaração Psicológica é um documento decorrente da Avaliação Psicológica. 
C) É um documento expedido pelo Psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo 

como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 
D) É um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento 

psicológico, onde não deve ser feito registro de sintomas ou estados psicológicos. 
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35. A guarda do registro documental é de responsabilidade do psicólogo e/ou instituição em que ocorreu o serviço e 
seu período deve ser de no mínimo _______ anos, podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou ainda, em casos específicos que seja necessária a manutenção da guarda por mais 
tempo. 
 

Assinale a alternativa que preenche a lacuna corretamente. 
 

A) 03 (três)  
B) 10 (dez)  
C) 05 (cinco)  
D) 07 (sete)  

 

36. De acordo com o Código de Ética ao psicólogo é vedado: 
 

A) Desviar para o serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações 
atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. 

B) Estipular o valor de acordo com as características da atividade e comunicar ao usuário ou beneficiário antes do 
início do trabalho a ser realizado. 

C) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente. 

D) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à 
continuidade do trabalho. 

 

37. Os grupos costumam ser classificados através de várias taxionomias, mas a primeira e mais frequente classificação 
os divide em grupos primários e secundários.  
 

Assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Um grupo de estudo pode ser caracterizado como grupo primário, que se dissolverá quando tiverem concluído 
sua tarefa. 

B) A família é um exemplo de grupo primário por excelência. Nela o objetivo comum pode ser simplesmente a 
convivência. É o caso também da “turma” ou “gangue” juvenil. 

C) O grupo secundário, por sua vez, não se constitui num fim em si mesmo, mas num meio para que seus 
componentes atinjam fins externos ao grupo. As relações interpessoais costumam ser “frias”, interpessoais, 
racionais e formais. 

D) O grupo primário se caracteriza pela presença de laços afetivos íntimos e pessoais entre seus membros, pela 
espontaneidade no comportamento interpessoal, por possuir objetivos comuns (apesar de não 
necessariamente explícitos). 

 

38. A psicoterapia breve surgiu a partir de necessidades diferentes da técnica analítica clássica. Alguns pacientes 
buscam tratamento com objetivos definidos e circunscritos, em torno de um foco, um tema que possa constituir a 
base das interpretações. A indicação de um tratamento psicoterápico, seja ele breve ou não, somente é viável após 
a avaliação individualizada do paciente. Sifneos (1972, apud EIZIRIK et al., 1993) aponta as características 
importantes que devem ser observadas nos pacientes: 
 

(  ) Queixa circunscrita. 
(  ) Uma relação interpessoal significativa na infância. 
(  ) Motivação para a mudança e não somente alívio dos sintomas. 
(  ) Incapacidade de tolerar ansiedade e frustração. 
(  ) Capacidade de desenvolver uma relação com o terapeuta e interagir com ele. 
 

Assinalando (V) para verdadeiro e (F) para falso, indique a alternativa correta. 
 

A) F, V, V, V e F. 
B) V, V, V, F e V. 
C) V, V, V, V e V. 
D) V, V, F, V e V. 
 

39. “...um trabalho que é dado a um grupo de pessoas que possuem um “expertise individual”, que sejam responsáveis 
pela tomada de decisões individuais, que conservem um propósito comum e que possam juntos comunicar, 
compartilhar e consolidar conhecimentos para que planos sejam feitos, decisões futuras sejam influenciadas e 
ações sejam determinadas (PINHO, 2006).” 
 

No trecho citado acima, a autora faz referência: 
 

A) a atuação do profissional de psicologia. 
B) ao trabalho individual. 
C) ao trabalho ultradisciplinar.  
D) ao trabalho em equipe. 
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40. O conceito de avaliação psicológica é amplo, se refere ao modo de conhecer fenômenos e processos psicológicos 
por meio de procedimentos de diagnósticos e prognósticos, para criar as condições de aferição de dados e 
dimensionar esse conhecimento (ALCHIERI & CRUZ, 2003). _______________ são mais adequados para começar 
um exame ou avaliação psicológica. Eles refletem os aspectos mais estáveis da personalidade, e mais difíceis de 
serem modificados (OCAMPO, 1995). 
 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna no trecho acima. 
 
A) Os testes coletivos 
B) Os laudos psicométricos 
C) Os testes gráficos 
D) Os testes psiquiátricos 
 

41. A Resolução CFP n° 007/2003 institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes de avaliação psicológica. De acordo com esta resolução assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(  ) O documento deve, na linguagem escrita, apresentar uma redação bem estruturada e definida, expressando o 

que se quer comunicar, tendo uma ordenação que possibilite a compreensão por quem o lê, o que é fornecido 
pela estrutura, composição de parágrafos ou frases, além da correção gramatical.  

(  ) O emprego de frases e termos deve ser compatível com as expressões próprias da linguagem profissional, 
garantindo a precisão da comunicação, utilizando a diversidade de significações da linguagem popular, 
considerando a quem o documento será destinado.  

(  ) A linguagem nos documentos deve ser precisa, clara, inteligível e concisa, ou seja, deve-se restringir 
pontualmente às informações que se fizerem necessárias, recusando qualquer tipo de consideração que não 
tenha relação com a finalidade do documento específico. 

(  ) Os psicólogos devem se basear exclusivamente nos instrumentais técnicos que se configuram como métodos 
e técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito da pessoa 
ou grupo atendidos, e não sobre outros materiais e grupo atendidos, ou sobre outros materiais e documentos 
produzidos anteriormente, mesmo que pertinentes à matéria em questão.  

(  ) O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as questões de 
ordem psicológica) têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos 
constitutivos no processo de subjetivação, considerando, portanto, a  natureza dinâmica, definitiva e 
cristalizada do seu objeto de estudo. 

 
A sequência correta é: 
 
A) V, F, V, V, V. 
B) F, V, F, V, F. 
C) V, F, V, F, V. 
D) V, V, V, F, V. 

 
42. Dentre os mais respeitados autores da psicanálise, encontra-se Melanie Klein, nascida em 30 de março de 1882, a 

qual contribuiu com suas características peculiares de estilo, pensamento e escrita. Em meio a suas contribuições 
encontramos o seguinte: 
 
A) A fantasia inconsciente surge como parte de um processo natural de transformação de necessidades instintivas 

em fatos psíquicos, tornando-se representante mental das pulsões e adquirindo caráter de representação, num 
primeiro estágio, se este movimento tem sucesso, adquirindo caráter de uma imagem histórica inconsciente 
que se transforma numa primeira forma de fantasia. 

B) Em seu texto “Tendências criminosas em crianças normais” (1927), Melanie Klein sugere que o imaginário 
sádico e ideias semelhantes aos piores crimes também estão presentes no desenvolvimento anormal dos 
bebês e das crianças. 

C) A violência dos instintos assume significativa importância para a autora, assim como dos conflitos mais 
precoces entre forças antagônicas, conferindo uma intensidade de afetos e impulsos proporcional à 
capacidade de contenção e organização do psiquismo infantil.  

D) Uma de suas importantes instituições foi a descoberta de que a violência pulsional observada nos bebês sofre 
uma inflexão sobre a própria pessoa, originando o que ela veio chamar de um superego tardio, ou o que 
poderíamos nomear de “moralidade do Talião”. 
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43. De acordo com a Resolução CFP 010/2010, a qual institui a regulamentação da Escuta Psicológica de Crianças e 
Adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de Proteção, é incorreto afirmar que: 
 
A) O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre 

suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica, em consonância com os demais princípios do 
Código de Ética Profissional.   

B) O psicólogo, no atendimento à criança e ao adolescente, deve atuar na perspectiva da integralidade, 
considerando a violência como fenômeno complexo, multifatorial, social, cultural e historicamente construído, 
implicando em abordagem intersetorial e interprofissional.  

C) O psicólogo buscará, permanentemente, formação ético-política e social, a fim de se posicionar criticamente 
frente ao contexto social e cultural das demandas que lhe são endereçadas e contribuirá para o 
desenvolvimento da profissão, produzindo conhecimento, avaliando sua prática e publicizando seus resultados.   

D) O psicólogo atuará considerando a infância e a adolescência como fenômenos subjetivos pessoais, tendo 
autonomia teórica, técnica e metodológica, de acordo com os princípios éticos-políticos que norteiam a 
profissão.   

 
44. Segundo as instruções trazidas pela Lei n° 8.069/1990, também conhecida como Estatuto da Criança e do 

Adolescente, leia:  
 
I - Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, 

em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes e com problemas psiquiátricos. 

II - A manutenção ou reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer 
outra providência, caso em que será esta incluída em programas de orientação e auxílio. 

III - Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua 
situação reavaliada, no máximo, a cada 12 (doze) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com 
base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela 
possibilidade de reintegração familiar ou colocação em família substituta.  

IV - O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a 
legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência.  

V - Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no 
próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que 
seja a origem da filiação. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Todas as afirmativas estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
C) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas. 
D) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

45. “Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 
respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a auto reflexão exigida de cada indivíduo 
acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no 
exercício profissional. Portanto, a missão primordial de um código de ética profissional é de normatizar a natureza 
técnica do trabalho, e não apenas de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria.” 
 
De acordo com a asserção e a razão expostas acima, responda corretamente: 
 
A) A asserção e a razão estão corretas. 
B) A asserção está correta e a razão incorreta.  
C) A asserção está incorreta e a razão está correta. 
D) A asserção e a razão estão incorretas. 
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46. Joana é psicóloga há 10 anos, e no início de sua prática mantinha o costume de registrar em forma de relatório os 
procedimentos relacionados aos serviços psicológicos prestados na instituição, para a qual ainda trabalha, 
organizando-os em pastas. 
 
Após um tempo de trabalho, julgou-se mais experiente e viu como desnecessários tais procedimentos burocráticos, 
tendo em vista o tempo que lhe tomavam e a crescente demanda de trabalho para a qual era solicitada, 
abandonando, assim, tal prática. 
 
De acordo com a Resolução CFP 01/2009, Joana: 
 
A) Deve imediatamente retomar sua prática, uma vez que esta Resolução entrou em vigência no ano de 2009 e 

dispõe exatamente sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de serviços 
psicológicos. 

B) Deve extinguir imediatamente seus antigos registros, uma vez que esta Resolução discorre exatamente sobre 
o direito a privacidade do público atendido por profissionais psicólogos, tornando restrito o registro dos serviços 
prestados à casos judiciais. 

C) Deve retomar sua antiga prática de registro dos serviços prestados dentro do prazo de seis meses, como 
oferecido pela Resolução, uma vez que esta dispõe sobre a obrigatoriedade do registro dos serviços 
psicológicos prestados. 

D) Não deve se preocupar, uma vez que, mesmo que tal resolução disponha sobre a obrigatoriedade do registro 
dos serviços psicológicos prestados, a mesma traz ainda que sua aplicabilidade abrange apenas o campo 
clínico, eximindo o campo institucional. 

 
47. A Lei n° 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em seu Capítulo II, o qual abarca os 
Princípios e Diretrizes, encontra-se o art. 7º, o qual traz que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
 
I - Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
II - Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
III - Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
IV - Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
V - Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
VI - Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
VII - Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 
VIII - Participação da comunidade. 
 
A respeito das informações trazidas acima, assinale a alternativa correta. 
 
A) A universalidade de assistência não constitui um princípio abarcado pelo art. 7º desta Lei, constando apenas 

na letra da Constituição Federal. 
B) A participação da comunidade, apesar de constituir requisito de fundamental importância, não se encontra 

regulamentada nos princípios deste artigo. 
C) Todos os princípios acima podem ser encontrados no texto do art. 7º da Lei 8.080/1990, a qual regulamenta o 

funcionamento do sistema SUS em todo o território nacional. 
D) A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário, descrita 

acima, mesmo que de suma importância, não é um princípio encontrado no bojo do art. 7º desta Lei. 
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48. Dentre os ramos da Psicologia, encontramos a Psicologia Institucional, sobre a qual podemos afirmar que: 
 
I - É o termo usado para designar a abordagem da psicologia nas instituições, fundamentada no referencial 

psicanalítico. Surgiu na Argentina na década de 60 e difundiu-se no Brasil através do estado de Rio Grande do 
Sul.  

II - José Bleger contribuiu de maneira fundamental para o desenvolvimento de métodos de trabalho a nível 
institucional, ampliando seus estudos sobre grupos e entendendo que a instituição é um grupo que resulta de 
acordos que se fazem entre a organização e as pessoas a quem a organização confia as atribuições contidas 
nas funções. 

III - Entendendo a dinâmica institucional, Bleger, enfatiza a importância dos objetivos do psicólogo e os objetivos da 
instituição, e propõe que a Psicologia Institucional é constituída por um processo de investigação e ação, onde 
o método clínico de indagação operativa é um instrumento básico de pesquisa. 

IV - Bleger afirma que a ocorrência de uma mudança de paradigmas em relação aos campos de atuação do 
psicólogo, no âmbito individual e privado, relacionados somente a problemas psicopatológicos  e no campo de 
promoção à saúde, abriu amplas possibilidades para atuação em grupos, empresas e instituições.  

V - O psicólogo, ao atuar em uma instituição, deverá interessar-se pela mesma como organismo concreto, sem 
deixar de lado seu principal objetivo: de estudar os fenômenos humanos que se dão em relação com a 
estrutura, a dinâmica e os objetivos da instituição. 

 
De acordo com as informações acima, assinale alternativa correta. 
 
A) Apenas duas estão incorretas. 
B) Todas estão corretas. 
C) Todas estão incorretas. 
D) Apenas duas estão corretas. 
 

49. A palavra inteligência vem do latim “intelligentia”, que por sua vez nasce do verbo “intelligere”, formado por “inter” = 
“tra” e “legere” = ler, captar, “sacar” e também “ligar”. 

Segundo Howard Gardner, existem ao todo sete tipos de inteligência, sendo que  todos possuem pouco dos sete 
tipos combinados dentro de si.  

 
Abaixo encontramos as descrições das múltiplas inteligências: 
 
I - Os componentes centrais desta inteligência são uma sensibilidade para os sons, ritmos e significados das 

palavras, além de uma especial percepção das diferentes funções da linguagem. É a habilidade para usar a 
linguagem para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias.  

II - Esta inteligência se manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça 
musical. Inclui discriminação de sons, habilidade para perceber temas musicais, sensibilidade para ritmos, 
texturas e timbre, e habilidade para produzir e/ou reproduzir música.  

III - Os componentes centrais desta inteligência são descritos por Gardner como uma sensibilidade para padrões, 
ordem e sistematização. É a habilidade para explorar relações, categorias e padrões, através da manipulação 
de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma controlada; é a habilidade para lidar com séries de 
raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los.  

IV - É a capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. É a habilidade para manipular 
formas ou objetos mentalmente e, a partir das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa 
representação visual ou espacial.  

V - Esta inteligência se refere à habilidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de 
todo o corpo. É a habilidade para usar a coordenação grossa ou fina em esportes, artes cênicas ou plásticas 
no controle dos movimentos do corpo e na manipulação de objetos com destreza.  

VI - Esta inteligência pode ser descrita como uma habilidade para entender e responder adequadamente a 
humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas. Ela é melhor apreciada na observação de 
psicoterapeutas, professores, políticos e vendedores bem sucedidos.  

VII - Esta inteligência é o correlativo interno da inteligência interpessoal, isto é, a habilidade para ter acesso aos 
próprios sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar mão deles na solução de problemas 
pessoais.  

 
Marque a alternativa que relaciona corretamente o numeral referente à descrição do tipo de inteligência ao seu 
nome. 
 
A) I - Linguística, II - Musical, III - Lógico-matemática, IV - Espacial, V - Cinestésica, VI - Interpessoal, VII - 

Intrapessoal. 
B) I – Musical, II – Linguística, III - Lógico-matemática, IV - Espacial, V - Cinestésica, VI - Interpessoal, VII - 

Intrapessoal. 
C) I - Linguística, II - Musical, III - Lógico-matemática, IV – Espacial, V – Interpessoal, VI – Cinestésica, VII – 

Intrapessoal. 
D) I - Linguística, II - Musical, III - Espacial, IV – Lógico-matemática, V - Cinestésica, VI - Interpessoal, VII - 

Intrapessoal. 
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50. Um dos grandes contribuidores para a Psicologia do Desenvolvimento foi Jean Piaget, que em sua “Teoria dos 
Estágios” desvenda características do pensamento de cada estágio do desenvolvimento infantil, chamados 
sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal. A respeito do estágio pré-operatório 
podemos afirmar que, além de ser o segundo estágio de desenvolvimento, que coincide com a fase pré-escolar e 
vai dos dois anos de idade até os sete anos em média, tem como características observáveis mais importantes: 
 
I - Inteligência simbólica. 
II - O pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico. 
III - A centralização (apenas um aspecto de determinada situação é considerado). 
IV - A confusão entre aparência e realidade. 
V - Ausência da noção de reversibilidade. 
VI - O raciocínio transdutivo (aplicação de uma mesma explicação a situações parecidas). 
VII - A característica do animismo (vida a seres inanimados). 
 
Segundo as informações acima, é correto afirmar: 
 
A) O item III não corresponde a uma característica deste estágio. 
B) Todos itens acima correspondem ao estágio operatório-concreto, e não ao pré-operatório. 
C) O item VII é característico do estágio sensório-motor e não do pré-operatório. 
D) Todos os itens correspondem ao estágio pré-operatório. 
 
 

 
 

 
  




