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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Fábula: O leão apaixonado  

Certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi 

pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito 

animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso 

daqueles e disse ao leão que era muita honra, mas muito 

obrigado, não queria. O leão se irritou; sentindo o perigo, o 

homem foi esperto e fingiu que concordava:  

- É uma honra, meu senhor. Mas que dentões o senhor tem! 

Que garras compridas! Qualquer moça ia ficar com medo. Se o 

senhor quer casar com minha filha, vai ter que arrancar os 

dentes e cortar as garras.  

O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha 

mandado; depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu 

pedido de casamento. Mas o lenhador, que já não sentia medo 

daquele leão manso e desarmado, pegou um pau e tocou o leão 

para fora de sua casa.  

Moral: Quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal.  

 

01. A fábula de Esopo: 

 

A. Não trata de nenhum tema específico. 

B. Pretende mostrar a estratificação social. 

C. Se utiliza de animais para denunciar o preconceito. 

D. Trata uma história de amor impossível. 

E. Denuncia a condição da mulher em nossa sociedade. 

 

02. A fábula começa apresentando o leão e logo nos vêm à 

mente todas as características tradicionalmente atribuídas ao 

animal. Ao final da narrativa, porém, percebemos que o leão 

foi: 

 

A. Submisso 

B. Corajoso 

C. Cruel 

D. Justo 

E. Insano 

 

03. Aponte a alternativa que contém uma característica 

pertinente ao texto: 

 

A. O tempo e o espaço em que os fatos se dão estão bem 

definidos. 

B. É uma narrativa curta, por isso não apresenta os 

elementos básicos da narrativa. 

C. Título insignificante para a trama. 

D. Encerra em si uma linguagem simples, pois dirige-se 

ao povo. 

E. Personagens são apenas animais que apresentam 

comportamento humano. 

 

04. Considere as três afirmações abaixo acerca do texto lido: 

 

I. Apesar de tratar-se de uma narrativa é possível que 

consideremos algumas passagens argumentativas.  

II. Apresenta uma situação problemática, ou seja, existe 

um conflito.  

III. É narrado em 3ª pessoa. 

 

Diante da análise acima, podemos afirmar que: 

 

A. I e II estão corretas. 

B. Apenas III está correta. 

C. I, II e III estão corretas. 

D. Apenas I está correta. 

E. I e III estão corretas. 

 

05. O texto está repleto de adjetivos. Qual o papel fundamental 

deles na fábula? 

 

A. Caracterizar os personagens e a partir disso permear as 

ações sendo determinantes para o conflito e o desfecho 

da narrativa. 

B. Construir o próprio sentido do texto, sem adjetivos 

para sustentar a fábula, ela não se realiza como gênero 

textual. 

C. Nenhum, pois os adjetivos formam uma classe 

gramatical meramente alegórica. 

D. Mostrar a constância nas atitudes e pensamentos das 

personagens, fluindo para um desfecho claro e 

previsível. 

E. Acompanhar as mudanças no caráter do lenhador 

como personagem dotada de real humanidade. 

 

06. A narrativa traz verbos no pretérito perfeito como „fingiu‟ e 

„voltou‟. O que a escolha desse tempo denota? 

 

A. Ações passadas, narrador descrevendo como os fatos 

iam prosseguindo. 

B. Ações iniciadas no passado, narrador prolongando o 

fato ocorrido. 

C. Ações passadas, ação ocorrendo até o momento da 

fala. 

D. Ações acabadas, distanciamento do narrador. 

E. Ações com valor de passado, narrador não conhece 

todas as nuances da história. 

 

07. Em “mas que dentões o senhor tem!” A palavra sublinhada: 

 

A. Tem valor de contraste. 

B. Tem a função de realce. 

C. Dá a ideia de conformidade. 

D. Introduz uma hipérbole. 

E. É um aposto. 

 

08. „Se o senhor quer casar com minha filha, vai ter que 

arrancar os dentes e cortar as garras.‟ Em relação ao valor 

semântico da conjunção sublinhada: 

 

A. É de concessão 

B. É de adição 

C. É de contraste 

D. É de alternância 

E. É de condição 
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09. Em qual das alternativas NÃO houve erro no emprego da 

vírgula? 

 

A. O ministro das Comunicações Paulo Bernardo, disse 

que a melhoria da qualidade do serviço de telefonia 

móvel ainda vai demorar a ser percebida pelos 

usuários. 

B. "Os problemas, levarão meses para serem 

solucionados e nós não temos a pretensão de proibir as 

vendas durante esse tempo todo", afirmou. 

C. Segundo ele, o governo espera que as companhias 

apresentem um plano com "início meio e fim" para a 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) 

indicando as medidas que tomarão, para satisfazer o 

usuário. 

D. "Não temos expectativa de que rapidamente vamos 

resolver todos os nossos problemas. Mas é possível 

apontar soluções, os caminhos, assumir compromissos 

públicos e a partir daí executar um plano", completou. 

E. Na tarde desta quarta-feira (25) o ministro recebeu o 

presidente-executivo do, Grupo Telecom Itália, Franco 

Bernabè, para conversar sobre a estratégia da empresa, 

dona da TIM, de solucionar o problema. 

 

Capitulação 

 

Delivery 

Até para telepizza 

É um exagero. 

Há quem negue? 

Um povo com vergonha 

Da própria língua. 

Já está entregue. 

            Luís Fernando Veríssimo 

 

10. Qual a relação entre o título do poema e o texto? 

 

A. O estrangeirismo é mais um capítulo na série de 

situações em que o povo demonstra envergonhar-se da 

língua portuguesa. 

B. O povo rendeu-se aos estrangeirismos por vergonha da 

própria língua. 

C. Como significa „exagero‟, o título é uma resumo do 

tema do texto. 

D. Na verdade, o texto fala mais sobre entrega do que 

sobre capitulação. 

E. O hábito de não só usar os estrangeirismos, como 

também de grafá-los em letra maiúsculas. 

 

11. „Há quem negue?‟ De acordo com as normas gramaticais o 

verbo „haver‟ na frase: 

 

A. É impessoal, por isso o sujeito está explícito. 

B. É impessoal, pois tem o sentido de „existir‟. 

C. Verbo na terceira pessoal do singular, unipessoal. 

D. Empregado na terceira pessoa sem seguir nenhum 

tempo verbal. 

E. É um verbo auxiliar. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. No último quadrinho o emprego do pronome oblíquo 

obedece a qual regra? 

 

A. Não se iniciam frases com pronome oblíquo. 

B. Frases com orações reduzidas de gerúndio, ocorre a 

ênclise. 

C. A ênclise deve ser empregada nas orações imperativas 

afirmativas. 

D. O infinitivo não está flexionado. 

E. O verbo é precedido por uma conjunção subordinativa. 

 

Um grupo de juízes eleitorais está usando a nova Lei de 

Acesso à Informação para obrigar candidatos a divulgar, antes 

mesmo das eleições, quem são os doadores de suas campanhas. 

Atualmente, a legislação eleitoral permite que os nomes 

sejam fornecidos aos tribunais eleitorais depois do pleito. 

Pelo menos três atos normativos que usaram a lei como 

base foram baixados por juízes do Maranhão e de Mato Grosso. 

O último foi da Justiça Eleitoral em Poconé (100 km de 

Cuiabá), que determinou nesta terça-feira (24) que os 65 

candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador no município 

informem quem são os doadores e quanto dinheiro entrou nas 

campanhas. 

Há duas semanas, um outro juiz também determinou a 

mesma medida para os candidatos de Cáceres, no sul de Mato 

Grosso. 

De acordo com os atos, os dados deverão ser informados 

no envio de cada prestação de contas parcial aos tribunais 

regionais eleitorais locais, no início de agosto e de novo em 

setembro, e não depois de outubro, como é previsto na 

legislação. 

Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. 

 

13. Que outra palavra abaixo é acentuada pela mesma regra que 

„juízes‟? 

 

A. raínhas 

B. baú 

C. ônibus 

D. ministério 

E. útil 

 

14. Os candidatos que não quiserem fornecer os dados podem 

entrar com mandados de segurança na Justiça local. O termo 

sublinhado tem a função de: 

 

A. Universalizar o vocábulo „dados‟. 

B. Especificar o termo „dados‟. 

C. Explicitar uma ideia contida no verbo „fornecer‟. 

D. Indicar uma pausa entre „candidato‟ e „mandados‟. 

E. Restringir o sentido da palavra „candidato‟. 
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15. „divulgar, antes mesmo das eleições, quem são os doadores 

de suas campanhas.‟. O termo sublinhado é classificado como: 

A. Vocativo. 

B. Adjunto adverbial. 

C. Aposto. 

D. Objeto direto preposicionado. 

E. Objeto direto. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS  

 
16. Sobre a Fator verbal de compreensão ou fator “V” é 

CORRETO afirmar: 

 

A. É medido por testes nos quais se pede a definição de 

uma lista de palavras, sinônimos ou antônimos. 

B. Permite ser avaliado pelo processo que consiste em 

pedir à pessoa para dar o maior número de palavras 

em determinado tempo ou escrever todas as palavras 

que começam por determinada letra. 

C. Encontra-se nos testes nos quais se pede ao 

examinado representar mentalmente figuras 

geométricas movimentos ou rotações no espaço bi ou 

tridimensional. 

D. Encontra-se em problemas de indução e dedução, 

problemas do completamento de séries de letras, de 

número, de figuras. 

E. Ocorre nos trabalhos que necessitam esforço de 

atenção perceptiva, incluindo essencialmente a 

atividade de encontrar igualdades ou diferenças na 

comparação de grupos de palavras ou de números. 

 

17. Segundo à psicologia infantil de Piaget é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. O estudo do jogo infantil e especialmente no jogo 

simbólico (habitualmente chamado jogo de faz-de-

conta) mostra, com efeito, que o pensamento e a vida 

afetiva da criança são orientadas por dois pólos 

opostos, a realidade material e o que é vivido. 

B. O jogo simbólico o procedimento de expressão, criado 

quase que totalmente por cada sujeito individual, 

graças ao emprego de objetos representativos e de 

imagens mentais que, ambos, complementam a 

linguagem. 

C. As funções essenciais do jogo simbólico são permitir a 

realização dos desejos, a compensação com relação ao 

real, a livre satisfação das necessidades objetivas e, 

enfim, uma expansão tão completa quanto possível do 

próprio “eu”, enquanto que distinto da realidade 

material ou social. 

D. As primeiras manifestações espontâneas do que se 

pode chamar de arte infantil devem também ser vistas 

como tentativas sucessivas de conciliação entre as 

tendências próprias do jogo simbólico e aquelas 

tendências que caracterizam as formas adaptadas de 

atividade, ou se preferirmos, como a síntese entre a 

expressão do eu e a submissão ao real.  

E. Quer no jogo de construções, quer nas representações 

teatrais, etc., a criança procura simultaneamente 

satisfazer seus desejos e adaptar-se aos objetos e a 

outros sujeitos.  

 

18. São objetivos gerais da terapia ocupacional em geriatria e 

gerontologia, EXCETO: 

 

A. Integrar a pessoa em idade avançada à outras 

comunidades, tornando-a o mais independente 

possível e em contato com pessoas de todas as idades, 

promovendo relações interpessoais.  

B. Incentivar, encorajar e estimular o idoso a continuar 

fazendo planos, ter ambições e aspirações.  

C. Contribuir para o ajustamento psicoemocional do 

idoso e sua expressão social.  

D. Manter o nível de atividade, alterando o ambiente se 

necessário.  

E. Enfatizar os aspectos preventivos do envelhecimento 

prematuro e de promoção de saúde.  

 

19. Os Centros de Atenção Psicossocial CAPS visam, 

EXCETO:  

 

A. Prestar atendimento em regime de atenção diária.  

B. Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado 

clínico eficiente e personalizado.  

C. Regular a porta de entrada da rede de assistência em 

saúde mental de sua área.  

D. Coordenar junto com o gestor estadual as atividades 

de supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas 

que atuem no seu território. 

E. Manter atualizada a listagem dos pacientes de sua 

região que utilizam medicamentos para a saúde 

mental. 

 

20. Sobre o Transtorno de Personalidade Borderline é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O indivíduo, acometido pelo Transtorno de 

Personalidade Borderline, luta para evitar uma perda 

ou abandono, real ou imaginário, cuja possibilidade 

faz com que o sujeito sofra profundas alterações 

comportamentais, afetivas e cognitivas, ocasionando 

também alterações na sua autoimagem.  

B. Frente a frustrações ocasionadas pelo ambiente, como 

uma mudança de planos ou uma separação real de 

curta duração, ocorrem reações intensas de medo de 

um possível abandono, raiva desmedida, desespero e 

julgamentos inadequados sobre as pessoas próximas, 

que são sentidas ora como “más”, ora idealizadas, 

sendo comuns rápidas transições entre esses dois 

extremos. 

C. Os pacientes borderline quase sempre parecem estar 

em crise. As oscilações de humor são comuns.  

D. Podem ocorrer, episódios psicóticos breves e 

delimitados, sendo que predomina um comportamento 

imprevisível, com frequentes manifestações de 

autoagressão, incluindo automutilações que possuem, 

como fundo, uma forma de conquistar ajuda ou 

manejar angústias.  
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E. A organização psíquica do paciente borderline difere 

da organização neurótica na medida em que a 

organização bordeline está relacionada diretamente ao 

conflito edípico, onde a problemática é triangular – o 

indivíduo e as figuras masculina e feminina.  

 

21. Sobre hiperatividade é INCORRETO afirmar: 

 

A. A etiologia não é específica. Incluem-se causas pré-

natais (como as decorrentes do álcool na gestação, 

prematuridade), perinatais (anoxia ou hemorragia 

intracraniana, etc) e pósnatais (seqüelas de doenças no 

início da infância, como encefalites, meningites, 

traumatismo crânio-encefálico, etc).  

B. Quando em ambientes estruturados por limites sociais, 

a criança hipercinética tem muito mais probabilidade 

de reduzir suas atividades locomotoras que as outras 

crianças. 

C. Os marcos desse quadro são: desatenção, 

impulsividade e hiperatividade. 

D. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

pode fazer seu aparecimento nos primeiros dias de 

vida. 

E. Às vezes, a hiperatividade motora é acompanhada pela 

verbal e a ideativa. Assim, a criança não consegue 

manter a atenção, as ideias fogem e a produção 

intelectual diminui.  

 

22. No estado misto do transtorno bipolar o paciente, 

EXECTO: 

 

A. Fica maníaco e depressivo ao mesmo tempo 

(pensamentos ruins e angustiantes de forma muito 

rápida). 

B. Fica agitado e angustiado, não tem esperança e tem 

vontade de morrer, podendo ter ataques de raiva e ficar 

explosivo. 

C. Não consegue dormir e está sempre associado a 

episódios de anorexia. 

D. Em casos mais graves pode ver coisas e ouvir vozes. 

E. A característica mais marcante no episódio misto é um 

sentimento ruim, de um peso no peito, de tristeza e de 

angústia misturados, mas muito agitado e, às vezes, 

com raiva. 

 

23. Quanto a Bulimia nervosa é INCORRETO afirmar: 

 

A. A bulimia nervosa (BN) caracteriza-se por grande 

ingestão de alimentos de uma maneira muito rápida e 

com a sensação de perda de controle, os chamados 

episódios bulímicos. Estes são acompanhados de 

métodos compensatórios inadequados para o controle 

de peso, como vômitos auto-induzidos (em mais de 

60% dos casos), uso de medicamentos (diuréticos, 

laxantes, inibidores de apetite), dietas e exercícios 

físicos, abuso de cafeína ou uso de cocaína. 

B. O aspecto principal da BN é a presença de episódios 

bulímicos com relatos de ingestão média de três a 

quatro mil calorias por episódio, mas já foram 

descritos episódios com uma ingestão de até 20 mil 

calorias. 

C. Pacientes com BN apresentam uma série de 

pensamentos e emoções desadaptativas a respeito de 

seus hábitos alimentares e seu peso corporal.  

D. Crêem, erroneamente, que ter o controle de suas 

medidas lhes proporcionará uma condição de 

segurança emocional. 

E. Como é impossível manter-se sob uma condição 

drástica de regime por longos períodos (tornando a 

redução calórica um processo ainda mais severo), os 

desequilíbrios alimentares acontecem após períodos de 

longo jejum, resultando em quadros de um comer 

compulsivo (bingeeating) caracterizado por um 

descontrole total e que só pode ser compensado, na 

opinião destas pacientes, pelo uso de laxantes, 

diuréticos, prática excessiva de exercícios ou mesmo 

vômitos auto-induzidos. 

 

24. O fato do bebê, ao investigar seu ambiente imediato, pegar, 

chupar, explorar, sacodir, absorver é denominado: 

 

A. Adaptação 

B. Assimilação 

C. Assimilação Mental 

D. Acomodação 

E. Organização 

 

25. São características comuns do autismo, EXCETO: 

 

A. Não estabelece contato com os olhos. 

B. Parece surdo. 

C. Não consegue desenvolver a linguagem. 

D. Age como se não tomasse conhecimento do que 

acontece com os outros. 

E. Ao invés de explorar o ambiente e as novidades, 

restringe-se e fixa-se em poucas coisas. 

 

26. Quanto a Terapia Interpessoal (TIP) é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A TIP foi criada, em 1970, como um tratamento breve 

da depressão maior, mas é também utilizada no 

tratamento de outras transtornos psiquiátricos: 

distímico, de ansiedade, bipolar, de dependência da 

substâncias psicoativas, do estresse pós-traumático, 

alimentares e em grupos especiais de pacientes – 

adolescentes e idosos. 

B. A TIP foi, inicialmente, formulada para ter uma 

duração fixa (12 sessões semanais) e ser aplicada em 

pacientes deprimidos não internados.  

C. A TIP faz conexões entre o início da sintomatologia 

depressiva e problemas interpessoais atuais, como um 

foco pragmático do tratamento.  

D. Lida mais com os relacionamentos interpessoais 

passados do que os atuais, focalizando o contexto 

social geral do paciente.  

E. Outro recurso da TIP é a análise da comunicação. Esta 

é usada para examinar e identificar falhas 

comunicacionais, para ajudar o paciente a aprender a 

se comunicar melhor.  
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27. São atribuições do psicólogo clínico, EXCETO: 

 

A. Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em 

grupo, adequado às diversas faixas etárias, em 

instituições de prestação de serviços de saúde, em 

consultórios particulares e em instituições formais e 

informais. 

B. Planeja, elabora e avalia análises de trabalho 

(profissiográfico, ocupacional, de posto de trabalho 

etc.), para descrição e sistematização dos 

comportamentos requeridos no desempenho de cargos 

e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as 

diversas ações da administração. 

C. Realiza atendimento familiar e/ou de casal para 

orientação ou acompanhamento psicoterapêutico. 

D. Acompanha psicologicamente gestantes durante a 

gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas 

vivências emocionais e corporais, bem como incluir o 

parceiro, como apoio necessário em todo este 

processo. 

E. Participa da elaboração de programas de pesquisa 

sobre a saúde mental da população, bem como sobre a 

adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas à 

realidade psicossocial da clientela. 

 

28. O diagnóstico do transtorno de pânico baseia-se nos 

critérios segundo o Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Doenças Mentais (DSM-IV) da Associação Psiquiátrica 

Americana que inclui, um curto período de intenso medo ou 

desconforto em que 4 ou mais dos seguintes sintomas como 

sudorese, tremores, medo de morrer, ondas de calor ou 

calafrios, parestesias, etc, que aparecem abruptamente e 

alcançam o pico em cerca de: 

 

A. 1 minuto 

B. 5 minutos 

C. 10 minutos 

D. 30 minutos 

E. 60 minutos 

 

29. É uma demência degenerativa primária, relativamente rara. 

Há um proeminente envolvimento do lobo frontal e pode haver 

presença precoce de sinais de desinibição comportamental 

frontal. Esta é a definição de: 

 

A. Doença de Pick 

B. Doença de Creutzfeldt-Jakob 

C. Doença de Wilson 

D. Síndrome de Mad Hatter 

E. Doença de Alzheimer 

 

30. Referente aos Distúrbios da Iniciação e da Manutenção do 

Sono (DIMS) é INCORRETO afirmar: 

 

A. Conhecidos também como insônias. 

B. Deve haver sonolência diurna objetiva ou sensação 

subjetiva de não estar repousado, para que, o indivíduo 

tenha uma insônia verdadeira. Caso contrário, pode ser 

que haja apenas pouca necessidade de sono. 

 

 

C. A maioria dos indivíduos que se queixam de insônia 

apresenta sono normal quando examinados no 

laboratório de sono. Não apresenta distúrbios 

psiquiátricos ou outros fatores responsáveis pela 

insônia. Suas insônias são primárias. 

D. A depressão é a causa psiquiátrica mais frequente da 

insônia, seguido da ansiedade. 

E. O tratamento da insônia consiste na identificação, 

inicialmente, da causa subjacente ao sintoma, 

seguindo-se de uma intervenção específica. 

 

31. São agentes antineoplásicos que podem causar neuropatias, 

EXCETO: 

 

A. Arsênico 

B. Isoniazida 

C. Nitrofurantoína 

D. Tálio 

E. Dissulfiram 

 

32. É a inversão clara e em geral inconsciente, do verdadeiro 

desejo. Como outros mecanismos de defesa, são desenvolvidas, 

em primeiro lugar na infância. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Projeção 

B. Fantasia 

C. Sublimação 

D. Deslocamento 

E. Formação Reativa 

 

33. A folie à deux é uma sinonímia para: 

 

A. Alucinação háptica 

B. Alucinação induzida 

C. Alucinação liliputiana 

D. Alucinação hipnopômpica 

E. Alucinação hipnagógica 

 

34. Sobre as anfetaminas é INCORRETO afirmar: 

 

A. As anfetaminas clássicas, metanfetamina, 

dextroanfetamina e metilfenidrato apresentam seus 

principais efeitos no sistema dopaminérgico.  

B. As anfetaminas causam a liberação de catecolaminas e 

de serotonina (dopamina e noradrenalina).  

C. Entre seus efeitos destacam-se a diminuição do sono, 

sensação de estar bem disposto, estado de ânimo 

elevado e aumento de atividade motora, quando 

usadas em baixas quantidades.  

D. Com o aumento da quantidade ingerida, as 

anfetaminas, indutoras de estado de dependência, 

geram, nos estados de abstinência, letargia, depressão, 

comportamento agressivo, etc.  

E. Distúrbios cérebro-vasculares, cardíacos e 

gastrintestinais estão entre os efeitos adversos mais 

sérios associados ao abuso de anfetaminas. Há risco de 

infarto do miocárdio, severa hipertensão, acidente 

vascular cerebral e colite isquêmica.  
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35. Quanto a Lei 8080/90 NÃO é CORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.  

B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

reformulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

C. O direito do Estado de garantir a saúde não exclui o 

das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.  

D. A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, 

o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 

bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e 

econômica do País.  

E. O direito a saúde também inclui em garantir às pessoas 

e à coletividade condições de bem-estar físico, mental 

e social. 

 

36. São características de um bom mediador de conflitos a 

capacidade de, EXCETO:  

 

A. Suscitar a reflexão entre os intervenientes no conflito. 

B. Ajudar a criar novos laços para garantir soluções 

futuras. 

C. Diminuir os obstáculos. 

D. Gerar alternativas com benefício mútuo. 

E. Garantir a confidencialidade e a neutralidade. 

 

37. Na Teoria da Vinculação “ATTACHMENT THEORY”, as 

tarefas terapêuticas passam por, EXCETO: 

 

A. Providenciar um clima de segurança para explorar 

situações infelizes para o cliente. 

B. Apoiar os clientes nas suas explorações. 

C. Compreensão e utilização consciente das fases de 

tempo. 

D. Ajudar os clientes a compreender as experiências de 

vinculação anteriores e a forma como estas se 

relacionam com as dificuldades atuais. 

E. Apoiar os clientes a usar essa compreensão na 

reconstrução das formas de pensar e comportar dentro 

das relações atuais. 

 

38. Na história clínica de convulsões por ataques histéricos 

comparados a convulsões epilépticas inclui, EXCETO: 

 

A. Início – geralmente gradual 

B. Gritos - durante o ataque 

C. Convulsão - fase tônico-clônica estereotipada  

D. Micturição - muito rara 

E. Causa aparente – distúrbio emocional 

 

 

 

 

39. Do Código de Ética Profissional do Psicólogo, inclui-se nos 

princípios fundamentais de profissional de psicologia, 

EXCETO: 

 

A. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à 

dignidade e integridade do ser humano. 

B. O psicólogo, em seu trabalho, procurará sempre 

desenvolver o sentido de sua responsabilidade 

profissional através de um constante desenvolvimento 

pessoal, científico, técnico e ético. 

C. O psicólogo estará a par dos estudos e pesquisas mais 

atuais de sua área, contribuirá pessoalmente para o 

progresso da ciência psicológica e será um estudioso 

das ciências afins. 

D. O psicólogo colaborará na criação de condições que 

visem a eliminar a opressão e a marginalização do ser 

humano. 

E. O psicólogo, no exercício de sua profissão, completará 

a definição de suas responsabilidades, direitos e 

deveres, de acordo com os princípios estabelecidos na 

Constituição Federal do Brasil de 1988. 

 

40. Na Teoria humanista, esquematicamente, Maslow construiu 

uma pirâmide, que segundo ele, localiza esta hierarquia de sete 

conjuntos de motivos-necessidades que estão entre estes, 

EXCETO:  

 

A. Necessidade de amor e participação.  

B. Necessidade de estima.  

C. Necessidade de realização.  

D. Necessidade de lazer e participação comunitária. 

E. Necessidade estética.  

 

 




