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INSTRUÇÕES GERAIS
•

Você recebeu do fiscal:
o Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
o Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código e o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde
ao código e ao nome do cargo informado em seu cartão de respostas;
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas;
• Você dispõe de 4:00h (quatro horas) para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este
tempo inclui a marcação do seu cartão de resposta;
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea a);
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 001/2006 – 9.12 alínea e);
• Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas e retirar-se
da sala de prova (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea c);
• Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando 30 (trinta) minutos para o término da prova, desde que o
candidato permaneça em sua sala até este momento (Edital 001/2006 – Item 9.12 alínea d);
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado;
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de
Aplicação de Prova;
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde;
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas;
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul
ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

A

C

D

E

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do gabarito
Interposição de recursos contra o gabarito

Divulgação do resultado preliminar da Prova Objetiva

Data

Local

22/05/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

23 e 24/05/2006

Através do site
www.nce.ufrj.br/concursos

07/06/2006

www.nce.ufrj.br/concursos

DEMAIS ATIVIDADES CONSULTAR O SITE www.nce.ufrj.br/concursos
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2 - A designação “chupeta eletrônica” contém a idéia básica
para o texto de:

LÍNGUA PORTUGUESA

(A) infantilidade;
(B) dependência;
(C) tecnologia;
(D) alienação;
(E) conformismo.

TEXTO – NEM ANJO NEM DEMÔNIO
Miriam Scavone
Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência. Os educadores dos anos 60
bradaram palavras acusando-a de “chupeta eletrônica”. Os
militantes políticos creditavam a ela a alienação dos povos.
Era um demônio que precisava ser destruído. Continuou a
existir, e quem cresceu vendo desenhos animados,
enlatados americanos e novelas globais não foi mais
imbecilizado – ao menos não por esse motivo. Ponto para
a televisão, que provou ser também informativa, educativa
e (por que não) um ótimo entretenimento. Com exceção da
qualidade da programação dos canais abertos, tudo
melhorou. Mas começaram as preocupações em relação
aos telespectadores que não conseguem dormir sem o
barulho eletrônico ao fundo. Ou aos que deixam de ler, sair
com amigos e até de namorar para dedicar todo o tempo
livre a ela, ainda que seja pulando de um programa para o
outro. “Nada nem ninguém me faz sair da frente da TV
quando volto do trabalho”, afirma a administradora de
empresas Vânia Sganzerla.
Muitos telespectadores assumem esse
comportamento. Tanto que um grupo de estudiosos da
Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, por meio
de experimentos e pesquisas, concluiu que a velha história
do vício na TV não é só uma metáfora. “Todo comportamento
compulsivo ao qual a pessoa se apega para buscar alívio,
se fugir do controle pode ser caracterizado como
dependência”, explica Robert Kubey, diretor do Centro de
Estudos da Mídia da Universidade de Rutgers.
Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito.
“Quando tenho um dia estressante, agitado, não durmo sem
ela”, comenta Maurício Valim, diretor de programas
especiais da TV Cultura e criador do site Tudo sobre TV.
Outros, como Martin Jaccard, sonorizador de ambientes,
reconhecem que demoram a pegar no sono após uma
overdose televisiva. “Sinto uma certa irritação, até raiva,
por não ter lido um bom livro, namorado ou ouvido uma
música, mas ainda assim não me arrependo de ver tanta
TV, não. Gosto demais”. É uma das mais prosaicas facetas
desse tipo de dependência, segundo a pesquisa do Centro
de Estudos da Mídia. As pessoas admitem que deveriam
maneirar, mas não se incomodam a ponto de querer mudar
o hábito. Sinal de que tanto mal assim também não faz.

3 - A palavra “alienação” deve ser compreendida no contexto
como:
(A) afastamento, alheamento;
(B) transferência de bens para outra pessoa;
(C) indiferença às questões políticas ou sociais;
(D) perturbação mental;
(E) negação de valores cristãos.
4 - Como sabemos, num texto há muitas vozes; a afirmativa
INADEQUADA em relação à presença de vozes no texto
lido é:
(A) nesse texto, uma voz privilegiada é da autora, Miriam
Scavone;
(B) outra voz presente no texto é a dos leitores, que
interagem com o que é afirmado;
(C) os militantes políticos também têm voz no texto;
(D) na forma “fala-se”, na primeira linha do texto, há uma
voz não identificada;
(E) as aspas podem marcar a presença de vozes diferentes
da do autor.
5 - No primeiro parágrafo do texto o autor incluiu uma
pergunta entre parênteses: (por que não?); essa pergunta
tem a função textual de:
(A) reafirmar algo que muitas pessoas podem negar;
(B) confirmar o que todos sabem;
(C) questionar o leitor sobre o seu posicionamento;
(D) perguntar sobre algo que é evidente;
(E) discutir algo que não tem resposta adequada.
6 - “Com exceção da qualidade da programação dos canais
abertos, tudo melhorou”; a forma de reescrever-se essa
mesma frase com alteração de seu sentido inicial é:
(A) Tudo melhorou, com exceção da qualidade da
programação dos canais abertos;
(B) Salvo a qualidade da programação dos canais abertos,
tudo melhorou;
(C) Com exceção da qualidade dos canais abertos, no que
tange à sua programação, tudo melhorou;
(D) Todo o demais melhorou, exceto a qualidade da
programação dos canais abertos;
(E) Apesar de a qualidade da programação dos canais
abertos ter piorado, todo o resto melhorou.

1 - A alternativa abaixo que confirma o título do texto é:
(A) “Os efeitos da televisão sobre o sono variam muito”;
(B) “fala-se do seu poder de causar dependência”;
(C) “Era um demônio que precisava ser destruído”;
(D) “Os educadores dos anos 60 bradaram palavras
acusando-a de ‘chupeta eletrônica’ “;
(E) “As pessoas admitem que deveriam maneirar, mas não
se incomodam a ponto de querer mudar o hábito”.
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7 - A citação “Todo comportamento compulsivo ao qual a
pessoa se apega para buscar alívio, se fugir do controle
pode ser caracterizado como dependência” tem a função
textual de:

12 - “a velha história do vício da TV não é só uma metáfora”;
a frase em que NÃO há uma construção metafórica é:
(A) “overdose televisiva”;
(B) “chupeta eletrônica”;
(C) “Era um demônio”;
(D) “vendo desenhos animados”;
(E) “nem anjo nem demônio”.

(A) dar autoridade e credibilidade ao texto;
(B) indicar a fonte onde se apóia o autor do texto;
(C) demonstrar a falsidade de alguns argumentos da mídia;
(D) explicar uma idéia a ser futuramente expressa;
(E) exemplificar algo que foi citado anteriormente.

13 - No texto aparecem duas palavras grafadas em itálico:
site e overdose. Sobre esses termos pode-se afirmar que:

8 - “Muitos telespectadores assumem esse comportamento.
Tanto que um grupo de estudiosos da Universidade de
Rutgers”; a expressão sublinhada tem valor textual de:

(A) são estrangeirismos perfeitamente adaptados ao uso
diário de língua portuguesa;
(B) correspondem a realidades para as quais ainda não
temos substitutos em língua portuguesa;
(C) mostram que os americanismos estão sendo relegados
a segundo plano;
(D) indicam a presença da linguagem da informática em
nossa língua;
(E) comprovam a submissão cultural dos Estados Unidos
ao Brasil.

(A) intensidade;
(B) conseqüência;
(C) explicação;
(D) conclusão;
(E) causa.
9 - A alternativa em que o termo sublinhado – todos do
primeiro parágrafo do texto - NÃO tem seu referente
identificado como a televisão é:

14 - “Sinto uma certa irritação, até raiva...”; considerando
as duas palavras finais desse segmento, pode-se afirmar
que:

(A) “Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência”;
(B) “Os educadores dos anos 60 bradaram palavras
acusando-a de ‘chupeta eletrônica’ “;
(C) “Era um demônio que precisava ser destruído”;
(D) “Ponto para a televisão, que provou também ser
informativa...”;
(E) “Os militantes políticos creditaram a ela a alienação
dos povos”.

(A) a segunda traz mais intensidade que a primeira;
(B) a primeira é mais coloquial que a segunda;
(C) a segunda é mais erudita que a primeira;
(D) a segunda tem ponto de vista positivo, ao contrário da
primeira;
(E) as duas são sinônimas, sem diferenças semânticas.
15 - “Sinto uma certa irritação, até raiva, por não ter lido um
bom livro, namorado ou ouvido uma música, mas ainda
assim não me arrependo de ver tanta TV”; esta declaração
mostra, argumentativamente falando:

10 - “(A TV) Continuou a existir, e quem cresceu vendo
desenhos animados, enlatados americanos e novelas
globais não foi mais imbecilizado – ao menos por esse
motivo”; pode-se inferir desse segmento do texto que:

(A) troca da causa pelo efeito;
(B) certa ilogicidade entre os termos;
(C) a causa seguida da conseqüência;
(D) a fuga do assunto;
(E) a negação da evidência.

(A) a geração da TV está totalmente imbecilizada;
(B) os desenhos animados não provinham dos Estados
Unidos;
(C) as novelas globais eram acusadas de imbecilizarem o
público;
(D) hoje menor número de pessoas é imbecilizado pela
TV;
(E) outros motivos causam menor imbecilização do público.

16 - Se o texto apresentasse a declaração “ver muita TV
faz mal”, poderíamos afirmar que seu conteúdo:
(A) representaria uma idéia do domínio público;
(B) resumiria a idéia da autora do texto sobre a TV;
(C) pertenceria aos argumentos favoráveis à TV;
(D) estaria mais para anjo que para demônio;
(E) esclareceria o autor do pensamento veiculado.

11 - “Ponto para a televisão que provou também ser
informativa, educativa”; sobre os adjetivos “informativa,
educativa”, pode-se dizer corretamente que:
(A) são sinônimos perfeitos;
(B) o segundo adjetivo supõe maior valor da informação
prestada;
(C) o primeiro adjetivo supõe maior durabilidade no tempo;
(D) apresentam valores semânticos opostos;
(E) o segundo explica o primeiro.

17 - A alternativa que mostra um adjetivo de caráter subjetivo
é:
(A) “um ótimo entretenimento”;
(B) “chupeta eletrônica”;
(C) um dia estressante”;
(D) “canais abertos”;
(E) “programas especiais”.
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18 - A alternativa que mostra um vocábulo ERRADAMENTE
grafado com SC é:

(C) articulado pela Sociedade dos Zelosos da Independência,
o movimento tinha, inicialmente, objetivos políticos
moderados, mas assumiu um caráter violento na
medida em que grupos radicais exigiam a expulsão
dos portugueses;
(D) obteve grande apoio das camadas médias urbanas e da
burguesia manufatureira que, influenciadas pelo liberalismo,
defendiam a imediata proclamação da República;
(E) refletiu a ação do Partido Brasileiro, pois os proprietários
rurais de Mato Grosso defendiam o fortalecimento do
poder imperial, contrariando a orientação federalista do
Nordeste.

(A) fascismo / adolescência;
(B) fosforescente / crescente;
(C) piscina / ascensão;
(D) prescisão / ascendente;
(E) luminescente / ascese.
19 - O vocábulo que apresenta acentuação gráfica errada é:
(A) ínterim;
(B) boêmia;
(C) rúbrica;
(D) estratégia;
(E) egoísmo.

22 - “... uma das grandes tarefas assumidas por todos os
governos republicanos, desde a Proclamação, foi a de produzir
a unificação territorial e cultural do país e de seu povo...
Assim, um verdadeiro arsenal de políticas públicas foi sendo
mobilizado, ao longo do período republicano, para que o
arquipélago se transformasse em continente ou, como
queriam alguns, para que o Brasil efetivamente deixasse
de ser um gigante adormecido, e acordasse para o futuro.”

20 - “Desde que a TV surgiu, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência”; a forma de reescrever-se
essa mesma frase que ALTERA o seu sentido original é:

(FREIRE, A. et al.(coord.), A República no Brasil.

(A) Nos anos 40, desde que a TV surgiu, fala-se do seu
poder de causar dependência;
(B) Desde que a TV surgiu, nos anos 40, o seu poder de
causar dependência é citado;
(C) Fala-se do poder da TV de causar dependência desde
que ela surgiu, nos anos 40;
(D) Fala-se do poder da TV de causar dependência desde
que, nos anos 40, ela surgiu;
(E) Desde que surgiu a TV, nos anos 40, fala-se do seu
poder de causar dependência.

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.)

Uma das políticas públicas republicanas empreendidas com
o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento do
estado de Mato Grosso foi:
(A) a formação de várias colônias de imigrantes na parte
norte do estado com o objetivo de absorver o grande
contingente de japoneses chegados ao Brasil no período
pós-Segunda Guerra;
(B) a criação de várias empresas de navegação fluvial,
subvencionadas pelo Governo Federal, com o objetivo
de promover a integração do estado com o resto do
país, conforme previsto no Plano de Metas elaborado
para o Governo Juscelino Kubitscheck;
(C) a instalação de um pólo siderúrgico no extremo norte,
com ampla participação do capital estadunidense, para
promover o desenvolvimento da indústria de base no
país, meta prioritária do Governo de Getúlio Vargas;
(D) a aplicação, na década de 70, de uma política de
ocupação e desenvolvimento através da instalação de
núcleos de colonos à beira de rodovias conforme previa
o Plano de Integração Nacional;
(E) a desapropriação, na década de 40, de antigas fazendas
de cana-de-açúcar, para promover a reforma agrária
através da concessão de lotes de terra aos retirantes
nordestinos, que deveriam desenvolver uma agricultura
alimentar voltada para o mercado externo.

CONHECIMENTOS GERAIS
21 -

“Viva a Constituição brasileira
Viva D. Pedro II
Morram os bicudos pés de chumbo”
Os gritos dos revoltosos ecoavam pelas ruas.... “Na
escuridão da noite apenas se ouvia o barulho dos
machados e das alavancas arrombando portas...”

Os trechos acima fazem referência à “Rusga”, movimento
político-social que eclodiu em 30 de maio de 1834, em
Cuiabá.
Assinale a alternativa que caracteriza corretamente essa
rebelião:

23 - O crescimento urbano desordenado, em várias cidades
de Mato Grosso, tem causado uma série de impactos
ambientais. Entre eles destacam-se:

(A) liderada por negros libertos e brancos pobres,
influenciada pelo ideário positivista, a revolta exigia a
imediata abolição da escravidão e o congelamento dos
preços de aluguéis e alimentos;
(B) representou os interesses dos partidários da Junta
Governativa de Vila Bela que promoveram a separação
da região do resto do Brasil, pois não aceitavam a
independência proclamada por D. Pedro I;

(A) assoreamento dos rios e poluição do lençol freático;
(B) aumento do número de animais silvestres e poluição visual;
(C) aumento da biodiversidade e redução do numero de
insetos;
(D) intemperismo das rochas e aumento da lixiviação;
(E) percolação das águas das chuvas e aumento do número
de roedores.
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24 - O turismo é uma atividade que vem se desenvolvendo
bastante em Mato Grosso, nos últimos anos. Duas áreas
que têm se destacado nessa atividade econômica são:

28 - Numa empresa há 200 funcionários, sendo 150 mulheres.
Levantou-se a informação de todos os salários e verificou-se
que o salário médio entre as mulheres é de R$ 800,00, enquanto
que o salário médio entre os homens é de R$ 1200,00. O salário
médio dos funcionários dessa empresa é de:

(A) Sorriso e Rondonópolis;
(B) Sinop e Cáceres;
(C) Pantanal e Chapada dos Guimarães;
(D) Chapada dos Parecis e Rio Cuiabá;
(E) Barão de Melgaço e Serra do Roncador.

(A) R$ 900,00;
(B) R$ 950,00;
(C) R$ 1000,00;
(D) R$ 1050,00;
(E) R$ 1100,00.

25 - Manoel teve seu salário reajustado em 20%, passando
a receber R$ 1500,00. O salário de Manoel antes do reajuste
era de:

29 - De acordo com o estatuto dos servidores da
Administração Direta, autárquica e fundacional do estado
do Mato Grosso, analise as afirmativas a seguir:

(A) R$ 1200,00
(B) R$ 1250,00
(C) R$ 1350,00
(D) R$ 1650,00
(E) R$ 1800,00

I. A criação de cargos públicos será feita por lei
complementar.
II. O servidor deverá entrar em exercício no prazo de 30
dias contados da posse.
III. O retorno ao serviço ativo do servidor aposentado por
invalidez quando cessam as causas que deram origem
a sua aposentadoria denomina-se recondução.

26 - Uma fábrica de camisas comprometeu-se a entregar
1000 camisas de um certo tipo para uma rede de lojas.
Sabe-se que para fabricar 100 destas camisas, 10
costureiras levam 2 dias. Nos dois primeiros dias de preparo
desta encomenda, 8 costureiras trabalharam, nos demais
dias, somente 4. O número total de dias que levaram para
fabricar todas as camisas foi:

São verdadeiras somente as afirmativas:
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II e III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma.

(A) 25
(B) 46
(C) 48
(D) 50
(E) 80

30 - Sobre os princípios e diretrizes da Administração
Pública do Estado, analise as afirmativas a seguir:

27 - A tabela a seguir informa a distribuição de freqüências
de 500 empréstimos solicitados a uma financeira num
período de 30 dias, segundo a faixa de valor do empréstimo.
Faixa de valor
do empréstimo
(em R$)

Freqüência
absoluta

I. A concessão de serviços é um dos instrumentos de
descentralização administrativa.
II. A desconcentração administrativa é feita com a criação
de entidades que integram a Administração Indireta.
III. A delegação de competências administrativas será feita
entre níveis hierárquicos da mesma entidade ou órgão.

Freqüência Freqüência
relativa
relativa
acumulada

[200,500)

(I)

0,20

0,20

[500,1000)

175

(II)

(III)

[1000,1500)

(IV)

(V)

0,85

Maior ou
igual a 1500

(VI)

(VII)

(VIII)

Total

500

1,00

-

São verdadeiras somente as afirmativas:
(A) I e II;
(B) I e III;
(C) II e III;
(D) I, II e III;
(E) nenhuma.

Com base nessa tabela, é correto afirmar que:
(A) o valor de (II) é 0,30;
(B) o valor de (III) é 0,35;
(C) o valor de (IV) é 425;
(D) o valor de (V) é 0,85;
(E) o valor de (VII) é 0,15.
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34 - A resolução do CFP no. 002/2003 versa sobre pareceres
desfavoráveis ao uso de alguns testes psicológicos. Entre
os testes atualmente proibidos encontra-se o:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31 - Paulo é um jovem de 23 anos que exerce cargo
administrativo de nível médio em uma repartição pública e
cursa a faculdade de Ciências Contábeis à noite. Há algum
tempo, os colegas de trabalho de Paulo vêm notando uma
queda no desempenho de suas atividades. Paulo está
apresentando dificuldades de concentração, distração fácil
e freqüentemente se esquece de cumprir alguma tarefa. O
jovem perdeu também o interesse pela faculdade e foi
reprovado por faltas em muitas disciplinas. Considerando
os efeitos psíquicos decorrentes do uso de substâncias
entorpecentes, pode-se suspeitar que Paulo esteja
apresentando:

(A) Palográfico;
(B) Rorschach;
(C) Benton;
(D) Bender;
(E) MMPI.
35 - O assédio moral no ambiente de trabalho tem sido
reconhecido como fonte de doenças psicossomáticas e
fator de risco para o consumo abusivo de álcool e
psicofármacos. Sobre a abordagem psicológica deste
fenômeno no ambiente organizacional, é correto afirmar
que:

(A) sintomas de intoxicação por inalantes;
(B) efeitos psíquicos agudos por uso de cocaína;
(C) efeitos psíquicos agudos do alcoolismo;
(D) efeitos psíquicos do uso crônico de maconha;
(E) efeitos da dependência química de opiáceos.

(A) os sintomas de depressão e ansiedade apresentados
pelas vítimas demandam psicoterapia individual e
eventual uso de medicação, a critério profissional;
(B) é recomendável a reeducação e a readaptação
profissional do funcionário, constatada sua incapacidade
para o exercício do cargo de origem;
(C) é importante na seleção identificar os portadores de
doenças mentais, mais suscetíveis de apresentar
reações de inadaptação no ambiente de trabalho;
(D) a troca de experiências e a discussão aberta do
problema com o grupo de funcionários acarretam
estresse adicional para a vítima;
(E) como parte da política de recursos humanos é importante
informar e sensibilizar os funcionários sobre os danos
e agravos à saúde decorrentes do assédio moral.

32 - Ao ingressar na rede pública de saúde mental com os
novos dispositivos de atenção psicossocial e o atendimento
em ambulatório público coletivizado, o psicanalista tem que
redirecionar sua prática, readaptando-a à sua nova
realidade. Uma das inevitáveis mudanças com a qual terá
que lidar a partir de então refere-se a:
(A) poder decidir em caráter amplo e absoluto se assume
ou não um determinado paciente;
(B) manter total e irrestrito sigilo com relação aos seus
atendimentos;
(C) escolher o local de atendimento do paciente, preservando
o setting original;
(D) marcar os atendimentos de acordo, exclusivamente,
com sua disponibilidade de horários;
(E) estabelecer os honorários com o paciente de forma
simbólica a fim de implicá-lo no tratamento.

36 - No decorrer de sua obra, Freud postula a existência
de cinco tipos de resistência passíveis de se manifestarem
no decurso de um tratamento psicanalítico. No que se refere
a este tópico de suas formulações, pode-se afirmar que:
(A) toda resistência é manifestação de um superego rígido
e sádico que impede a obtenção de alívio sintomático,
massacrando o ego e o id simultaneamente;
(B) a resistência transferencial é aquela em que a
compulsão à repetição é atualizada na relação
terapêutica e, portanto, diz respeito ao id;
(C) existe um tipo de resistência proveniente da instância
superegóica, ligada, principalmente, a estruturas
masoquistas e que se denomina reação terapêutica
negativa;
(D) a resistência da repressão provém do id que,
insistentemente, precisa vir à tona e catexiza o ego
num processo de ruptura do material reprimido;
(E) o ganho primário da doença refere-se aos benefícios
que o ego obtém com a manutenção de um sintoma e
faz com que ele resista a se desprender do mesmo.

33 - O tabagismo é um problema de saúde pública, sendo
fator importante na etiologia de doenças orgânicas graves
e reconhecido como uma dependência química. Sobre as
estratégias de prevenção adotadas no combate ao
tabagismo e aos seus efeitos, é possível afirmar que:
(A) palestras informativas para jovens e o incentivo à prática
de atividades esportivas são estratégias de prevenção
primária ao tabagismo;
(B) estratégias de prevenção já não se aplicam a tabagistas
que desenvolveram a dependência química,
coronariopatias e outras doenças incapacitantes;
(C) a tolerância ao tabaco previne a ocorrência da
dependência química, embora persistam os prejuízos
orgânicos do uso;
(D) denominam-se estratégias de prevenção secundária
aquelas destinadas aos fumantes passivos ou
secundários;
(E) fumantes habituais devem ser orientados para exames
gerais de saúde como estratégia de prevenção primária
contra doenças causadas pelo tabaco.
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37 - No curso das entrevistas de admissão para um cargo
de engenheiro, o candidato declara para o psicólogo que é
homossexual e vive em união estável com companheiro
soropositivo assintomático, assistido em programa público
de Epidemiologia. Diante dessas informações e pautando
sua conduta nas normas dispostas no Código de Ética
Profissional, o psicólogo deverá:

40 - A esquizofrenia é um transtorno crônico, que apresenta
diferentes formas clínicas que se alternam com a evolução
natural do quadro, requerendo um eficaz diagnóstico
diferencial para evitar graves erros que possam
comprometer ainda mais o paciente. A CID-10 divide a
esquizofrenia em sete subgrupos, sobre os quais é
INCORRETO afirmar:

(A) fazer constar do laudo psicológico o conjunto de
informações obtidas sobre o candidato nas entrevistas
e na testagem;
(B) guardar sigilo sobre as informações atinentes à
intimidade do candidato, desnecessárias para o objetivo
da avaliação;
(C) dar ciência dos fatos às instâncias superiores
competentes para apreciação e aplicação das medidas
cabíveis;
(D) orientar o candidato sobre encaminhamentos
terapêuticos, eximindo-se de prestar ele próprio o
atendimento psicológico;
(E) requerer novos exames de saúde e avaliação
psicodiagnóstica adicional a cargo de outros
profissionais.

(A) a esquizofrenia catatônica caracteriza-se por
negativismo, flexibilidade cérea, estupor, obediência
automática, excitação, etc;
(B) a esquizofrenia paranóide é o tipo mais comumente
encontrado e é um quadro clínico dominado por delírios
estáveis e alucinações auditivas;
(C) na esquizofrenia hebefrênica, as perturbações afetivas
são dominantes, sendo a puerilidade, irresponsabilidade
e imprevisibilidade algumas de suas características;
(D) a esquizofrenia simples é o transtorno menos
obviamente psicótico em que se verifica a ausência de
sintomas produtivos e, portanto, seu prognóstico é o
melhor;
(E) esquizofrenia residual refere-se à cronificação da doença
onde já ocorreu uma progressão clara de um estágio
inicial para um mais tardio caracterizado por sintomas
negativos.

38 - A Psicossomática procura ver o homem de forma
holística em sua dimensão biopsicossocial desenvolvendo,
assim, uma visão humanista. Em seu desenvolvimento
histórico, tal concepção passou por algumas fases e,
atualmente, segundo Mello Filho, encontra-se na fase
multidisciplinar cuja prática correspondente é:

41 - Um dos teóricos mais influentes para o estudo dos
grupos foi Kurt Lewin, que criou a Teoria de Campo,
considerando a importância dos fatores externos e internos
na compreensão do comportamento do indivíduo. A partir
das pesquisas de Kurt Lewin sobre a dinâmica grupal, surgiu
a técnica conhecida por T-group, que defende que é possível
promover mudanças nos indivíduos através dos seguintes
recursos, EXCETO:

(A) psicanalítica;
(B) interdisciplinar;
(C) psicogênica;
(D) psicológico-médica;
(E) behaviorista.

(A) feedback;
(B) insight;
(C) universalidade;
(D) coesão grupal;
(E) regressão.

39 - No bojo da nova política de Saúde Mental verifica-se
uma valorização do papel profilático das ações de saúde
mental comunitárias. Sobre essas ações, é correto afirmar
que:

42 - Nas formulações e contribuições acerca dos grupos,
Bion é um dos expoentes mais reconhecidos dentro do
referencial psicanalítico. Bion afirma que todo grupo opera
sempre em dois níveis de funcionamento simultâneos,
opostos e interativos, embora bem delimitados entre si.
Um está voltado para os aspectos conscientes que
envolvem uma determinada tarefa e o outro funciona nos
moldes do processo primário de pensamento
obedecendo, assim, às leis do inconsciente. São eles,
respectivamente:

(A) grupos de auto-ajuda, como A.A. e N.A., executam seus
programas comunitários a partir do suporte do poder
público;
(B) as ações de saúde mental comunitária não contemplam
os doentes mentais e seus familiares, que devem ser
assistidos em unidades separadas especializadas;
(C) as associações do chamado Terceiro Setor podem
desenvolver trabalhos de saúde mental comunitária em
parceria com serviços públicos;
(D) os Centros de Atenção Psicossocial são espaços
públicos destinados a ações educativas e recreativas
voltadas para as comunidades;
(E) atendimentos psicoterápicos grupais e individuais podem
ser prestados, em casos de menor gravidade, por
agentes comunitários devidamente treinados.

(A) grupo operativo e grupo de pressupostos básicos;
(B) grupo de trabalho e grupo operativo;
(C) grupo de trabalho e grupo de pressupostos básicos;
(D) grupo de pressupostos básicos e grupo de trabalho;
(E) grupo operativo e grupo de trabalho.
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43 - Verifica-se atualmente uma grande preocupação com
a inclusão social das pessoas portadoras de necessidades
especiais, através de políticas que buscam atender às
especificidades destas condições. Sobre essa questão das
necessidades especiais, é correto afirmar que:

46 - A psicoterapia breve é uma técnica muito utilizada
tanto em consultórios privados quanto em atendimento
público hospitalar. Sua eficácia, contudo, é bastante
questionada e seus críticos mais contumazes enfatizam
seu possível fracasso relacionando-o, principalmente, ao
fato de que ela:

(A) a adoção desta terminologia pôs fim à estigmatização
social dos deficientes físicos e mentais;
(B) segundo os Parâmetros Curriculares para a Educação
Especial do MEC, a superdotação prescinde de atenção
especial;
(C) o termo “necessidade especial” tem seu uso restrito a
portadores de deficiências físicas e sensoriais,
associadas ou não;
(D) a política de inclusão social destina-se aos indivíduos
portadores de incapacidades, excluindo os portadores
de limitações;
(E) handicap é um conceito relativo que considera o desnível
entre o desempenho obtido e o esperado, considerando
idade, sexo e fatores sócio-culturais.

(A) visa à elucidação do material reprimido;
(B) alimenta a neurose de transferência;
(C) focaliza o trabalho no passado do sujeito;
(D) busca a causa dos problemas atuais;
(E) propõe-se à cura sintomática em curto espaço de tempo.
47- A valorização social do corpo perfeito tornou-se nas
sociedades desenvolvidas uma espécie de “epidemia”,
presente na etiologia de uma série de patologias psíquicas
caracterizadas por distúrbios na representação pessoal do
esquema corporal. Sobre estas psicopatologias, é correto
afirmar que:
(A) na anorexia nervosa o paciente usa recursos
compensatórios adequados para a ingestão compulsiva
de alimentos;
(B) dietas severas hipocalóricas e longos períodos de jejum
completo caracterizam a bulimia do tipo purgativo;
(C) a vigorexia consiste na obsessão por músculos, na
compulsão aos exercícios e no consumo de
substâncias anabolizantes;
(D) não se verifica uma preocupação com a imagem corporal
em pacientes obesos e comedores compulsivos;
(E) os transtornos alimentares são síndromes culturais,
determinadas pelos padrões sociais de beleza e saúde.

44 - Jean Piaget é um dos teóricos cujas contribuições
acerca do desenvolvimento e da personalidade são bastante
notáveis e instigantes. Com relação às suas principais
postulações, é correto afirmar que:
(A) no estágio sensório-motor deve-se notar a aquisição da
noção de permanência de objeto a fim de que a criança
passe para o estágio seguinte;
(B) o pensamento animista, característico do estágio préoperacional, diz respeito à atribuição de causalidade
humana aos fenômenos naturais;
(C) assimilação é a capacidade de adaptação a um objeto
já conhecido, mas que se apresenta com características
diferentes;
(D) raciocínio silogístico, pensamento egocêntrico e
reversibilidade são próprios do estágio das operações
concretas;
(E) acomodação refere-se ao primeiro contato que uma
pessoa (criança ou adulto) faz com determinado objeto
até apreendê-lo.

48 -Segundo a CID-10, o transtorno F40.2 corresponde a
fobias específicas que se restringem a situações altamente
específicas, tais como, animais, altura, trovão, escuro e
outras. No que tange aos tipos de fobias específicas,
relacione as colunas a seguir:
(I) panfobia
(II) xenofobia
(III) nictofobia
(IV) misofobia
(V) eritrofobia

45 - A violência sexual intrafamiliar constitui uma violação
ao direito a uma vida familiar protetora e uma ultrapassagem
dos limites estabelecidos pelas regras sociais, culturais e
familiares. Sobre essa gravíssima forma de violência contra
crianças e adolescentes, responsável por seqüelas físicas
e psíquicas importantes em suas vítimas, é correto afirmar
que:

(
(
(
(
(

(A) o material de crianças pequenas é pouco confiável em
virtude da confusão comum entre fantasia e realidade;
(B) nas situações de abuso sexual observa-se a simetria
de poder entre o agressor e a vítima;
(C) as vítimas de abuso sexual na infância serão agressores
sexuais na idade adulta;
(D) situações de abuso sexual podem ter longa duração
com o silêncio cúmplice da família;
(E) a privacidade do lar e os direitos do pátrio poder
prevalecem sobre os direitos de crianças e
adolescentes.

) medo de estranhos
) medo de enrubescer, corar
) medo de sujeira, contaminação, infecção
) medo de escuridão, noite
) medo de tudo

A seqüência correta é:
(A) I, III, IV, II, V;
(B) II, IV, V, III, I;
(C) II, V, IV, III, I;
(D) III, I, II, V, IV;
(E) IV, V, II, I, III.
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49 - Transtornos do humor são aqueles nos quais a
perturbação fundamental é uma alteração do humor ou do
afeto, no sentido de uma depressão ou de uma elação. A
maioria desses transtornos tende a ser recorrente e a
ocorrência dos episódios individuais pode freqüentemente
estar relacionada com situações ou fatos estressantes.
Enquadram-se na categoria de transtornos de humor os
quadros abaixo, EXCETO:

(C) a TAS indica que o bebê pôde experimentar um ambiente
suficientemente bom à época da dependência absoluta,
mas que foi perdido posteriormente;
(D) a TAS surge nos primórdios da relação mãe-bebê, ainda
na fase de dependência absoluta, indicando que nunca
foi possível uma provisão ambiental adequada;
(E) o ato anti-social é um sinal de esperança de que o indivíduo
venha a redescobrir aquela experiência boa anterior à perda.

(A) ciclotimia;
(B) eutimia
(C) hipomania;
(D) transtorno afetivo bipolar;
(E) distimia.

53 - Experiência emocional corretiva, técnica focal,
planejamento terapêutico, atitude ativa do terapeuta e
atenção seletiva formam um conjunto de conceitos teóricotécnicos que caracterizam o modelo de tratamento
psicoterapêutico conhecido como:

50 - A entrevista psicológica tem como objetivo maior
descrever e avaliar a fim de fazer algum tipo de
recomendação, diagnóstica ou terapêutica, e fornecer
encaminhamento adequado ao caso. Várias técnicas podem
ser utilizadas; mas, em linhas gerais, quanto ao aspecto
formal, as entrevistas podem ser classificadas em:

(A) psicoterapia de apoio;
(B) psicoterapia breve;
(C) psicanálise;
(D) psicoterapia comportamental;
(E) terapia sistêmica.
54 - O jornal O Globo de 14/02/2006 publicou notícia sobre
problema recorrente no que tange ao contexto dos hospitais
psiquiátricos brasileiros, desta vez envolvendo quatro
unidades municipais no RJ, com notícias de pacientes
amarrados e nus, falta de profissionais e de medicamentos,
sujeira, comida de péssima qualidade, etc. No trajeto da
reforma psiquiátrica brasileira, com a Lei Paulo Delgado de
1989, instituiu-se uma política de desospitalização e, nesse
mesmo ano, surgiu o primeiro NAPS. Com relação ao NAPS
e ao CAPS, é correto afirmar que:

(A) individual, grupal, sistêmica;
(B) aberta, fechada, de apoio;
(C) triagem, anamnese, diagnóstica;
(D) dinâmica, didática, de esclarecimento;
(E) estruturada, semi-estruturada, de livre estruturação.
51 - A prática do diagnóstico psicológico é uma das funções
exclusivas do psicólogo, garantida pela Lei nº 4119 de 27/
08/1962, que dispõe sobre a formação em Psicologia e
regulamenta a profissão. A partir de autores importantes
na área do psicodiagnóstico, como Ocampo, Arzeno e
Trinca, foram desenvolvidos modelos de avaliação
psicológica, entre os quais se encontra o “psicodiagnóstico
compreensivo”. De acordo com esse modelo, a
compreensão psicológica globalizada da criança:

(A) o CAPS funciona 24 horas por dia, durante 7 dias na
semana, e oferece hospitalidade noturna, garantindo,
assim, o direito de asilo;
(B) o NAPS surge numa redefinição do espaço de um antigo
hospício e constitui-se como substitutivo do modelo
manicomial;
(C) tanto o CAPS quanto o NAPS sofreram forte influência
da Psiquiatria Preventiva de Cooper e da Anti-Psiquiatria
de Kaplan;
(D) o NAPS é um hospital-dia que funciona durante 8 horas,
cinco dias na semana com atividades de TO, dentre
outras;
(E) o NAPS surge como modelo complementar dos
manicômios e funciona como um filtro de atendimento
entre o hospital e a comunidade.

(A) é obtida a partir do levantamento dos inventários de
personalidade aplicados;
(B) é a resultante das entrevistas individuais e dos testes
de inteligência e personalidade;
(C) pode incluir contatos com outros profissionais ligados
ao caso e visitas à escola;
(D) exclui informações transmitidas pelos pais, que vão
comprometer a neutralidade do procedimento;
(E) substitui a avaliação individual da criança pela avaliação
do grupo familiar.

55 - De acordo com o referencial psicanalítico, o Ego vivencia
pressões decorrentes da oposição entre o princípio do
prazer, regido pelo Id, e as normas e valores sociais, regidos
pelo Superego. Para lidar com a ansiedade gerada por estas
pressões, o ego vai desenvolvendo diversos mecanismos
de defesa mais ou menos eficazes e maduros. Dentre os
mecanismos de defesa abaixo, identifica-se como o
mecanismo de defesa mais adequado e sofisticado a:

52 -Winnicott, um dos mais proeminentes representantes
da Escola Inglesa de Psicanálise, desenvolveu durante a II
Guerra Mundial um trabalho junto a crianças deprivadas e
adolescentes que lhe possibilitou formular um de seus mais
difundidos conceitos: a tendência anti-social (TAS). Com
relação a esse tema, é INCORRETO afirmar que:
(A) o ato anti-social (roubo, mentira, etc.) constitui-se em
um imperativo relativo a uma falha ambiental
estabelecida no período da dependência relativa;
(B) o autor estabelece uma distinção entre a tendência antisocial e a delinqüência, ainda que ambas brotem do
mesmo tronco – a deprivação;

(A) projeção;
(B) racionalização;
(C) sublimação;
(D) negação;
(E) atuação.
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56 - No que tange à metapsicologia freudiana, correlacione
as colunas e, em seguida, marque a opção correta.

(D) à lógica do analisando, que determina quando entrar e
quando sair da análise;
(E) ao pré-consciente do analisando, que na relação
terapêutica ajuda a logicizar a dinâmica transferencial.

(I) ponto de vista topográfico
(II) ponto de vista dinâmico
(III) ponto de vista econômico

59 - O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) constitui
um quadro patológico que se tornou objeto de interesse
público ao ser retratado em filmes como “Melhor Impossível”
com Jack Nicholson e admitido por pessoas do meio artístico
e cultural. Caracterizam essa psicopatologia:

( ) qualifica tudo o que se refere à hipótese de que processos
psíquicos consistem na circulação e repartição de uma
energia quantificável. Refere-se ao quantum de energia
dentro do aparelho psíquico;
( ) qualificação de um ponto de vista que considera os
fenômenos psíquicos como resultantes do conflito e
da composição de forças que exercem uma certa
pressão, sendo essas forças, em última análise, de
origem pulsional;
( ) este ponto de vista é uma metáfora que divide o aparelho
psíquico em regiões ou locais (lócus) específicos.

(A) pensamentos compulsivos invasivos;
(B) comportamentos obsessivos ilógicos;
(C) pensamentos obsessivos ansiogênicos;
(D) atos compulsivos plásticos;
(E) atos obsessivos inconscientes.
60 - Com relação aos transtornos de personalidade (TP), é
INCORRETO afirmar:

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

(A) o TP anti-social caracteriza-se por baixa tolerância à
frustração e indiferença pelos sentimentos alheios;
(B) no TP histriônico observa-se preocupação excessiva
com aparência e atração física além de afetividade
superficial e lábil;
(C) nota-se no TP anancástico sentimentos crônicos de
vazio, instabilidade emocional e falta de controle dos
impulsos;
(D) no TP dependente há preocupação e medo de abandono
e capacidade limitada de tomar decisões sem opinião
alheia;
(E) faz parte do TP esquizóide uma indiferença aparente
a elogios ou críticas bem como a preferência por
atividades solitárias.

57 - Serviços públicos ambulatoriais de saúde mental e de
atenção à saúde consagraram o modelo de atendimento
grupal na abordagem psicológica de diferentes tipos de
pacientes – egressos de instituições psiquiátricas,
hipertensos, gestantes, fumantes, etc. A alternativa que
justifica ética e tecnicamente a opção por esta
modalidade de atendimento nos serviços públicos de saúde
é:
(A) o Movimento de Reforma Psiquiátrica surgiu como uma
crítica ao modelo elitista e individualista da Psicanálise;
(B) o atendimento em grupo permite que o terapeuta e os
ambulatórios públicos respondam às exigências oficiais
de produtividade;
(C) considerando o orçamento municipal, o atendimento
em grupos de apoio é mais viável economicamente do
que outras formas de atenção;
(D) o atendimento grupal tem se revelado o modelo de
atenção mais eficiente e adequado às particularidades
da clientela dos ambulatórios;
(E) a criação de uma “cultura psicológica” aumentou a
demanda espontânea nos ambulatórios, inviabilizando
a atenção individual.
58 - Jacques Lacan, notável seguidor de Freud, elaborou
uma teorização consistente e condizente com seu
predecessor, sendo um dos responsáveis por difundida
teoria da personalidade. Em sua prática clínica, introduziu
o polêmico e muitas vezes criticado tempo lógico. Em linhas
gerais, esse conceito refere-se:
(A) ao tempo cronológico da sessão, que deve ser obedecido
à risca;
(B) à lógica própria do inconsciente, que se manifesta ou
não na sessão analítica, em seu tempo;
(C) à lógica do analista, que sabe quando deve cortar a
sessão segundo suas interpretações;
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