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Informações Gerais 
 

1. Você receberá do fiscal de sala: 

a) este caderno de prova, contendo 70 questões objetivas; 

b) uma folha destinada às respostas das questões objetivas. 

2. Verifique se seu caderno está completo, sem repetição ou 
falhas, com cinco alternativas de resposta (A, B, C, D e E) para 
cada questão objetiva. Caso contrário, notifique imediatamente 
o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

3. As questões são identificadas pelo número situado acima do 
seu enunciado. 

4. Ao receber a folha de respostas da prova objetiva você deve: 

a) conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, 
número de inscrição e o número do documento de 
identidade; 

b) ler atentamente as instruções para o preenchimento da 
folha de respostas; 

c) marcar na folha de respostas da prova objetiva o campo 
relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 
caderno que você recebeu; 

d) assinar seu nome, apenas nos espaços reservados, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

5. Durante a aplicação da prova não será permitido: 

a) qualquer tipo de comunicação entre os candidatos; 

b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 
sala; 

c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone 
celular, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, 
gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica digital, 
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer acessórios 
de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, 
lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou borracha. Tal 
infração poderá acarretar a eliminação sumária do 
candidato. 

6. O preenchimento das respostas da prova objetiva, de inteira 
responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será 
permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

7. O tempo disponível para a realização da prova é de  
5 horas, já incluído o tempo para a marcação da folha de 
respostas da prova objetiva. 

8. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas 
respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de 
respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar 
informações relativas às suas respostas em qualquer outro 
meio que não seja o próprio caderno de provas. 

9. Somente após decorridos sessenta minutos do início da prova 
você poderá retirar-se da sala de prova sem, contudo, levar o 
caderno de provas. 

10. Somente no decorrer dos últimos sessenta minutos do período 
da prova, você poderá retirar-se da sala levando o caderno de 
provas. 

11. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da 
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entregar, 
será eliminado do concurso. 

12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na 
folha de respostas. 

13. Os candidatos poderão ser submetidos a sistema de detecção 
de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante 
a realização das provas. Ao sair da sala, ao término da prova, o 
candidato não poderá usar o sanitário. 

14. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão  
divulgados no dia 27/01/2015, no endereço 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba. 

15. O prazo para interposição de recursos contra os gabaritos 
preliminares será de 0h do dia 28/01/2015 até as 23h59 do dia 
29/01/2015, observado o horário oficial, no endereço eletrônico 
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/prefeituradecuiaba, por meio 
do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. 
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Língua Portuguesa 

Texto 1 

Invasões Bárbaras 

A arte de rua ganha status e abre salas e galerias 
para as obras de ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys. 

Zezão, 34, coleciona algumas passagens pela polícia, a última 

em 2004. Pego em flagrante quando grafitava um muro no bairro 

do Pacaembu, ficou preso por oito horas, até que seu advogado 

negociasse a soltura. 

Titi Freak, 31, foi enquadrado quando desenhava “umas 

estrelas” na rua e ficou nas garras da lei por três horas. 

Boleta, 28, então, foi freguês com direito a tratamento 

especial; uma vez, teve o corpo todo pintado com sua própria 

tinta; em outra, o carão policial incluiu uma “brincadeira” de 

roleta russa. 

A punição podia variar, mas a lei era – e é – a mesma: 

pichação e grafite são considerados crimes no Brasil. Ambos se 

enquadram na categoria de “danos patrimoniais”, sujeitos a pena 

entre três meses e um ano, mais multa. Mas o tempo passa e, 

como sempre, a transgressão acaba sendo absorvida pelos 

bacanas. O vandalismo de outrora agora é chique e, em vez de 

celas, seus autores frequentam salas e salões. 
(Nina Lemos – Folha de São Paulo. 26/03/2006.) 

1 

O título dado ao texto – Invasões Bárbaras – se refere 

(A) à alta qualidade artística atribuída hoje ao grafite. 

(B) à origem popular de uma nova modalidade de arte. 

(C) ao fato de pichações e grafites serem vistos ainda como 
crimes. 

(D) à enorme quantidade de pichações nas cidades brasileiras. 

(E) à aceitação, por parte da elite, de uma transgressão artística. 

2 

No texto, “office-boys, metalúrgicos e motoboys” são vistos como 

(A) exemplos de talentos desconhecidos pela maioria. 

(B) autores de obras de arte de temas populares. 

(C) casos de atividades ligadas ao desenho artístico. 

(D) profissões bastante distantes de qualquer produção artística. 

(E) trabalhadores que progrediram culturalmente. 

3 

O segmento que serve de subtítulo ao texto – A arte de rua ganha 
status e abre salas e galerias para as obras de ex-oficce-boys, 
metalúrgicos e motoboys – funciona textualmente como 

(A) meio de atrair os leitores em função da produção de 
suspense. 

(B) estratégia de produzir humor pela quebra da expectativa. 

(C) meio de resumir o texto aos pontos mais importantes. 

(D) processo de antecipar as conclusões futuras do texto. 

(E) modo de levar o leitor a reflexões sobre o tema. 

4 

O texto do subtítulo mostra um conjunto de marcas linguísticas 
próprias desse tipo de texto. 

As opções a seguir apresentam marcas presentes nesse subtítulo 
do texto 1, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) a predominância do emprego de substantivos. 

(B) o emprego do presente do indicativo. 

(C) o uso de adjetivos de caráter objetivo. 

(D) a preferência pela ordem direta. 

(E) o predomínio de orações coordenadas. 

5 

Entre as duas orações de “A arte de rua ganha status / e abre 
salas e galerias para as obras de ex-office-boys, metalúrgicos e 
motoboys” estabelece-se a seguinte relação lógica: 

(A) a primeira oração é causa da segunda. 

(B) a segunda oração se opõe à primeira. 

(C) a segunda oração é causa da primeira. 

(D) as duas orações são causas do mesmo fato. 

(E) a primeira oração indica a finalidade da segunda. 

6 

Os casos citados de Zezão, Titi Freak e Boleta servem para 
mostrar 

(A) o despreparo da polícia. 

(B) o avanço da criminalidade. 

(C) o progresso da arte. 

(D) uma visão ultrapassada. 

(E) um momento de mudança. 

7 

O texto mostra três casos de emprego de aspas: 

1. “umas estrelas” 

2. “brincadeira” 

3. “danos patrimoniais” 

Sobre esses empregos, assinale a afirmativa correta. 

(A) Os casos (1) e (2) indicam ironia. 

(B) Todos os casos indicam humor. 

(C) O caso 2 mostra a visão do grafiteiro. 

(D) Os casos (2) e (3) destacam novos significados. 

(E) Todos os casos são cópias de outros textos. 

8 

Os casos citados de Zezão e Titi Freak se enquadram nos textos 

(A) descritivos, pois mostram características dos artistas 
populares. 

(B) dissertativo-informativos, pois dão a conhecer fatos inéditos. 

(C) dissertativo-didático, pois pretendem ensinar algo ao leitor. 

(D) narrativos, pois mostram ações em sequência cronológica. 

(E) dissertativo-argumentativo, pois servem para mostrar a tese 
do texto. 
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Texto 2 

A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em 

espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um 

tipo de inscrição feito em paredes. Existem relatos e vestígios 

dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento na Idade 

Contemporânea se deu na década de 1970, em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas 

nas paredes da cidade e, algum tempo depois, essas marcas 

evoluíram com técnicas e desenhos. 

O grafite está ligado diretamente a vários movimentos, em 

especial ao Hip Hop. Para esse movimento, o grafite é a forma de 

expressar toda a opressão que a humanidade vive, 

principalmente os menos favorecidos, ou seja, o grafite reflete a 

realidade das ruas. 

O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, 

em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite 

norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um 

toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre 

os melhores de todo o mundo. 

Muitas polêmicas giram em torno desse movimento artístico, 

pois de um lado o grafite é desempenhado com qualidade 

artística, e do outro não passa de poluição visual e vandalismo. 
(Brasil-escola, novembro de 2014.) 

9 

A relação entre os dois textos desta prova se estabelece da 
seguinte forma: 

(A) o texto 2 contraria o texto 1. 

(B) o texto 2 corrige os erros do texto 1. 

(C) o texto 2 mostra uma situação posterior ao texto 1. 

(D) o texto 1 indica as causas dos fatos do texto 2. 

(E) os dois textos mostram a mesma visão do grafite. 

10 

O segmento “A arte do grafite é uma forma de manifestação 
artística em espaços públicos” exemplifica um gênero textual 
classificado como “definição”. 

Assinale a opção que indica o segmento, de Millôr Fernandes, 
que mostra a estrutura de uma definição. 

(A) “Consciência é o receio de que alguém viu.” 

(B) “Amor com amor se pega.” 

(C) “O maior dos sábios é constituído de 95% de estupidez.” 

(D) “Contenção é quando a raiva empata com a educação.” 

(E) “A cultura serve para você dimensionar a ignorância alheia.” 

11 

“A arte do grafite é uma forma de manifestação artística em 
espaços públicos. A definição mais popular diz que o grafite é um 
tipo de inscrição feita em paredes.” 

Sobre essas duas definições, assinale a afirmativa correta. 

(A) a segunda definição é mais completa que a primeira. 

(B) a segunda definição é expressa em linguagem coloquial. 

(C) a primeira definição contém uma ambiguidade. 

(D) a segunda definição exclui a marca artística do grafite. 

(E) a primeira definição limita o grafite no tempo e no espaço. 

12 

“Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano” 

Assinale a opção que indica a forma de reescrever-se essa frase 
que mostra uma inadequação gramatical. 

(A) Relatos e vestígios dessa arte devem existir desde o Império 
Romano. 

(B) Desde o Império Romano existem relatos e vestígios dessa 
arte. 

(C) Há, desde o Império Romano, relatos e vestígios dessa arte. 

(D) Dessa arte existem relatos e vestígios desde o Império 
Romano. 

(E) Devem haver, desde o Império Romano, relatos e vestígios 
dessa arte. 

13 

Nesses dois textos aparecem alguns termos constituídos de 
substantivo + adjetivo ou vice-versa. 

Os adjetivos podem normalmente trocar de posição com o 
substantivo, sem trocar o seu significado, como o seguinte par: 

(A) carão policial. 

(B) tratamento especial. 

(C) movimentos vários. 

(D) qualidade artística. 

(E) grafite norte-americano. 

14 

“O grafite foi introduzido no Brasil no final da década de 1970, 
em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite 
norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um 
toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre 
os melhores de todo o mundo.” 

Assinale a opção que indica, no fragmento acima, o elemento 
sublinhado que foi adequadamente substituído. 

(A) foi introduzido / se introduz. 

(B) não se contentaram / se descontentaram. 

(C) então / nesse momento. 

(D) com / por meio de. 

(E) todo o mundo / todo mundo. 

15 

O texto faz referência à “década de 1970”. Essa década se refere 
aos anos de 

(A) 1970 até 1980. 

(B) 1970 até 1979. 

(C) 1971 até 1980. 

(D) 1971 até 1979. 

(E) 1901 até 1980. 
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Texto 3 

A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar 

funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como 

proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros 

públicos.  

Uma lei municipal proíbe inscrições em espaços públicos sem 

autorização. O problema é que obras autorizadas já foram 

apagadas por servidores da limpeza.  

Previsto para outubro, o documento tentará esclarecer 

funcionários da limpeza sobre o que deve ou não ser apagado. Os 

agentes passarão por um treinamento.  

A limpeza de grafites gerou constrangimento nas últimas 

duas gestões municipais. 
(Davi Ribeiro. Folhapress) 

16 

Deduz-se do texto 3 que 

(A) os funcionários de limpeza urbana apagam todas as 
pichações. 

(B) os servidores da Prefeitura de São Paulo seguem a lei. 

(C) algumas pichações constrangedoras foram apagadas. 

(D) nem toda inscrição deve ser considerada vandalismo. 

(E) o treinamento vai ensinar como apagar as inscrições de rua. 

17 

“A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar 
funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como 
proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros 
públicos.” 

Assinale a opção que indica o segmento sublinhado transformado 
em uma oração desenvolvida. 

(A) Para a orientação de funcionários. 

(B) Para se orientarem funcionários. 

(C) Para que se orientassem funcionários. 

(D) Para que se orientem funcionários. 

(E) Para que fossem orientados funcionários. 

18 

“A Prefeitura de São Paulo vai criar um manual para orientar 
funcionários de empresas de limpeza urbana sobre como 
proceder ao se depararem com grafites e pichações em muros 
públicos.” 

Assinale a opção que apresenta o conector que tem seu 
significado indicado de forma inadequada. 

(A) para / finalidade. 

(B) sobre / assunto. 

(C) como / modo. 

(D) ao / tempo. 

(E) com / companhia. 

19 

O texto 3 faz separação entre “grafites” e “pichações”. 

A oposição entre os dois vocábulos, respectivamente, é 
inadequada em 

(A) obra de arte / vandalismo. 

(B) legal / ilegal. 

(C) com autorização / sem autorização. 

(D) artistas / ex-office-boys, metalúrgicos e motoboys. 

(E) qualidade artística / poluição visual. 

20 

Assinale a opção que indica o segmento do texto 3 que tem 
função distinta dos demais. 

(A) Prefeitura de São Paulo. 

(B) funcionários de empresas. 

(C) empresas de limpeza urbana. 

(D) funcionários da limpeza. 

(E) limpeza de grafites. 

 

Raciocínio Lógico-analítico 

21 

Maria e Lúcia são irmãs. Maria fará aniversário no próximo 
domingo e Lúcia irá fazer aniversário 100 dias depois de Maria. 

O dia do aniversário de Lúcia será em uma 

(A) segunda-feira. 

(B) terça-feira. 

(C) quarta-feira. 

(D) quinta-feira. 

(E) sexta-feira. 

22 

São verdadeiras as seguintes afirmações de Tiago: 

— Trabalho ou estudo. 

— Vou ao escritório ou não trabalho. 

— Vou ao curso ou não estudo. 

Certo dia, Tiago não foi ao curso.  

É correto concluir que, nesse dia, Tiago 

(A) estudou e trabalhou. 

(B) não estudou e não trabalhou. 

(C) trabalhou e não foi ao escritório. 

(D) foi ao escritório e trabalhou. 

(E) não estudou e não foi ao escritório. 

23 

Uma empresa fabrica equipamentos médicos e numera seus 
produtos com um código binário de acordo com a tabela a seguir. 

 

Por exemplo, o número 17 é codificado com o símbolo do 
número 1 seguido do símbolo do número 7, ou seja, seu código é 
oooIIIoo. 

Certa semana, essa empresa fabricou 100 marca-passos que 
foram enviados a diversos hospitais. O hospital São Pedro 
recebeu os marca-passos numerados em sequência desde 
oIooIIoI até IooIIooo. 

A quantidade de marca-passos que o hospital São Pedro recebeu 
foi 

(A) 15. 

(B) 16. 

(C) 17. 

(D) 18. 

(E) 19. 
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24 

Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários três 
cursos de línguas: inglês, mandarim e japonês. No setor A dessa 
empresa todos os funcionários estudam, pelo menos, uma língua. 
Entretanto ninguém estuda ao mesmo tempo mandarim e 
japonês. 

Dos funcionários do setor A, sabe-se ainda que: 

— 19 estudam mandarim. 

— 15 estudam japonês. 

— 31 estudam inglês. 

— 17 estudam apenas inglês. 

— 7 estudam apenas japonês. 

Assinale a opção que indica o número de funcionários do setor A 
que estuda apenas mandarim. 

(A) 7. 

(B) 9. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 15. 

25 

Uma faixa foi formada com as letras da expressão “Prefeitura de 
Cuiabá”, escritas com letras maiúsculas, sem espaços e repetidas 
muitas vezes, mantendo o padrão abaixo: 

PREFEITURADECUIABÁPREFEITURADECUIABÁPREFEIT…. 

A 2015ª consoante escrita nessa faixa foi 

(A) C. 

(B) F. 

(C) R. 

(D) D. 

(E) P. 

26 

Durante uma conversa em um bar, 8 pessoas comeram 25 pastéis 
e nenhuma pessoa ficou sem comer. 

Assim, é correto afirmar que 

(A) uma delas comeu exatamente 4 pastéis. 

(B) todos comeram, pelo menos, 2 pastéis. 

(C) uma delas comeu só um pastel. 

(D) uns comeram 5 pastéis e os outros comeram 2 pastéis. 

(E) uma delas comeu, no mínimo, 4 pastéis. 

27 

Uma corrida de 3000 m foi disputada pelas atletas Ana, Bia, Célia, 
Dalva e Eva. Na reta de chegada foi feita uma fotografia que 
mostrava a posição relativa das atletas. Nessa foto, Ana está 12 m 
atrás de Bia que está 32 m à frente de Carla que está 10 m atrás 
de Eva que está 14 m atrás de Dalva. 

Sobre essa foto, considere as afirmativas a seguir. 

I. Eva está 10 m atrás de Ana. 

II. Ana tem duas atletas à sua frente. 

III. Bia está 8 m à frente de Dalva. 

Dessas afirmativas, 

(A) apenas a I está correta. 

(B) apenas a I e a II estão corretas. 

(C) apenas a I e a III estão corretas. 

(D) apenas a II e a III estão corretas. 

(E) I, II e III estão corretas. 

28 

Uma tinta apropriada para pintar chão de cimento liso tem 
rendimento de 60 m

2
 por galão. O pátio de certo hospital  

é retangular, tem 40 m de comprimento por 20 m de largura e 
será pintado com essa tinta. 

Para pintar toda a área do pátio, o número mínimo de galões de 
tinta que devem ser comprados é 

(A) 12. 

(B) 13. 

(C) 14. 

(D) 15. 

(E) 16. 

29 

Carlos, Elias e Fábio são três médicos que atendem em uma 
clínica que está aberta todos os dias da semana. A tabela a seguir 
mostra o número de pessoas atendidas por cada um deles, em 
cada um dos dias da semana passada. 

 

Assim, é correto afirmar que 

(A) o dia de maior número de atendimentos foi 5ª feira. 

(B) durante a toda a semana dois médicos atenderam ao mesmo 
número de pessoas. 

(C) Fábio foi o médico que mais atendeu nessa semana. 

(D) Domingo foi o dia de menor número de atendimentos. 

(E) o número de atendimentos de sábado foi o mesmo do de  
3ª feira. 

30 

Davi, Bruno e Caio são irmãos, dois deles são gêmeos e os três 
são médicos: um é pediatra, outro é clínico e o outro, é 
neurologista. 

Sabe-se que 

— Davi não é pediatra; 

— Bruno não é clínico; 

— O gêmeo de Caio é neurologista; 

— O que não tem irmão gêmeo é pediatra. 

Assim, é correto concluir que 

(A) Davi é clínico. 

(B) Caio é clínico. 

(C) Bruno é neurologista. 

(D) Caio é pediatra. 

(E) Bruno e Caio são gêmeos. 
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Legislação Específica 

31 

Há situações em que se pode conceder licença ao servidor 
público, algumas remuneradas e outras não. 

Assinale a opção em que o servidor licenciado não recebe 
remuneração. 

(A) Por motivo de doença em pessoa da família. 

(B) Para capacitação. 

(C) Para tratar de interesses particulares. 

(D) Para tratamento da saúde. 

(E) Para gestante, puérpera, adotante e paternidade. 

32 

O estatuto dos funcionários públicos do município de Cuiabá 
trata da conduta disciplinar dos servidores com relação aos seus 
deveres, proibições e responsabilidades. 

De acordo com o estatuto, é dever do servidor 

(A) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo público. 

(B) retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 
qualquer documento ou objeto da repartição. 

(C) recusar fé a documentos públicos. 

(D) praticar usura sob qualquer de suas formas. 

(E) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em 
serviços ou atividades particulares. 

33 

Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na  
Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) Executar serviços de vigilância sanitária. 

(   ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, 
aeroportos e fronteiras. 

(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, F e F. 

(B) V, F e V. 

(C) F, F e V. 

(D) F, V e F. 

(E) V, V e V. 

34 

A lógica dos programas tradicionais de saúde pública, como o de 
controle da tuberculose, aproxima-se do planejamento 

(A) analítico. 

(B) normativo. 

(C) intuitivo. 

(D) estratégico. 

(E) prospectivo. 

35 

O SUS conta com alguns instrumentos de planejamento que 
devem ser elaborados e usados pelos gestores como orientação 
para a execução das ações de saúde. 

Assinale a opção que indica o instrumento que concretiza o 
processo de definição e programação das ações de saúde em 
cada município e norteia a alocação dos recursos financeiros para 
saúde. 

(A) Lei Orçamentária Anual 

(B) Plano Diretor de Regionalização 

(C) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(D) Plano de Saúde 

(E) Programação Pactuada Integrada 

36 

As opções a seguir apresentam, segundo a Lei nº 8.142/90, 
condições para o repasse regular e automático de recursos do 
Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços 
de saúde aos Municípios, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Existência de Fundo de Saúde 

(B) Existência de Conselho de Saúde 

(C) Apresentação de plano de saúde 

(D) Celebração de convênio entre os órgãos executivos 

(E) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 
orçamento 

37 

O fragmento a seguir foi extraído de um documento redigido 
após reunião de uma das instâncias colegiadas do SUS, que 
contou com a representação dos usuários. 

DIRETRIZ 10: 

AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE 
URGÊNCIA E HOSPITALAR INTEGRADAS ÀS REDES DE ATENÇÃO 
INTEGRAL 

1. Organizar o acesso e ampliar a rede de saúde com serviços de 
urgência e emergência, atenção básica, média e alta 
complexidade, promovendo a diminuição de espera dos 
pacientes por exames, consultas e procedimentos e 
articulando as redes de apoio (...) intermunicipais e 
intramunicipais para uma melhor interação para resolução 
dos problemas. 

2. Aperfeiçoar o processo de acolhimento do SAMU Regional 
com vistas a melhorar e humanizar o atendimento, 
qualificando-o para um cuidado respeitoso e digno, bem 
como criar mecanismos de avaliação e monitoramento dessa 
prestação de serviços juntamente com os municípios. 

3. Implementar serviços de acolhimento para os usuários do 
SUS com qualidade, nos hospitais públicos e universitários, 
nas policlínicas e nas Upas. 

Considerando as informações contidas no enunciado e no 
fragmento acima, assinale a opção que indica a instância que foi 
responsável por sua elaboração. 

(A) Conselho Nacional de Saúde 

(B) Comissão Intergestores Bipartite 

(C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(D) Conferência Nacional de Saúde 

(E) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
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O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é reconhecido 
internacionalmente e há 40 anos contribui para melhorar a saúde 
de todos os brasileiros. Dentre as vacinas incorporadas ao PNI, 
em 2014, uma em especial foi amplamente divulgada pelo 
Ministério da Saúde nos meios de comunicação. 

Assinale a opção que indica a vacina que recebeu esse destaque. 

(A) Tríplice viral 

(B) HPV 

(C) Antitetânica 

(D) Gripe 

(E) Febre amarela 

39 

As ações e serviços de saúde executados pelo SUS são 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 

Relacione cada nível de atenção à saúde ao respectivo tipo de 
estabelecimento de saúde. 

1. Atenção básica 

2. Atenção secundária 

3. Atenção terciária 

(   ) Hospital 

(   ) Centro de Saúde 

(   ) Policlínica 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 1 – 2 – 3 

(B) 2 – 3 – 1 

(C) 2 – 1 – 3 

(D) 3 – 1 – 2 

(E) 3 – 2 – 1 

40 

O repasse da União para as ações da atenção básica nos 
municípios (Piso da Atenção Básica – PAB) apresenta um 
componente fixo e outro variável, existente quando o município 
desenvolve determinadas estratégias. 

As opções a seguir apresentam estratégias financiadas com 
recursos do PAB variável, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Agentes Comunitários de Saúde. 

(B) Medicamentos Excepcionais. 

(C) Núcleo de Apoio à Saúde da Família. 

(D) Saúde Bucal. 

(E) Saúde da Família. 

 

Conhecimentos Específicos 

41 

Tereza conseguiu matricular seu filho Matheus, 13 anos, 
diagnosticado com Transtorno de Asperger, na rede pública de 
ensino. 

A efetiva inclusão do adolescente no ambiente escolar enfrenta 
desafios, no entanto, por conta das manifestações clínicas típicas 
desse transtorno como 

(A) atraso no desenvolvimento cognitivo e hiperatividade. 

(B) falta de reciprocidade emocional e social. 

(C) ideação delirante e inflexibilidade em rotinas. 

(D) estereotipias e linguagem verbal ecolálica. 

(E) evitação de contato visual e déficit de atenção. 

42 

O diabetes representa um grave problema de saúde pública por 
sua alta prevalência e pelas complicações e sequelas decorrentes 
da enfermidade, com elevada mortalidade e custos para o 
sistema de saúde e de previdência social. Os psicólogos têm 
integrado equipes multidisciplinares de assistência a pacientes 
diabéticos, sendo a abordagem grupal um instrumento de 
reconhecido valor para a adesão ao tratamento. 

Assinale a opção que indica fatores terapêuticos próprios do 
modelo de terapia grupal. 

(A) A competição entre os membros e a aprendizagem 
interpessoal. 

(B) O compartilhamento de informações e o deslocamento dos 
sintomas. 

(C) A universalidade dos problemas e a instilação de esperança. 

(D) O altruísmo e o sentimento de singularidade. 

(E) A experiência emocional corretiva e a dessensibilização 
sistemática. 

43 

Em janeiro de 2014, a Prefeitura de São Paulo iniciou a 
implementação do Programa “São Paulo de Braços Abertos” na 
região da Cracolância, no centro da capital, com oferta de 
moradia, trabalho e assistência para usuários de crack. 

Sobre a abordagem desses sujeitos, assinale a afirmativa correta. 

(A) A redução de danos é uma estratégia pautada na lógica da 
abstinência e da tolerância. 

(B) Os consultórios na rua são a porta de entrada na atenção à 
saúde de usuários em situação de rua. 

(C) A internação compulsória é estratégia necessária e eficaz 
para a contenção da epidemia de crack. 

(D) As ações higienistas são indicadas para os usuários com 
comorbidades psiquiátricas. 

(E) As internações voluntárias são medidas de prevenção 
primária ao uso de crack e outras drogas. 

44 

Uma vez que a escola é um lugar de manifestação de 
perturbações do sujeito em desenvolvimento, várias condições 
podem se manifestar como dificuldade de aprendizagem, sem 
que sejam, necessariamente, um transtorno específico do 
desenvolvimento da aprendizagem. 

Os itens a seguir apresentam exemplos dessas condições. 

I. A discalculia e a disortografia. 

II. A deficiência visual ou a auditiva. 

III. A bagagem étnica ou cultural diversa da dominante na 
cultura escolar. 

IV. O transtorno opositor desafiador. 

Assinale: 

(A) se somente o item I estiver correto. 

(B) se somente os itens II e IV estiverem corretos. 

(C) se somente os itens I, II e III estiverem corretos. 

(D) se somente os itens I, III e IV estiverem corretos. 

(E) se somente os itens II, III e IV estiverem corretos. 
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Sílvia, 37 anos, procurou um ambulatório de Saúde Mental 
trazendo uma queixa de ansiedade generalizada. 

Com o objetivo de fazer um levantamento detalhado da história 
de desenvolvimento de Sílvia, desde sua infância até o momento 
presente, a psicóloga realizou uma entrevista 

(A) analítica. 

(B) sistêmica. 

(C) diagnóstica. 

(D) de anamnese. 

(E) de triagem.  

46 

O Sr. João, 86 anos, padece de uma doença neurodegenerativa  e 
vive acamado, aos cuidados de sua filha e curadora Isabel.  De 
acordo com a legislação vigente, sobre os direitos do Sr. João no 
tocante à Saúde, analise as afirmativas a seguir. 

I. Optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável. 

II. Receber vacinação de rotina em domicílio. 

III. Ter acompanhante em tempo integral durante internação 
hospitalar. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente a afirmativa III estiver correta. 

(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

47 

Uma das contribuições mais antigas do psicanalista francês 
Jacques Lacan trata da fase do espelho, uma fase da constituição 
do ser humano que se situa entre os seis e os dezoito primeiros 
meses de vida.  

Sobre essa fase, assinale a afirmativa correta. 

(A) A criança, ainda num estado de impotência e de 
descoordenação motora, antecipa imaginariamente a 
apreensão e o domínio de sua unidade corporal. 

(B) A criança projeta fantasmaticamente para o interior do corpo 
materno partes clivadas de sua própria pessoa e identifica-se 
com elas. 

(C) Verifica-se um retorno ao ego da criança da libido retirada de 
seus investimentos objetais. 

(D) A privação absoluta de contato materno desencadeia 
perturbações somáticas e psíquicas e atrasos no 
desenvolvimento corporal. 

(E) O holding feito pela mãe é o fator que decide a passagem do 
estado de não-integração corporal para a integração 
posterior. 

48 

Analise o fragmento a seguir. 

“Uma notícia publicada em jornal do Rio de Janeiro revelou a 
situação de pacientes de um antigo Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiátrico que, mesmo após o cumprimento da 
medida de segurança, permaneciam reclusos por terem perdido 
contato ou terem sido abandonados por suas famílias.” 

Com base no fragmento acima, de acordo com as diretrizes da 
Reforma Psiquiátrica, esses pacientes do manicômio judiciário 
devem ser encaminhados para 

(A) unidades prisionais em regime semiaberto. 

(B) serviços regulares de internação hospitalar. 

(C) CAPS AD III. 

(D) serviços residenciais terapêuticos. 

(E) comunidades terapêuticas. 

49 

O bullying, termo em inglês usado para conceituar a violência 
sistemática de um grupo sobre um ou mais indivíduos, manifesta-
se com preocupante frequência no espaço escolar. 

Sobre essa forma de violência na escola, assinale a afirmativa 
correta. 

(A) As ocorrências de bullying são mais frequentes entre alunos 
das escolas públicas do que entre alunos das escolas privadas. 

(B) Os alunos com melhor desempenho acadêmico são 
paradoxalmente as vítimas preferenciais dos agressores 
físicos e materiais. 

(C) O isolamento social, a depressão, o absenteísmo e a fobia 
escolar são alterações emocionais e comportamentais 
comumente percebidas nas vítimas. 

(D) Os alunos praticantes de bullying apresentam uma incidência 
significativa de diagnósticos de transtorno de déficit de 
atenção e de dislexia. 

(E) A ocorrência de bullying, quando identificada, deve ser 
enfrentada internamente pela escola, por meio de seus 
recursos disciplinares e pedagógicos. 

50 

Os subtipos da Esquizofrenia são definidos pela sintomatologia 
predominante à época da avaliação clínica. 

A esquizofrenia do tipo paranoide é caracterizada 

(A) pelo afeto embotado ou inadequado. 

(B) pela presença de delírios ou alucinações auditivas 
proeminentes. 

(C) pelos distúrbios psicomotores alternando entre extremos 
como hipercinesia e estupor. 

(D) pela lentidão psicomotora, a hipoatividade e a perda da 
volição. 

(E) pela alternância entre sintomas depressivos e maníacos. 

51 

Jefferson, 16 anos, foi flagrado enquanto pichava a fachada de 
um prédio público de sua cidade e foi sentenciado a uma medida 
socioeducativa para cumprimento em meio aberto. 

De acordo com o fato relatado, Jefferson deverá 

(A) prestar serviços à comunidade com acompanhamento. 

(B) ser inserido em regime de semi-liberdade. 

(C) receber a remissão como forma de exclusão do processo. 

(D) ser internado provisoriamente pelo prazo máximo de 45 dias. 

(E) pagar fiança e responder em liberdade. 
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Em 1879, Wundt fundou seu laboratório em Leipzig. Ele estava 
convicto de que a Psicologia correspondia ao estudo  
científico dos conteúdos mentais que seriam atingidos, 
experimentalmente, por meio do método de 

(A) análise. 

(B) anamnese. 

(C) circunspecção. 

(D) introspecção. 

(E) dedução. 

53 

A célebre pergunta de Georges Canguilhem (1958/1999) sobre  
“O que é a Psicologia?” corresponde tanto a um questionamento 
epistemológico quanto a uma indagação sobre as implicações 
éticas de práticas psicológicas. Ele não somente critica a pretensa 
cientificidade da Psicologia, como também a falta de 
fundamentação do próprio fazer do psicólogo. 

O princípio da prática psicológica é objeto de crítica de 
Canguilhem, para o qual 

(A) o projeto de unidade da psicologia realiza-se 
satisfatoriamente na vertente comportamental. 

(B) o problema epistemológico é resolvido se a psicologia 
experimental convergir com a clínica. 

(C) a eficácia da prática do psicólogo é discutível e ilusória, sem 
efeitos concretos. 

(D) o homem é definido pela psicologia como simples 
ferramenta. 

(E) o psicólogo não possui capacidade nem técnica em seu fazer. 

54 

Jacques Lacan dedicou, nos anos de 1959-1960, um seminário 
voltado ao tema da ética, onde ele revisitou, no caminho de 
retorno a Freud, alguns conceitos que seriam fundamentais para 
desenvolver uma ética exclusivamente psicanalítica. Para tanto, 
deteve-se na noção de Coisa (das Ding) enquanto cerne de sua 
formulação ética, compreendida aquela como um vazio no centro 
de nosso desejo. 

Desse modo, a ética da psicanálise está articulada à ação do 
homem referida ao campo do 

(A) ideal. 

(B) supereu. 

(C) real. 

(D) bem supremo. 

(E) imaginário. 

55 

João possui 50 anos e é civilmente interditado desde os 30.  
Ele iniciou atendimento com o psicólogo que, depois de algumas 
entrevistas preliminares, quis procurar algum responsável legal 
para autorizar a continuidade do tratamento. Na medida em que 
nenhum responsável se apresentou, o psicólogo não viu 
necessidade de comunicar mais nada e deu continuidade ao 
tratamento. 

De acordo com o Código de Ética Profissional, 

(A) o psicólogo cometeu infração ética ao buscar o responsável 
legal, endossando a incapacidade civil do paciente. 

(B) o psicólogo cometeu infração ética ao buscar o responsável 
legal, na medida em que quebraria o sigilo profissional. 

(C) o psicólogo cometeu infração ética ao continuar o tratamento 
sem comunicar às autoridades competentes. 

(D) o psicólogo não cometeu nenhuma infração ética na medida 
em que não se trata de paciente menor de idade. 

(E) o psicólogo não cometeu nenhuma infração ética haja vista 
não ter aparecido nenhum responsável. 

56 

Em Para Introdução do Narcisismo (1914), Freud designa um 
estado hipotético da libido infantil na qual a criança toma a si 
mesma como objeto de amor antes de escolha de objetos 
exteriores. 

Esse estado hipotético é chamado de 

(A) narcisismo primário. 

(B) narcisismo secundário. 

(C) ego-realidade. 

(D) ideal de ego. 

(E) id. 

57 

O grupo dos anormais se formou a partir das figuras do monstro 
judiciário, do pequeno masturbador e do indisciplinado que, 
independentemente uns dos outros, se generalizaram nos 
séculos XVIII-XIX por meio da intensificação das células familiares 
em torno do corpo sexual das crianças, associada ao controle 
médico externo. 

Para tanto, segundo Foucault, foram fundamentais nesse 
contexto de época 

(A) o alienismo pineliano, a prisão disciplinar e a descoberta do 
complexo de Édipo pela psicanálise. 

(B) a pedagogia de Rousseau, as prisões familiares do Antigo 
Regime e a psiquiatrização da loucura. 

(C) a psicologia científica, o poder sobre a vida biológica humana 
e as formas jurídicas do inquérito. 

(D) a vigilância panóptica, o exame penal e a substituição da 
figura feminina de feiticeira na figura da possuída. 

(E) a teoria da degenerescência, a rede institucional entre justiça 
e medicina em defesa da sociedade e a sexualidade infantil 
como explicação das anomalias. 
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Sandor Ferenczi inventou uma técnica que formulava injunções e 
proibições a respeito de certos comportamentos repetitivos do 
analisando, quando proporcionavam satisfações que impediriam 
a rememoração e o progresso do tratamento. 

Tal procedimento era chamado 

(A) técnica ativa. 

(B) associação livre. 

(C) acting-out. 

(D) ato analítico. 

(E) corte significante. 

59 

Atualmente diversas pesquisas psicológicas vêm problematizando 
o conceito de “indivíduo” como concepção não histórica, 
enfatizando que as construções de subjetividade não podem ser 
compreendidas desligadas da formação social na qual se 
constituíram. 

Nessa linha de análise, Richard Sennett considera que, desde a 
segunda metade do século XIX, assistimos 

(A) ao aumento e à naturalização da impunidade. 

(B) ao desempoderamento da autoridade paterna. 

(C) à identificação do ideal do eu à moral do espetáculo. 

(D) à centralização das práticas sociais no protagonismo escolar. 

(E) à invasão do público pelo privado. 

60 

“Foucault identificou no mundo contemporâneo, a transformação 
do espaço público em lugar de sequestro e de esquadrinhamento 
do indivíduo. (...) Os saberes médicos, jurídicos, sociológicos, 
antropológicos, policiais e psicológicos, que cresceram 
visivelmente desde [o século XIX] na ânsia de organizar as 
multidões e canalizar ‘positivamente’ os problemas oriundos da 
industrialização e da urbanização em larga escala, também se 
constituíram em dispositivos centrais de codificação e 
normatização das condutas humanas.” 
(MANCEBO, D. Indivíduo e psicologia. In JACÓ_VILELA, A. M. Psicologia social: 
abordagens sócio-históricas e desafios contemporâneos. Rio de Janeiro: Eduerj, 
2004). 

Para Foucault, o desenvolvimento do saber psicológico só é 
possível quando 

(A) a autoridade religiosa subtrai-se ao campo político. 

(B) o homem se torna duplo empírico-transcendental. 

(C) as lettres-de-cachet se disseminam no tecido social. 

(D) a confissão pastoral exacerba a autoridade paterna. 

(E) a invenção da imprensa democratiza o conhecimento. 

61 

Sobre as concepções de Piaget, a respeito do desenvolvimento 
infantil, analise as afirmativas a seguir. 

I. A ordem de sucessão das aquisições das estruturas cognitivas 
deve ser constante. 

II. A assimilação e a acomodação são processos autônomos e 
sem conexão entre si. 

III. A inteligência e a afetividade são complementares 
irredutíveis e indissociáveis. 

Assinale: 

(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 

(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 

(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

62 

“Vygotsky procura conscientizar o professor do fato de que o 
desenvolvimento cultural do aluno está na dependência de ele 
conseguir se apropriar dos signos/instrumentos culturais da sua 
época. (...) A concepção de desenvolvimento elaborada por 
Vygotsky caracteriza-se por um conteúdo de natureza 
pedagógica.” 
(MACIEL, I.M. Vygotsky e a construção sócio-histórica do desenvolvimento. In 
MACIEL, I.M. Psicologia e educação: novos caminhos para a formação. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2001). 

Segundo Vygotsky, a história individual e social vai sendo 
construída, sobretudo, no processo de 

(A) socialização. 

(B) simbolização. 

(C) condicionamento. 

(D) internalização. 

(E) racionalização. 

63 

Júlio é dirigente de uma instituição de acolhimento que atende 
adolescentes do sexo masculino. Felipe, de 16 anos, é um dos 
jovens ali institucionalizados que, recentemente, iniciou estágio 
de aprendizagem, necessitando abrir uma conta bancária para 
receber a bolsa-aprendizagem. O banco, ao ser procurado por 
Júlio para a abertura da conta, exigiu autorização judicial para 
realizar tal operação. 

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), 
assinale a afirmativa correta. 

(A) O banco não agiu corretamente, pois o dirigente da 
instituição de acolhimento equipara-se ao guardião para 
todos os efeitos de direito. 

(B) O banco agiu de forma acertada, pois é imprescindível a 
autorização judicial frente à ausência dos pais e/ou parentes 
consanguíneos. 

(C) O banco agiu corretamente, pois, nesse caso, é necessária a 
manifestação do Ministério Público na função de curadoria 
especial. 

(D) O banco não agiu corretamente, pois como se trata de 
adolescente ele poderia abrir a conta sem nenhum 
representante legal. 

(E) o banco agiu corretamente, pois a partir de sua solicitação, a 
Defensoria Pública será acionada para suprir o consentimento 
paterno inexistente. 

64 

Jung foi um dos principais aliados e colaboradores de Freud nos 
primórdios da psicanálise. Freud inclusive o considerava como 
“Príncipe Herdeiro” do movimento psicanalítico. 

Apesar disso, os dois romperam em 1913 e Jung iniciou seu 
próprio movimento que é conhecido como 

(A) psicologia onírica. 

(B) psicoterapia arquetípica. 

(C) psicanálise complexa. 

(D) psicologia analítica. 

(E) psicologia teleológica. 



Prefeitura do Município de Cuiabá - Secretaria Municipal de Saúde  FGV – Projetos 

 

Especialista em Saúde - Psicólogo  Tipo 1 – Cor BRANCA – Página 11 

65 

Foucault estudou profundamente o assujeitamento e a 
docilização dos corpos para aumento de sua força econômica e 
redução de sua força política na construção de um determinado 
tipo de individualidade. 

Para o autor, a forma de poder que tem por objetivo o controle 
do corpo em seus detalhes, na eficácia de seus movimentos é o 
poder 

(A) pastoral. 

(B) disciplinar. 

(C) parental. 

(D) monárquico. 

(E) fluido. 

66 

O Sr. Antônio José, 80 anos, mora sozinho desde a morte de sua 
esposa. Os vizinhos denunciaram que ele estaria em situação de 
risco, pois se encontra acamado e sem se alimentar 
adequadamente há vários dias. Diante da denúncia a Vara do 
Idoso foi acionada e localizou a sobrinha-neta do idoso, Sra. Ana 
Carolina, 33 anos, que informou desconhecer a situação em que 
seu tio-avô se encontrava, disponibilizando-se a levá-lo para 
morar com ela. 

Nesse caso, à luz do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), 

(A) o juiz determinará o encaminhamento do idoso ao familiar, 
independentemente da manifestação do Ministério Público, 
diante da urgência do abandono. 

(B) o juiz determinará o acolhimento institucional do idoso, 
independentemente da promoção ministerial, face ao 
abandono em que o idoso foi encontrado. 

(C) o Ministério Público deverá determinar o acolhimento 
institucional do idoso, frente ao abandono a que o idoso está 
sendo submetido. 

(D) o Ministério Público determinará o encaminhamento do 
idoso para o familiar, mediante processo de guarda requerido 
pela sobrinha-neta. 

(E) o juiz determinará o encaminhamento do idoso para o 
familiar, mediante termo de responsabilidade, após 
requerimento do Ministério Público. 

67 

Max e Greta, alemães, residentes em Berlim, Alemanha, estão 
devidamente cadastrados para adoção internacional por meio de 
organismos reconhecido pelo Poder Judiciário brasileiro. O casal 
foi chamado para conhecer os irmãos Paulo (1 ano) e Flávio  
(2 anos), sem que tenha sido previamente consultado o Cadastro 
Nacional de Adoção (CNA). 

Nesse caso, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente  
(Lei nº 8.069/90), 

(A) a adoção internacional só pode ser concedida quando forem 
esgotadas todas as possibilidade em família substituta 
brasileira, após consulta ao CNA. 

(B) a adoção internacional poderá ser concedida na verificação 
de condições socioeconômicas da família internacional que 
sejam mais vantajosas financeiramente aos adotandos. 

(C) a adoção internacional não poderá ser concedida em 
território brasileiro, exceto se para habilitado em país 
contíguo ao Brasil, de forma a facilitar a aproximação cultural. 

(D) a adoção internacional poderá ser concedida em favor de 
adotando brasileiro, independentemente da avaliação sobre 
a adequação ao caso concreto. 

(E) a adoção internacional não poderá ser concedida para 
adolescentes, tendo em vista sua inadequação pela idade e 
envolvimento com a cultura nacional. 

68 

“Kurt Lewin considerava que, para compreender o 
comportamento de uma pessoa, era preciso conhecer todas as 
forças que agiam sobre ela em um dado instante. Chamou de 
espaço vital o campo psicológico que inclui a totalidade dos fatos 
que determinam o comportamento de um indivíduo em 
determinado momento, incluindo a pessoa e o ambiente.” 

(GOODWIN, C.J. História da psicologia moderna. São Paulo: Cultrix, 2010). 

Lewin considera que sua teoria era 

(A) analítica. 

(B) gestaltista. 

(C) motivacional. 

(D) da apreensão. 

(E) de campo. 

69 

Erich Fromm é considerado um culturalista porque defendia 
enfaticamente que os aspectos culturas, sociais e políticos são 
determinantes das possibilidades de realização humana, e, 
portanto, da estruturação da personalidade. 

Assinale a opção que relaciona as cinco necessidades específicas, 
segundo Fromm, que se originam das condições da existência 
humana. 

(A) Sentimento, pensamento, intuição, sensação e completude. 

(B) Consciência, inconsciência, afetividade, sensação e vontade. 

(C) Aprendizagem, conhecimento, ancoragem, maturação e 
completude. 

(D) Relacionamento, transcendência, segurança, identidade e 
orientação. 

(E) Relacionamento, conhecimento, ancoragem, identidade e 
vontade. 

70 

Freud descreve os mecanismos de defesa do ego como processos 
inconscientes realizados pelo ego. 

Dentre os mecanismos de defesa, é correto destacar 

(A) a formação reativa, a regressão, a projeção e a racionalização. 

(B) a denegação, a identificação, o isolamento e a imaginação 
ativa. 

(C) a anulação retroativa, a inversão, o retorno sobre si mesmo e 
a inferência onírica. 

(D) a regressão, a denegação, a inversão e a linguagem 
multideterminada. 

(E) o isolamento,a imaginação ativa, a denegação e a 
racionalização. 
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