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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) A origem é o principal elemento para a 

caracterização dos resíduos sólidos. Segundo esse 

critério, os diferentes tipos de lixo podem ser agrupados 

em classes, a saber: 

I. Lixo doméstico ou residencial. 
II. Lixo público. 
III. Lixo comercial. 
IV.Lixo de fontes especiais (industrial, radioativo, 
agrícola, resíduos de serviços de saúde)  
Está correto o que se afirma APENAS em  
 
a) IV, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) II, III e IV, apenas. 

e) I, II, III e IV. 

 

12) A matriz energética brasileira vem passando, ao 

longo dos anos por intensas e significativas mudanças, 

sobretudo em função da constante procura por fontes 

alternativas derivadas dos chamados agrocombustíveis. 

A produção desses combustíveis vem provocando 

alterações tanto nas áreas cultivadas quanto nas 

relações sociais que se estabelecem no campo 

brasileiro, especialmente pela expansão de alguns 

agrícolas. O principal cultivo associado aos  
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agrocombustíveis, e que é responsável por essas 

alterações é: 

 

a) Soja. 

b) Mamona. 

c) Cana-de-açúcar. 

d) Milho. 

e) Algodão. 

 

13) O Brasil é um país que se destaca pela riqueza de 

sua rede hidrográfica; 12% da água doce de superfície, 

os rios, estão em território brasileiro. Dentre os rios 

brasileiros, o São Francisco se destaca tanto pela sua 

extensão como pela importância econômica e social das 

terras banhadas por ele. Sobre o rio São Francisco, suas 

características e importância, todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

 

a) O rio São Francisco e seus afluentes constituem uma 
importante bacia hidrográfica, obrigando usinas 
hidrelétricas como as de Paulo Afonso, Sobradinho, Três 
Marias, dentre outras que abastecem as regiões Sudeste 
e Nordeste do país. 
b) A importância do rio São Francisco está relacionada a 
sua utilização como hidrovia; por ele é escoada toda a 
produção agrícola das regiões Nordeste e Centro-Oeste. 
c) Recebe o cognome de “Rio da unidade nacional” por 
interligar o nordeste com o sudeste. 
d) O desmatamento de suas margens e das nascentes de 
muitos dos afluentes do São Francisco tem diminuído 
sensivelmente o volume de suas águas, podendo o rio 
que é perene tornar-se temporário. 
e) A transposição do rio São Francisco é um projeto 
polêmico, antigo e está sendo implantado pelo governo 
atual, com a construção de dutos e canais para levar a 
água do rio aos açudes e rios temporários do interior do 
Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba. 
 
14) As ações são os principais títulos negociados no 

mercado de capitais. Com relação ao mercado acionário, 

assinale a única opção FALSA: 

 

a) Uma ação representa a menor parcela do capital social 
de uma empresa. 
b) O detentor de uma ação (acionista) não é um credor 
da empresa, mas sim um de seus proprietários e, como 
tal, possui direito à participação nos resultados da 

empresa proporcionalmente ao número de ações que 
detém. 
c) As ações preferenciais asseguram prioridade na 
distribuição de resultados e conferem direito a voto. 
d) O retorno do investimento em ações pode ocorrer na 
forma de ganho de capital e eventos distribuídos pela 
empresa (dividendos, juros sobre o capital, bonificações 
em novas ações e subscrição). 
e) Por serem objetos de negociação diária os preços das 
ações podem aumentar ou diminuir de acordo com o 
maior ou menor interesse dos investidores. 
 
15) A Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho de 
2012, na cidade do Rio de Janeiro. A Rio+20 foi assim 
conhecida porque marcou os vinte anos de realização da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a 
agenda do desenvolvimento sustentável para as 
próximas décadas. Sobre essa Conferência, podemos 
afirmar:  
 
a) O objetivo da Conferência foi à renovação do 
compromisso econômico com o desenvolvimento 
sustentável, por meio da avaliação do progresso e da 
tecnologia. 
b) Teve como principais temas: A economia verde no 
contexto do desenvolvimento sustentável e da 
erradicação da pobreza; e A estrutura institucional para o 
desenvolvimento sustentável. 
c) A Agenda 21 é o Instrumento de planejamento para a 
construção de sociedades consumistas, em diferentes 
bases geográficas, que concilia métodos de tecnologia e 
eficiência econômica. 
d) O Governo brasileiro criou, no âmbito do Comitê 
Nacional de Organização, uma Coordenação de 
Sustentabilidade para analisar e propor ações para 
reduzir, mitigar ou compensar os impactos ambientais e 
sociais gerados pela Conferência. As ações foram 
organizadas em 4 dimensões: recursos hídricos, resíduos 
sólidos, energia e efeito estufa. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
16) Inicialmente 5 cartas foram embaralhadas na figura 
abaixo. Em cada embaralhamento, a primeira carta 
passa a ser a segunda, a segunda passa a ser a quarta, a 
terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a 
quinta e a quinta passa a ser a terceira. 
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Qual será a primeira carta após 2012 embaralhamentos? 
 

a)  b)  c)  d)  e)  
 

 
 
 
17) Carmen, José, Regina e Geovai, repararam que 
Geovani é mais alto que Regina e que a diferença entre 
as alturas de Regina e Carmen é igual à diferença entre 
as alturas de Carmen e Geovani. Observaram também 
que a soma das alturas dos dois rapazes é igual à soma 
das alturas das duas garotas. Qual das alternativas a 
seguir é VERDADEIRA? 
 
a) A diferença entre as alturas de Geovani e Regina é 
igual à diferença entre as alturas de Carmen e José. 
b) Regina é mais alta que Carmen. 
c) A diferença entre as alturas dos meninos é igual à 
diferença entre as alturas das meninas. 
d) Regina é a mais baixa do grupo. 
e) Carmen é a mais alta de todos. 
 
18) Fazendo oito cortes em um cubo, perto de seus 
vértices, obtemos um sólido com 14 faces, que 
numeramos de 1 a 14. Na figura abaixo, observamos 
esse sólido sob dois pontos de vista diferentes. Qual é o 
número da face oposta à face de número 13? 

 
a) 5 
b) 12 

c) 6 
d) 7 
e) 11 
 
19) A figura abaixo mostra um retângulo com uma área 
de 720 cm2, formado por nove retângulos menores e 
iguais. Qual é o perímetro, em centímetros, de um dos 
retângulos menores? 
 

 
a) 20 
b) 24 
c) 36 
d) 30 
e) 48 

 
20) Quantos números naturais são entre 0 e 999, nos 
quais aparecem pelo menos um algarismo 2 e nenhum 
algarismo 3? 
 
a) 217 
b) 192 
c) 204 
d) 225 
e) 254 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) Um primeiro organizador do discurso e da prática 
da Terapia Familiar veio da Teoria Sistêmica e da 
Cibernética, com ênfase especial nos conceitos de 
sistema, homeostase, causalidade circular e 
retroalimentação. De acordo com esses organizadores 
conceituais como pode ser compreendido o sintoma: 
 
a) Como uma manifestação do indivíduo que afeta, 
consequentemente, a família. 
b) Como uma manifestação familiar no indivíduo, como 
tentativa de se manter a homeostase do sistema familiar 
diante de dificuldades da família em manejar pressões 
oriundas de fatores externos ou das demandas de 
mudanças próprias das transições em seu ciclo 
evolutivo. 
c) Como uma manifestação na família devido à 
problemática de um de seus membros. 
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d) Como uma situação de crise familiar, indicando um 
desajuste social da família, que não consegue ajustar 
seus membros de acordo com as normas sociais. 
e) Como uma situação dialógica relacional dentro do 
contexto familiar, como consequência do duplo vínculo. 

 
22) A violência, em suas várias formas, constitui uma 
problemática que afeta a família e gera consequências 
significativas á saúde mental de seus membros, 
inviabilizando-se o cumprimento das funções familiares 
de proteção e promoção de saúde. No caso da 
ocorrência de violência doméstica contra crianças e 
adolescentes, podemos considerar como falso: 
 
a)Uma criança ou um adolescente sofre violência 
sempre que for negligenciado, discriminado, agredido, 
explorado, oprimido, torturado ou submetido a 
tratamento desumano, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor, conforme o  ECA, seja na família ou fora 
dela. 
b)No caso de violência doméstica, a criança deixa de ser 
de domínio privado da família e passa a ser de todo o 
corpo social, de acordo com o ECA. 
c)Os abusos sexuais intrafamiliares são frequentemente, 
norteados pelo segredo (pacto do segredo) imposto por 
violência e ameaça, gerando sentimentos de culpa na 
vítima. 
d)A manifestação de violência intrafamiliar configura-se 
como um fenômeno que ocorre em todas as classes 
sociais, sem distinção. 
e)A violência sofrida pela criança e pelo adolescente 
dentro da família terá sempre, como consequência, a 
reprodução da violência em suas relações futuras, 
segundo a Teoria Sistêmica. 

 
23) A inteligência é um constructo que assume 
diferentes formas devido ao número e à qualidade de 
aspectos que a caracterizam. Em relação à avaliação da 
inteligência está correto afirmar: 
 
a) Os instrumentos mais confiáveis são os testes de 
inteligência, que trazem medidas quantitativas como QI. 
b) O método clínico para avaliar a inteligência foi 
proposto por Binet e Simon, sendo os precursores do 
método qualitativo. 
c) Na avaliação da inteligência fluida e cristalizada, 
devemos considerar as capacidades cognitivas, como 
nos testes CAT e WISC, para crianças. 
d) Os procedimentos e instrumentos de avaliação da 
inteligência são construídos baseados no método 

psicométrico, proveniente dos trabalhos de Binet e no 
método clínico, proveniente dos trabalhos de Piaget. 
e) Os métodos projetivos constituem medidas seguras 
para se avaliar qualitativamente a inteligência, mediante 
a consideração da estrutura lógica subjacente na solução 
das tarefas. 
 
24) A condução das entrevistas de avaliação na clínica 
infantil envolve a participação dos pais, tanto para 
possíveis informações na Anamnese, quanto para a 
consideração da demanda familiar. Constituem os 
principais objetivos em uma entrevista clínica com 
crianças. 
 
a) Diagnóstico, encaminhamentos e elaboração do plano 
terapêutico. 
b) Avaliar o normal e o patológico no desenvolvimento 
da criança, considerando o comprometimento funcional. 
c) Observar a interação entre a criança e os pais. 
d) Investigar condutas psicopatológicas através de 
outros instrumentos de avaliação, como testes e jogos. 
e) Estabelecer a relação entre a atitude familiar e o 
problema da criança. 
 
25) As Entrevistas Padronizadas e as Escalas de 
Avaliação são instrumentos bastante utilizados na 
avaliação clínica, tanto de adultos quanto de crianças. 
As Escalas de Avaliação têm como objetivo. 
 
a) Coleta de dados de forma ampla, através de 
perguntas diretas e fechadas, obtendo-se as 
informações que serão relacionadas a um sistema de 
classificação. 
b) Obter informações sobre as condições mentais do 
paciente, através de exame multidimensional. 
c) Explorar fatores específicos da patologia, tendo 
objetivo quantitativo. 
d) Avaliar a qualidade da comunicação verbal e não-
verbal como forma de expressão do paciente. 
e) Confirmar sintomas referidos pelo paciente. 

 
26) Estágio do Desenvolvimento intelectual descrito 
por Jean Piaget em que a criança começa a utilizar o 
raciocínio lógico, adquire noção de invariância e é 
capaz de realizar seriação e classificação. 
 
a) Sensório-motor. 
b) Operacional formal. 
c) Pré-sensorial. 
d) Operacional concreto. 
e) Pré-operacional. 
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27) A Teoria da Sexualidade Infantil foi descrita por 
Freud, explicando o desenvolvimento psicossexual 
através de cinco estágios. Assinale o estágio em que 
ocorre diferenciação do gênero masculino e feminino 
pela criança. 
 
a) Fase oral. 
b) Fase genital. 
c) Fase fálica. 
d) Fase anal. 
e) Período de latência. 

 
28) A Psicanálise é uma Teoria sobre o funcionamento 
mental, um método de estudo, o interpretativo e uma 
prática, a análise. Trata-se do Modelo Estrutural de 
Freud. 
 
a) Inconsciente, pré-consciente e consciente. 
b) Inconsciente, subconsciente e consciente. 
c) Id, Ego, Superego. 
d) Modelo Pulsional. 
e) Modelo Psicossexual. 

 
29) O Behaviorismo ou Teoria Comportamental foi 
fundado no início do século XX, buscando a 
objetividade na Psicologia. É considerado o fundador 
do Behaviorismo. 
 
a) B. Skinner e seus estudos sobre Condicionamento 
Operante. 
b) I. Pavlov e seus estudos sobre Condicionamento 
Clássico. 
c) Thorndike e seus estudos sobre Aprendizagem. 
d) Fechner e seus estudos sobre Psicofísica. 
e) J. Watson e seus estudos sobre o comportamento. 

 
30) O fenômeno Psicológico é estudado e explicado por 
diversas teorias, a partir de concepções que se 
diferenciam em relação á construção da subjetividade 
humana. Sobre a Psicologia Sócio-Histórica de Vygotsky 
não é CORRETO afirmar. 
 
a) A subjetividade é uma conquista humana a partir de 
sua atividade e intervenção transformadora sobre o 
mundo. 
b) A subjetividade é um processo inicialmente 
intraindividual, sendo constitutivo da natureza humana, 
e posteriormente é interindividual, socializando-se. 
c) Não há natureza humana, mas sim condição humana, 
pois os humanos criam a si próprios. Dessa forma, o 
mundo psíquico é construído histórica e socialmente. 

d) A subjetividade individual representa a constituição 
da história de relações sociais do sujeito concreto dentro 
de um sistema individual, ou seja, a subjetividade 
individual se constitui dos sentidos que o indivíduo dá às 
suas experiências sociais. 
e) A subjetividade não é interna e nem externa, mas se 
constitui da inter relação entre essas duas dimensões. 

 
31) Categoria de estudo da Psicologia Social definido 
como o saber subjetivo sobre a realidade objetiva, que 
determina a forma como o indivíduo reage ao mundo. 
 
a) Papéis sociais. 
b) Identidade.  
c) Consciência. 
d) Grupo social. 
e) Imagem mental. 

 
32) O contexto hospitalar envolve experiências 
relacionadas à doença e morte, despertando no 
paciente hospitalizado reações psicológicas 
particulares. Dentre as reações psicológicas mais 
comuns destacam-se os quadros de depressões 
reativas, composto das seguintes características. 
 
a) Perda do significado existencial, tendo como 
consequência o risco de suicídio.  
b) Luto patológico e estado melancólico. 
c) Confusão mental, estado de agitação psicomotora e 
despersonalização. 
d) Situação de luto, com sentimento de angústia 
relacionada á perda identificada pelo paciente. 
e) Isolamento e ideias autodestrutivas. 

 
33) Os primeiros estudos da Medicina Psicossomática 
consideram a presença de fatores emocionais como 
causas de sintomas físicos. Esse tipo de fator é 
chamado. 
 
a) Ansiogênico. 
b) Psicofisiológico. 
c) Multideterminado. 
d) Psicogênico. 
e) Holístico. 
 
34) A Psicossomática é uma disciplina científica que 
historicamente vem reunindo diversas orientações 
teóricas para explicar a doença e o adoecimento. Nesse 
sentido, é a perspectiva atual da Psicossomática. 
 
a) Biopsicossocial.  
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b) Psicopatologia. 
c) Biomédica. 
d) Comportamentos de risco. 
e) Somatização.  
 
35) O estresse, a ansiedade e a depressão estão entre 
os principais desencadeadores dos quadros 
psicofisiológicos. Como se caracterizam esses quadros 
psicossomáticos. 
 
a) Existe a patologia orgânica, que é desencadeada ou 
agravada por esses estados. 
b) Não existe a patologia orgânica, que passa a existir a 
partir desses estados. 
c) Não existem causas orgânicas e sim causas 
emocionais. 
d) São decorrentes de situações traumáticas. 
e) São decorrentes de fatores externos ou ambientais. 

 
36) Com a política de saúde prevista no SUS, a equipe 
de saúde é cada vez mais importante para viabilizar a 
atenção  à saúde integral em todos os níveis. Podemos 
considerar como características de uma equipe 
interdisciplinar. 
 
a)As disciplinas são verticalizadas constituindo uma 
hierarquia de saberes. 
b)Os profissionais atuam em suas especialidades, 
interagindo e partilhando objetivos. 
c)Os saberes são comuns e os profissionais estão aptos a 
trabalhar juntos. 
d)Integração das diferentes áreas de conhecimento de 
modo que uma se sobreponha à outra. 
e)Os saberes são distintos e não há comunicação entre 
os membros da equipe. 

 
37) O diagnóstico psicopatológico deve considerar 
tanto a história de vida do indivíduo quanto as 
entidades nosológicas utilizadas. Sobre o diagnóstico 
psicopatológico NÃO é correto afirmar. 
a) O diagnóstico de um transtorno mental é quase 
sempre baseado preponderantemente nos dados 
clínicos. 
b) O essencial do diagnóstico psicopatológico: uma 
história bem colhida e um exame psíquico minucioso, 
ambos interpretados com habilidade. 
c) O diagnóstico psicopatológico baseia-se 
principalmente no perfil de sinais e sintomas 
apresentados pelo paciente na história da doença e no 
momento da entrevista. 

d) No diagnóstico psicopatológico deve-se considerar 
mais os sintomas do que suas possíveis causas. 
e) A maioria dos quadros psiquiátricos surge sem 
associação com eventos estressantes desencadeantes. 

 
38) Os transtornos de ansiedade estão entre os 
transtornos mentais mais prevalentes, não incluem 
sintomas psicóticos, mas alterações fisiológicas podem 
estar presentes. Tanto o DSM-IV-TR quanto a CID-10 
definem diferentes transtornos de ansiedade, tais 
como. 
 
a) Transtorno de pânico, fobia social, fobia específica, 
TOC, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno 
de estresse agudo e transtorno de ansiedade 
generalizada. 
b) Síndrome do pânico e Transtorno de ansiedade 
generalizada. 
c) Transtornos somatoformes, transtorno do pânico, 
transtorno de ansiedade generalizada e transtorno 
conversível. 
d) Transtorno de pânico, transtornos somatoformes, 
fobias simples, TOC e TEPT. 
e) Transtorno doloroso, fobias, TOC, Síndrome do pânico 
e ansiedade generalizada. 

 
39) É considerado o precursor da Psicoterapia de 
Grupo, com a primeira experiência registrada na 
Literatura. 
 
a) J . Pratt e o seu grupo de tuberculosos. 
b) Freud com a Psicanálise de Grupo. 
c) J. Moreno com o Psicodrama. 
d) K. Lewin com a Dinâmica de Grupo. 
e) Pichon Riviére com o Grupo Operativo. 

  
40) O atendimento grupal para idosos adquire 
importância no sentido de promover a reconstrução da 
identidade que pode estar confusa ou perdida. Uma 
das modalidades grupais indicadas para o trabalho com 
idosos é o grupo sócio-terápico proposto por 
Zimerman. No que consiste esse grupo. 
 
a) Reintegração á família. 
b) Psicoterapia breve. 
c) Resgatar atividades sociais e de lazer. 
d) Capacitação para o cuidado com o idoso. 
e) Refletir sobre a vida e suas perdas. 




