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CARGO 88

PSICÓLOGO

TIPO A

Confira seus dados pessoais e verifique se o tipo de
caderno de provas corresponde ao tipo indicado na sua
folha de respostas. Se houver qualquer divergência,
solicite providências ao fiscal de sala mais próximo.

As provas objetivas são constituídas de questões com
cinco opções (A, B, C, D e E), com uma única resposta
correta. Caso o caderno das provas esteja incompleto
ou tenha qualquer defeito, solicite providências ao fiscal
de sala mais próximo.

Transcreva as respostas das questões para a folha de
respostas, que é o único documento válido para a
correção das provas. O candidato é o único responsável
pelo preenchimento da folha de respostas. Serão
consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com o edital de abertura ou com a folha de
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada,
ou campo de marcação não-preenchido integralmente.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de
respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato.

Para a marcação, o candidato deve usar caneta esferográfica
de tinta preta. Não é permitido que outras pessoas façam as
marcações da folha de respostas.

É vedado amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos
decorrentes da impossibilidade de realização da leitura óptica.

Estas provas têm a duração de quatro horas. O candidato
deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo,
uma hora após o início das provas e poderá levar seu caderno
de provas somente no decurso dos últimos quinze minutos
anteriores ao horário determinado para o término das provas.

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes
no presente caderno ou na folha de respostas implicará a
anulação das suas provas.

Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.movens.org.br/prefsaoluis, no dia 16/1/2007,
a partir das 16 horas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 01

Todos somos psicólogos leigos, pois interpretamos

e explicamos naturalmente os nossos comportamentos

e os comportamentos dos outros. No entanto, nem

sempre podemos confiar no senso comum. A ilusão de

Müller-Lyer, figura abaixo, a mais conhecida das ilusões

geométricas, é um exemplo de como podemos nos

enganar com o que percebemos; as duas retas possuem

o mesmo comprimento. O mesmo ocorre com a nossa

psicologia intuitiva, tipo senso comum. Em algumas

situações-limite, o que julgamos e percebemos não é

o que de fato acontece.

Considerando as implicações de fenômenos como A

Ilusão de Müller-Lyer, julgue Verdadeiro (V) ou Falso

(F) para cada uma das sentenças a seguir.

I – A Psicologia como ciência surgiu para mostrar

que a psicologia leiga, senso comum, não é

verdadeira.

II – Só o conhecimento psicológico obtido com

métodos científicos é verdadeiro.

III – A Psicologia como ciência e profissão baseia-se

na psicologia leiga e nas teorias e modelos

desenvolvidos por pesquisadores.

IV – As pessoas não têm consciência das

verdadeiras causas dos seus comportamentos,

julgamentos e percepções.

V – A maioria dos comportamentos é determinada

por causas inconscientes, e a Psicologia científica

desenvolveu métodos para entender essas

causas.

A seqüência correta é

(A) V F F V V.

(B) V V V F F.

(C) F F V V V.

(D) F F V F V.

(E) V F F V V.

QUESTÃO 02

A revista Psychology Today (1983) demonstrou a
falsidade das pseudopsicologias, quando realizou um
concurso intitulado “Invente uma Fraude”. No concurso,
os leitores eram convidados a inventar uma
pseudopsicologia. Entre os vencedores estava o
“Autozodíaco” que, a partir da marca, modelo, ano e
número do carro da pessoa, criava um mapa astrológico
com informações sobre o temperamento do carro e os
dias em que seria seguro viajar com ele. Sobre essas
fraudes, criadas por brincadeira, julgue Verdadeiro (V)
ou Falso (F) para as sentenças a seguir, considerando
os entendimentos que podem ser adotados em relação
ao objeto da Psicologia.

I – As pseudopsicologias provam que o senso
comum não é confiável.

II – Só é válido o conhecimento psicológico testado
por métodos científicos e aprovado por
pesquisadores conhecidos.

III – A Psicologia é um campo de estudo tão
controverso, diversificado e próximo do senso
comum, que as revistas consideram importante
propor concursos dessa natureza para mostrar
que existem abordagens alternativas ao estudo
científico do comportamento humano.

IV – As pseudopsicologias são subprodutos de
processos psicológicos tipo senso comum, que
são válidos em muitas situações, mas falham
em outras.

V – O estudo da Psicologia deveria ajudar a
distinguir explicações cientificamente
confirmadas do comportamento e explicações
baseadas em meras observações subjetivas,
mostrando a inutilidade das pseudopsicologias.

A seqüência correta é

(A) V F V F F.
(B) F V F V F.
(C) F F V V F.
(D) F F F V F.
(E) V F F V V.

QUESTÃO 03

A Psicologia do Desenvolvimento ocupa-se das
mudanças de comportamento e de habilidades que
ocorrem durante toda a vida do indivíduo, da sua
concepção à morte. O desenvolvimento é considerado
um processo em que certas habilidades aparecem e
mudam de acordo com mecanismos específicos. Podem-
se dividir as diferentes fases do desenvolvimento da
seguinte maneira: desenvolvimento físico, da linguagem,
da cognição e desenvolvimento socioemocional.

Marque a opção que diz respeito à dimensão
socioemocional do desenvolvimento.

(A) O crescimento do cérebro e a aprendizagem
ocorrem porque os neurônios crescem em
tamanho, e porque o número de axônios e
dendritos, bem como a extensão de suas
conexões, aumentam.

(B) A criança pequena apresenta um nível cognitivo
“primitivo”, sendo que seu crescimento intelectual
progride em estágios distintos motivados por uma
necessidade inata de conhecer.

(C) No estágio pré-operacional, a linguagem progride
de forma significativa e a criança começa a pensar
simbolicamente, aumentando a intensidade de
suas interações sociais.

(D) Diferenças culturais no desenvolvimento motor de
crianças podem refletir práticas específicas de
criação, o que ocorre, por exemplo, com crianças
africanas, que são mais precoces nas habilidades
motoras.

(E) Ao longo da vida, as histórias interrelacionais de
apego do indivíduo evoluem, desde as primeiras
relações de apego do bebê até os rompimentos
de vínculos inerentes ao desenvolvimento humano.
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QUESTÃO 04

Segundo o DSM-IV, os diferentes transtornos
psicológicos são agrupados em várias categorias
gerais. Entre as principais categorias estão ansiedades,
transtornos de humor, esquizofrenia, transtornos
dissociativos e transtornos por uso de substâncias.
Cada uma dessas categorias gerais também possui
subcategorias mais específicas. O filme “Uma Mente
Brilhante”, vencedor do Oscar de 2002, retrata a
biografia de John Nash, que foi laureado com o Nobel
de 1994, em Economia, pela contribuição da Teoria
dos Jogos. Nash, professor da Universidade de
Princeton, realizou uma série de trabalhos para o
Pentágono; decifrava códigos russos, quando passou
a sentir-se perseguido por desconhecidos. Nash sofria
de esquizofrenia, um transtorno caracterizado
principalmente por:

(A) delírios de grandeza, agilidade de
comportamento, tristeza e risco de suicídio.

(B) distúrbios de percepção, linguagem e
pensamento, emoção e comportamento.

(C) fobias, ameaça no enfrentamento do dia-a-dia,
compulsões, delírio de grandeza.

(D) distúrbios de percepção, ansiedade difusa,
delírios de grandeza, tristeza e risco de suicídio.

(E) delírios de grandeza, fobias, distúrbios de
percepção, agilidade de comportamento e
pensamento.

QUESTÃO 05

Em 1800, a avaliação psicológica da personalidade
de um indivíduo era realizada por um frenologista
especializado em mensurar o crânio e examinar as suas
ondulações externas. Com a ajuda de uma “carta
frenológica”, determinava, então, quais traços de
personalidade eram associados com as ondulações nas
diferentes partes do crânio. Hoje, a frenologia não
existe mais, e a personalidade é avaliada por meio de
entrevistas, observações, auto-relatos e testes
psicológicos com sólida base científica. Considerando
os procedimentos de diagnóstico da personalidade,
relacione a primeira coluna com a segunda.

I – MMPI
II – Técnicas Projetivas
III – Precisão
IV – Validade

( ) Medida de estabilidade do resultado dos tes-
tes através dos tempos.

( ) Formato na versão “A” desenvolvido para
adolescentes, incluindo itens relativos a
desordens alimentares e abuso de substâncias.

( ) Utiliza estímulos ambíguos e desestruturados
que podem ser percebidos de muitas maneiras.

( ) Existência de limitações como enganos
deliberados, viés de conveniência social,
dificuldade de diagnóstico e uso inadequado.

( ) Qualidade psicométrica de um instrumento
psicológico, implicando que mensura de fato
aquilo a que se propõe.

A seqüência correta é

(A) II, I, I, IV, II.
(B) III, I, II, I, IV.
(C) III, IV, III, II, I.
(D) I, III, II, III, IV.
(E) III, I, III, II, IV.

QUESTÃO 06

A partir dos anos 60 do século passado, surge na
Psicologia, nomeadamente na Psicologia Educacional,
um novo tipo de testes de avaliação, designados Crite-
rion-Referenced Tests (CRT). Este grupo de testes,
utilizado pelos psicólogos escolares, pretende
assegurar uma informação mais individual de cada
aluno. A respeito desse tipo de avaliação, assinale a
opção INCORRETA.

(A) Os padrões de apreciação são prévios e situam o
aluno em relação aos níveis especificados.

(B) Os itens são mais genéricos para aumentar a
capacidade de generalização desse tipo de
avaliação.

(C) A avaliação de cada indivíduo é feita mediante um
padrão comum.

(D) A construção desse tipo de teste não é rápida e
demanda tempo do professor.

(E) Os itens são construídos para evidenciar se o aluno
possui ou não mestria em relação a um conteúdo.

QUESTÃO 07

O modelo de assistência não-custodial, no qual o
indivíduo, em princípio, não é afastado do meio social
e familiar, trouxe e ainda traz grandes desafios a
clínicos, pesquisadores e, particularmente, a pacientes
e seus familiares; os últimos, pela dimensão do
sofrimento que experienciam ao longo da vida. Em
relação à prevenção de crises e a intervenções tais
como hospitalizações, julgue Verdadeiro (V) ou Falso
(F) para cada sentença seguinte.

I – Mesmo que não se aumente a dose da
medicação, é preciso aumentar a dose de
escuta, de suporte familiar e individual na forma
de terapia grupal, individual e terapia de apoio,
entre outras.

II – Aqueles que convivem de perto com a doença
mental – filhos ou cônjuges – nem sempre
recebem informações adequadas sobre como
lidar com períodos de descompensação.

III – A Reforma Psiquiátrica também incentiva a
manutenção das pessoas com transtornos
psicóticos em regime hospitalar, como uma
forma de proteger a integridade da família.

IV – A multiplicidade de ações propostas pelo modelo
da Reforma Psiquiátrica, decorrente da
complexidade do ser humano, exige equipes
multidisciplinares que incluam psicólogos.

V – Pacientes e seus familiares devem ser
orientados com muita cautela quanto ao
reconhecimento de sinais prodrômicos,
ressaltando-se que, apenas em casos
específicos, comuniquem aos profissionais das
equipes multidisciplinares.

A seqüência correta é

(A) F V V F F.
(B) V V F V F.
(C) F F F V V.
(D) F V F F V.
(E) V F F V V.
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QUESTÃO 08

Considere a transcrição de uma sessão de terapia

reproduzida abaixo. Embora não seja possível retratar

a sessão com todos os detalhes, pode-se verificar de

que forma técnicas específicas de psicoterapia são

utilizadas. No diálogo, PC é o paciente e TP é o terapeuta.

PC: Às vezes, parece que não vale a pena o esforço para

seguir adiante.

TP: Você teve pensamentos sobre suicídio?

PC: Não, não propriamente.

TP: O que você pensou em fazer?

PC: Nada que valha a pena mencionar.

TP: Você, alguma vez, pensou na possibilidade de tomar

uma overdose de comprimidos?

PC: Não, não pensei.

TP: E quanto a cortar os pulsos ou pular de uma ponte?

PC: Não, essas opções não são muito boas. Você pode

morrer.

TP: Você pensou numa forma que ache mais segura,

talvez como usar uma arma?

PC: (longa pausa) Eu já pensei em atirar em mim mesma.

Nessa situação, é correto afirmar que a técnica

psicodinâmica e psicanalítica empregada pelo terapeuta

(TP) foi:

(A) livre associação.

(B) interpretação.

(C) análise dos sonhos.

(D) resistência.

(E) transferência.

QUESTÃO 09

Assinale a opção correta acerca do poder nas

instituições.

(A) O poder é uma força mobilizadora, um fenômeno

pulsante e definido como a capacidade de afetar

resultados.

(B) Mintzberg (1983) adota uma perspectiva clássica,

na qual aprofunda o enfoque objetivo como um

elemento que facilita a compreensão da estrutura

organizacional.

(C) Os círculos de qualidade aumentam as relações

de poder hierárquico na instituição.

(D) A instituição pode ser considerada uma pessoa

física, apresentando  transtornos psicológicos

considerados normais pelos seus dirigentes ou

presidentes executivos.

(E) O equilíbrio das relações entre estrutura,

funcionamento organizacional e bem-estar indi-

vidual faz parte do jogo de poder organizacional.

QUESTÃO 10

Considerando as normas éticas que devem reger a
prática clínica e as pesquisas científicas, julgue
Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das opções
a seguir.

I – É legítimo utilizar colaboradores em um
experimento, escolhidos pelo pesquisador,
que fingem ser participantes iguais aos
outros, com a finalidade de ajudar na
pesquisa enganando os legítimos
participantes quanto ao que está sendo
verdadeiramente pesquisado.

II – Deve-se obter sempre do participante de uma
pesquisa um consentimento informado, an-
tes de iniciar o experimento, mesmo quando
a pesquisa envolve algum tipo de engano.

III – Em muitas pesquisas da Psicologia Social, por
exemplo, são criadas situações que procuram
enganar os participantes, não revelando o
que está sendo verdadeiramente investigado.
Nestas situações não é obrigatório, por
razões metodológicas, explicar aos
participantes, ao final de suas participações,
o que foi realmente pesquisado.

IV – O psicólogo que mantém seu CRP em dia não
precisa preocupar-se em estudar e aumentar
sua competência e objetividade na aplicação
de suas habilidades. Afinal, já provou que
cumpriu todas as exigências educacionais e
de treinamento profissional.

V – Para realizar pesquisas de qualidade e sem
distorções, o pesquisador não pode oferecer
recompensas tais como dinheiro, brindes ou
créditos educacionais para que as pessoas
participem das suas pesquisas.

A seqüência correta é

(A) V V F V F.
(B) F F V V F.
(C) V V F F F.
(D) V F V F F.
(E) F V F F F.

QUESTÃO 11

Considere o seguinte caso clínico:

João tem 18 anos e está muito preocupado com a
possibilidade de desenvolver esquizofrenia. Seus pais
eram esquizofrênicos, e alguns de seus amigos
próximos reclamam de suas esquisitices e humor
deprimido. João também tem observado
comportamentos semelhantes na sua família e em
alguns de seus amigos da mesma idade. Algumas
esquisitices são típicas de alguns, mas não de todos
os irmãos e primos de João.

Assinale a opção mais indicada para o tratamento
psicoterápico da problemática de João.

(A) Psicanálise.
(B) Cognitiva comportamental.
(C) Behaviorista.
(D) Terapia por eletrochoque.
(E) Terapia de grupo e de família.
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QUESTÃO 12

A respeito da problemática da saúde e da educação
popular, observa-se que, na medida em que haja
condições de higiene e alimentação para uma parte
considerável da população, a tendência é de que menos
crianças morram antes de completar um ano, e de que
mais adultos ultrapassem a idade de 65 anos. Nesse
contexto, é INCORRETO afirmar que

(A) condições de higiene e alimentação mínimas
implicam problemas de saúde e oneram ainda
mais os recursos disponíveis para a área de
saúde pública.

(B) à medida em que aumenta o nível de escolaridade
da população, diminuem as questões de saúde
comunitária.

(C) no Brasil, baixos salários e precárias condições de
trabalho oferecidos aos profissionais de saúde os
levam a deixar o serviço público.

(D) As múltiplas expressões de saúde mental atingem
milhares de brasileiros, cobrindo uma gama de
sintomas que vão desde o que a classe média
chama de “ansiedade” ao que as classes populares
chamam de “nervos”.

(E) É necessário trabalhar para que setores da
sociedade civil se organizem e demandem mais
investimentos dos governantes para o controle
da crise.

QUESTÃO 13

Durante o século XX, a expectativa de vida aumentou
de 43,3 anos para 76,1 anos nos Estados Unidos. No
Brasil, em 2005, a expectativa de vida alcançou 71,9
anos (74,9 anos no Distrito Federal). Uma das principais
causas encontra-se na melhoria da saúde pública que
diminuiu a participação das doenças infecciosas (pneu-
monia, influenza, tuberculose e infecções
gastrintestinais) como principais causas de morte.
Considerando este contexto, qual das seguintes
afirmações não é relevante para justificar o aumento
da participação dos psicólogos nas questões de saúde
na escola, organizações e outras áreas?

(A) O conhecimento dos psicólogos da saúde cresceu
bastante, tanto nas pesquisas quanto nas suas
aplicações práticas nos ambientes institucionais
(escolas e organizações).

(B) Quanto mais os países se desenvolvem, as causas
principais de morte passam de doenças causadas
por infecção para doenças relacionadas ao
comportamento e estilo de vida (câncer, doenças
cardíacas e cardiovasculares, acidentes e doenças
crônicas do pulmão).

(C) As pesquisas na psicologia da saúde têm
estabelecido inúmeras relações entre fatores
psicológicos – por exemplo, estresse – e a saúde
física.

(D) Boa parte das pessoas com problemas médicos
graves quase sempre têm problemas psicológicos
associados, por exemplo, baixa auto-estima e
auto-conceito, sensibilidade ao estresse,
dificuldade para seguir dietas ou atividades físicas.

(E) Existe um movimento entre os psicólogos para que
também possam ser treinados na prescrição de
medicamentos e na solicitação de exames clínicos.

Leia o texto seguinte e responda à questão 14.

“Então comecei a questionar a possibilidade de falar
dos jovens do mundo, ou da juventude
contemporânea: o que existe de comum no
adolescente camponês, seminu, desnutrido, estranho
em sua terra, na terra de seus antepassados, errante
e náufrago de sua própria cultura, com o jovem de
Boston, Los Angeles ou com o adolescente dos
subúrbios da cidade do México, Bogotá e Buenos
Aires? Que tinha em comum esse garoto de cabelo
comprido, moreno, fraco e adormecido para sempre
no anfiteatro de Manágua (com as mãos crispadas
pelo último disparo e um infindável sorriso de
incredulidade ante a morte) com aquele outro jovem
que vi entrar no hospital de Nova York, para ser tratado
de um problema de superalimentação (excesso de
proteínas, vitaminas etc.)? Muito pouco. Realmente
muito pouco”. (André Vernot)

QUESTÃO 14

Considerando as diferenças abordadas no texto
acima, julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada
sentença a seguir.

I – No Brasil, esse quadro de exclusão pode ser
resultado do processo migratório intenso e que
se configura nas nossas favelas e periferias sob
a ausência quase que total de serviços básicos,
na qual uma grande parcela da população
trabalhadora é privada dos direitos à cidadania.

II – Por meio de um corte biológico e sociológico, é
correto afirmar que todos os indivíduos passam
por fases naturais, divididas em infância,
adolescência, vida adulta e velhice.

III – As diferenças constatadas por André Vernot são
objeto de estudo e preocupação num chamado
de previsibilidade e previnibilidade.

IV – A violência estrutural é uma das categorias da
violência brasileira, nasce no próprio sistema
social, criando as desigualdades de suas
conseqüências, como a fome, o desemprego e
todos os problemas sociais com que convive a
classe trabalhadora.

V – Dados da Prefeitura de São Paulo, entre outros,
estimam que um número significativo de
adolescentes entre 15 a 19 anos do país estão
cotidianamente expostos a situações que
facilitam o contágio pela violência.

A seqüência correta é

(A) F F V V V.
(B) F F V F F.
(C) V F F V V.
(D) V V F F F.
(E) F V V V F.
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QUESTÃO 15

Considerando a problemática de políticas de saúde
e de qualidade de vida, relacione a primeira coluna
com a segunda.

I – Carta de Otawa para a Promoção da Saúde
II – Constituição de 1998
III – COFINS

( ) Fonte de financiamento do Ministério da Saúde.
( ) Definiu que o Sistema Único de Saúde (SUS)

seria financiado com recursos dos orçamentos
dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios.

( ) Defesa da saúde, capacitação e mediação são
as três estratégias fundamentais na promoção
da saúde.

( ) Preocupa-se com a promoção da saúde e da
qualidade de vida.

( ) Permitiu a criação de um subsistema de saúde
que se pretende universal, eqüitativo e integral.

A seqüência correta é

(A) I, II, II, I, III.
(B) II, I, III, I, II.
(C) I, I, III, I, III.
(D) II, III, III, I, II.
(E) III, II, I, I, II.

QUESTÃO 16

Sobre os transtornos por uso de substâncias, julgue
Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada sentença a
seguir.

I – O abuso de substâncias ocorre quando a droga
interfere nas funções e ocupações sociais da
pessoa.

II – O alcoólatra recorre a personalidades
imaginárias.

III – O abuso do álcool é o principal problema
relacionado a drogas e cria dificuldades sociais
e pessoais enormes.

IV – O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas (SISNAD) integra, organiza e coordena
as atividades relacionadas à prevenção do uso
de drogas.

V – A dependência do álcool leva o indivíduo a não
sentir remorso ou culpa por causar algum dano
a alguém.

A seqüência correta é

(A) F F V V F.
(B) F V F F V.
(C) V V V F F.
(D) F V F F V.
(E) V F V V F.

QUESTÃO 17

Assinale a opção correta acerca de Doenças

Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

(A) Em anos recentes, foi esclarecido que mais de

um vírus está ligado à AIDS, mas a maioria dos

pesquisadores refere-se aos vários agentes

de infecção como sendo o HIV.

(B) A gonorréia é considerada uma das mais

catastróficas doenças de nosso tempo.

(C) O herpes viral não tratado pode causar danos

cerebrais e a outros órgãos, assim como

paralisa, cegueira, doenças cardíacas ou

morte.

(D) A vítima de sífil is apresenta pequenas

protuberâncias em formato de couve-flor ao

redor dos órgãos genitais.

(E) Um indivíduo soropositivo significa dizer que é

portador de escabiose.

QUESTÃO 18

Em 2005, a esperança de vida do brasileiro

alcançou os 71,9 anos. O Distrito Federal lidera o

ranking da expectativa de vida nacional, com 74,9

anos seguindo-se os estados de Santa Catarina e

do Rio Grande do Sul. Essa estatística do IBGE

implica que:

(A) esse perfil demográfico gera demandas

específicas nas mais diversas áreas da

organização social, entre elas os aspectos

previdenciários são os mais reconhecidos, mas

estão longe de serem os únicos.

(B) A alteração desse perfil demográfico

repercutirá de forma positiva na arrecadação

de impostos especialmente nas contribuições

para a Previdência Social.

(C) A expectativa de vida brasileira está próxima

a de países como Japão, Suíça e Itália.

(D) A dramática situação da infância justifica o não-

atendimento adequado das necessidades dos

idosos.

(E) A maior expectativa de vida em Brasília ocorre

porque o Distrito Federal é a região mais rica

da federação.
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QUESTÃO 19

A Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências. Com base nessa lei, relacione a
primeira coluna com a segunda.

I – Capítulo I – Do Direito à Vida e à Saúde.
II – Capítulo II – Do Direito à Liberdade, ao Respeito

e à Dignidade.
III – Capítulo V – Do Direito à Profissionalização e à

Proteção no Trabalho.

( ) É assegurado à gestante, por meio do Sistema
Único de Saúde, o atendimento pré e perinatal.

( ) O poder público, as instituições e os
empregadores propiciarão condições
adequadas ao aleitamento materno, inclusive
aos filhos de mães submetidas à medida privativa
de liberdade.

( ) Compreende aspectos como brincar, praticar
esportes e se divertir.

( ) Garantia de acesso e freqüência obrigatória ao
ensino regular.

( ) Atividade compatível com o desenvolvimento do
adolescente.

A seqüência correta é

(A) I, I, II, III, III.
(B) II, I, III, III, II.
(C) II, II, III, III, I.
(D) III, III, II, II, I.
(E) III, I, II, III, I.

QUESTÃO 20

Em junho de 2002, uma pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo com praticantes
de esportes revelou que mais da metade das
pessoas entrevistadas confessaram temer a
obesidade. Sabe-se, igualmente, que a neurose do
corpo perfeito persegue, por ordem de freqüência,
as adolescentes, as mulheres adultas e os homens
em geral.

A respeito deste tema, julgue Verdadeiro (V) ou
Falso (F) para cada sentença a seguir.

I – A Psicologia deve-se ocupar das pessoas que
estão com sobrepeso e obesidade por razões
emocionais, bem como daqueles que sofrem
por temer essas situações.

II – As pessoas magras gostam e pensam em
comida do mesmo modo que as gordas, mas
gostam apenas de comidas saudáveis.

III – Os sintomas da obesidade são tão evidentes
que o início de qualquer tratamento dispensa
exames laboratoriais complementares.

IV – O tipo de relação entre sujeito e objeto é
característico nos obesos, quando o objeto
diz respeito à comida.

V – A hiperfagia pode ser perfeitamente uma
resposta a situações de estresse, pode ainda
servir para compensar dificuldades na
interação social, nos conflitos sexuais e nas
relações interpessoais.

A seqüência correta é

(A) V V F F V.
(B) V F F V V.
(C) F F F V V.
(D) V V F V F.
(E) V V V F V.
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Leia o texto a seguir para responder às questões
de 21 a 23.

Texto I

Gosto de ver casulos de borboletas. Lagartas
feias que adormeceram, esperando a mágica
metamorfose. De fora olhamos e tudo parece imóvel
e morto. Lá dentro, entretanto, longe dos olhos e
invisível, a vida amadurece vagarosamente.
Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém. E ele se
romperá. Não lhe restará alternativa, e a borboleta
voará livre, deixando sua antiga prisão... Voar livre,
liberdade. [...]

Somos como as borboletas: a liberdade não é
um início, mas o ponto final de um longo processo
de gestação. Não é isso que acontece conosco?
Quem será o tolo que pensará que a criança é
gerada na hora do parto? A vida começou, em
silêncio, em momento distante do passado. O
nascimento é apenas o vir à luz, o descobrimento,
a revelação daquilo que havia sido plantado e
cresceu.

Não haverá parto se a semente não for plantada,
muito tempo antes...

Não haverá borboletas se a vida não passar por
longas e silenciosas metamorfoses...

Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 83.

QUESTÃO 21

A respeito do texto I, assinale a opção correta.

(A) O autor não gosta de lagartas, apenas de
borboletas, conforme expresso nos dois
primeiros períodos do texto.

(B) “Lá dentro” (linha 4) situa o leitor em espaço
inabitado e temporário.

(C) A liberdade é o primeiro passo do processo de
gestação.

(D) Segundo o texto, as borboletas são
resultantes de uma vida longa e silenciosa.

(E) Ser livre, assim como nascer, é conseqüência
de processos anteriores de amadurecimento.

QUESTÃO 22

Com relação às estruturas lingüísticas do texto
I, assinale a opção correta.

(A) Nas linhas 6 e 7, os pronomes “ela” e “a”
possuem o mesmo referente.

(B) Em “Não é isso que acontece conosco?” (linha
13), o pronome “isso” é utilizado para antecipar,
resumidamente, o assunto a ser tratado no
período seguinte.

(C) Na linha 14, a partícula “que”, em suas duas
ocorrências, pertence à mesma classe de
palavras.

(D) O uso do sinal indicativo de crase em “vir à luz”
(linha 17) é facultativo.

(E) A oração “que havia sido plantado” (linha 18)
tem caráter explicativo.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

QUESTÃO 23

No texto I,

(A) na primeira linha do segundo parágrafo, os
dois-pontos são utilizados para introduzir uma
explicação ao vocábulo “borboletas”.

(B) a supressão do ponto final que separa
“Chegará o momento em que ela será grande
demais para o invólucro que a contém” (linhas
6-7) e “E ele se romperá” (linhas 7-8) com a
conseqüente substituição de “E” por e não
acarretariam erro gramatical.

(C) o argumento que o embasa se resume na
frase “Não lhe restará alternativa” (linha 8).

(D) ocorre essencialmente uma estrutura
narrativa, pois o autor descreve o processo de
formação das borboletas.

(E) seria gramaticalmente correto o uso da vírgula
após “esperando” em “Lagartas feias que
adormeceram, esperando” (linhas 1-2).

Leia o seguinte texto para responder às questões
de 24 a 27.

Texto II

Parece tão difícil acreditar no poder da vida. Tudo
conspira contra ela. Há os governos poderosos, a
força das organizações econômicas, o mal presente
nas minorias cruéis e nas minorias militantes e o
átomo que agora pode destruir todas as coisas...
Como é possível que os homens mantenham a sua
paz interior e se sintam exteriormente tranqüilos,
como podem conservar-se honestos, livres,
verdadeiros para consigo mesmos, em face de
todos os golpes que são desferidos contra eles?
Muitos se agacham e se submetem. A vida se
encolhe cada vez mais. E é isso que abre as portas
ao totalitarismo. Se o indivíduo não estiver disposto
a defender-se contra os abusos do poder, a
liberdade está condenada. Alguns se enganam e
pensam que o problema é exterior, apenas: abertas
as portas das gaiolas, os pássaros voarão. Ignoram
que os pássaros também constroem gaiolas para
si mesmos, por medo das alturas. A liberdade dá
calafrios...

Rubem Alves. A reverência pela vida: a sedução de Gandhi.
Campinas: Papirus, 2006. p. 17 (adaptado).

QUESTÃO 24

Assinale a opção que sintetiza as idéias veiculadas
no texto II.

(A) Crescentes conspirações contra a vida levam a
desacreditá-la, sem que haja possibilidade de
paz.

(B) As “minorias” e as “maiorias” são antagônicas
no que tange à luta pela vida.

(C) Para que se conservem honestos, livres e
verdadeiros, é necessário que os homens se
protejam dos golpes desferidos contra eles.

(D) Não há como alcançar a liberdade se não houver
disponibilidade em lutar por ela.

(E) A liberdade é o bem maior almejado pelo ser
humano e, na sua conquista, não há
interferências externas.
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QUESTÃO 25

Acerca das idéias e estruturas do texto II, julgue
os itens a seguir.

I – A palavra “tão” (linha 1) tem valor
intensificador e exerce a função sintática de
adjunto adverbial.

II – A correção gramatical é mantida se o trecho
“todos os golpes que são desferidos contra
eles” for reescrito da seguinte forma: todos
os golpes que se desfere com eles.

III – Os vocábulos “poderosos” e “exteriormente”
são formados pelo mesmo processo de
derivação: sufixação.

IV – Sem alterar o sentido original do texto, é
possível substituir a palavra “disposto” por
animado no trecho “Se o indivíduo não estiver
disposto a defender-se contra os abusos do
poder” (linhas 13 e 14).

Estão certos apenas os itens

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III
(D) II e IV.
(E) III e IV.

QUESTÃO 26

 Dentre os vocábulos a seguir, assinale a opção
que apresenta o único utilizado no texto II em sentido
literal.

(A) “organizações” (linha 3)
(B) “átomo” (linha 5)
(C) “encolhe” (linha 12)
(D) “agacham” (linha 11)
(E) “calafrios” (linha 20)

QUESTÃO 27

Com base no texto II, julgue os itens seguintes.

I – O autor utiliza o sentido figurado (metáfora)
como processo de construção da
argumentação.

II – A oração “por medo das alturas” (linha 19)
expressa o motivo pelo qual os pássaros
constroem gaiolas para si mesmos.

III – Na linha 8, a introdução do pronome “eles”
logo após “podem” preservaria a coerência
textual.

IV – A palavra “gaiolas”, no texto,  está
empregada no sentido de prisão, servindo
de contraponto à idéia de liberdade.

A quantidade de itens certos é igual a

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

QUESTÃO 28

Considere a seguinte situação hipotética.
Em uma expedição pelo Brasil, João Jones,

grande arqueólogo brasileiro, encontrou um
pergaminho com algumas inscrições matemáticas.
Parte delas estava escrita em desconhecido código:

♠: 24 = 6
♣ × ♣ = ♠
♣ × ♠ = Ω
Ω : ∆ = Ω

Desvendando este código matemático, é correto
afirmar que a soma dos valores representados pelos
quatro símbolos numéricos ♠♠♠♠♠, ♣♣♣♣♣, ΩΩΩΩΩ e ∆∆∆∆∆ equivale a

(A) 1.085.
(B) 1.835.
(C) 1.845.
(D) 1.875.
(E) 1.885.

QUESTÃO 29

Em certo país, para não ocorrer um apagão de
energia elétrica, o governo lançou uma campanha
para que a população reduzisse o consumo
residencial de energia. O órgão responsável pela
energia elétrica nesse país orientou a população a
economizar energia e, para isso, apresentou um
cálculo desenvolvido por técnicos do órgão estatal
para alcançar a meta de consumo ideal. O
procedimento do cálculo era o seguinte: calcular a
média de consumo dos três últimos meses e
multiplicar esse resultado por 0,8. O valor encontrado
seria a meta de consumo a ser atingida para a redução
do gasto excessivo de energia elétrica.

Se, na casa do Sr. Consciente Silva, o consumo
de energia elétrica em julho, agosto e setembro foi
de 341,9 kWh, 305,2 kWh e 350,4 kWh,
respectivamente, então sua meta de consumo, em
kWh, para outubro será de

(A) 232.
(B) 256.
(C) 260.
(D) 266.
(E) 332.

Rascunho
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QUESTÃO 30

Na campanha antifumo que está sendo

desenvolvida em uma cidade, alguns profissionais de

saúde querem prever o número de casos de câncer

de pulmão que ocorrerá na população dessa cidade.

Sabe-se que a população total é de 6.000.000 de

pessoas, que 25% dessa população desenvolverá

algum tipo de câncer durante a vida e que 21% dos

casos previstos serão de câncer de pulmão. Portanto,

o número de casos de câncer de pulmão previstos

para a população dessa cidade é de

(A) 0,315 × 105.
(B) 3,15 × 105.
(C) 31,5 × 105.
(D) 315,0 × 105.
(E) 3.150 × 105.

QUESTÃO 31

Uma casa de assistência a idosos possui uma área

de jardim para os pacientes, que podem fazer

exercícios ao ar livre, de forma que tenham condições

de aproveitar a natureza, realizando caminhadas com

o objetivo de recuperar o vigor físico. Esse jardim

tem o formato circular de 32,5 metros de diâmetro.

Se um paciente der 5 voltas em torno do jardim, ele

terá caminhado, em metros, a seguinte distância

(considere πππππ = 3):

(A) 287,5.

(B) 387,5.

(C) 487,5.

(D) 587,5.

(E) 687,5.

QUESTÃO 32

Em exame cardiológico realizado em um paciente
pós-cirúrgico, observou-se que sua pressão arte-
rial diastólica d(t), expressa em mmHg, variou, em

horas, segundo a relação  d(t)  = 
4

1
-  t2 + 2t + 8,

sendo t ∈∈∈∈∈ [0, 4], desde o início do exame. A partir

dos dados fornecidos, é correto afirmar que

(A) a pressão diastólica máxima foi de 12 mmHg.

(B) a pressão diastólica foi decrescente em relação

ao tempo t ∈ [0, 4].

(C) a pressão inicial diastólica foi de 12 mmHg.

(D) a pressão diastólica não se alterou durante

todo o exame.

(E) a pressão diastólica mínima foi de 4 mmHg no

intervalo de tempo considerado.

Rascunho
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QUESTÃO 33

A Fortaleza de São Luís foi erguida pelos invasores
franceses em 1766. Nesse local encontra-se
instalado atualmente o

(A) Palácio La Ravardière.
(B) Teatro Arthur Azevedo.
(C) Edifício São Luís.
(D) Fórum.
(E) Palácio dos Leões.

QUESTÃO 34

O domínio português no território do futuro estado
do Maranhão só foi consolidado a partir de 1644,
com a expulsão dos últimos invasores estrangeiros.
Após a independência do Brasil, em 1822, ocorreram
vários conflitos internos no país durante o período
da regência imperial. O Maranhão, em 1831, foi
palco da agitação que exigiu a expulsão dos
portugueses e dos padres franciscanos, que ficou
conhecida como

(A) balaiada.
(B) sabinada.
(C) setembrada.
(D) cabanagem.
(E) revolta praieira.

QUESTÃO 35

Atualmente, excetuando o setor de serviços, a
principal atividade econômica do estado do
Maranhão e da sua capital, São Luís, está
concentrada

(A) no setor industrial de minérios.
(B) no setor industrial de alimentos.
(C) no extrativismo vegetal.
(D) no setor pesqueiro.
(E) na pecuária.

QUESTÃO 36

O porto de Itaqui, localizado na baía de São
Marcos, no município de São Luís, é um dos mais
importantes portos do litoral norte/nordeste do
Brasil e por ele escoa o minério extraído no sudeste
do Pará. É correto afirmar que a principal via de
transporte para o escoamento do minério das jazidas
até o porto é a

(A) rodovia BR-222.
(B) hidrovia do rio Mearim.
(C) Companhia Ferroviária do Nordeste.
(D) Estrada de Ferro Carajás.
(E) rodovia BR-135.

QUESTÃO 37

No hino do Maranhão, cuja letra é de Antônio
Baptista Barbosa de Godois, a quarta estrofe diz:

Reprimiste o flamengo aventureiro,
e o forçaste a no mar buscar guarida;
dois séculos depois, disseste ao luso:
– A liberdade é o sol que nos dá vida.

Os dois primeiros versos do hino lembram a luta
dos maranhenses pela expulsão dos holandeses e
os dois últimos versos aludem à

(A) adesão do Maranhão à independência do Brasil.
(B) liberdade obtida com a expulsão dos franceses.
(C) liberdade obtida com a expulsão dos holandeses.
(D) adesão ao jugo da corte portuguesa.
(E) liberdade que o sol propicia.

QUESTÃO 38

Visando ao melhoramento da qualidade de vida
do cidadão menos privilegiado, especificamente nas
áreas de qualificação profissional, construção e
melhoria de habitações e solidariedade, o governo
maranhense executa políticas públicas por
intermédio

(A) do programa Fome Zero.
(B) da Gerência de Desenvolvimento Social (GDS).
(C) do combate a endemias.
(D) da reforma agrária.
(E) do programa Bolsa Família.

QUESTÃO 39

O Maranhão é um estado privilegiado pela
diversidade de sua cobertura vegetal.  Entre os seis
tipos de vegetação que recobrem o território
maranhense, NÃO se inclui

(A) a floresta equatorial.

(B) a vegetação de restinga.

(C) o cerrado.

(D) a mata de transição.

(E) a caatinga.

QUESTÃO 40

São atribuições comuns a todas as esferas de
governo, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), definidas na Lei n.º 8.080/1990, EXCETO:

(A) organização e coordenação do sistema de
informação em saúde.

(B) realização de pesquisas e estudos na área de
saúde.

(C) elaboração da proposta orçamentária do SUS,
em conformidade com o plano de saúde.

(D) definição das instâncias e dos mecanismos de
controle, avaliação e fiscalização das ações e
dos serviços de saúde.

(E) definição do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.


