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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Frio congelante e calor fatal: quando temperaturas 

extremas podem matar? 
 

A costa leste dos Estados Unidos enfrentou 
ontem seu dia mais gelado em quatro décadas, com 
uma queda histórica das temperaturas que, aliada ao 
intenso vento, provocou sensação térmica de até -50ºC 
em alguns pontos. A intensa onda de frio foi 
provocada por um “vórtice polar” – uma massa de ar 
densa e fria que gira no sentido anti-horário –, e 
Estados como Minnesota viram descer seus 
termômetros até -48ºC, batendo recordes de duas 
décadas, acompanhada de neve e chuvas de granizo. 
Tais temperaturas são difíceis de imaginar no Brasil, 
onde no mesmo período foi registrado calor de quase 
40ºC no sul do Brasil, onde o clima costuma ser mais 
ameno. 

O “vórtice polar” que atingiu os Estados 
Unidos esta semana é um ciclone de ar extremamente 
frio situado normalmente no norte do Canadá, mas que 
se deslocou para o sul acompanhado de fortes rajadas 
de vento. O fenômeno ligou o alarme no nordeste e 
meio-oeste do país, onde escolas foram fechadas, 
milhares de voos cancelados e recomendado que os 
cidadãos, na medida do possível, não saiam de suas 
casas. O frio é tanto que inclusive os ursos polares e 
os pinguins dos zoológicos de algumas cidades como 
Chicago foram cobertos. 

O frio registrado em boa parte dos EUA foi tão 
intenso que a água quente, em ponto de fervura, de um 
copo lançado ao ar congela quase instantaneamente, 
passando a se transformar automaticamente em neve. 
A severa frente fria afeta 140 milhões de pessoas de 26 
Estados e provocou milhares de atrasos e 
cancelamentos de voos, além de cortes de luz em 
diversas regiões. Existe risco de hipotermia, e não é 
recomendado permanecer parado à intempérie durante 
muito tempo. Combinadas com rajadas de vento, 
temperaturas tão baixas são potencialmente fatais. 
Mais de uma dezena de mortes foram registradas, de 
maneira direta ou indireta, devido ao mau tempo e 
baixas temperaturas nos Estados Unidos.  

Quando a temperatura fica abaixo dos -25ºC, a 
pele exposta fica congelada em questão de minutos e 
a hipotermia não demora a surgir. O frio intenso pode 
provocar graves lesões na pele em poucos minutos de 
exposição ao ar livre. As autoridades recomendam 
usar manoplas ao invés de luvas, não permanecer na 
rua molhados e, se as circunstâncias permitirem, não 
ir para as ruas de modo algum. Os habitantes são 
convocados a permanecer em suas casas e a fazer 
estoques de alimentos. 

Os sintomas do congelamento são a perda da 
sensibilidade e a palidez nos dedos, orelhas e nariz. A 
hipotermia se manifesta com perda de memória, 
desorientação, fadiga e calafrios. Neste caso, deve-se 
levar a vítima a um lugar coberto, fornecer bebidas 
quentes e depois ir ao médico. Autoridades pediram 
aos americanos que fiquem dentro de casa e estoquem 
alimentos e remédios. Especialistas alertam à 
população que a pele exposta a tais condições pode 
sofrer queimaduras em menos de cinco minutos. 

Se o frio intenso pode causar queimaduras, 
imagine se expor a temperaturas muito quentes. Na 
segunda-feira, enquanto os Estados Unidos 
registravam temperaturas entre 11 e 22 graus abaixo 
da média, a temperatura chegava aos 41,1°C em Santa 
Rosa, cidade argentina na província de La Pampa. O 
país registrou a pior onda de calor em seu território no 

último século. A umidade relativa do ar era de apenas 
9%, uma situação de emergência pelos padrões da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Ficar em um 
ambiente muito quente (com temperaturas acima de 
40ºC) por períodos prolongados dificulta o controle 
térmico do corpo e pode causar a condição conhecida 
como hipertermia. 

Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem sintomas como 
aumento da irritabilidade, fraqueza, depressão, 
ansiedade e dificuldade de concentração. Sintomas 
mais graves, como desidratação, insolação e cãibras, 
estão entre os principais indícios do calor extremo no 
organismo, que também costuma causar náuseas, 
vômito e suor intenso. Aumenta ainda o risco de 
câncer de pele – o mais frequente na população – e há 
a possibilidade de ocorrer queimaduras solares que, 
se não tratadas, podem evoluir para um câncer de 
pele. 
 
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/educacao 

 

Questão 01  
 
Observe o título do texto e indique a opção que 
apresenta as palavras que caracterizam, 
respectivamente, as palavras “frio”, “calor” e 
“temperaturas”: 

(A) Congelante – fatal – extremas. 
(B) Fatal – fatal – extremas. 
(C) Congelante – congelante – matar. 
(D) Fatal – congelante – extremas. 
(E) Fatal – fatal – matar. 

Questão 02  
 
Com relação ao texto, é INCORRETO afirmar: 

(A) O ciclone que atingiu os Estados Unidos 
ocasionou: o fechamento de escolas, o 
cancelamento de milhares de voos e a 
recomendação de que os cidadãos, na medida 
do possível, não saíssem de suas casas. 
 

(B) O frio intenso pode provocar graves lesões na 
pele em poucas horas de exposição. 

 
(C) Combinadas com rajadas de vento, 

temperaturas tão baixas podem até matar. 
 

(D) No sul do Brasil, o clima costuma ser mais 
ameno, ainda assim, nesta época do ano, foi 
registrado um calor de quase 40ºC. 

 
(E) A intensa onda de frio foi provocada por um 

“vórtice polar”. 

Questão 03  
 
São informações do texto, EXCETO: 

(A) Os sintomas do congelamento são: perda da 
sensibilidade, palidez nos dedos, orelhas e 
nariz.  
 

(B) A hipotermia se manifesta com perda de 
memória, desorientação, fadiga e calafrios. 
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(C) Ficar em um ambiente muito quente por longos 
períodos dificulta o controle térmico do corpo e 
pode causar a condição conhecida como 
hipotermia. 
 

(D) Se houver exposição prolongada ao calor em 
excesso, é possível aparecerem alguns 
sintomas: aumento da irritabilidade, fraqueza, 
depressão, ansiedade e dificuldade de 
concentração.  

 
(E) Um dos principais indícios do calor extremo no 

organismo: desidratação, insolação e cãibras. 

Questão 04  
 
Palavras acentuadas graficamente pela mesma regra: 

(A) Memória – médico – vítima. 
(B) Náuseas – vômito – câncer. 
(C) Circunstâncias – intempérie – vórtice. 
(D) Horário – termômetros – difíceis. 
(E) Água – remédios – território. 

Questão 05  
 
No primeiro parágrafo, o emprego de dois travessões 
poderia ter sido substituído, sem alterar o sentido do 
texto, por: 

(A) Ponto final. 
(B) Ponto e vírgula. 
(C) Vírgulas. 
(D) Ponto de interrogação. 
(E) Hífen. 

Questão 06  
  
Leia a charge, a seguir: 
 

 
 
O assunto em foco é: 

(A) O aumento do preço dos ovos. 
(B) O relacionamento de pais e filhos. 
(C) O estresse na população jovem. 
(D) O calor excessivo que tem feito nesta época do 

ano em todo o país. 
(E) As alternativas que o brasileiro tem encontrado 

para “driblar” o calor intenso. 

 

ATUALIDADES 

 

Questão 07  
 
Os estudantes brasileiros de nível superior podem 
contar com o financiamento das anuidades como 
forma de estimular a permanência e a conclusão de 
curso de graduação em instituições não gratuitas.  O 
programa do Ministério da Educação (MEC) destinado 
à concessão deste financiamento chama-se: 

 
(A) FIES. 
(B) FNDE. 
(C) ENADE. 
(D) PROUNI. 
(E) FUNDEB. 

 

Questão 08  
 
Conforme a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável é o 
desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de 
atender as necessidades das futuras gerações. É o 
desenvolvimento que não esgota os recursos para o 
futuro. Dado esse contexto, observe as assertivas 
abaixo: 
 

I. Exploração dos recursos vegetais de 
florestas e matas, garantindo o replantio. 
 

II. Substituição, em supermercados e lojas, 
das sacolas plásticas pelas feitas de 
papel. 

 
III. Reciclagem dos resíduos sólidos e 

exploração do gás liberado em aterros 
sanitários como fonte de energia. 

 
IV. Consumo controlado da água, visando 

evitar o desperdício. 
 
A alternativa CORRETA quanto às ações que vão ao 
encontro do desenvolvimento sustentável é: 

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

 

Questão 09  
 
O julgamento do Mensalão foi o mais importante da 
história do Supremo Tribunal Federal. Dos 37 réus, 25 
foram condenados por diversos motivos, tais como: 
corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, gestão 
fraudulenta, formação de quadrilha, entre outros. Dado 
esse contexto, assinale V para VERDADEIRO e F para 
FALSO. 

 
(  ) Dos quatro réus acusados do crime de 

gestão fraudulenta, três foram condenados: 
a acionista e ex-presidente do Banco Rural 
Kátia Rabello, o ex-vice-presidente José 
Roberto Salgado e o atual vice Vinícius 
Samarane. 

 
(  ) Deverão  iniciar o cumprimento de penas de 

prestação de serviço: Henrique Pizzolato, 
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Marcos Valério e a ex-dirigente do Banco 
Rural Kátia Rabello. 

 
(  ) O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, 

o ex-presidente do PT, José Genoino e o 
ex-tesoureiro, Delúbio Soares, 
compuseram o núcleo político do 
Mensalão e articularam pagamento aos 
parlamentares em troca de apoio ao 
governo Lula. 

 
(  ) De acordo com as denúncias, o 

Presidente Lula era responsável por 
captar dinheiro por meio de desvio de 
recursos públicos e empréstimos 
fictícios, para o pagamento de propina a 
políticos da base aliada. 

 
A alternativa que apresenta a sequência CORRETA é: 

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

 

Questão 10  
 
O país que fechou em fevereiro de 2014 um acordo 
com a Agência Internacional de Energia Atômica 
(AIEA), da ONU, com mais "sete medidas práticas" 
para ampliar a transparência do programa nuclear de 
Teerã é: 

 
(A) Estados Unidos. 
(B) Irã. 
(C) Turquia. 
(D) Paquistão. 
(E) Alemanha. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11  
 
Lucas, Amanda e Nayara são três estudantes de 
Matemática, mas cada um estuda uma área diferente. 
Um estuda álgebra, outro estuda geometria e o outro 
análise. Sabe-se que: 
 

 Amanda ou Nayara estudam álgebra, mas não 
ambas. 

 Lucas ou Nayara estudam Geometria, mas não 
ambos. 

 Lucas estuda álgebra ou Amanda estuda 
análise, mas não ocorrem as duas opções 
juntas. 

 Nayara ou Amanda estudam análise, mas não 
ambas. 
 

Com base nessas informações, é possível afirmar que 
Lucas, Amanda e Nayara estudam, respectivamente: 
 

(A) Geometria, análise e álgebra. 
(B) Geometria, álgebra e análise. 
(C) Análise, geometria e álgebra. 
(D) Álgebra, geometria e análise. 
(E) Álgebra, análise e geometria. 

 
 
 

 

Questão 12  
 
Assinale a alternativa em que a figura NÃO pertence ao 
grupo: 
 

a)                       b)                            c)  

    
 
d)                            e)  

   
 

Questão 13  
 
Se a única irmã do único irmão de minha mãe tem uma 
filha única, que se chama Maria. O que podemos 
afirmar sobre Maria? 
 

(A) Maria é minha prima. 
(B) Maria é minha tia. 
(C) Maria é minha mãe. 
(D) Eu sou Maria. 
(E) Eu sou neta de Maria. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

Questão 14  
 
Considerando o editor de texto WRITER 4.1 
(LibreOffice), em sua instalação padrão, são 
apresentas imagens (botões) com suas respectivas 
funcionalidades. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  - Tamanho da fonte. 
 

(B)  - Pincel de Formatação. 
 

(C) - Ajuda do LibreOffice. 
 

(D) - Caracteres não-imprimíveis. 
 

(E)  - Colar. 
 

Questão 15  
 
Considerando o software para a manipulação de 
planilhas CALC (LibreOffice), em sua instalação 
padrão, analise a planilha a seguir e assinale a 
alternativa que apresenta o resultado correto ao ser 
executada a fórmula =A1+(B1*C1) 
 

http://g1.globo.com/topico/marcos-valerio.html
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(A) 0. 
(B) 4. 
(C) 6. 
(D) 7. 
(E) Será apresentada uma mensagem de ERRO. 

 

Questão 16  
 
Observe a imagem extraída do Windows Explorer: 
 

 
A Unidade nomeada acima como OS (C:), também é 
conhecida como: 

 
(A) Ápice. 
(B) Terra. 
(C) Horizonte. 
(D) Raiz. 
(E) Teto. 

 

Questão 17  
 
Acerca do motor de busca Google 
(www.google.com.br), assinale a alternativa que 
apresenta de forma CORRETA a funcionalidade do 
botão "Estou com sorte": 
 

 
 

(A) Traz as considerações do horóscopo do dia. 
 

(B) Você é redirecionado para um site que contém 
no ENDEREÇO as palavras que digitou no 
campo de busca. 

 
(C) O Google automaticamente redireciona sua 

pesquisa para o último site acessado com um 
assunto correspondente. 

 
(D) É verificado o site que contém a maior 

quantidade das palavras procuradas e que 
contenham imagens correlatas, em seguida 
redireciona sua pesquisa. 

 
(E) Você é automaticamente conduzido à primeira 

página Web que o Google devolveu para a sua 
pesquisa. 

 

Questão 18  
 
Acerca do navegador Google Chrome, para 
RECARREGAR a página, basta pressionar a tecla F5, 
ou clicar no botão: 

 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

NOÇÕES DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Questão 19  
 
É princípio dos serviços públicos, EXCETO: 
 

(A) O princípio da exorbitância. 
(B) O princípio da permanência. 
(C) O princípio da generalidade. 
(D) O princípio da modicidade. 
(E) O princípio da cortesia. 

 

Questão 20  
 

São atributos do ato administrativo:   
 

(A) Presunção de contrariedade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(B) Presunção de ilegalidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(C) Presunção de legitimidade, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(D) Presunção de expectativa, imperatividade e 
autoexecutoriedade.  

(E) Presunção de ineficácia, imperatividade e 
autoexecutoriedade. 

 

Questão 21  
 

À luz da Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime 
jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais, assinale 
a alternativa que NÃO apresenta um requisito básico 
para investidura em cargo público: 
 

(A) O gozo dos direitos políticos. 
(B) A quitação com as obrigações militares e 

eleitorais. 
(C) O nível de escolaridade exigido para o exercício 

do cargo. 
(D) A comprovação de filiação em partido político. 
(E) A aptidão física e mental. 
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Questão 22  

 
Nos termos da Lei nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA. São 
deveres do administrado perante a Administração, sem 
prejuízo de outros previstos em ato normativo: 
 

(A) Expor os fatos conforme a verdade. 
(B) Utilizar-se de todos os meios de prova, inclusive 

as ilícitas.  
(C) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 
(D) Não agir de modo temerário. 
(E) Prestar as informações que lhe forem solicitadas 

e colaborar para o esclarecimento dos fatos. 
 

Questão 23  
 

De acordo com a Lei nº 8.429/92, que dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na administração pública direta, 
indireta ou fundacional e dá outras providências, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA.  Constitui ato de improbidade 
administrativa que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 
 

 
I. Revelar fato ou circunstância de que tem 

ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo. 
 

II. Negar publicidade aos atos oficiais. 
 

III. Frustrar a licitude de concurso público. 
 

IV. Revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de 
medida política ou econômica capaz de 
afetar o preço de mercadoria, bem ou 
serviço. 

 
V. Deixar de prestar contas quando esteja 

obrigado a fazê-lo. 

 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 24  
 

Considerando os artigos 37 a 41 da Constituição 
Federal de 1988, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I. As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por 
servidores de carreira nos casos, 
condições e percentuais mínimos 
previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 
 

II. O servidor público da administração 
direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, investido no 
mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

 
III. A lei não poderá estabelecer qualquer 

forma de contagem de tempo de 
contribuição fictício. 

 
IV. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de 

cargo em comissão declarado em lei de 
livre nomeação e exoneração bem como 
de outro cargo temporário ou de emprego 
público, aplica-se o regime geral de 
previdência social. 

 
V. São estáveis após três anos de efetivo 

exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de 
concurso público. 

 

(A) Apenas a afirmativa V está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa III está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

Questão 25  
 

Sobre a Lei nº 8.666/93 (licitações e contratos 
administrativos), assinale a alternativa CORRETA. Não 
constitui tipo de licitação: 
 

(A) A de menor preço. 
(B) A de menor qualidade. 
(C) A de melhor técnica. 
(D) A de técnica e preço. 
(E) A de maior lance ou oferta. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Questão 26  
 

De acordo com a teoria Psicanalítica e o modelo 
Topográfico da mente, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta a(s) CORRETA(S): 
 

I. O sistema inconsciente caracteriza-se 

pelo pensamento de processo primário, 

visando facilitar a realização de desejos e 

a liberação de instintos. 

 

II. O sistema inconsciente caracteriza-se 

pelo pensamento de processo primário e 

desconsidera a realização de desejos e a 

liberação de instintos. 

 

III. Freud identificou e compreendeu que os 

mecanismos de defesa foram uma 

deficiência importante da teoria 

topográfica e que limitavam sua utilidade. 

 

IV. O pré-consciente compreende eventos e 

conteúdos mentais que poderão ser 

trazidos à consciência pelo ato de 

concentrar a atenção. 
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(A) I. 

(B) II e III. 

(C) I e IV. 

(D) I, III e IV. 

(E) II, III e IV. 

Questão 27  
 
Em relação à interpretação dos sonhos, Freud 
assegurou que um sonho é a realização disfarçada de 
um desejo infantil inconsciente que não está acessível 
à consciência no período em que ficamos acordados. 
Quando caracterizou a Psicologia dos sonhos, Freud 
criou a base para: 
 

(A) Psicobiologia. 

(B) Psicologia da aprendizagem. 

(C) Psicologia holística. 

(D) Psicologia do desenvolvimento. 

(E) Psicologia do ego. 

Questão 28  
 

Na perspectiva dos Instrumentos de Avaliação, quando 
identificamos o desvio de um escore de sua média de 
grupo, expressado em unidades de desvio-padrão, 
estamos falando de: 

 
(A) Percentil. 

(B) Padronização ou escore Z. 

(C) Prevalência por período. 

(D) Prevalência pontual. 

(E) Prevalência de regressão. 

Questão 29  
 

Em relação aos testes projetivos de personalidade, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) CORRETA(S): 

 
I. O teste de Rorshach é composto por 10 

pranchas com borrões, alguns coloridos, 

outros acromáticos. 

 

II. Alguns sistemas interpretativos do 

Rorshach não têm validade comprovada, 

sendo este um ponto fraco do teste. 

 

III. O Teste de Apercepção Temática (TAT) é 

composto por 30 pranchas, apresentando 

diversas cenas, algumas coloridas e 

outras acromáticas. 

 

IV. O teste de Rorshach tem estímulos com 

conteúdo óbvio, estando sujeito à 

falsificação. 

 

(A) I. 

(B) I e IV. 

(C) I e II. 

(D) I, II e III. 

(E) Todas. 

 

 

Questão 30  
 
De acordo com o Código de Ética de Psicologia, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) CORRETA(S): 

 
I. Códigos de Ética excluem a expressão 

sobre uma concepção de homem e de 

sociedade que determina a direção das 

relações entre os indivíduos. 

 

II. O Código de Ética dos Psicólogos é 

reflexo da necessidade – sentida pela 

categoria e suas entidades 

representativas – de atender à evolução 

do contexto institucional-legal do país. 

 

III. A missão primordial de um código de 

ética profissional é de normatizar a 

natureza técnica do trabalho. 

 

(A) I. 

(B) II e III. 

(C) II. 

(D) I e III. 

(E) Todas. 

Questão 31  

 
De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, é 
vedado ao psicólogo: 
 

(A) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública. 

 

(B) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações 

concernentes ao trabalho a ser realizado e ao 

seu objetivo profissional. 

 

(C) Informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos, transmitindo somente o que for 

necessário para a tomada de decisões que 

afetam o usuário ou beneficiário. 

 

(D) Ser perito em situações nas quais seus vínculos 

pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, 

possam afetar a qualidade do trabalho a ser 

realizado ou a fidelidade aos resultados da 

avaliação. 

 

(E) Estabelecer acordos de prestação de serviços 

que respeitem os direitos do usuário ou 

beneficiário de serviços de Psicologia. 

Questão 32  
 

De acordo com as noções básicas da Psicologia 
Sócio-Histórica, analise as assertivas e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 



Cargo: PSICÓLOGO                                                                       Página 

 

- 9 - 

(A) O homem constrói sua existência a partir de 

uma ação imaginária, que tem por objetivo evitar 

suas necessidades. 

 

(B) Os hábitos alimentares, por exemplo, são 

formas sociais e não naturais de satisfazer 

necessidades biológicas. 

 

(C) A ação do ser humano sobre a realidade que, 

obrigatoriamente ocorre em sociedade, é fruto 

do desenvolvimento fisiológico e atemporal. 

 

(D) O ser humano é um ser inativo, social e 

orgânico. 

 

(E) Quando produz os bens necessários à 

satisfação de suas necessidades, o ser humano 

evita novos parâmetros na sua relação com a 

natureza. 

Questão 33  
 

Em relação à teoria do desenvolvimento humano de 
Piaget, o período que compreende o aparecimento da 
linguagem, é denominado: 

 
(A) Sensório motor. 

(B) Operatório formal. 

(C) Operatório concreto. 

(D) Pré-operatório. 

(E) Operatório diferencial. 

Questão 34  
 

De acordo com a Política de Saúde Mental, analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) É responsabilidade do Estado o 

desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde 

aos portadores de transtornos mentais, com a 

devida participação da sociedade e da família. 

 

(B) A internação, em qualquer de suas 

modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem 

suficientes. 

 

(C) A internação psiquiátrica somente será realizada 

mediante atestado judicial circunstanciado que 

caracterize os seus motivos. 

 

(D) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou 

terapêuticos poderão ser realizadas sem o 

consentimento expresso do paciente, ou de seu 

representante legal. 

 

(E) A internação compulsória é determinada, de 

acordo com a legislação vigente, pelo poder 

legislativo competente, que levará em conta as 

condições de segurança do estabelecimento, 

quanto à salvaguarda do paciente, dos demais 

internados e funcionários. 

Questão 35  
 

A Política de Saúde Mental preconiza a reestruturação 
da assistência em saúde mental, dando prioridade ao 
atendimento ambulatorial e promoção à saúde mental, 
por meio das ações básicas de saúde e integração 
com a comunidade. Com base no enunciado, acima, 
analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) CORRETA(S): 
 

I. As ações de saúde mental na 
comunidade se processam na vida 
cotidiana, por meio do relacionamento 
entre as pessoas: família, amizade, 
vizinhança, igreja, trabalho, escola, entre 
outros. 
 

II. Para os municípios ou regiões com 

menos de 50.000 habitantes, são 

previstos serviços de saúde mental de 

menor complexidade. Conta-se, muitas 

vezes, unicamente com o trabalho da 

equipe mínima da Unidade de Saúde: 

médico clínico, enfermeiro e agente de 

saúde. 

 

III. O Ambulatório de Saúde Mental é um 

serviço especializado que pode funcionar 

ligado ou não a uma Unidade de Saúde. 

 

IV. Quanto ao financiamento, assim como os 

atendimentos em Ambulatório, no 

NAPS/CAPS, também são procedimentos 

de Fração de Atenção Especializada – 

FAE do SIA/SUS. 

 

(A) I. 

(B) I e III. 

(C) II e III. 

(D) I, III e IV. 

(E) Todas. 

Questão 36  
 

A respeito do tratamento da Depressão na abordagem 
Cognitiva Comportamental, para grupos, é CORRETO 
afirmar que: 
 

(A) Textos originais do tratamento para a depressão 

descreviam o uso do formato grupal. 

 

(B) A eficácia da abordagem grupal da Terapia 

Cognitiva Comportamental ainda não está 

confirmada, pois faltam conclusões científicas 

de sua validade. 

 

(C) O fator interpessoal do altruísmo refere-se à 

falta de oportunidade dada aos membros do 

grupo em ajudar os demais. 

 

(D) Os grupos jamais poderão oferecer 

oportunidades para recapitulação corretiva do 

grupo familiar primário. 
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(E) Os aspectos corretivos da experiência são 

fornecidos apenas pelo terapeuta. 

Questão 37  

 
O Treinamento de Habilidades Sociais (THS) é inserido 
como componente do tratamento comportamental para 
vários problemas distintos, incluindo transtorno de 
ansiedade social, depressão, esquizofrenia e tensão 
conjugal. Com base nesse enunciado, relacione 
CORRETAMENTE as colunas conforme os 
comportamentos almejados no THS: 
 

1- Comunicação não-verbal. 

2- Habilidade de apresentação. 

3- Habilidade de assertividade. 

4- Habilidade de conflito. 

 

A- Pedir que outro indivíduo mude seu 

comportamento. 

B- Usar o humor na apresentação. 

C- Expressões faciais. 

D- Aprender a lidar com situações que 

possam levar outro indivíduo a ficar com 

raiva. 

 

(A) 1C, 2B, 3D, 4A. 

(B) 1D, 2A, 3B, 4C. 

(C) 1B, 2C, 3A, 4D. 

(D) 1C, 2B,3A, 4D. 

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

Questão 38  
 
O uso e o abuso de drogas pelos adolescentes são 
cada vez mais prevalentes e traz desdobramentos 
sérios nos vários níveis de seu desenvolvimento e 
também na sua família, que estão diretamente 
relacionados à exclusão e à violência doméstica. Com 
relação à abordagem psicodinâmica aos usuários de 
drogas, analise a alternativa CORRETA: 

 
(A) Nas abordagens psicodinâmicas, são 

privilegiadas formas de tratamentos que 
promovam o desenvolvimento de modos mais 
satisfatórios de relação consigo mesmo e com 
os outros. Dessa forma, o recurso ao uso da 
substância deixa de ter a função anteriormente 
utilizada. 

 
(B) Somente a abordagem psicodinâmica como 

modelo teórico. O tratamento deve ser 
estruturado em três níveis: o desenvolvimento 
global do adolescente; a modificação do 
comportamento de uso de álcool ou drogas e a 
resolução dos problemas associados, além do 
reajuste familiar, social e ambiental. 

 
(C) Somente a abordagem cognitiva como modelo 

teórico. O tratamento deve estar estruturado em 
três níveis: o desenvolvimento global do 
adolescente; a modificação do comportamento 
de uso de álcool ou drogas e a resolução dos 
problemas associados. 

 
(D) Somente a abordagem comportamental como 

modelo teórico. O tratamento deve estar 
estruturado em três níveis: o desenvolvimento 

global do adolescente; a modificação do 
comportamento de uso de álcool ou drogas e a 
resolução dos problemas associados. 

 
(E) Nas abordagens psicodinâmicas, são evitadas 

formas de tratamento que promovam o 
desenvolvimento de modos mais satisfatórios de 
relação consigo mesmo e com os outros. Dessa 
forma, o recurso ao uso da substância deixa de 
ter a função anteriormente utilizada. 

 

Questão 39  
 
A avaliação psicológica é um procedimento clínico que 
envolve um corpo organizado de princípios teóricos, 
métodos e técnicas de investigação tanto da 
personalidade como de outras funções cognitivas. 
Com base no enunciado, assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
(A) O processo diagnóstico do tipo compreensivo, 

desenvolvido por Trinca (1984a), é outro modelo 
muito difundido entre os profissionais brasileiros, 
que trabalham com avaliação psicológica na 
abordagem cognitiva. 

 
(B) O psicodiagnóstico fenomenológico considera o 

processo psicodiagnóstico uma prática 
interventiva: diagnóstico e intervenção são 
processos simultâneos e complementares. 

 
(C) A escolha das estratégias e dos instrumentos 

empregados é feita de acordo com o referencial 
teórico, o objetivo (diagnóstico, indicação de 
tratamento e/ou prevenção) e a finalidade 
(clínico, profissional, educacional, forense etc.). 

 
(D) Para a realização de avaliação psicológica, em 

momento algum poderá se fazer uso de técnicas 
projetivas. 

 
(E) O processo diagnóstico é uma prática clínica 

pouco delimitada, sem objetivo, tempo e papéis 
definidos, diferenciada do processo analítico. 

 

Questão 40  
 
A Psicopatologia vista sob a ótica da Análise do 
Comportamento apresenta alguns aspectos teóricos e 
clínicos. Com base nesse enunciado, analise as 
assertivas e assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) A Psicopatologia é um campo de estudo 

originário da Biologia, mais especificamente da 
Genética. 
 

(B) A análise do comportamento, como prática que 
se fundamenta numa filosofia behaviorista, 
aceita que as chamadas doenças mentais sejam 
tomadas como causas do comportamento dito 
patológico. 
 

(C) A análise do comportamento não aceita, 
tampouco estuda os chamados eventos 
mentais. 
 

(D) O comportamento é produto da sua história e de 
variáveis do contexto atual, explicar o 
comportamento consiste em entender o seu 
processo de construção. 
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(E) No caso de intervenções clínicas, o analista do 

comportamento não concentrará esforços em 
identificar e alterar as condições que geram o 
estado ansioso, visto que suas contingências 
serão descartadas. 

 

Questão 41  

 
Com relação aos Transtornos Psicóticos, assinale a 
alternativa que completa corretamente as lacunas: 
A _______________ ou perda da capacidade de sentir 
prazer foi proposta como a característica central ou 
cardinal da esquizofrenia. O ____________________ foi 
considerado comum, mas não onipresente, em 
pacientes com esquizofrenia, sendo também comum 
em pacientes _______________. Os déficits cognitivos 
foram relacionados como características importantes 
da esquizofrenia desde as descrições originais de 
Kraepelin e Bleuler. 
 

(A) Anedonia, descarrilamento, ansiosos. 
(B) Amnésia sensorial, vazio afetivo, depressivos. 
(C) Anedonia, embotamento afetivo, depressivos. 
(D) Amnésia emotivo racional, descarrilamento, 

ansiosos. 
(E) Amnésia emotivo racional, embotamento afetivo, 

depressivos. 
 

Questão 42  
 
Considerando o modelo cognitivo-comportamental do 
Transtorno Obsessivo-Compulsivo, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
CORRETA(S): 

 
I. O modelo comportamental do Transtorno 

Obsessivo Compulsivo considera a 

ansiedade como resultado de aprendizagens 

errôneas. 

 

II. As obsessões presentes no Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo são recorrentes e 

intrusivas, não podendo ser evitadas, sendo 

eliminada por meio de compulsões ou 

evitações, que funcionam como 

reforçadores. 

 

III. Os sintomas obsessivos e compulsivos 

ocorrem em duas etapas: aquisição e 

manutenção. A aquisição pelo 

condicionamento clássico, enquanto a 

manutenção tem o condicionamento 

operante para sua explicação. 

 

IV. O tratamento do Transtorno Obsessivo-

Compulsivo na abordagem cognitiva 

comportamental baseia-se em um processo 

não estruturado e longo, sendo 

desnecessária a utilização da 

Psicoeducação. 

 

(A) I. 

(B) II e IV. 

(C) II, III e IV. 

(D) I, II e III. 

(E) Todas. 

Questão 43  
 

Na abordagem Cognitivo Comportamental, utiliza-se o 
Empirismo Colaborativo para descrever: 

 
(A) Intensidade Emocional. 

(B) Frequência Terapêutica. 

(C) Reestruturação Terapêutica. 

(D) Situação Ansiogênica. 

(E) Relação Terapêutica. 

Questão 44  
 

De acordo com a Teoria Psicanalítica, os mecanismos 

de defesa existem para proteger o ego da ansiedade. 

Nesse sentido, relacione as colunas e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

1- Deslocamento. 

2- Regressão. 

3- Negação. 

4- Formação Reativa. 

 

A- João se ressente de seu chefe e não 

gosta dele, mas age de maneira muito 

amigável com ele. 

B- Dani é uma alcoolista, mas insiste que 

“bebe apenas socialmente”. 

C- Marina está zangada com seu marido, 

mas, em vez de gritar com o marido, grita 

com seu filho de 6 anos. 

D- José, um ex-fumante, começa a fumar 

novamente após o fim de namoro. 

 

(A) A4, B2, C1, D3. 

(B) A1, B3, C4, D2. 

(C) A4, B3, C2, D1. 

(D) A2, B3, C4, D1. 

(E) A4, B3, C1, D2. 

Questão 45  
 

Em relação aos critérios diagnósticos para subtipos de 
Esquizofrenia, encontramos um tipo de esquizofrenia 
cujo quadro clínico ocorre no mínimo dois sintomas, 
sendo: extremo negativismo ou mutismo e imobilidade 
motora evidenciada por cataplexia. Nesse sentido, 
estes sintomas são característicos para qual tipo de 
esquizofrenia? 

 
(A) Tipo Paranoide. 

(B) Tipo Catatônico. 

(C) Tipo Desorganizado. 

(D) Tipo Hebeclínico. 

(E) Tipo Esquizotípico. 

Questão 46  
 

Em relação à Dessensibilização Sistemática, técnica 
advinda da Abordagem Behaviorista, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
CORRETA(S): 
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I. A Dessensibilização Sistemática é uma 

técnica baseada no condicionamento 

clássico. 

 

II. A Dessensibilização Sistemática é uma 

técnica baseada no Condicionamento 

Operante. 

 

III. O principio básico da Dessensibilização 

Sistemática é substituir a reação 

indesejada pela relação concorrente. 

 

IV. A Dessensibilização Sistemática envolve 

dar reforçadores condicionados 

(símbolos) para conseguir 

especificamente alguns comportamentos. 

 

(A) I. 

(B) I e IV. 

(C) I e III. 

(D) II, III e IV. 

(E) I, III e IV. 

Questão 47  
 

Segundo a avaliação Cognitivo Comportamental, 
analise as assertivas e assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
(A) Para que os objetivos da Terapia Cognitiva 

sejam atingidos, o cliente precisa aprender a 

identificar, avaliar e modificar seus pensamentos 

e crenças disfuncionais. 

 

(B) A avaliação neuropsicológica é um 

procedimento que investiga relações entre 

cérebro, comportamento e disfunções 

cognitivas. 

 

(C) O questionário multimodal não é recomendado 

na avaliação cognitiva comportamental. 

 

(D) A avaliação cognitiva comportamental visa à 

identificação do que pode estar mantendo o 

problema e precisa ser modificado. 

 

(E) A mensuração de possíveis fatores fisiológicos 

associados a sintomas psicológicos é de 

fundamental relevância na avaliação 

psicológica. 

Questão 48  
 
Trata-se de uma alteração do funcionamento corporal 
que não se conforma com os conceitos atuais de 
anatomia e fisiologia do sistema nervoso central e 
periférico. Ocorre tipicamente em uma situação de 
estresse e produz redução considerável do 
desempenho, além disso, o diagnóstico necessita da 
associação de fatores psicológicos com o início ou a 
exacerbação dos sintomas. Conforme a descrição 
acima, podemos afirmar que o quadro descreve: 

 
(A) Transtorno Ansiogênico. 

(B) Transtorno de Pânico. 

(C) Amnésia Generalizada. 

(D) Transtorno Obsessivo Compulsivo. 

(E) Transtorno Conversivo. 

Questão 49  

 
Sobre o Transtorno Distímico e o Transtorno 
Depressivo Maior em seus aspectos, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
diferenças e semelhanças quanto aos seus quadros, 
apresentado de maneira CORRETA: 

 
(A) O Transtorno Distímico se distingue do 

Transtorno Depressivo Maior pelo fato de que 

os pacientes se queixam de que sempre 

estiveram deprimidos. 

 

(B) O Transtorno Distímico é crônico e caracteriza-

se pela ausência de humor depressivo. 

 

(C) O Transtorno Distímico se iguala ao Transtorno 

Depressivo Maior pelo fato de que os pacientes 

se queixam de que sempre estiveram 

deprimidos. 

 

(D) O Transtorno Distímico não é crônico e 

caracteriza-se pela presença de humor 

depressivo. 

 

(E) Pacientes com Transtorno Distímico não 

satisfazem os critérios para transtornos 

relacionados a substâncias. 

Questão 50  
 

Com relação aos Transtornos de Personalidade, 
analise as afirmativas e a assinale a que aponta a(s) 
CORRETA(S):  

 
I. Os transtornos da personalidade 

paranoide são mais comuns em parentes 

biológicos de pacientes com 

esquizofrenia do que em grupos-controle. 

 

II. Os transtornos da personalidade 

esquizotípica são menos comuns em 

parentes biológicos de pacientes com 

esquizofrenia do que em grupos-controle. 

 

III. Os Transtornos de personalidade 

borderline aparentemente não 

apresentam uma base genética. 

 

IV. Os indivíduos com transtorno de 

personalidade esquizoide costumam ser 

vistos como excêntricos, isolados e 

solitários. 

 
(A) I. 

(B) I e IV. 

(C) II e III. 

(D) I, II e IV. 

(E) Todas. 
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