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Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde ao cargo escolhido em sua inscrição. Este caderno contém
cinqüenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 50, uma questão discursiva e uma folha rascunho.
Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois
não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
O CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, são os
únicos documentos válidos para a correção das questões objetivas e da questão discursiva expostas neste
caderno.
Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde ao
seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.
No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente as suas respostas deve ser feita utilizando caneta
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.
Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO, pois em hipótese alguma haverá
substituição por erro do candidato.
Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E,
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.
A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas, incluindo o tempo destinado à identificação - que
será feita no decorre da prova - à transcrição do texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva e
ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
Reserve, no mínimo, os 25 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO.
Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.
Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala, por no mínimo, 1 hora após o início das provas e poderá
levar este caderno somente no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o seu
término.
E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova
objetiva.
Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTAO-RESPOSTA, a FOLHA DE TEXTO
DEFINITIVO e deixe o local de prova.

INFORMAÇÕES
• 18/06/2012 - A partir das lOh (horário de Brasília) - Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas - www.quadrix.org.br
• 19 e 20/06/2012 - Recursos das provas objetivas de acordo com determinações do edital.
• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital.
• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.
• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA
poderá implicar a anulação da sua prova.
instituto
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LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 1 a 6 têm como base o texto abaixo.
Distúrbios que afetam as lembranças
Conheça as doenças mais comuns que levam à perda da
memória

I Instituto QUADRIX

QUESTÃO 1
O trecho "de eventos recentes", em destaque no primeiro
parágrafo do texto, exerce função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Predicativo do Sujeito.
Predicativo do Objeto.
Objeto Direto.
Objeto Indireto.
Adjunto Adverbial.

09 de maio de 2012
Mal de Alzheimer
Comum em idosos, a doença se caracteriza pela
incapacidade do paciente de se lembrar de eventos
recentes - a degeneração da memória a curto prazo. O
mal de Alzheimer piora com o tempo, e sintomas nos
estágios mais avançados incluem a debilitação de
habilidades cognitivas e de linguagem, instabilidade
emocional e até perda de memória a longo prazo.
A doença ainda não tem cura, mas o tratamento
- à base de medicações e reabilitação neuropsicológica permite retardar a degeneração e reduzir os sintomas.
Manter o cérebro "trabalhando" durante todas as fases
da vida é a melhor forma de evitar o Alzheimer, de
acordo com o neurologista Erich Fonoff, do Hospital
Sírio-Libanês.
Amnésia
Ocorre quando o cérebro perde a capacidade de
processar e armazenar informações obtidas a curto ou
longo prazo, seja por causa do mau funcionamento das
células nervosas, seja devido a um trauma psicológico
que inibe as lembranças. O distúrbio pode se aplicar às
memórias adquiridas antes ou depois do evento
causador - geralmente um traumatismo craniano, um
tumor cerebral, uso indevido de medicações ou
deficiência de vitamina B.
A perda da memória pode ser transitória ou
permanente. No primeiro caso, o paciente perde a
noção de quem é, o que faz, o que aconteceu, mas aos
poucos - ou até imediatamente - retoma as lembranças.
No segundo, mais comum em casos pós-traumáticos, os
efeitos são irreversíveis. O tratamento, quando possível
e se necessário, é feito com base na psicoterapia.
Síndrome de Korsakoff
É um tipo específico de amnésia, relacionado ao
déficit crônico de vitamina B l, comum em alcoólatras.
Ocorre uma lesão no hipotálamo, uma pequena região
na parte inferior do cérebro fundamental para a
aquisição de novas memórias. O paciente sofre um
déficit cognitivo irreversível e torna-se incapaz de
adquirir e armazenar novas informações. É uma
síndrome bastante rara e, até agora, não tem cura.

QUESTÃO 2
O "mas", que aparece em destaque no segundo parágrafo,
poderia ser substituído, sem alteração de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pois.
Já que.
Embora.
Porém.
Como.

QUESTÃO 3
A expressão "das células", em destaque no texto, exerce
função sintática de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sujeito Simples.
Vocativo.
Aposto.
Complemento Nominal.
Adjunto Adverbial

QUESTÃO 4
Sobre a palavra "seja", em destaque no texto, no contexto
em que aparece, pode-se afirmar corretamente que.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É uma forma verbal no modo Subjuntivo.
É uma forma verbal no modo Indicativo.
É uma forma verbal no modo Imperativo.
É uma forma verbal no tempo Presente.
Não é uma forma verbal.

QUESTÃO 5
A palavra "irreversíveis", destacada no texto, exerce a
mesma função sintática que o termo destacado em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Os irreversíveis efeitos da idade já chegavam para ela.
Ela era arrebatada por sofrimentos irreversíveis.
Desde criança, ela era esperta.
Os problemas reversíveis são sempre menos
preocupantes.
(E) Passava pela janela, todos os dias, a moto barulhenta
do carteiro.

(www. estadao. com. br)
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QUESTÃO 6

QUESTÃO 7

Assinale, dentre as opções abaixo, aquela cuja acentuação
se dá pelo mesmo motivo de "alcoólatras". Todas as
palavras foram retiradas do texto lido.

Sobre os quadrinhos, analise as afirmações

(A)
(B)
(C)
(D)
LU

Amnésia.
Sírio.
Cérebro.
Até.
Necessário.

Instituto QUADRIX

No primeiro quadrinho, a forma "obtê-lo" deveria ser
acentuada.
II. No segundo quadrinho, a forma "ameaçado" poderia
ser substituída por "ameaçada" para concordar com
"pessoa".
, As imagens em nada se relacionam com o texto dos
quadrinhos.
Está correto o que se afirma em:

Para responder às questões 7 e 8, leia a tirinha a seguir.

O INSTINTO DE AMAR
UM OBJETO DEMANDA A
DESTREZA EM OBTE-LO...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente II e
somente I e
todas.
nenhuma.

QUESTÃO 8
Sobre a palavra "pessoa", analise as seguintes afirmações
Não possui dígrafos ou hiatos.
II. É uma paroxítona.
. Étrissílaba.
Está correto o que se afirma em:
------------------------------------------------------- T----

LU

E SE UMA PESSOA SENTIR QUE NÃO
CONSEGUE CONTROLAR O OBJETO OU SE
SENTIR AMEAÇADO POR ELE, PASSA A
AGIR CONTRA ELE.

(A)
(B)
(C)
(D)

somente 1e II.
somente II e III.
somente 1e III.
todas.
nenhuma.

As questões 9 e 10 são baseadas na letra de música abaixo.
Esotérico (Gilberto Gil)
Não adianta nem me abandonar
Porque mistério sempre há de pintar por aí
Pessoas até muito mais vão lhe amar

W
FREUDE O
CARA!

J l

HEIN?

Até muito mais difíceis que eu pra você
Que eu, que dois, que dez, que dez milhões,
todos iguais
Até que nem tanto esotérico assim
Se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais
Mistério sempre há de pintar por aí
Não adianta nem me abandonar (não adianta não)
Nem ficar tão apaixonada, que nada
Não sabe nadar
E morre afogada por mim
(http://www.vogalume.com.br/)

(http://psicologiodospsicologos.blogspot.com.br/)
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 13

Sobre a grafia das palavras da letra de canção, assinale a
alternativa correta.

Qual, dos seguintes serviços do Google, substituiu o pacote
de aplicativos Google Does?

(A) A palavra "esotérico" foi escrita com "s" por motivos
estilísticos. Na verdade, as únicas grafias corretas
seriam com "x" ou com "z".
(B) A palavra "incompreensível" pode ser separada em
sílabas da seguinte maneira: in-com-pre-en-sí-vel.
(C) Em "Mistério sempre há de pintar por aí", o correto
seria escrever "a", não "há".
(D) A palavra "aí" não deveria receber acento, em nenhum
contexto.
(E) A palavra "apaixonada" está escrita de maneira
inadequada.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Google
Google
Google
Google
Google

Search Appliance.
AdWords.
AdSense.
Drive.
Mini.

QUESTÃO 14
O EFI (Extended Firmware Interface), criado pela Intel,
acelera
substancialmente
qual
dos
seguintes
procedimentos?

QUESTÃO 10
A função da linguagem que predomina no texto é a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Emotiva.
Fática.
Conativa.
Metalinguística.
Referencial.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
Nas questões que avaliam os conhecimentos de noções de
informática, a menos que seja explicitamente informado o
contrário, considere que todos os programas mencionados estão
em configuração padrão, em português, que o mouse está
configurado para pessoas destras, que expressões como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão
esquerdo do mouse e que teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a
apenas uma vez. Considere também que não há restrições de
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas,
arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Boot.
Bufferização.
Acesso aos discos.
Acesso à memória.
Acesso à rede.

A seguinte imagem, retirada do menu Página Inicial do
programa MS Word 2010, deve ser utilizada para responder
às questões 15 e 16.

Calibri

N

I

Aa -

- 10

S *

at*

X.

X1

/£. »

^

* A -

QUESTÃO 11
O admirado sistema operacional Mac OS, dos
computadores Apple, foi desenvolvido a partir de qual
destes softwares?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Linux.
Windows.
BSD.
MS Dos.
Android.

QUESTÃO 12
Qual, das seguintes portas, é equivalente, nas suas
finalidades, à porta Firewire?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 15
Assinale a alternativa que exibe o número da bolinha
apontada para a opção que permite fazer correções de
letras maiúsculas e minúsculas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.
2.
3.
4.
5.

Serial RS232C.
USB.
Centronics.
SATA.
PATA.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Assinale a alternativa que exibe o número da bolinha
apontada para a opção que permite aplicar o efeito
Versalete no texto selecionado.

Qual, das seguintes atitudes, o usuário deve tomar para se
prevenir de ser vítima de um Phishing?

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6.
7.
8.
9.
10.

(A)
(B)
(C)
(D)

Utilizar um programa antivírus atualizado.
Utilizar um programa antispyware atualizado.
Configurar corretamente o firewall do sistema.
Verificar a existência de um cadeado, próximo à linha
de endereço do navegador, no site visitado.
(E) Utilizar um programa antivírus com funções antitrojan
e antispyware.

QUESTÃO 17
Sobre o recurso AutoCorreçõo do programa MS Word 2010,
leia cuidadosamente as afirmações a seguir.
I.

É possível usar o recurso AutoCorreçõo para corrigir
palavras digitadas incorretamente ou com erros de
ortografia, assim como inserir símbolos e outras partes
de texto.
II. O AutoCorreçõo também pode corrigir uma palavra
escrita incorretamente, se a palavra for parecida com
alguma no dicionário principal de verificação de erros
de ortografia.
III. O texto incluído em hiperlinks também é corrigido
automaticamente.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I e II.
somente II e III.
somente I e III.
todas.
nenhuma.

QUESTÃO 18
No MS Excel 2010, ao se pressionar o botão Inserir do menu
Página Inicial, qual destas opçes não será exibida?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Inserir Células.
Inserir Linhas na Planilha.
Inserir Colunas na Planilha.
Inserir Valores.
Inserir Planilha.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que apresenta as palavras que
preenchem, respectivamente, as lacunas do seguinte texto
sobre a opção Organizar, do menu Página Inicial do
programa MS Power Point 2010.
Serve para organizar objetos no slide alterando _____ ,
e
. Também se podem agrupar vários objetos
de modo que sejam tratados com o
.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a ordem; a posição; a rotação; múltiplos objetos
a ordem; a posição; a rotação; um único objeto
o tamanho; a posição; a rotação; múltiplos objetos
a formatação; o tamanho; a borda; um único objeto
a formatação; o tamanho; a borda; múltiplos objetos

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S

LEGISLAÇAO
QUESTÃO 21
De acordo com a Lei n5 8.069/90, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras
providências:
(A) Tendo em vista que é dever do Estado e dos pais de
cuidado para com a criança e o adolescente, a referida
lei dispõe sobre a proteção parcial à criança e ao
adolescente - fato este muito discutido quando da
tramitação do projeto de lei na Câmara dos Deputados
e Senado Federal.
(B) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a
pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de
idade.
(C) Nos
casos
expressos
em
lei,
aplica-se
excepcionalmente este estatuto às pessoas entre
dezoito e vinte e um anos de idade.
(D) Considera-se criança, para os efeitos da referida lei, a
pessoa até quatorze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre quatorze e dezoito anos de
idade.
(E) Nos
casos
expressos
em
lei,
aplica-se
excepcionalmente este estatuto às pessoas entre até
vinte e cinco anos de idade,idade aproximada em que
a pessoa se gradua em curso superior.

QUESTÃO 22
Não é proibida a venda à criança ou ao adolescente de:
(A) armas, munições e explosivos.
(B) bebidas alcoólicas, desde que acompanhados pelos
pais.
(C) fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que
pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de
provocar qualquer dano físico em caso de utilização
indevida.
(D) bilhetes lotéricos e equivalentes.
(E) revistas e publicações com indicações claras de
conflitos e brigas entre pessoas.
5
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro
profissional nas seguintes situações, exceto:

Aponte a assertiva incorreta a respeito dos processos
disciplinares.

(A) a pedido do profissional responsável pelo serviço.
(B) quando se tratar de trabalho multiprofissional e a
intervenção fizer parte da metodologia adotada.
(C) quando informado expressamente, por qualquer uma
das partes, da interrupção voluntária e definitiva do
serviço.
(D) quando detectar e entender, em função do espírito de
solidariedade, e de modo construtivo, que deverá agir
para melhorar a situação do paciente pertencente ao
profissional responsável.
(E) em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou
usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao
profissional.

QUESTÃO 24
O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por
quaisquer meios, individual ou coletivamente:
I.

Fará referência somente a títulos, qualificações
profissionais e qualidades pessoais que possua.
II. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos
relativos a técnicas e práticas que estejam
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.
III. Poderá realizar autopromoção em relação a outros
profissionais cujas qualificações são evidentemente
inferiores.
IV. Não fará previsão taxativa de resultados.
V. Não proporá atividades que sejam atribuições
privativas de outras categorias profissionais.
VI. Tem a possibilidade de utilizar o preço do serviço como
forma de propaganda.
Estão corretas apenas as proposições:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V e VI.
I, IV e V .
II, eIV.
II, III e IV.
I, III e VI.

QUESTÃO 25
Segundo o transcrito na Lei Federal n9 5.766/71, não
constitui infração disciplinar:
(A) Transgredir preceito do Código de Ética Profissional.
(B) Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos ou impedidos.
(C) Praticar, no exercício da atividade profissional ou fora
dela, ato que a lei defina como ilícito civil.
(D) Não cumprir no prazo estabelecido, determinação
emanada do órgão ou autoridade dos Conselhos, em
matéria
da competência
destes,
depois
de
regularmente notificado.
(E) Deixar de pagar aos Conselhos, pontualmente, as
contribuições a que esteja obrigado.
CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S

(A) O processo disciplinar ordinário apurará infringência a
resoluções de natureza administrativa e cível.
(B) A pena a ser aplicada nos processos disciplinares
ordinários no processamento de infração cometida por
pessoa física inscrita no Conselho Regional de
Psicologia será de advertência, multa no valor de 0,5
(meia) a 5 (cinco) anuidades, tendo como referência a
anuidade praticada pelo Conselho Regional no
exercício em que esta vier a ser imposta, ou censura
pública.
(C) Na aplicação da pena, o Plenário do Conselho Regional
de Psicologia considerará em cada caso, dentre outros
fatores, a individualidade da pena.
(D) Em caso de reincidência, o valor da multa será
dobrado, sem prejuízo das demais penas previstas em
lei.
(E) A pena a ser aplicada nos processos disciplinares
ordinários no processamento de infração cometida por
pessoa jurídica será de multa, no valor de 0,5 (meia) a
5 (cinco) anuidades, tendo como referência a anuidade
praticada pelo Conselho Regional, no exercício em que
esta vier a ser imposta, suspensão temporária das
atividades, ou cassação do registro ou cadastramento.

QUESTÃO 27
A respeito da Declaração universal dos Direitos Flumanos,
assinale a alternativa correta.
(A) Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a
limitação integral das horas de trabalho e férias
periódicas remuneradas.
(B) Ninguém será preso, detido ou exilado.
(C) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou
omissão que, no momento, constituíam delito perante
o direito internacional.
(D) Toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e
residência dentro das fronteiras de cada Estado, desde
que seja cobrado imposto ou taxa referente à moradia
e à liberdade.
(E) Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de
procurar e de gozar asilo em outros países. Mas, este
direito não pode ser invocado em caso de perseguição
legitimamente motivada por crimes de direito comum,
ou por atos contrários aos propósitos e princípios das
Nações Unidas.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

Constituem a Assembleia Geral de cada Conselho Regional
os psicólogos nele inscritos, em pleno gozo de seus direitos
e que tenham, na respectiva jurisdição, a sede principal de
sua atividade profissional. Assim sendo, leia as proposições
a seguir que tratam do assunto.

De acordo com o Decreto Federal n9 79.822/77, a extinção
ou perda do mandato de membro do Conselho Federal e
dos Conselhos Regionais não ocorrerá:

I.

À Assembleia Geral compete propor ao Conselho
Federal anualmente a tabela de taxas, anuidades e
multas, bem como de quaisquer outras contribuições.
II. A Assembleia Geral deverá reunir-se ordinariamente,
pelo menos, uma vez por ano, exigindo-se, em primeira
convocação o quórum da maioria absoluta de seus
membros.
III. A
Assembleia
Geral
poderá
reunir-se
extraordinariamente a pedido justificado de, pelo
menos, 1/3 (um terço) de seus membros ou por
iniciativa do Presidente do Conselho Regional
respectivo.
IV. À Assembleia Geral compete eleger os membros do
Conselho Regional e respectivos suplentes.
V. À Assembleia Geral compete por deliberação de, pelo
menos, 2/3 (dois terços) dos membros presentes, em
reunião previamente convocada para esse fim,
destituir o Conselho Regional ou qualquer de seus
membros, por motivo de alta gravidade, que atinja o
prestígio, o decoro ou o bom nome da classe.
Está correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas um inciso.
apenas dois incisos.
apenas três incisos.
apenas quatro incisos.
todos os incisos.

QUESTÃO 29
Os membros dos Conselhos Regionais, efetivos e suplentes,
serão brasileiros, eleitos pelos profissionais inscritos na
respectiva área de ação, em escrutínio secreto pela forma
estabelecida em Regimento. Sobre esse assunto, assinale a
alternativa correta.
(A) O mandato dos membros dos Conselhos Regionais será
de 2 (dois) anos, permitida a reeleição uma vez.
(B) Em cada ano, na primeira reunião, cada Conselho
Regional elegerá seu Presidente e Vice-Presidente,
Secretário e Tesoureiro, cujas atribuições serão fixadas
no respectivo Regimento.
(C) Apenas pessoas ou entidades comprovadamente
ligadas à psicologia poderão representar ao Conselho
Regional contra o registro de um candidato.
(D) Se o Conselho Regional indeferir o pedido de inscrição,
o candidato terá direito de recorrer ao próprio
Conselho Regional dentro do prazo fixado em
Regimento.
(E) Aceita a inscrição, ser-lhe-á expedida pelo Conselho
Federal a Carteira de Identidade Profissional, onde
serão feitas anotações relativas à atividade do
portador.
CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S

(A) pelo comprovado exaurimento de suas atividades e
funções como conselheiro.
(B) por destituição da Assembleia dos Delegados Regionais
ou da Assembleia Geral do Conselho Regional.
(C) por condenação a pena superior a 2 (dois) anos em
virtude de sentença transitada em julgado.
(D) por ausência, sem motivo justificado, a 5 (cinco)
reuniões, consecutivas ou intercaladas, em cada ano.
(E) por superveniência de causa de que resulte o
cancelamento da inscrição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Robert Dahl, ao elaborar o conceito de Poliarquia, propôs o
método procedimental para obter uma sociedade mais
próxima da democracia denominando "Sociedade
Poliárquica". Os itens a seguir apresentam quatro níveis de
democratização.
I.

Oligarquias competitivas: baixa participação social nas
eleições, porém grande variedade de candidatos em
disputa política.
II. Hegemonias fechadas: baixa participação social nas
eleições e poucos candidatos em disputa política.
III. Sociedades poliárquicas: ampla participação social e
vasta gama de candidatos nas eleições.
IV. Hegemonias inclusivas: grande participação social nas
eleições, entretanto poucos candidatos em disputa
política.
Segundo Dahl, a seqüência correta que demonstra a
sociedade de menos democrática para mais democrática
encontra-se em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1, II, III e IV.
IV, III, II e 1.
II, IV, 1e III.
III, 1, II e IV.
1, IV, II e III.

QUESTÃO 32
Os atos preordenados que são praticados pelos órgãos
competentes, cujo objetivo é criar normas do Direito e
constituem como processo legislativo, encontram-se em:
(A) Discussão, elaboração, sanção e publicação.
(B) Votação, promulgação, sanção ou veto e execução.
(C) Iniciativa, apresentação, sanção ou veto, publicação e
execução.
(D) Elaboração, emenda, apresentação, votação e
publicação.
(E) Iniciativa, emenda, votação, sanção ou veto,
promulgação e publicação.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Saravia (2006) enumera os componentes comuns às
diversas definições de políticas públicas e apresenta suas
principais características.

Alocação de recursos; ordens, proibições, decretos e
portarias; e divisão dos recursos em dois grupos distintos
são características das políticas:

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Institucional: a política é elaborada ou decidida pela
sociedade organizada conforme seus níveis sociais e
culturais.
II. Decisório: a política é um conjunto-sequência de
decisões, relativo à escolha de fins e/ou meios, de
longo ou curto alcance, numa situação específica e
como resposta a problemas e necessidades.
III. Comportamental: implica ação ou inação, fazer ou não
fazer nada; mas uma política é, acima de tudo, um
curso de ação e não apenas uma decisão singular.
IV. Causai: são os produtos de ações que têm efeitos no
sistema político e social.

Estratégica, normativa e distributiva.
Concessão, legislativa e divisória.
Distributiva, regulatória e redistributiva.
Redistributiva, normativa e concessão.
Distributiva, legislativa e concessão.

QUESTÃO 36
Analise a charge a seguir.
IbO O &EASILBIRD U tM

-SA R A V IA ; FERRAREZI. Políticas Públicas. Brasília: Enap, 2006.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, II, III e IV.
somente I e IV.
somente II e III.
somente I, III e IV.
somente II, III e IV.

DIREITO A MORADIA.

AAORA JJÊ ZfiUELE
PH A CO &DKMTO QvJfc
FA LA D F COMIDA
iu

}

QUESTÃO 34
Leia a notícia a seguir.
"Em 2001, o Wolmort foi acionado judicialmente por seis
funcionárias que alegaram receber salários mais baixos que
o dos homens na mesma função, mesmo tendo maior
escolaridade e tempo de empresa, além de ter menor
oportunidade de crescimento que eles. No ano de 2007,
ainda em primeira instância, um juiz federal autorizou as
autoras da ação a representar todos os empregados do
Walmart contratados desde 1998. Em abril a decisão foi
confirmada em segunda instância por um tribunal de São
Francisco, na Califórnia. A companhia apelou mais uma vez
e, agora, a decisão cabe à Suprema Corte".
Walmart pode ser condenado a 1,5 mi por discriminação:
<http://veredictum.jusbrasil.com.br/noticias/2499578/walmart
-pode-ser-condenado-por-discriminacao-a-al-5mo > Acesso em
20 de Maio de 2012.

-

O tipo de ação judicial ao qual a reportagem faz menção é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ação-debênture.
Ação coletiva.
Ação preferencial conversível.
Ação por jurisprudência.
Ação regulatória.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S

- Charge de Miguel Paiva. O Estado de S. Paulo, 05/10/1988 ed. Histórica, p. 3.

Assinale a alternativa que apresenta a análise correta.
(A) Na charge o casal parece estar lendo a Constituição da
República, e os direitos sociais conflitam com a
realidade brasileira.
(B) Na charge, o casal parece esta lendo o Estatuto da
Criança e do Adolescente e a figura feminina questiona
os direitos das crianças que aparecem na figura.
(C) Na charge, o casal discute as diferenças sociais
afirmando que a Constituição da República garante
efetivamente os direitos sociais.
(D) Na charge, os sujeitos sociais pleiteiam as políticas de
inclusão social.
(E) A charge deixa explícito que as políticas públicas de
inclusão social durante o contexto de 1988 trouxeram
mudanças significativas na sociedade.
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QUESTÃO 39
Analise os itens a seguir.
I.

Extraído de http://culturadocontrole. blogspot.com.br/2010/04/direitoshumanos-teoria-critica.html

Nota: Derechos Humanos = Direitos Humanos
Assinale a alternativa que expressa qual
artigo da
Declaração Universal dos Direitos Humanos a charge está
contradizendo.
(A) Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem
agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade.
(B) Toda pessoa tem o direito de participar livremente da
vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de
participar do processo científico e de seus benefícios.
(C) A maternidade e a infância têm direito a cuidados e
assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro
ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção
social.
(D) Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles
ingressar para proteção de seus interesses.
(E) A vontade do povo será a base da autoridade do
governo; esta vontade será expressa em eleições
periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto
secreto ou processo equivalente que assegure a
liberdade de voto.

QUESTÃO 38
Os novos arranjos das Políticas Públicas preveem uma nova
relação entre Estado e sociedade. A descentralização do
processo decisório e a capacidade de implementação e
acompanhamento das políticas públicas por parte da
sociedade recebe o conceito de "governança democrática".
Pode ser considerada, como exemplo, instituição de gestão
participativa e governança democrática no Brasil:
(A) Ministério do Desenvolvimento Social.
(B) Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
(C) Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
(D) Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura.
(E) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.
CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S

É a proposição em que se indica e se fundamenta uma
solução para determinada matéria que lhe serve de
objeto.
II. É a exposição escrita na qual se descrevem fatos
verificados mediante pesquisas ou se historia a
execução de serviços ou experiências. É geralmente
acompanhado de documentos demonstrativos, tais
como tabelas, gráficos, estatísticas e outros.
III. Esforço temporário empreendido para alcançar um
objetivo específico. São executados por pessoas,
geralmente têm limitações de recursos e são
planejados, executados e controlados.
IV. É um processo contínuo e dinâmico que consiste em
um conjunto de ações intencionais, integradas,
coordenadas e orientadas para tornar realidade um
objetivo futuro, de forma a possibilitar a tomada de
decisões antecipadamente. Essas ações devem ser
identificadas de modo a permitir que elas sejam
executadas de forma adequada e considerando
aspectos como prazo, cursos, qualidade, segurança,
desempenho e outras condicionantes.
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a
seqüência.
(A) I. Parecer Técnico; II. Relatório; III. Projeto;
IV. Planejamento.
(B) I. Relatório; II. Projeto; III. Parecer Técnico;
IV. Planejamento.
(C) I. Planejamento; II. Parecer Técnico; III. Relatório;
IV. Projeto.
(D) I. Projeto, II. Relatório; III. Planejamento; IV. Parecer
Técnico.
(E) I. Parecer Técnico; II. Planejamento; III. Projeto;
IV. Relatório.

QUESTÃO 40
"A divisão de responsabilidades e de ações entre governo e
sociedade tem possibilitado a construção de um novo
espaço público, permitindo um novo papel a ser exercido
pelos movimentos oriundos da sociedade civil. Isso porque
os diversos segmentos e organizações sociais passam a
fazer parte na definição da agenda do governo,
direcionando as ações a serem priorizadas, tendo em vista
uma maior adequação entre demandas sociais e políticas
públicas".
Cruz, G. R. Gestão pública participativa: o papel da reforma
do Estado e dos movimentos sociais. Disponível em:
<http://www.achegas.net/numero/38/gisele_38.pdf>

-

Este conceito de modo de governo pode ser compreendido
dentro de um sistema denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Welfare State.
Fordismo.
Neoliberalismo.
Monarquia Parlamentarista.
Estado de bem estar social.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

São responsabilidades estatais, segundo a Constituição da
República de 1988:

O Processo Legislativo está ligado à elaboração de normas.
Para que estas estejam adequadas ao ordenamento
jurídico, precisam obedecer a condições do Direito. Porém,
numa visão mais ampla, é uma ferramenta de agentes
políticos para a consecução de seus objetivos ou os
daqueles a quem representam. As especificidades técnicas
existem para garantir a lisura dos procedimentos, embora
se prestem ora ao jogo, ora às regras. Em termos de
Processo Legislativo é correto afirmar que:

I.

A instituição da Seguridade Social como sistema básico
de proteção social.
II. Reconhecimento da obrigação do Estado em prestar de
forma universal, pública e gratuita, atendimento na
área de saúde em todos os níveis de complexidade.
III. Reconhecimento da assistência social como política
pública, garantindo direito de acesso a serviços por
parte de populações necessitadas, e direito a uma
renda de solidariedade por parte de idoso e portadores
de deficiência em situação de extrema pobreza.
IV. Reconhecimento do seguro-desemprego como direito
social do trabalhador a uma provisão temporária de
renda em situação de perda circunstancial de emprego.
Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente I, II e III.
somente I e IV.
somente III e IV.
somente II, III e IV.
1,11, III e IV.

QUESTÃO 42
Intencionalidade discursiva são as intenções, explícitas ou
subentendidas, presentes na linguagem dos interlocutores
que participam numa determinada situação comunicativa.
São componentes da situação comunicativa:
(A) Quem fala, para quem se fala e em que contexto se
fala.
(B) Gramática, estética e revisão textual.
(C) Planejamento, revisão e execução.
(D) Projeto, planejamento e publicação.
(E) Sujeito, predicado e predicativo do sujeito.

QUESTÃO 43
"Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder
legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do
direito das gentes, e o executivo das que dependem do
direito civil. Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis
por certo tempo ou para sempre e corrige ou ab-roga as
que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia
ou recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as
invasões. Pelo terceiro, pune os crimes ou julga as querelas
dos indivíduos
- MONTESQUIEU. Do espírito das leis. São Paulo: Abril Cultural,
1973. (Coleção os Pensadores; v.21).

Considerando a compreensão de Mostesquieu sobre os três
poderes, o primeiro diz respeito ao legislativo, o terceiro é
compreendido como "o poder de julgar", e o segundo
poder é denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) o Direito foca as garantias democráticas; a técnica
concentra-se nas moedas de negociação e a Política
orienta-se aos agentes e o próprio povo.
(B) o Direito foca na produção, a elaboração; a técnica
concentra-se nos mandatários de Poder e a Política
orienta-se nas normas.
(C) o Direito foca no produto, a norma; a técnica
concentra-se na produção, a elaboração; e a Política
orienta-se aos agentes, os mandatários de Poder e o
próprio povo que o origina.
(D) o Direito foca as garantias democráticas a técnica
concentra-se nas moedas de negociação e a Política
orienta-se aos agentes, os mandatários de Poder e o
próprio povo que o origina.
(E) o Direito foca no produto, a norma; a técnica
concentra-se na produção, a elaboração; e a Política
orienta-se nas garantias democráticas.

QUESTÃO 45
A noção de ______________ remete a um conjunto de
valores compartilhados e referenciais normativos que
influenciam a capacidade para agir sinergicamente e
produzir redes que estimulem a confiança e a cooperação
entre os indivíduos de uma comunidade, gerem normas
sociais que desenvolvam a sociedade e as instituições, no
sentido de favorecer ações voltadas para coesão da
sociedade, capazes de reduzir as desigualdades e promover
a justiça social.
- Ramos, N. R. Ação coletiva, práticas discursivas e direitos
humanos. Anais... II Seminário Nacional Movimentos Sociais,
Participação e Democracia. Florianópolis: UFSC. 2007.

A alternativa que
encontra-se em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

preenche

corretamente

a lacuna

Capital social
Sociedade de direito
Democracia
Poder Público
Burocracia

Advertência verbal em assembleia pública.
Poder Consultivo do Estado.
Poder Executivo do Estado.
Poder Judiciário.
Poder Legislativo.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S
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Chico Tirando Palha
de Milho, 2000

QUESTÃO 46
As sociedades pluralistas, em que há profundas divisões
religiosas, étnicas, lingüísticas e ideológicas, em torno das
quais se estruturam as diversas organizações políticas e
sociais, como os partidos, os grupos de interesse e os meios
de comunicação, recebem a denominação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Democracia
Democracia
Democracia
Democracia
Democracia

I Instituto QUADRIX

acriíica sobre tela, 164 x 125 cm

Caipira Picando Fumo, tflílJ
Almeida Júnior (1&50 - 18961
óleo sobre tela, 202 x 141 cm
Pinacoteca do Estado de
São Paulo, :
Sào Paulo, Brasil I

parlamentarista.
representativa.
direta.
consociativa.
majoritária.

QUESTÃO 47
Leia os textos e analise as imagens.
"Uma boa noite de sono combate os males"
"Quem espera sempre alcança"
"Faça o que eu digo, não faça o que eu faço"
"Pense, antes de agir"
"Devagar se vai longe"
"Quem semeia vento, colhe tempestade"
Provérbios populares

Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança
Venha, meu amigo
Deixe esse regaço
Brinque com meu fogo
Venha se queimar
Faça como eu digo
Faça como eu faço
Aja duas vezes antes de pensar
Corro atrás do tempo
Vim de não sei onde
Devagar é que não se vai longe
Eu semeio vento na minha cidade
Vou pra rua e bebo a tempestade
(Chico Buarque. "Bom conselho", 1972)

Disponível em:
< http://drikamil-adriana.blogspot.com.br/>

O recurso utilizado só acontece quando há uma referência
explícita ou implícita de um texto em outro. Isso pode
ocorrer com outras formas além do texto, música, pintura,
filme, novela etc. Toda vez que uma obra fizer alusão a
outra ocorre a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Paráfrase.
Intertextualidade.
Paródia.
Referência e Alusão.
Epígrafe.

QUESTÃO 48
A agenda da atuação estatal no fim dos anos 1980 e nos
anos 1990 foi marcada pelos seguintes elementos:
I.
II.

As teses de descentralização e participação.
A busca de novas formas de articulação com a
sociedade civil e com o mercado.
III. A introdução de novas formas de gestão nas
organizações estatais (dotando-as de maior agilidade,
eficiência e efetividade).
IV. Burocratização do sistema produtivo e criação de
novas agências reguladoras.
Estão corretos:
(A)
(B)
(C)
(D)
LU

somente
somente
somente
somente
somente

1e II.
II e III.
1e IV.
II, III e IV.
1, II e III.

Disponível em:
<http://alquimiadaspalavrassm.blogspot.com.br>

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C S
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

A recente criação da "Comissão da Verdade" tem no seu
fundamento o direito à memória e à verdade sobre os
casos de violações de direitos humanos que ocorreram
entre 1946 e 1988. Diante da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o artigo que apresenta essa premissa
encontra-se em:

Leia o texto a seguir.

(A) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento
ou castigo cruel, desumano ou degradante.
(B) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a
escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em
todas as suas formas.
(C) Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem
distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou de outra natureza,
origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou
qualquer outra condição.
(D) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem
qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm
direito à igual proteção contra qualquer discriminação
que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação.
(E) Toda pessoa tem direito a receber dos tributos
nacionais competentes remédio efetivo para os atos
que violem os direitos fundamentais que lhe sejam
reconhecidos pela constituição ou pela lei.

Instituto QUADRIX

Ato em São Paulo pede que Dilma vete o Código Florestal
"Um ato neste domingo em São Paulo prentende chamar a
atenção da presidente Dilma Rousseff para que ela vete o
projeto do Código Florestal aprovado na Câmara no final de
abril. A manifestação acontece às lOh, em frente ao
Monumento às Bandeiras e faz parte da campanha 'Veta
Tudo Dilma!' organizada pelo Comitê Brasil em Defesa das
Florestas e do Desenvolvimento Sustentável e pelos
movimentos Floresta faz a Diferença e Mangue Faz a
Diferença. Na quinta-feira (17), a Fundação SOS Mata
Atlântica, que apoia a campanha, lançou o Viva a Mata
2012, um evento voltado para defesa do meio ambiente e
comemorou o aniversário da fundação com a publicação do
livro '25 anos de mobilização' pela causa. Na internet, nas
redes sociais, as pessoas vão usar a hashtag
ttvetatudodilma em canções, memes, blogs e tumblrs. O
novo Código aguarda sanção da presidente. Dilma tem até
o dia 25 para decidir se veta o texto integralmente ou em
partes. O documento é criticado por ambientalistas por
considerarem que o texto prejudica a proteção do meio
ambiente e das florestas e promove a anistia a
desmatadores."
(Folha.com, 18, maio, 2012)
- Folha de São Paulo. Ato em São Paulo pede que Dilma vete o
Código Florestal. Disponível em:
< http://wwwl.folha.uol.com.br/poder/1092784-ato-em-saopaulo-pede-que-dilma-vete-o-codigo-florestal.shtml>
Acesso
em 20 de Maio de 2012.

Considerando o texto acima, assinale a assertiva correta.
(A) 0 texto mostra o princípio da revolução social, uma vez
que a sociedade civil pretende interferir nas questões
do Estado.
(B) Os atores sociais envolvidos no texto apresentam-se
como membros do terceiro setor, em que expressam a
opinião popular diante dos atos políticos.
(C) Os atores sociais, nesse texto, mesclam-se entre
membros populares e membros do segundo setor, uma
vez que os interesses privados são defendidos
mediante os interesses do Estado.
(D) Em um Estado Democrático de Direito os membros que
representam a população são eleitos por voto direto da
população, portanto o referido Código, depois de
aprovado no Congresso Nacional, não deve passar pelo
crivo do Presidente que deve obedecer à vontade da
maioria.
(E) 0 veto presidencialista deve ser acompanhado de um
referendo popular, uma vez que, segundo a
Constituição Federal, a sociedade deve participar das
decisões políticas por meio do voto.
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320: ANALISTA TÉCNICO/CIÊNCIAS HUMANAS OU CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

I Instituto QUADRIX

PROVA DISCURSIVA
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ao receber a sua FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO para a elaboração de seu texto, verifique imediatamente se o
número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.
A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul; não
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.
A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local,
que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Portanto, a
detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a
anulação da prova.
A FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO será o único documento válido para avaliação da prova. A folha rascunho no
caderno de provas é de preenchimento facultativo e não valerá para tal finalidade.
A resposta deverá ter extensão mínima de 15 linhas e máxima de 30 linhas.
O candidato receberá nota 0 (zero) na prova discursiva em casos de fuga ao tema ou ao gênero proposto, de haver
texto com quantidade inferior a 15 (quinze) linhas ou superior a 30 (trinta) linhas, de não haver texto, de não haver
respeito à estrutura textual, de identificação em local indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor
diferente da especificada no subitem 2 acima, ou apresentar letra ilegível.

QUESTÃO
Leia os textos a seguir.
Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro lugar, reconhecer um certo número
de fatos novos indicativos da emergência de uma nova história. O primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de
povos, raças, culturas, gostos, em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos da informação, a
"mistura" de filosofias, em detrimento do racionalismo europeu. Um outro dado de nossa era, indicativo da possibilidade
de mudanças, é a produção de uma população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite ainda maior
dinamismo àquela mistura entre pessoas e filosofias. As massas de que falava Ortega y Gasset na primeira metade do
século (La rebelión de Ias masas, 1937), ganham uma nova qualidade em virtude da sua aglomeração exponencial e de
sua diversificação. Trata-se da existência de uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que
a própria biodiversidade.
SANTOS, MILTON. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record. 2000.

Em suas diversas fases, a educação das crianças se revela um dos primeiros cuidados do legislador. Ninguém o contesta. A
negligência das Cidades sobre este ponto é-lhes infinitamente nociva. Em toda parte a educação deve tomar como
modelo a forma do governo. Cada Estado tem costumes que lhe são próprios, de que dependem sua conservação e até
sua instituição. São os costumes democráticos que fazem a democracia e os costumes oligárquicos que fazem a
oligarquia. Quanto mais os costumes são bons, mais o governo também o é.
ARISTÓTELES. A Política. Ed. Nova Cultural. 1997.

Sócrates — Pois, a meu ver, a democracia surge quando os pobres, tendo vencido os ricos, eliminam uns, expulsam
outros e dividem por igual com os que ficam o governo e os cargos públicos. E, devo dizer, na maior parte das vezes estes
cargos são atribuídos por sorteio.
Adimanto — É assim mesmo, Sócrates, que se institui a democracia, quer pelo ar quer pelo medo que obriga os ricos a
fugirem.
PLATÃO. A República. Ed. Martin Claret. 2000.

Considerando o contexto histórico e cultural atual, estabeleça uma relação entre os três textos apresentados, discutindo
o conceito de democracia.

CHAVE DE SEGURANÇA: A T C H C 5

13

Instituto

FOLHA RASCUNHO

QUADRIX
Responsabilidade Social

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

AO RECEBER SUA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, NÃO ASSINE E NÃO ULTRAPASSE 30 LINHAS.
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