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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

LEIA TODOS OS TEXTOS, COM ATENÇÃO, PARA 
RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 

 

 
TEXTO A 

 

 
 

TEXTO B 
      Se Vasco cair, Eurico ameaça “implodir” Dinamite. 
      O ex-presidente do Vasco, Eurico Miranda, mandou 
um recado ameaçador ao atual mandatário, Roberto 
Dinamite, em entrevista à Rádio Bandeirantes. 
     “Pense muito no que está fazendo com o Vasco, 
porque você não vai sair impune disso. Garanto que, nem 
que seja a última coisa que eu venha a fazer na minha 
vida, se o Vasco cair para a      Segunda Divisão, eu vou 
acabar com você, com as suas vidas política e particular. 
Você só merece isso. Estou dizendo isso com  todas as 
letras. Faça o diabo para impedir que o Vasco seja 
rebaixado.   Pode continuar fazendo as suas lambanças, a 
sua auditoria, mas não deixe o Vasco cair. Se o Vasco for 
para a segunda divisão, eu vou acabar com você”, 
disparou. 
(Fonte:http://blog.miltonneves.ig.com.br/2008/10/21/se
-vasco-cair-eurico-ameaca-implodir-com-dinamite/ 
(acessado em 10/06/12). 

 
1) Tendo em vista que há uma correlação entre os 
textos A e B, assinale a alternativa coerente acerca dos 
dois textos. 
 
a) Fazendo referência a um filme (texto A), o site de 
humor não faz uma pilhéria, aludindo à remota 
possibilidade de o Vasco se manter na primeira divisão 
(Texto B). 

b) O fato de o patrocinador, no primeiro texto, chamar-se 
champs – “campeão” em inglês – não se configura como 
uma ironia em relação à situação do clube, no segundo 
texto. 
c) Para o leitor que não está familiarizado com o futebol, 
o título do texto B pode contribuir na construção do 
significado do A. 
d) Ambos os textos, fazendo menção ao rebaixamento da 
equipe carioca, mostram-se como expressões de 
contrariedade ao rebaixamento. 
e) A força semântica de “milagre” não pode se referir, 
com proporção de eventos bíblicos, à dificuldade em 
solucionar a situação do time. 

 
TEXTO C 

 

NOVO RUMO PROFISSIONAL 
Mudança de emprego ou de área de atuação deve ser 

encarada como possibilidade de autodescoberta 
 

 1      Pode ser um giro de 180 graus em outra direção ou 
uma mudança mais amena, para uma atividade 
relacionada à que você já executa. Não importa o 
tamanho do passo. Nem se você trocou estabilidade e um 
bom salário para investir num sonho. Ao longo da vida 
profissional, mais cedo ou mais tarde, todo mundo ensaia 
mudar de emprego ou de profissão em razão de novos 
projetos, desafios e insatisfações. 
9      Esse momento normalmente acontece, segundo a 
psicóloga empresarial Márcia Coimbra, quando o 
profissional decide pautar sua trajetória no trabalho 
tendo em vista desejos pessoais. Além de trazer mais 
bem-estar quando são efetivamente realizadas, as 
transições profissionais ainda podem ser encaradas como 
uma possibilidade de autodescoberta, de 
reconhecimento da própria identidade. 
 17      No livro Identidade de trabalho – Estratégias não-
governamentais para reinventar sua carreira, editado 
pela Havard Business School Press, Hermínia Ibarra, 
professora de comportamento empresarial em 
Fontainebleau, na França, explica que, para ter 
satisfação, é preciso haver identificação com o trabalho. 
“Mas ela não é um tesouro escondido no fundo de cada 
um, esperando para ser descoberto. Ao contrário, é 
constituída de muitas possibilidades. Algumas tangíveis e 
concretas, outras definidas por coisas que fazemos e pelo 
meio onde vivemos, e outras que existem apenas na 
especulação de um futuro potencial e dos sonhos 
pessoais. É preciso estar sempre atento a tudo isso e de 
olho nas oportunidades”, afirma. 
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 31     Na maioria das carreiras bem-sucedidas, segundo a 
autora, sempre existe um processo de tentativa e erro, 
de aprender fazendo, em que a experiência do aqui e 
agora ajuda a desenvolver as ideias sobre o que é 
plausível (e desejável) para o futuro, para a mudança. 
Portanto, o conselho é: “Se você está vislumbrando 
possibilidades em outras carreiras, corra para testá-las.” 
38     Foi o que resolveu fazer a ex-funcionária pública 
Ivana Marques Macedo Forte, de 40 anos. Em 1999, ela 
pediu exoneração do cargo que ocupava na prefeitura, 
para batalhar emprego em uma empresa privada. Mas 
ainda não era o que ela queria. Depois de seis anos 
trabalhando na MBR como gerente de produção, decidiu 
respeitar o que ditava sua personalidade. “Nas duas 
guinadas que dei em minha vida profissional, as pessoas 
me tacharam de louca. Mas sempre tive uma veia 
empreendedora muito forte e queria poder usufruir de 
total autonomia, de praticar a gestão na qual acredito”, 
diz. 
  50   Com o marido e o irmão, ela abriu um fábrica de 
pães e hoje colhe frutos de sua coragem e determinação. 
“Estou feliz como nunca me senti em toda a minha vida 
profissional”, completa. 
 (Vanessa Jacinto/ Estado de Minas, acesso em 10/06/12) 

 
2) O conteúdo desse texto, extraído do caderno 
Emprego, do jornal Estado de Minas, está voltado para: 
 
a) a seleção de profissionais capacitados. 
b) o surgimento de novas fontes de renda. 
c) a mudança de emprego em razão de novos objetivos. 
d) a divulgação de oportunidades de emprego. 
e) a divulgação de vagas no mercado de trabalho. 
 
3) Em: “Mas ela não é um tesouro escondido no fundo 
de cada um” (linha 23), a palavra destacada se refere a: 
 
a) carreira 
b) satisfação 
c) identificação 
d) especulação 
e) pessoa 
 
4) O trecho reescrito que não altera o sentido do texto 
original é: 
 
a) Ainda que você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
b) Quando você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 

c) Onde você estiver vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
d) Caso você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
e) Conforme você esteja vislumbrando possibilidades em 
outras carreiras, corra para testá-las. 
 
5)  “Algumas tangíveis e concretas, outras definidas por 
coisas que fazemos e pelo meio onde vivemos”. *linha 
25] A palavra destacada pode ser substituída 
CORRETAMENTE por: 
 
a) que 
b) aonde 
c) nos quais 
d) o qual 
e) em que 

 
TEXTO D 

 
AÍ, GALERA 

 
Jogadores de futebol podem ser vítimas de 
estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 
jogador de futebol dizendo "estereotipação"? E, no 
entanto, por que não? 
- Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 
- Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais 
esportistas, aqui presentes ou no recesso dos seus lares. 
- Como é? 
- Aí galera. 
- Quais são as instruções do técnico? 
- Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 
contenção coordenada, com energia otimizada, na zona 
de preparação, aumentam as probabilidades de, 
recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe 
agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, 
valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema 
oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo 
da ação. 
- Ahn? 
- É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem 
calça. 
- Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 
- Posso dirigir uma mensagem de caráter sentimental, 
algo banal, talvez mesmo previsível e piegas, a uma 
pessoa à qual sou ligado por razões, inclusive, genéticas? 
- Pode. 
- Uma saudação para a minha progenitora. 
- Como é? 
- Alô, mamãe! 
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- Estou vendo que você é um, um... 
- Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 
corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 
algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 
sabota a estereotipação? 
- Estereoquê? 
- Um chato? 
- Isso. 

(Luís Fernando Veríssimo) 
 

 
6) Assinale a alternativa que retrata, no texto, duas 
situações relacionadas, que fogem à expectativa do 
público.  
 
a) A linguagem muito formal do jogador, inadequada à 
situação da entrevista, e um entrevistador que não 
entende nada do que lhe é dito.  
b) O uso da expressão "galera", por parte do 
entrevistador, e da expressão "progenitora", por parte do 
jogador. 
c) O desconhecimento, por parte do entrevistador, da 
palavra "estereotipação", e a fala do jogador em "é pra 
dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles sem calça". 
d) O fato de os jogadores de futebol serem vítimas de 
estereotipação e o jogador entrevistado não 
corresponder ao estereótipo. 
e) O fato de o entrevistador se expressar muito bem e o 
jogador não falar em linguagem padrão. 
 
7) A expressão "pegá eles sem calça" poderia ser 
SUBSTITUÍDA, em língua culta formal,  sem 
comprometimento de sentido,  por pegá-los... 
 
a) na mentira. 
b) desprevenidos. 
c) em flagrante. 
d) rapidamente. 
e) nus. 

TEXTO E 
 

DIARIAMENTE 
 

“Para calar a boca: Rícino 
Para lavar a roupa: Omo 
Para viagem longa: Jato 

Para difíceis contas: Calculadora 
Para o pneu na lona: Jacaré 

Para a pantalona: Nesga 
Para pular a onda: Litoral 

Para lápis ter ponta: Apontador 
Para o Pará e o Amazonas: Látex 

[...] 
Para levar na escola: Condução 

Para os dias de folga: Namorado 
Para o automóvel que capota: Guincho 

[...] 
Para saber a resposta: Vide-o-verso 

Para escolher a compota: Jundiaí 
Para a menina que engorda: Hipofagi 

Para a comida das orcas: Krill 
Para o telefone que toca 

Para a água lá na poça 
Para a mesa que vai ser posta 

Para você o que você gosta: Diariamente” 
 

(Marisa Monte) 
 

 
8) A letra da canção apresenta uma construção especial, 
graças à repetição da palavra para. Sobre essa 
preposição, pode-se afirmar que ela transmite a ideia 
de: 
 
a) causa 
b) assunto 
c) companhia  
d) finalidade 
e) consequência  
 
9)  Identifique a alternativa em que se classificou 
INCORRETAMENTE a oração destacada: 
 
a) Embora se alimentasse bem, não apresentava boa 
saúde (subordinada adverbial concessiva). 
b) Ele apresentava uma boa saúde, visto que sempre se 
alimentava bem (subordinada adverbial causal). 
c) Melhorava de aparência, à medida que deixava de 
fumar (subordinada adverbial proporcional). 
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d) O movimento no restaurante era tanto, que 
desistimos de comer (subordinada adverbial 
consecutiva). 
e) Ainda que estivesse quase sem respirar, ele não 
deixava de fumar (subordinada adverbial conformativa). 
 

TEXTO F 
 

 
 

TEXTO G 
 

 
 
 
 
 

 
10) Assinale a alternativa que melhor descreve as 
críticas apresentadas nas duas charges. 
 
a) Na segunda charge, ao criticar a estampa de camuflagem, 
o chargista quis mostrar as novas tendências no mundo da 
moda – o padrão soja e pasto.   
b) Na primeira charge, ao trocar o pinguim de lugar, o 
chargista critica o aquecimento global, representado pelo 
calor do fogão. 
c) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis representar as mudanças na decoração da 
cozinha. 
d) Na segunda charge, ao criticar a vestimenta do soldado, o 
chargista quis mostrar que o padrão camuflagem não está 
mais na moda. 
e) Na primeira charge, ao colocar o pinguim sobre o fogão, o 
chargista quis mostrar a resiliência dos animais, que se 
adaptam a quaisquer condições climáticas.   
 

ATUALIDADES 
 
11) Marque a assertiva CORRETA. Criado pelo Ministério 
da Saúde através da Portaria nº 719, de 07 de abril de 
2011, o Programa Academia da Saúde:   
 
a) A academia contará com um professor que 
disponibilizará aulas mensais para orientação e avaliação. 
b) O instrutor deverá ser contratado pelo MS e terá que 
selecionar os praticantes já acostumados com as 
atividades. 
c) O principal objetivo é contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir de infraestrutura, 
equipamentos e quadro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais e atividade física e de 
lazer e modos de vida saudáveis. 
d) A academia terá uma equipe multidisciplinar que 
deverá selecionar jovens capacitados para desenvolver o 
esporte. 
e) Tem como objetivo descobrir novos talentos e 
incentivar o hábito da prática esportiva. 
 
12) Os planos de saúde tiveram em 2012 cinco 
importantes alterações, dentre elas podemos citar: 
 
a) Nova listagem de coberturas obrigatórias e Mapa da 
Rede Conveniada na Internet. 
b) Tempo Máximo para Atendimento e Desconto para 
reabilitação à Saúde. 
c) Criação de um Sistema de consulta para a lista de 
procedimentos e Desconto para tratamento à Saúde 
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d) Tempo Mínimo para Atendimento e Mapa da Rede 
Conveniada na Internet. 
e) A e D estão corretas. 
 
13) No dia 10/07/2012, a Assembléia Legislativa do 
Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, um 
substitutivo apresentado pela deputada Valéria Macedo 
ao Projeto de Lei nº 159/2011, de sua autoria, que 
estabelece:  
 
a) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo o 
território maranhense.  
b) Fixar piso para as categorias da enfermagem em todo 
o território maranhense bem como a jornada de trabalho 
de 30 horas semanais. 
c) A jornada de trabalho de 30 horas semanais.  
d) A jornada de trabalho de 30 horas semanais, fixar piso 
salarial para as categorias da enfermagem em todo o 
território nacional. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Sobre o Programa de Redução de Danos coloque V 
(verdadeiro) ou F (falso): 
 
( ) São , ações preventivas, como a substituição 
de cachimbos. 
Tentar regularizar a alimentação e o sono, o que reduz o 
risco de anemia e desnutrição e impede o 
agravamento de doenças físicas e mentais. 
( ) A valorização e estimulo a vivência das habilidades 
e potencialidades do usuário deverá ficar para outro 
momento, agora o mais importante é afastá-lo da 
droga. 
( ) Incentivar o dependente de crack a cuidar de si, 
sendo necessário que ele interrompa totalmente o uso 
da droga, é a estratégia central das ações de 
Redução de Danos à saúde do usuário. 
( ) O esforço é pela preservação da vida. Do mesmo 
modo, as estratégias de redução de danos se 
caracterizam pela tolerância, pois evitam o julgamento 
moral sobre os comportamentos relacionados ao 
uso do crack e às práticas sexuais, assim como 
intervenções autoritárias e preconceituosas. 
(   ) Oferecer estes serviços de abordagem, na própria 
rua e nos contextos de uso da droga, também 
pode evitar a exposição a outras situações de risco e 
aproximar o usuário das instituições de saúde. 
Marque a opção que tem a sequência CORRETA: 
 
a) V,V,V,V,V,V 
b) V,V,F,,F,F,F 

c) F,F,V,V,F,V 
d) F,F,F,F,F,V 
e) V,V,F,F,V,V 

 
15) Marque a alternativa INCORRETA quanto aos 
benefícios do Cartão Saúde SUS: 
 
a) O profissional da saúde terá acesso à varias 
informações do paciente, tais como: Diagnósticos 
anteriores, Remédios indicados, Datas de últimas 
consultas, dentre outras informações. 
b) O usuário poderá retirar medicamentos em farmácias 
básicas. 
c) Marcas exames e consultas com agilidade. 
d) Identifica o usuário. 
e) Serve para atendimento em todas as redes de 
hospitais públicos e privados. 
 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
16) José Roberto escreveu diversas vezes o ano de 2012 
horizontalmente, como mostra na figura abaixo. Após, 
ele desenhou 2012 retângulos, cada um ao redor de 
cada um dos números 2012 que podiam ser lidos 
verticalmente. Qual é a soma de todos os algarismos 
escritos por José Roberto? 
 

 
a) 10000 
b) 10060 
c) 12012 
d) 20120 
e) 10075 
 
17) Em uma caixa contém bolas verdes e azuis. Jonathan 
retirou 60% das bolas, observou que 55% dessas bolas 
eram verdes e devolveu todas as bolas para a caixa. 
Qual é o maior percentual possível de bolas verdes na 
caixa? 
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a) 60% 
b) 73% 
c) 65% 
d) 68% 
e) 75% 
 
18) O retângulo abaixo, que foi recortado de uma folha 
de papel quadriculado, mede 4 cm de largura por 5 cm 
de altura. Determine qual é o espaço da região cinzenta. 

 
a) 11 cm2 

b) 12,5 cm2 

c) 13 cm2 

d) 10 cm2 

e) 14,5 cm2 

 
19) Laura anotou cinco números em uma folha de papel. 
Escondendo cada um deles e somando os outros quatro, 
ela obteve os seguintes resultados: 29, 32, 35, 39 e 41. 
Qual é a soma do maior com o menor dos números que 
Laura escreveu? 
 
a) 10 
b) 18 
c) 12 
d) 15 
e) 20 
 
20) A figura abaixo mostra que, foi composta por oito 
trapézios isósceles idênticos, cuja base maior mede 10 
cm. Qual é a medida, em centímetros, da base menor de 
cada um desses trapézios? 

 
a) 4 
b) 4,5 
c) 5,5 
d) 6 
e) 5 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A abordagem clínica com crianças difere da 
abordagem Clínica com adolescentes e com adultos. Em 
relação à Teoria e Técnica Psicanalítica na Clínica com 
crianças, podemos AFIRMAR: 
 
a) Para Melanie Klein a transferência é o instrumento 
principal para conhecer o que acontece na mente da 
criança, e também para descobrir e reconstruir sua 
história inicial. 
b) Segundo Melanie Klein somente isolando a criança de 
seu meio familiar pode-se conseguir a neurose de 
transferência, indispensável para a repetição dos 
sintomas e sua cura. 
c) Para Ana Freud a Clínica Psicanalítica com crianças só 
poderá ocorrer mediante o processo transferencial. 
d) Melanie Klein considera que as crianças não têm 
capacidade de transferência, sendo prioritário realizar 
um processo de estabelecimento de confiança. 
e) Ana Freud acredita que o descobrimento da fantasia 
transferencial constitui o principal meio de cura na Clínica 
Psicanalítica com crianças. 
 
22) A aplicação do método analítico aos transtornos e 
enfermidades de crianças iniciou com qual dos 
psicanalistas abaixo relacionados? 
 
a) Donald Winnicot. 
b) Ana Freud. 
c) Melanie Klein. 
d) Sigmund Freud. 
e) Bruno Bettelheim. 
 
23) Um paciente de 14 anos apresenta padrão de 
agressão, mentiras, roubo, vandalismo e sérias violações 
das regras sociais. Características que obedecem a 
critérios diagnósticos de acordo com o DSM-IV para: 
 
a) Transtorno de Personalidade Anti-social. 
b) Transtorno de Conduta. 
c) Transtorno Desafiador de Oposição. 
d) Transtorno de Personalidade Borderline. 
e) TDAH. 
 
24) A Terapia Cognitivo-comportamental é uma 
modalidade de Psicoterapia que envolve um conjunto 
de explicações sobre a origem e a manutenção dos 
transtornos mentais e de técnicas para modificá-los. 
Parte do pressuposto de que pensamentos e crenças 
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distorcidos ou errados podem influenciar nossas 
emoções e nosso comportamento, sendo responsáveis 
pelo aparecimento de sintomas. Dentre as técnicas 
abaixo relacionadas, assinale aquela que NÃO faz parte 
da terapia cognitivo-comportamental. 
 
a) Exposição e Prevenção de Rituais. 
b) Psicoeducação. 
c) Descatastrofização.  
d) Questionamento Socrático. 
e ) Evitações. 
 
25) O Psicodiagnóstico é um processo realizado com a 
aplicação de testes de personalidade, projetivos ou 
expressivos que requer critérios de validade, precisão e 
utilidade desses instrumentos de avaliação. Qual dos 
testes abaixo foi invalidado pelo Conselho Federal de 
Psicologia, a partir de 10 de maio de 2012. 
 
a) HTP. 
b) Rorschach. 
c) TAT. 
d) PMK. 
e) BFP. 
 
26) Abordagem Psicológica com bases na Filosofia 
Humanista, Existencialista e Fenomenológica, com 
Psicoterapia não diretiva, que se sustenta na relação 
cliente-terapêuta, este visto como um facilitador do 
processo de auto-realização e auto-gestão do cliente. 
 
a)Grupo-Análise. 
b)Gestalt Terapia. 
c)Centrada na Pessoa. 
d)Analítica. 
e)Transpessoal. 
 
27) Assinale a alternativa CORRETA sobre as Teorias 
Psicológicas e Abordagens Psicoterápicas: 
 
a) Skinner postulou sobre o Condicionamento Clássico ou 
respondente, a partir de seus experimentos com ratos na 
caixa de Skinner. 
b) A Gestalt Terapia busca trazer à consciência 
fenômenos inconscientes através de exercícios de 
imaginação ativa. 
c) Carl Jung em sua Teoria dos Arquétipos fala de 
conceitos como Sombra e Persona, referindo-se a 
aspectos da personalidade humana. 
d) O Psicodrama criado por Kurt Lewin é uma técnica 
utilizada em Psicoterapia e busca a tomada de 

consciência com foco no aqui-agora, resgatando a 
espontaneidade do paciente. 
e) A abordagem Cognitivista aplicada na Psicoterapia visa 
a conscientização dos conteúdos profundos que foram 
reprimidos da consciência. 
 
28) Á respeito da Teoria da Aprendizagem Social 
representada por Albert Bandura, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
a) A Teoria da Aprendizagem Social explica a 
aprendizagem como um processo que está sob a 
influência da interação recíproca de fatores ambientais, 
comportamentais e cognitivos. 
b) A Teoria da Aprendizagem Social considera que os 
indivíduos não são organismos passivos diante de 
estímulos ambientais, mas são organismos ativos, com 
capacidade de focalizar, selecionar e organizar os 
estímulos que influenciam seu comportamento. 
c) A Teoria da Aprendizagem Social enfatiza os processos 
auto-reguladores da conduta. 
d) A Teoria da Aprendizagem Social acredita que a 
aprendizagem de hábitos sociais ocorre através da 
observação e imitação de modelos sociais. 
e) A Teoria da Aprendizagem Social é uma Teoria 
derivada das teorias cognitivistas, compreendendo a 
aprendizagem significativa e surgiu como uma crítica às 
Teorias de condicionamento. 
 
29) Considerando o desenvolvimento Psicossexual 
descrito na Teoria da Sexualidade Infantil, de Freud, 
marque a alternativa CORRETA quanto ás formas de 
interação da criança com o mundo externo no estágio 
oral. 
 
a) Sublimação e formação reativa. 
b) Identificação e projeção. 
c) Incorporação e introjeção. 
d ) Expulsivo e retensivo. 
e) Instintivo e diferenciado. 
 
30) De acordo com a Teoria de Piaget, o indivíduo passa 
por estágios em seu desenvolvimento intelectual, e o 
pensamento se caracteriza de forma qualitativamente 
diferenciada da infância à fase adulta. São 
características do pensamento pré-operacional segundo 
Jean Piaget. 
 
a) Raciocínio lógico e reversibilidade. 
b) Egocentrismo e animismo. 
c) Abstrato e hipotético. 
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d) Dedutivo e transdutivo. 
e) Concreto e abstrato. 
 
31) Os profissionais de saúde estão expostos à carga de 
estresse, inerentes à natureza do trabalho, ao lidar com 
a doença, dor e morte. A Síndrome de Burnout é comum 
em profissionais que tem contato com demandas 
humanas. Assinale a alternativa que se refere às 
principais características dessa Síndrome ocupacional 
que pode comprometer a saúde do profissional da área 
da saúde. 
 
a) Exaustão emocional, despersonalização e falta de 
realização pessoal no trabalho. 
b) Crise existencial e depressão reativa. 
c) Estresse e ansiedade. 
d) Esgotamento físico e nervoso. 
e) Estresse ocupacional  e esgotamento.  
 
32) A forma de conceber, tratar, se relacionar e 
enfrentar o transtorno mental é socialmente construída 
através da História. A Psiquiatria, a princípio, reproduz a 
exclusão social ao internar o doente mental em asilos, e 
só bem mais tarde, com o advento da Reforma 
Psiquiátrica é proposta a inclusão social e cidadania 
para a pessoa com transtorno mental. Nesse processo, 
algumas correntes de pensamento foram discutindo 
sobre a loucura, como por exemplo, o movimento da 
Antipsiquiatria, sendo Michel Foucault seu principal 
articulador. Qual das ideias abaixo representa melhor 
esse movimento. 
 
a) Oposição á ideia de que a doença mental seja uma 
doença do cérebro, como enfatizada pela Psiquiatria 
clássica, sendo a doença mental entendida pela 
Antipsiquiatria como um problema social. 
b) A loucura é vista de forma positiva, permitindo-se ao 
indivíduo romper com as formas de repressão social. 
c) Defende a Institucionalização como forma de 
promover o tratamento do doente mental. 
d) Considera a etiologia biológica dos transtornos 
mentais, que deve ser tratado com medicação e não 
eletrochoques. 
e) Preconiza o isolamento á serviço da prevenção moral, 
a fim de conter os impulsos do doente mental e reeducá-
lo. 
 
 
 
 

33) As ideias do médico francês Phillipe Pinel se 
destacam como um marco no nascimento da Psiquiatria. 
Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa que 
NÃO está de acordo com as concepções e ações de 
Pinel. 
 
a) Classifica o espaço institucional asilar e redistribui os 
enfermos, ou seja, organiza e legitima um lugar para o 
exercício de um saber, ou seja, o asilo, posteriormente, 
Hospital Psiquiátrico. 
b) Promove o arranjo nosográfico das alienações mentais, 
instituindo um saber psiquiátrico à ciência alienista. 
c) Impõe uma relação específica de poder entre médico e 
enfermo, explícito no “tratamento moral”. 
d) Analisa o isolamento do alienado como fenômeno 
historicamente construído, anterior á modernidade e 
desvinculado de qualquer medicalização da loucura. 
e) A ideia de incurabilidade da loucura é lentamente 
substituída pela ideia de cronicidade. 
 
34) A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi influenciada 
pelas ideias do italiano Franco Basaglia, que rompe com 
a Psiquiatria clássica, ao propor a Psiquiatria Social ou 
Comunitária, enfocando principalmente: 
a) A desinstitucionalização do sujeito acometido pelo 
transtorno mental, sendo recomposto em sua totalidade 
relacional com o grupo social. 
b) O serviço de internação hospitalar ganha ênfase, 
juntamente com novos procedimentos terapêuticos. 
c) A família do portador de retardo mental é incluída nos 
serviços de atendimento comunitário. 
d) Institui intervenções de caráter multidisciplinar e 
reeducação moral. 
e) O modelo hospitalocêntrico e biomédico. 
 
35) A classificação das doenças mentais foi estabelecida 
por Kraepelim em 1883, entendendo a doença mental 
como uma enfermidade do encéfalo, preocupava-se 
mais com o funcionamento do pensamento do que com 
seus conteúdos. Afastando-se dessas ideias, Freud, 
fundador da psicanálise considera sobre a patologia 
psíquica. 
 
a) A diferença entre o normal e o patológico é, na 
realidade, uma diferença de grau,  e não de qualidade. 
b) O critério de anormalidade varia de acordo com o 
funcionamento cerebral. 
c) A anormalidade surge da impossibilidade do ID 
satisfazer seus impulsos mais primitivos. 
d) O transtorno mental se origina de pulsões de morte. 
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e) As Psiconeuroses seriam formas de romper com a 
realidade, constituindo-se em transtorno mental. 
 
36) Os transtornos afetivos ou do humor são muitas 
vezes confundidos com estados de ânimos reacionais, o 
que gera, em muitos casos, a ideia de alta incidência dos 
casos de Transtorno de Ansiedade e Depressão Maior, 
sendo necessário o diagnóstico do especialista para 
diferenciar aspectos patognomônicos. No caso da 
Depressão Maior, qual é o principal sintoma a ser 
considerado. 
 
a) Tristeza. 
b) Luto pela perda de algo identificado.. 
c) Perda do significado existencial. 
d) Baixa de imunidade. 
e) Sentimentos de solidão. 
 
37) Transtorno de Personalidade em que a pessoa se 
isola, busca atividades solitárias e introspectivas, não 
retribui cumprimentos e mínimas manifestações de 
afeto, seu comportamento tende a ser frio e distante 
com os demais. 
 
a) Transtorno de Personalidade Paranóide. 
b) Transtorno de Personalidade Anti-social. 
c) Transtorno de Personalidade Narcisista. 
d) Transtorno de Personalidade Esquizóide. 
e) Transtorno de Personalidade Dissocial. 
 
38) A esquizofrenia constitui a categoria nosológica 
principal entre os transtornos psicóticos. Sintoma que 
não está, necessariamente, presente em um transtorno 
psicótico: 
 
a) Alucinações e delírios. 
b) Desorganização do pensamento. 
c) Déficit das habilidades cognitivas. 
d) Perda do contato com a realidade. 
e) Alterações comportamentais. 
 
39) A abordagem ao paciente psiquiátrico envolve, na 
maioria dos casos, a Psicoterapia e a 
Psicofarmacoterapia, de forma combinada. No caso de 
pacientes esquizofrênicos crônicos, é o tipo de 
Psicoterapia mais indicada. 
 
a)Psicoterapia orientada para o insight, visando 
desvendar desejos e defesas inconscientes. 
b) Psicoterapia de Apoio, visando um funcionamento 
melhorado. 

c)  Dessensibilização sistemática. 
d) Psicoterapia de modificação do comportamento. 
e) Psicoterapia Cognitivo-comportamental. 
 
40) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
constituem uma modalidade de atendimento em saúde 
mental, regulamentado a partir de 2002. No caso de 
usuários de álcool e outras drogas, incluindo crianças e 
adolescentes, assinale a alternativa que se refere ao 
atendimento 24 horas, que foi redefinido com a Portaria 
No. 130, de 26 de janeiro de 2012, do Ministério da 
Saúde. 
 
a) Residências Terapêuticas. 
b) CAPSi. 
c) Hospital Dia. 
d) CAPS AD. 
e) CAPS AD III. 




