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INSTRUÇÕES
1.
2.

Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. Esta prova é constituída de 40 questões objetivas.
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma,
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde
ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de
prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco
o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato.
9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no
saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será excluído do
concurso.
10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartãoresposta, é de 4 horas.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta e a ficha de identificação.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o
consigo.
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PORTUGUÊS
Revendo a Anistia
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Já que estão todos falando da revisão da Lei da Anistia, também dou meu palpite. Antes, é importante frisar que a discussão
não tem muito alcance prático, já que, apenas dois anos atrás, o STF, que é o único órgão que poderia invalidar a norma declaroua eficaz. É improvável que essa decisão venha a ser modificada tão cedo.
Isso esclarecido, podemos debater se o STF errou ou acertou. Minha posição, nessa matéria, admito, é esquisita. Penso que
faria bem ao país identificar e julgar os responsáveis pela tortura, mas não creio que deveríamos mandá-los para a cadeia.
O que me faz pender pela revisão é que é falso o argumento dos militares de que eles travavam uma guerra na qual ocorreram
excessos. Os grupos de esquerda nunca ameaçaram seriamente o “status quo” e, sob o prisma das leis cunhadas pelos próprios
governantes, militantes capturados eram presos comuns que estavam sob a guarda do Estado e deveriam ter sua integridade física
respeitada.
Ao contrário do que disse a maioria dos ministros do STF, a anistia de 1979 não resultou de uma negociação entre militares e
oposição, mas foi imposta pelos poderosos da época. Pior, mesmo depois de se terem posto fora do alcance de punições, os militares
continuaram sonegando informações sobre a estrutura de comando dos subterrâneos da ditadura e o paradeiro dos desaparecidos.
Um julgamento de verdade, que mobilizasse investigadores, promotores e advogados, seria uma ótima oportunidade para
esclarecer tudo. Mesmo assim, penso que eventuais condenados nesse processo deveriam ser poupados da cadeia. Punições que
chegam 40 anos depois dos fatos já não atingem os autores dos delitos, mas encontram pessoas totalmente distintas, tanto em suas
células como em suas ideias.
Na verdade, desconfio do conceito de crime imprescritível. Ou o Estado pune em tempo hábil ou perde o direito de fazê-lo.
(Hélio Schwartsman. Folha de S. Paulo, 31 maio 2013.)

01 - Pela leitura do texto, é correto deduzir que:
a)
►b)
c)
d)
e)

a revisão da Lei da Anistia busca invalidar a condenação dos presos políticos.
o STF ratificou há dois anos a lei da anistia, ou seja, considerou que a lei produziu o efeito desejado.
a posição do autor do texto em relação à revisão da lei em questão é radical.
a lei da Anistia foi obtida depois de se ponderar a responsabilidade de todos.
o autor defende que se considere o decurso de tempo predeterminado em lei, para extinguir uma condenação.

02 - Considere os seguintes resumos do posicionamento do autor do texto:
1.
2.
3.
4.

É recomendável apurar as responsabilidades dos que torturaram, revelando os bastidores das práticas de tortura,
mas sem condenar os culpados na forma da lei.
É importante mostrar que os militares ameaçavam o “status quo”, mas tinham a proteção do Estado.
As punições devem prescrever, já que os culpados estão física e mentalmente diferentes 40 anos depois.
Depois de garantida a impunidade com a Lei da Anistia, os militares passaram a colaborar com as investigações
e isso deve ser considerado.

Estão de acordo com o texto:
a)
b)
c)
►d)
e)

1 e 2 apenas.
2 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1 e 3 apenas.
2, 3 e 4 apenas.

03 - Retome as passagens do texto citadas abaixo e identifique a expressão que os pronomes grifados retomam. Assinale
a alternativa em que a associação está INCORRETA.
►a) “...o único órgão que poderia invalidar a norma declarou-a eficaz” (linhas 2-3). (= discussão).
b) “...mas não creio que deveríamos mandá-los para a cadeia” (linha 5). (= os responsáveis pela tortura)
c) “...é falso o argumento dos militares de que eles travavam uma guerra na qual ocorreram excessos” (linhas 6-7). (= os
militares)
d) “...estavam sob a guarda do Estado e deveriam ter sua integridade física respeitada” (linhas 8-9). (= militantes capturados)
e) “Ou o Estado pune em tempo hábil ou perde o direito de fazê-lo” (linha 17). (= punir)
04 - Algumas sentenças do texto, modificadas, foram transcritas abaixo. Assinale a que apresenta problema de
concordância, tendo em vista as regras da escrita na língua padrão.
a)
b)
►c)
d)
e)

As discussões não têm alcance prático.
Mesmo depois de se ter colocado fora do alcance de punições, o exército continuou sonegando informações.
É falso os argumentos dos militares de que eles travavam uma guerra.
Ao contrário do que disseram os ministros do STF, a situação ainda não está resolvida.
É improvável que essas decisões venham a ser modificadas.

4

O texto a seguir foi retirado do manual de instrução de um computador e é referência para as questões 05 a 07.
AMBIENTE OPERACIONAL
Serão descritas a seguir dicas de como operar o computador de maneira ergonomicamente adequada e como ajustar a
iluminação e ruídos do ambiente, diminuindo, dessa maneira, o cansaço visual e a fadiga corporal.














Quando o usuário estiver sentado, as pernas devem formar um ângulo reto (90º) com o solo.
Ajustar a cadeira de forma que a planta dos pés toque o solo ou, se necessário, o usuário deve utilizar um apoio.
A parte dos joelhos voltada para a cadeira não deve tocar no assento, pois pode provocar má circulação sanguínea.
Deixar a coluna reta e bem encostada na cadeira.
O usuário deve apoiar o pulso sobre a borda da mesa e não permitir que seja formada uma curva superior a 15º.
Encostar o pulso na mesa somente para descansar. Ao digitar, o usuário precisa pressionar as teclas sem demasiada
pressão.
Posicionar os cotovelos rentes ao corpo e os antebraços perpendiculares ao solo.
O mouse deve estar sempre próximo do corpo. O teclado e o mouse devem ficar na altura dos cotovelos, num ângulo
de 70º a 90º com a mesa.
A cabeça, com relação ao monitor, não deve ser inclinada mais do que 15º ou 20º, para evitar tensão no pescoço.
Realizar ajustes no monitor, para prevenir o cansaço visual, como excesso de brilho, imagem borrada ou distorcida.
O topo da tela deve estar posicionado na altura dos olhos a uma distância razoável.
Não permitir que a luz do sol ou do ambiente incida diretamente na tela.
Realizar intervalos regulares para descanso.
Se alguma dor, ou desconforto, persistir mesmo após o usuário tomar essas medidas, um médico deverá ser
consultado.

05 - Um fabricante de computador tem diferentes orientações a dar aos usuários. As apresentadas no texto acima se
relacionam a hábitos saudáveis. Esse tipo de recomendação é antecipado, no primeiro parágrafo, pela palavra:
a)
b)
c)
d)
►e)

dicas.
adequada.
operar.
ruídos.
ergonomicamente.

06 - Considere a seguinte descrição de algumas medidas:
1.
2.
3.
4.

Cruzar as pernas.
Usar cadeira com braço.
Usar cadeira com encosto.
Curvar-se para ficar mais próximo da tela.

Que medida(s) contraria(m) as orientações acima?
a)
b)
c)
►d)
e)

1 apenas.
2 e 3 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
1 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

07 - “A parte dos joelhos voltada para a cadeira não deve tocar no assento, pois pode provocar má circulação sanguínea”.
A sentença acima foi reescrita adequadamente de acordo com a norma padrão, sem prejuízo de sentido, em:
a)
►b)
c)
d)
e)

Os joelhos voltados para a cadeira não devem tocar o assento, de modo a evitar má circulação sanguínea.
Por provocar má circulação sanguínea, deve-se evitar que a parte dos joelhos voltada para a cadeira toque no assento.
Porque provocam má circulação sanguínea, os joelhos não devem tocar no assento.
De modo a provocar má circulação sanguínea, a parte dos joelhos voltada para a cadeira não devem tocar no assento.
Como provocam má circulação sanguínea, devemos evitar tocar o joelho com a parte interna do assento da cadeira.

08 - Tendo em vista as regras de acentuação gráfica, considere os seguintes grupos de palavras:
1.
2.
3.
4.

usuário, sanguínea, distância.
ângulo, próximo, médico.
deverá, distância, após.
razoável, pés, ângulo.

As palavras são acentuadas com base na mesma regra ortográfica em:
►a)
b)
c)
d)
e)

1 e 2 apenas.
2 e 3 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1 e 4 apenas.
2, 3 e 4 apenas.
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(Latuff, <http://torturanuncamaispr.wordpress.com/2013/01/21/charges-sobre-a-ditadura-e-a-anistia/>. Acesso em 31 de maio de 2013.)

09 - A charge do Latuff foi publicada sob o título “O sono dos injustos”. É possível reconhecer nessa charge aspectos
citados por Hélio Schwartsman no texto “Revendo a Anistia”. Numere a coluna da direita, relacionando trechos do
texto com imagens veiculadas na charge e apresentadas na coluna da esquerda.
1.
2.
3.

4.

O velhinho deitado na cama.
As caveiras sob a cama.
A bandeira brasileira usada como
coberta e a palavra que substitui
"Ordem e Progresso".
O boné na cabeceira da cama.

( ) “subterrâneos da ditadura e o paradeiro dos desaparecidos”.
( ) “eventuais condenados no processo se a lei da anistia fosse
revista”.
( ) “é improvável que essa decisão venha a ser modificada tão cedo”.
( ) “40 anos depois dos fatos já não atingem os autores dos delitos,
mas encontram pessoas totalmente distintas, tanto em suas células
como em suas ideias”.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

1 – 4 – 2 – 3.
3 – 4 – 2 – 1.
2 – 3 – 1 – 4.
4 – 2 – 3 – 1.
2 – 4 – 3 – 1.

10 - As afirmativas a seguir comparam os dois textos:
1.
2.
3.
4.

A charge, ao contrário do texto de Schwartsman, se mostra desfavorável à revisão da Lei da Anistia.
Ambos os textos reconhecem que houve excessos e os responsáveis seriam os militares que atuaram na época.
Ambos os textos explicitam, cada um ao seu modo, que houve um decurso significativo de tempo da época em
que ocorreram os fatos até o momento.
Ambos os textos põem em xeque o conceito de crime imprescritível.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

LEGISLAÇÃO
11 - Sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público da União, assinale a alternativa correta.
a)

É moralmente inidôneo e, portanto, impedido de ser investido em cargo público o indivíduo que está respondendo a
processo criminal.
b) A investidura em cargo público de pessoa estrangeira ou naturalizada é vedada.
c) A investidura em cargo público ocorrerá com a homologação do concurso público de provas e títulos.
►d) A lei pode estabelecer requisitos para a investidura em cargo público conforme a exigência das atribuições do cargo.
e) É requisito básico para investidura em cargo público a idade mínima de 16 anos.
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12 - Considere as seguintes afirmativas sobre o servidor público da União:
1.
2.
3.
4.

A nomeação do servidor público far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento
efetivo ou de carreira.
A nomeação do servidor público far-se-á em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança
vagos.
A nomeação do servidor público depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e
títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de validade.
Nomeação é uma forma de provimento de cargo público.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

13 - Sobre o estágio probatório a que se submete o servidor público da União nomeado para cargo de provimento efetivo,
é correto afirmar:
a)

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período
de 48 (quarenta e oito) meses.
b) O servidor não aprovado no estágio probatório será demitido.
►c) O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
d) O servidor em estágio probatório não possui direito a licenças ou afastamentos.
e) A avaliação do desempenho do servidor será promovida pelo superior hierárquico direto ou, na sua falta, por comissão
constituída para essa finalidade.
**14 - A empresa XYZ, em 1999, participa de licitação promovida pela União, cujo objeto é a construção de um trecho de
rodovia federal. A empresa XYZ tem sucesso no certame licitatório, cuja homologação ocorre imediatamente. Em
seguida, celebra o contrato administrativo com a União Federal e, em 2005, conclui a obra pública. Nesse mesmo ano,
recebe a integralidade do pagamento. Em 2013, a União notifica a empresa XYZ para que devolva o pagamento
recebido, pois, de acordo com a notificante, houve ilegalidade patente no processo licitatório e é imprescindível sua
anulação. Sobre esses fatos, é correto afirmar que:
►a) a União deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade; nesse caso, a União deverá anular o ato,
sendo devida a devolução dos valores recebidos pela empresa XYZ.
b) trata-se, ao contrário do conteúdo da notificação promovida pela União Federal, de revogação de ato administrativo.
c) a anulação é imediata; quando evidente a ilegalidade de atos da Administração Pública, a anulação independe de processo
administrativo.
d) o direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que homologou a licitação decai em cinco anos, razão
pela qual nada poderá ser exigido da empresa XYZ.
e) o direito da Administração Pública de revogar o ato administrativo que homologou a licitação é imprescritível, em razão do
princípio da supremacia do interesse público.
15 - Sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta.
►a) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
b) O Estado é responsável por danos causados a terceiros por ato praticado por servidor público efetivo; atos praticados por
servidor público ocupante de cargo em comissão não resultam responsabilidade do Estado, mas apenas pessoal, do
servidor que causou o dano.
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos não responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
d) O Estado é responsável por danos causados a terceiros, sendo obrigação dos prejudicados pelos atos do Estado
comprovar o dolo ou a culpa do agente estatal que deu causa ao dano.
e) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável,
independentemente da existência de culpa.
16 - Os atos de improbidade administrativa importarão:
►a) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
b) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
em valor a ser definido de acordo com o prudente arbítrio do juiz, sendo que o ressarcimento do erário suspenderá a ação
penal.
c) a exclusão permanente dos direitos políticos, a critério do juiz, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
d) a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, salvo se servidor público efetivo e estável, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei.
e) a extinção dos direitos políticos e do direito de ocupar função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
** – Questão com resposta alterada.
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17 - José é servidor público efetivo da Universidade Federal do Paraná, que possui natureza jurídica de autarquia.
Candidatou-se, nas eleições de 2012, para o cargo de vereador do município de Curitiba. Logrou êxito e foi eleito. Em
que condições o servidor poderá exercer o mandato de vereador?
a)

José deverá se afastar do cargo na Universidade a partir do dia em que passar a exercer o mandato de vereador, sendolhe facultado optar pela sua remuneração.
b) José deverá se afastar do cargo na Universidade a partir do dia em que passar a exercer o mandato de vereador, e
receberá, cumulativamente, as remunerações dos dois cargos, da UFPR e de vereador.
c) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, percebendo
somente a remuneração do cargo de vereador.
d) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, ser-lhe-á vedado exercer o cargo de vereador.
►e) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração.
18 - Sobre a Lei 8.666/93 (Lei Geral de Licitações), numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a
coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Concorrência.
Tomada de preços.
Convite.
Concurso.
Leilão.

( ) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto,
cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela
unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade
que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
( ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de
habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.
( ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados,
ou para a alienação de bens imóveis, nos termos da Lei 8.666/93, a quem oferecer o maior
lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
( ) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior
à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
( ) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

3 – 2 – 4 – 5 – 1.
1 – 2 – 4 – 3 – 5.
3 – 4 – 5 – 2 – 1.
3 – 1 – 5 – 2 – 4.
1 – 2 – 3 – 5 – 4.

19 - Com relação aos crimes contra a administração pública previstos no Código Penal, identifique as afirmativas a seguir
como verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Comete peculato o funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.
( ) O peculato requer dolo, não existindo o peculato na forma culposa.
( ) Comete concussão o funcionário público que exige, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.
( ) Comete prevaricação o funcionário público que, por indulgência, deixar de responsabilizar subordinado que
cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da
autoridade competente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F.
F – V – V – V.
V – V – F – F.
F – V – F – V.
V – F – F – V.
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20 - É inexigível a licitação:
a) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
b) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento.
►c) quando houver inviabilidade de competição, em especial, por exemplo, para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
d) para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de
mercado, segundo avaliação prévia.
e) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos
licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 - R. L. Munich(1996) define o estudo de dinâmica de grupo como os diferentes modos pelos quais o grupo, seu líder e
seus membros individuais interagem em relação à tarefa, ao desenvolvimento e à estrutura do grupo. Sobre a dinâmica
de grupo, é correto afirmar:
►a) A teoria de campo de Kurt Lewin contribuiu significativamente com a área, uma vez que estudou a coesividade e a
interdependência dos membros.
b) O tamanho do grupo constitui uma variável importante, pois quanto maior o grupo maiores são a velocidade e a eficiência
observadas.
c) Os conceitos de “papel” e “identificação” tornam-se equivalentes no contexto grupal.
d) Os primeiros grupos terapêuticos podem ser identificados a partir da segunda metade do século XIX.
e) Atualmente tornou-se evidente que a intervenção grupal é adequada a um grupo específico de pacientes neuróticos.
22 - A seleção e preparação dos futuros membros do grupo psicoterapêutico é de grande importância, para evitar
desistências posteriores e fomentar o sucesso terapêutico. Sobre esse processo de seleção, considere as seguintes
afirmativas:
1.
2.
3.
4.
5.

O perfil psicológico do cliente constitui uma importante variável para ser investigada.
A administração de testes psicológicos é o procedimento mais útil para nortear a seleção.
Indicações para terapia de grupo incluem baixa autoestima, humor deprimido, dificuldades de comunicação e
problemas de relacionamento e isolamento em ambientes sociais.
Recomenda-se que pessoas com baixo nível cognitivo, em situações de crise, demasiadamente autocentradas e
com baixa tolerância à frustração e à ansiedade sejam incluídas em grupos terapêuticos.
Os grupos homogêneos apresentam vantagens sobre os heterogêneos quando são de longo prazo e orientados
para o insight.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras.

23 - O psicólogo deve estar atento às questões éticas e legais da intervenção em grupo. Assinale a alternativa correta em
relação à psicoterapia de grupo.
a)

O terapeuta de grupo está isento de responsabilidade quando a identidade dos participantes e a confidencialidade dos
debates durante os grupos são quebrados por seus próprios membros.
►b) Exige-se que o terapeuta advirta e proteja as vítimas potenciais de ameaças sérias proferidas por um cliente, após
consultar um colega mais experiente e/ou o conselho de classe sobre o evento.
c) A ocorrência de situações sexuais e agressivas entre os membros de um grupo é motivo para o desligamento imediato do
participante que iniciou a ação do grupo.
d) A terapia de grupo deve proporcionar um substituto para relacionamentos sociais no âmbito da comunidade, uma vez que
a maioria dos seus membros sofre de isolamento.
e) As relações sexuais entre os membros do grupo devem ser incentivadas como práticas de sexo seguro.
24 - A intervenção psicoterapêutica junto a adolescentes deve adotar uma perspectiva evolutiva e contextual, pois a
adolescência consiste em um período de transição no qual importantes processos cognitivos, sociais, emocionais e
físicos ocorrem. Sobre essa intervenção, assinale a alternativa INCORRETA.
a)

As mudanças evolutivas na adolescência incluem a puberdade, o desenvolvimento do pensamento formal, a formação de
uma identidade adulta, o estabelecimento de objetivos ocupacionais e a emergência de interesses sexuais.
b) Os transtornos psiquiátricos observados na adolescência tendem a perdurar durante a idade adulta.
c) As intervenções terapêuticas recomendadas para adultos mostram-se limitadas quando utilizadas para adolescentes e
jovens.
d) Os transtornos de ansiedade são comuns entre adolescentes, chegando a ser diagnosticados entre 10 a 18% em alguns
estudos.
►e) Os sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tornam-se amenos durante a adolescência, uma vez que
são mais facilmente tratados.
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25 - J. Raphael-Leff (2007), no Compêndio de Psicoterapia de Oxford, apresentou as premissas básicas que fundamentam
os tratamentos terapêuticos, qualquer que seja a abordagem teórica. Considere as seguintes premissas:
1.
2.
3.
4.

Existem períodos de maior vulnerabilidade para transtornos emocionais, que são relacionados com as transições
e eventos da vida, como, por exemplo, ingresso no mundo do trabalho e casamento.
O grau de perturbação e a capacidade de reorganização permanecem constantes ao longo da vida de uma pessoa,
pois derivam do seu perfil fenotípico e de personalidade.
A pessoa elabora durante a vida novos níveis de compreensão quando revisita conflitos e ansiedades passadas,
o que possibilita o sucesso da intervenção terapêutica.
O significado atribuído a cada evento da vida determina seu impacto sobre a pessoa.

Correspondem às premissas propostas pelo autor as apresentadas nos itens:
a)
b)
c)
►d)
e)

1 e 4 apenas.
2 e 3 apenas.
1, 2 e 4 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

26 - Uma das contribuições teóricas mais importantes da teoria psicanalítica foi a noção de mecanismo de defesa.
Considerando os conceitos relacionados a esse mecanismo, numere a coluna da direita de acordo com sua
correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Negação.
Projeção.
Regressão.
Deslocamento.
Formação Reativa.

( ) Retornar a uma fase anterior do desenvolvimento ou funcionamento para
evitar conflitos.
( ) Transportar sentimentos relacionados com uma ideia ou objeto para outros
que se assemelhem com o original.
( ) Transformar um desejo ou impulso em seu oposto.
( ) Evitar a consciência de aspectos difíceis de enfrentar.
( ) Perceber estímulos internos inaceitáveis como se eles estivessem fora do self.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

5 – 4 – 2 – 1 – 3.
1 – 2 – 5 – 4 – 3.
4 – 1 – 3 – 5 – 2.
2 – 3 – 4 – 1 – 5.
3 – 4 – 5 – 1 – 2.

27 - As terapias cognitivo-comportamentais apresentam algumas técnicas de intervenção que auxiliam na intervenção
terapêutica apontadas como eficazes por diversos estudos. Assinale a alternativa que apresenta tais técnicas.
a)
►b)
c)
d)
e)

Reestruturação cognitiva, programação de atividades, associação livre e aprendizagem retroativa.
Automonitoração, reestruturação cognitiva, ativação comportamental e programação de atividades.
Programação de atividades, aprendizagem retroativa, holding e ativação comportamental.
Automonitoração, resolução de problemas, associação livre e ativação comportamental.
Resolução de problemas, holding, programação de atividades e reestruturação cognitiva.

28 - A psicoterapia breve tem sido extensamente estudada nas últimas décadas e existem diversas evidências de sua
eficácia. Assinale a alternativa correta quanto às conclusões alcançadas por esses estudos.
►a) O limite do tempo pode adquirir significado e relevância terapêutica, no sentido de lidar com perda e morte e levar a uma
importante experiência de amadurecimento.
b) O estabelecimento do foco terapêutico deve ocorrer após o segundo mês de atendimento.
c) O papel do terapeuta consiste em estabelecer os objetivos terapêuticos e delinear o contrato; depois dessa fase, a
intervenção assume os moldes tradicionais de intervenção.
d) Esse tipo de intervenção apresenta critérios de exclusão para pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo e de
estresse pós-traumático.
e) Os terapeutas buscam facilitar a regressão para solidificar a aliança terapêutica.
29 - A psicoterapia breve caracteriza-se por um contrato de tempo limitado de intervenção. Sobre a psicoterapia breve, é
correto afirmar:
a)

As abordagens psicodinâmicas de psicoterapia breve diferem da técnica tradicional na medida em que omitem a
interpretação da transferência.
b) A aliança terapêutica busca fomentar um aprofundamento da relação através da investigação ativa dos sonhos e atos
falhos.
►c) A intervenção cognitiva baseada no modelo de Beck prioriza a percepção e avaliação de estratégias alternativas para lidar
com situações problemas.
d) O contrato terapêutico, por seguir diretrizes claramente fixadas, realça a capacidade adaptativa do cliente.
e) O trabalho de preparação para o término da psicoterapia torna-se opcional, pois desde o início do tratamento esse já está
estabelecido.
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30 - A drogadição apresenta-se como um dos problemas de saúde pública que exige intervenções complexas. Assinale a
alternativa correta quanto ao tratamento no contexto da drogadição.
a)

O programa de 12 passos fundamenta-se na ideia de que a drogadição é um comportamento inadequado aprendido
durante os primeiros anos de vida.
b) As casas de passagem e as comunidades terapêuticas apresentam os melhores resultados para pessoas usuárias de
cannabis.
c) O envolvimento familiar deve ser evitado durante o tratamento, posto que é prejudicial à recuperação.
►d) Existem níveis elevados de comorbidades entre abuso de substâncias e problemas psiquiátricos, que ampliam a
necessidade de intervenção psicológica.
e) A aliança terapêutica deve se fundamentar na clara delimitação do contrato, para que a relação de dependência,
usualmente observada, seja inibida pelo terapeuta.
31 - O psicólogo que trata de pessoas com dependência química deve buscar formação nos seguintes tópicos, EXCETO:
a)
►b)
c)
d)
e)

Conhecer a subcultura da drogadição e a farmacologia das drogas de abuso.
Compreender os princípios da cromoterapia facilitadora de adesão ao tratamento.
Estabelecer objetivos claros e uma aliança de apoio positiva.
Proporcionar instruções sobre a natureza da droga e o processo de recuperação.
Incentivar uma rotina estruturada em que as dificuldades envolvidas em manter a abstinência sejam abordadas.

32 - A entrevista clínica é um procedimento fundamental na prática do psicólogo. Assinale a alternativa que apresenta as
características básicas presentes em toda entrevista clínica, segundo Cunha (2000).
a)
b)

Requer uma etapa de descrição da demanda, deve ter estrutura fechada e ser pautada nos critérios do DSM ou CID.
Objetiva descrever e/ou avaliar o cliente, a condução deve ser feita por ele e pautada numa relação profissional delimitada
temporalmente.
c) Requer uma etapa de encaminhamento, apresenta uma condução livre e fomenta a informalidade das relações.
d) Requer clareza de objetivos, a condução deve ser feita pelo cliente e pautada nos critérios diagnósticos da psicopatologia
clássica.
►e) Objetiva descrever e/ou avaliar o cliente, a condução deve ser dirigida pelo psicólogo e pautada numa relação profissional
delimitada temporalmente.
33 - O exame de estado mental caracteriza-se como um modelo de entrevista clássica utilizado por psiquiatras e psicólogos
que investigam domínios importantes para elaborar um diagnóstico. Considere tais domínios e assinale a alternativa
correta.
►a) O domínio da orientação pode apresentar as seguintes perturbações: apática, confusional, delirante, histriônica e
oligofrênica.
b) O domínio da atenção pode apresentar as seguintes perturbações: amnésia, hipermnésia, hipomnésia e dismnésia.
c) O domínio da sensopercepção pode apresentar as seguintes perturbações: aprosexia, hipoprosexia, hiperprosexia e
distratibilidade.
d) O domínio da orientação pode apresentar as seguintes perturbações: delírios, alucinações e ideias supervalorizadas.
e) O domínio da linguagem pode apresentar as seguintes perturbações: disartria, fuga de ideias e desagregação.
34 - “O psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos” (Cunha,
J. A. Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: ARTMED, 2000, p. 26). Com relação ao processo de avaliação psicológica,
identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(
(
(
(

)
)
)
)

A classificação nosológica e a prevenção podem ser seus objetivos.
O diagnóstico psicológico pode ser realizado tanto pelo psicólogo quanto pelo psiquiatra.
A devolução da informação é etapa opcional do processo.
A história pessoal e clínica deve ser organizada no formato de questionário, para ter validade legal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

V – V – V – V.
F – V – F – V.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
V – F – V – F.

35 - Em 2003, o Conselho Federal de Psicologia elaborou um manual de elaboração de documentos decorrentes de
avaliações psicológicas, que contém princípios norteadores de diversos aspectos do documento. Sobre esse manual,
assinale a alternativa correta.
a)

O emprego de frases e termos deve ser compatível com as expressões próprias da linguagem profissional, e o documento
deve se basear nos instrumentais técnicos e nos contatos informais com o contexto social do examinando.
►b) A comunicação deve apresentar como qualidades a clareza, a concisão e a harmonia e também considerar a natureza
dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo.
c) O emprego de frases e termos deve denotar o conhecimento do jargão técnico, para evitar problemas de interpretação e
conter uma ampla gama de informações, que permitam ao leitor chegar às suas próprias conclusões sobre o examinando.
d) A comunicação deve apresentar como qualidades a clareza, a concisão e a harmonia, e o documento deve se basear nos
instrumentais técnicos e nos contatos informais com o contexto social do examinando.
e) O emprego de frases e termos deve denotar o conhecimento do jargão técnico, para evitar problemas de interpretação, e
também considerar a característica estável dos achados que garantem a fidedignidade do processo.
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36 - A utilização de testes psicológicos está restrita aos psicólogos credenciados pelo Conselho Federal de Psicologia.
Existem importantes cuidados éticos necessários à escolha adequada dos instrumentos de avaliação psicológica.
Com base em tais critérios, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Os dados empíricos das propriedades de um teste psicológico devem ser revisados periodicamente.
Estudos de validade e precisão realizados com amostras brasileiras são opcionais quando os instrumentos são
inventários e questionários.
O teste psicológico deve apresentar os procedimentos de administração padronizados em seu manual.
Os testes estrangeiros de qualquer natureza podem ser traduzidos para o português e depois utilizados, para
então alcançarem um número mínimo de administrações e serem validados.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

37 - A avaliação psicopedagógica é um dos principais procedimentos que contribuem para a inclusão acadêmica de
pessoas com necessidades educativas especiais, processo em que o psicólogo desempenha um papel central. Em
relação a esse tipo de avaliação, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

A avaliação centra-se nas dificuldades do aluno.
A aferição do QI constitui parte crucial das investigações.
A classificação do nível cognitivo é o principal objetivo.
A interdisciplinaridade e a interatividade são características inerentes.
A identificação da etiologia e determinação diagnóstica delimitam as recomendações decorrentes.

38 - Um dos principais procedimentos para facilitar a inclusão do aluno com necessidades educativas especiais consiste
na adaptação curricular. Sobre essa adaptação, assinale a alternativa correta.
►a) Alterações nas condições físico-ambientais e materiais, nos equipamentos e suportes técnicos podem fazer parte das
adaptações.
b) As adaptações significativas referem-se aos elementos não prescritivos do currículo.
c) Aulas individuais em ambiente calmo e tranquilo devem ser priorizadas.
d) A família é orientada a não interferir no processo de ensino-aprendizagem.
e) Os professores de sala de aula são avaliados sistematicamente no início do processo.
39 - Existem diferentes teorias que fundamentam a compreensão da escolha profissional. Sobre essas teorias, é correto
afirmar:
a)
b)
►c)
d)
e)

A Teoria do Traço e Fator propõe que o desenvolvimento industrial facilitou a escolha de uma carreira.
A Teoria de Roe sugere que os processos inconscientes determinam a escolha da profissão.
A Teoria de Super elabora diferentes fases de desenvolvimento profissional.
A tipologia de Holland apresenta quatro perfis de personalidade que impulsionam a escolha profissional.
A Teoria de Hershenson utilizou o construto de condicionamento clássico para explicar a escolha profissional.

40 - Segundo Levenfus e colaboradores (1997), a identidade ocupacional se constitui durante a adolescência. Sobre esse
processo, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

A construção da identidade profissional independe da identidade pessoal.
A escolha profissional reflete a primeira escolha feita sem influência familiar.
A escolha profissional madura refere-se ao momento de identificação projetiva com as figuras do mesmo sexo.
A identidade ocupacional define-se a partir da história de escolhas infantis e do núcleo familiar.
Três períodos podem ser identificados: o primeiro de escolhas com base nas fantasias, o segundo de tentativas e projetos
e o terceiro de escolha realista.

