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gente sempre saber qual o final de cada anúncio. E
não pensem que sou o único a achar os anúncios
mais interessantes que os programas: os donos das
emissoras também acham – senão não ocupavam a
maior parte do tempo com anúncios. Nos intervalos é
que colocam alguns programinhas – por absoluta
falta de mais anúncios.
Reparem só: os programas de humor
mostram o lado negativo das pessoas, os
personagens são quase todos fossilizados, gagos,
surdos, cegos, velhos borocochôs ou sem sexo
definido. As novelas exploram seres anormais dentro
de um mundo de misérias e lágrimas. Já os anúncios
apresentam um mundo de otimismo, onde tudo é bom
e saudável, não quebra, dura toda a vida e qualquer
um pode adquirir quase de graça, pagando como
puder, no endereço mais próximo da sua casa. O
único detalhe que nos deixa um pouco frustrados é
que a moça que dá os endereços fala tão preocupada
em não errar que a gente não consegue decorar
nenhum endereço. Em compensação, sabe de cor a
moça todinha.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
– Língua Portuguesa
Texto para responder às questões de 01 a 10.
O Segredo da Propaganda é
a Propaganda do Segredo
Depois de tantos anos vendo televisão
diariamente, chego a uma conclusão definitiva: é
muito mais divertido e mais prático ver os anúncios.
Enquanto as outras pessoas ficam aflitas tentando
decorar os horários das novelas, das paradas de
sucesso e dos chamados programas humorísticos,
eu não tenho problema: ligo a televisão em qualquer
canal e vejo os anúncios sem preocupação de
horário. Vocês talvez achem que é loucura ver os
mesmos anúncios diversas vezes, mas posso
garantir que os anúncios variam muito mais que as
piadas e as músicas que são servidas todos os dias.
Pelo menos os anúncios são bem bolados, alguns até
inteligentes. A técnica é chatear tanto até ficarem em
nosso subconsciente – se é que alguém consegue ter
subconsciente assistindo televisão.
Os refrigerantes, por exemplo: quase todos
fazem as garrafas dançar na nossa frente e tocam
uma musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente
não resiste: vai à geladeira e bebe um copo de água.
Mas bom mesmo é anúncio de sabonete:
aparece cada moça bonita que vou te contar. E com
uma grande vantagem, as moças não falam, só
aparecem, ligam o chuveiro e ficam noivas dentro da
espuma. Por mais que a gente saiba que aquilo é
anúncio de sabonete, fica sempre aquela dúvida se
um dia eles não vão resolver dar o nome daquele
chuveiro ou, quem sabe, o telefone da moça.
Geniais mesmo são as geladeiras que duram
toda a vida. Mas muito mais geniais são os textos
garantindo que cabe tudinho dentro delas, mas acho
que não têm tanta certeza, pois fazem questão de
botar uma moça bem bonita pra mostrar a geladeira –
e a gente tem é vontade de comprar a moça, mesmo
sem o “certificado de garantia”.
[...]
Existe anúncio de todo tipo: tecidos que não
amarrotam, tecidos que dão prêmios, tecidos que dão
desconto, tecidos coloridos que são apresentados
em preto e branco, tecidos brancos que ficam cada
vez mais brancos à medida que vai surgindo um novo
sabão em pó. Mas é o que eles pensam: o branco
deles, lá em casa, todo mundo tá vendo que é cinza.
O mais engraçado são os anúncios de
inseticidas que matam todos os insetos, menos as
moscas do estúdio.
Anuncia-se também muita banha, muito pneu,
muito perfume, muito sapato, muito automóvel, muita
calça, muita bebida e muita pílula pra dor de cabeça.
Parece até que um anúncio depende do outro – é
como se fosse uma novela, com a vantagem de a

ELIACHAR, Leon. O Homem ao Zero. Rio de Janeiro: Expressão
e Cultura, 1968, p. 47.)
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Questão 01

Questão 02

“O segredo da Propaganda é a Propaganda do
Segredo”

A respeito do texto são feitas as afirmativas a seguir.
I.

O enunciador, demonstrando despreocupação
quanto a horários de programas televisivos, diz
preferir ver os anúncios a afligir-se com as
novelas, paradas de sucesso ou programas de
humor.

Observando-se o título do texto e seu conteúdo,
depreende-se que o objetivo do autor foi:
A) enaltecer os anúncios dos muitos produtos
veiculados pela televisão, demonstrando que
eles são mais divertidos e inteligentes do que os
programas levados ao ar.
B) denunciar, em linguagem sarcástica, os abusos
das emissoras de televisão na veiculação de
anúncios, pelo fato de serem usadas moças
bonitas nas imagens dos produtos, buscando-se
a persuasão pelo viés da sensualidade.
C) convencer os leitores de que ver os anúncios é
mais divertido e interessante do que assistir à
programação televisiva, pelo tom otimista dos
anúncios em oposição ao negativismo da
programação.
D) criticar a programação televisiva por meio do
recurso retórico da ironia, ao defender com
escárnio a tese de que os anúncios são mais
divertidos, criativos e estimulantes do que a
programação.

II. O telespectador fica estimulado pelos anúncios
de refrigerantes a ir à geladeira e beber água, pelo
fato de esses anúncios fazerem as garrafas
dançar e, ao mesmo tempo, tocarem uma
musiquinha.
III. Muito bons são os anúncios de sabonete, por
serem protagonizados por moças bonitas, que
não falam, mas aparecem ligando o chuveiro,
vestidas de noiva e cobertas de espuma.
IV. São anúncios de muitos produtos – banha, pneu,
perfume, sapato, automóvel, calça, bebidas,
pílula pra dor de cabeça –, parecendo que um
depende do outro, como se fosse uma novela,
com a prerrogativa de se conhecer o final de cada
um.
V. Pelo fato de ocuparem o maior tempo de
transmissão com os anúncios, permite-se
concluir que os donos das emissoras também
preferem os anúncios aos programas; na
verdade, por falta de mais anúncios, usam a
programação nos intervalos entre estes.

Questão 03

“Por mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de
sabonete, fica sempre aquela dúvida...” (§ 3)

Das afirmativas acima, estão de acordo com o texto:

A 1ª oração do fragmento transcrito acima introduz no
período o sentido de:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

I, II, III, IV e V.
apenas I, II, IV e V.
apenas II, III e V.
apenas I, III e IV.

concessão.
causa.
consequência.
comparação.

Questão 04

“A técnica é chatear tanto até ficarem em nosso
subconsciente...” (§ 1)
A 2ª oração do fragmento acima exprime em relação à
1ª o sentido de:
A)
B)
C)
D)
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causa.
condição.
consequência.
oposição.
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Questão 05

Questão 08

“... mas acho que não TÊM tanta certeza...” (§ 4)

“... VAI à geladeira e bebe um copo de água.” (§ 2)

O verbo em destaque no fragmento acima está
expresso no plural porque:

Das substituições feitas a seguir no verbo em
destaque no fragmento acima, pode-se afirmar que a
regência verbal apresenta desvio em relação às
normas da língua culta em:

A)
B)
C)
D)

concorda com o termo sujeito “geladeiras”.
concorda com o termo sujeito “textos”.
o termo sujeito está indeterminado.
trata-se de oração sem sujeito.

A) chega à geladeira e bebe um copo de água.
B) atinge à geladeira e bebe um copo de água.
C) prolonga-se até à geladeira e bebe um copo de
água.
D) dirige-se à geladeira e bebe um copo de água.

Questão 06

“... e a gente tem é vontade de comprar a moça,
MESMO sem o ‘certificado de garantia’”. (§ 4)

Questão 09

A parte do fragmento acima a partir do termo em
destaque pode ser substituída, sem alteração do
sentido, por:

“... mas posso garantir que os anúncios variam muito
mais que as piadas e as músicas que são servidas
todos os dias.” (§ 1)

A)
B)
C)
D)

Considerando-se na flexão verbal as
correspondências entre as vozes verbais, pode-se
afirmar que a última oração do fragmento acima, se
for redigida na voz ativa, terá a seguinte redação:

ainda que sem o certificado de garantia.
visto não ter o certificado de garantia.
desde que não tenha o certificado de garantia.
de modo a não ter o certificado de garantia.

A)
B)
C)
D)

Questão 07

“... qualquer um pode adquirir quase de graça,
pagando como puder...” (§ 8)
Das alterações feitas a seguir na redação do
fragmento acima, pode-se afirmar que a flexão do
verbo “poder” está em desacordo com as normas da
língua culta em:

que todos os dia hão de servir.
que eram servidas todos os dias.
que todos os dias são servidas.
que servem todos os dias.

Questão 10

“... os personagens são quase todos
FOSSILIZADOS...” (§ 8)

A) ele pôde adquirir quase de graça, pagando como
pudesse.
B) eu posso adquirir quase de graça, pagando como
possa.
C) eles poderão adquirir quase de graça, pagando
como poderem.
D) vós podíeis adquirir quase de graça, pagando
como pudésseis.

Considerando-se que o termo em destaque acima
está empregado em sentido figurado, é possível
substituí-lo, sem alteração do sentido do contexto,
por:
A)
B)
C)
D)
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desajustados.
desequilibrados.
antiquados.
caricaturados.
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Questão 12

– Atualidades (Conhecimentos Gerais – Conhecimento
Regional, História e Geografia do Estado do Tocantins)

Desmatamento na Amazônia Legal: área desmatada
em km².

Questão 11

Estados/
Anos
AC
AM
AP
MA
MT
PA
RO
RR
TO
Amazônia
Legal

Caso se confirmem as 39 mortes confessadas em
Goiânia, segundo a polícia, pelo vigilante T.H.G.R, o
brasileiro estará entre os [...] mais letais da história
moderna. É o que afirma o professor de criminologia
americano Scott Bonn, da Universidade Drew, em
Nova Jersey (EUA).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

184
610
39
631
2678
5526
1611
309
63
11651

254
604
100
1271
3258
5607
1136
574
107
12911

167
405
70
828
1049
4281
482
121
61
7464

259
595
53
712
871
3770
435
256
49
7000

280
502
66
396
1120
3008
865
141
40
6418

305
523
27
269
757
1741
773
124
52
4571

221
583
23
403
1139
2346
932
170
74
5891

“Ele parece ser um psicopata [...]. Bonn salienta que
psicopatas não são doentes mentais. ‘É um
transtorno de personalidade. Esses indivíduos são
capazes de compartimentalizar suas vidas. Ele,
T.H.G.R, trabalhava em um hospital, poderia parecer
um cara legal, mas tinha esse alter ego’, afirmou.”

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.(Inpe)
Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?
Cod Noticia=3301>

Por definição, no caso apresentado, o vigilante de
Goiânia pode ser identificado como:

Sobre o desmatamento no Estado do Tocantins, é
correto afirmar:

A)
B)
C)
D)

A) Apesar da considerável redução de área
desmatada no Tocantins, comparando os anos
de 2011 e 2012, houve um aumento de 30% na
extensão do desmatamento.
B) Comparando os anos de 2007 e 2008 houve
grande redução na extensão de área desmatada.
C) Em 2013, Tocantins teve a menor quilometragem
de área desmatada da Amazônia Legal.
D) No ano de 2011, os Estados do Tocantins e do
Amapá tiveram a mesma extensão de área
desmatada.

assassino em série (serial killer).
criminoso do colarinho branco.
assassino involuntário (involuntary killer).
criminoso de prevaricação.

Questão 13

No ano de 2010, depois um processo iniciado com
ação civil pública proposta em 1999, os índios da Ilha
do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, foram
autorizados e desautorizados pela Procuradoria da
República a permitir gado de fazendeiros em suas
terras, através de arrendamento. O impedimento e
consequente retrocesso na decisão por parte da
Procuradoria da República no Estado do Tocantins,
com a consequente ordem para a retirada do gado, se
deu porque:
A) os indígenas deveriam ser transferidos para uma
reserva no Alto Xingu.
B) era necessária a realização de licitação e
concorrência pública e isso não ocorreu.
C) as terras indígenas são propriedade da União, e
cabe aos índios a sua posse e usufruto
exclusivos.
D) as terras da Ilha do Bananal pertencem à FUNAI
e somente ela poderia realizar a transação.

05

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 14

Questão 16

“As casas não mais expõem suas fachadas
românticas, pois, cercam-nas muros muito altos, para
dentro dos quais ainda triangulam cães de guarda. As
pessoas trafegam em seus automóveis com os vidros
bem fechados para evitar abordagens perigosas em
cruzamentos e semáforos e, dependendo de por
onde andem a pé, sentem-se como se estivessem em
plena prática da roleta russa. O espaço amigo
sonhado por Péricles na Grécia Antiga para as suas
cidades foi subvertido por uma urbanização
ferozmente capitalista que vem excedendo o que o
homem pode suportar. Teme-se igualmente tanto as
ações criminosas dos assaltantes quanto as ações
policiais, marcadas por igual ferocidade”.

Antigo demônio assombra Europa
Dos enclaves imigrantes da periferia parisiense até a
cidade burocrática de Bruxelas, passando pelo
coração industrial da Alemanha, o velho demônio
Europeu reapareceu recentemente. “Morte aos
judeus!” gritaram manifestantes em protestos
pró-palestinos na Bélgica e na França. “Botem os
judeus no gás!” gritaram manifestantes num protesto
semelhante na Alemanha [...]. Contudo, ao mesmo
tempo em que a Europa endurece seu apoio à causa
palestina e suas críticas a Israel, muitos judeus dizem
que a distinção entre ser anti-Israel e antijudeus está
se enfraquecendo.
(Folha de S. Paulo, Mundo, 2 de nov. de 2014.)

(MORAIS, Regis de. O que é Violência Urbana, São Paulo:
Brasiliense. Coleção Primeiros Passos, 1998, p. 11-27.)

O antigo demônio que assombra a Europa,
referendado no texto sobre as ações antijudias em
território europeu, é o:

A frase que melhor resume o texto de Regis de
Morais é:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

bolchevismo.
nacionalismo.
revanchismo.
antissemitismo.

Questão 17

Questão 15

A eleição dos primeiros representantes
tocantinenses foi realizada em 15 de novembro de
1988. Foram eleitos prefeitos municipais, governador
e vice-governador, senadores, deputados federais e
estaduais.

“O tenente da reserva José Conegundes do
Nascimento, que combateu os esquerdistas ligados
ao movimento que infiltrou militantes armados
ligados ao PC do B entre 1972-1974 na região que
hoje abrange o norte do Tocantins e o sudeste do
Pará, foi convocado para comparecer à Comissão da
Verdade no dia 8 de setembro de 2014. Conegundes
respondeu que não iria comparecer porque “não
[colabora] com o inimigo”. Em resposta escrita, ele
afirmou ainda à comissão: “Se virem.”

As primeiras eleições tocantinenses foram
conduzidas pelo(a):
A)
B)
C)
D)

(Folha de S. Paulo, 9 de set. de 2014. Adaptado.)

A investigação da Comissão da Verdade à qual o
Tenente da reserva José Conegundes do
Nascimento se negou a comparecer está relacionada
com a:
A)
B)
C)
D)

A tranquilidade dos centros urbanos.
As cidades não temem a violência.
O medo como pão nosso de cada dia.
Urbanização da Grécia Antiga capitalista.

Congresso Nacional.
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás.
Tribunal Superior Eleitoral.
União Tocantinense.

deportação da comunista Olga Benário.
guerrilha do Araguaia.
prisão dos frades Dominicanos.
queda de João Goulart.
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Questão 18

Questão 20

“O Despertar Árabe de 2011 não conduziu a uma era
de democracia, nem poderia. As instituições da
sociedade civil eram muito fracas; a cultura política do
vencedor-leva-tudo muito poderosa; e a crença no
pluralismo demasiado incipiente.”

Esta usina, no Rio Xingu, terá uma das mais longas
linhas de transmissão do país: serão 2.140 km,
cortando os Estados do Pará, Tocantins, Goiás e
Minas Gerais.

(Dennis Ross, assistente especial do Presidente Obama para o
Oriente Médio e o Sul da Ásia até 2011 e pesquisador do Instituto
de Washington para Política do Oriente Próximo.)

A tecnologia de 800 kV é mais cara para instalar, mas
reduz o custo operacional do projeto [...] conseguirá
transportar a energia com mais segurança e por um
valor mais baixo.

No trecho apresentado, a expressão “Despertar
Árabe” se refere ao(à):
A)
B)
C)
D)

(Folha de S. Paulo, Mercado, 16 de dez. de 2013. Adaptado.)

O texto refere-se à usina:

Estado Islâmico.
Invasão do Iraque.
Primavera Árabe.
Revolução Islâmica.

A)
B)
C)
D)

Belo Monte.
Jatobá.
Paulo Afonso IV.
Tucuruí.

Questão 19
– Ética e Legislação na Administração Pública

No ano de 2013 o Papa Francisco esteve no Brasil e
participou de um grande evento mundial que reuniu
milhares de pessoas na cidade do Rio de Janeiro,
durante o qual o Papa, mesmo desconhecendo os
motivos que levaram os jovens às ruas, em todo o
Brasil, em junho de 2013, declarou:

Questão 21

A correlação entre ética e setor público se revela
equivocadamente na seguinte proposição:
A) O trabalho no setor público exige formação
continuada e a melhor contribuição para a
prestação do serviço público.
B) A lealdade institucional caracteriza identificação
e dedicação aos propósitos do ente público, mas
também é dever.
C) Os agentes devem ter consciência de sua função
promocional dos direitos fundamentais e atuar de
modo a efetivar tais direitos.
D) A ética pública integra a formação do servidor
público, embora por necessidades cotidianas
nem sempre deva orientar-se por ela.

“Um jovem que não protesta não me agrada”, disse.
“O jovem tem a ilusão da utopia, [...] e a utopia é
respirar e olhar adiante [...] é preciso cuidado apenas
para que os jovens não sejam manipulados”.
O evento do qual o Papa Francisco participou no Rio
de Janeiro e a referência aos jovens nas ruas em
junho de 2013 são, respectivamente:
A) Jornada Mundial da Família e Manifestações
Sociais de junho de 2013.
B) Jornada Mundial da Juventude e Manifestações
Sociais de junho de 2013.
C) Jornada Mundial da Paz e Movimento de Diálogo
Religioso (Ecumenismo).
D) Jornada Mundial contra a Fome e Movimento de
Luta pela Paz.

Questão 22

Previsto expressamente no art. 5º, inciso II, da
Constituição Federal vigente, o princípio da
legalidade pode ser expresso da seguinte forma:
A) só a própria norma constitucional pode
estabelecer o que os sujeitos estão obrigados a
fazer ou deixar de fazer.
B) a autoridade judicial é a única que pode
estabelecer o que os sujeitos estão obrigados a
fazer ou deixar de fazer.
C) só as espécies normativas elaboradas
validamente podem estabelecer o que os sujeitos
estão obrigados a fazer ou deixar de fazer.
D) a autoridade legislativa é a única que pode
construir ou complementar atos normativos que
estabeleçam obrigações para os sujeitos.
07
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Questão 23

Questão 26

De acordo com a Constituição Federal de 1988,
as terras tradicionalmente ocupadas por índios:

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do
Estado do Tocantins, a função pública que se refere
às ações de caráter instrumental necessárias para a
habilitação do processo decisório denomina-se
função:

A) são demarcadas pelos Estados da República
Federativa do Brasil, por meio de suas
Secretarias.
B) podem ser objeto de cessão deliberada pelos
indígenas, por meio de negócios jurídicos
válidos.
C) são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.
D) são suscetíveis de usucapião na hipótese de
posse mansa, pacífica e continuada exercida por
terceiros não índios.

A)
B)
C)
D)

técnica.
de apoio.
de chefia.
de gerência.

– Noções de Informática
Questão 27

Um usuário do MS Windows XP em português
acessou o ícone
. Nesse caso, foi exibida a
janela:

Questão 24

Na hipótese de servidor público da Secretaria de
Estado de Defesa Social do Tocantins revelar
segredo que conhecia em razão de suas atribuições,
estará caracterizado ato de improbidade que:

A)
B)
C)
D)

A) causa prejuízo ao erário, punível com a proibição
de contratar com o Poder Público pelo prazo de
três anos.
B) atenta contra princípios da Administração
Pública, punível com a proibição de contratar
com o Poder Público pelo prazo de três anos.
C) causa prejuízo ao erário, punível com a proibição
de contratar com o Poder Público pelo prazo de
cinco anos.
D) atenta contra princípios da Administração
Pública, punível com a proibição de contratar
com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Meu Computador.
Meus Locais de Rede.
Minhas Imagens.
Pesquisa de documentos.

Questão 28

Caso um usuário do MS Word 2010 em português
queira inserir um hiperlink em um trecho do
documento que está editando, ele deve digitar as
teclas de atalho:
A)
B)
C)
D)

Questão 25

Ctrl+A
Ctrl+E
Ctrl+K
Ctrl+P

Questão 29

A adjudicação, como fase do procedimento licitatório
da concorrência, produz o seguinte efeito:

Um usuário da última versão do navegador Mozilla
Firefox deseja gerenciar os dados de Favoritos. Para
isso, ele deve digitar as teclas de atalho:

A) obriga a Administração Pública a contratar com o
vencedor.
B) atribui ao vencedor direito de não ser preterido na
celebração do contrato.
C) determina a entrega imediata dos bens objeto da
licitação.
D) determina avaliação do procedimento em busca
de eventual irregularidade.

A)
B)
C)
D)
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Questão 30

Questão 32

Um administrador de rede verificou um ataque a uma
rede de computadores, no qual o servidor de arquivos
da rede foi derrubado em razão da grande quantidade
de pacotes contaminados enviados para esse
servidor. Esse tipo de ataque é classificado como:
A)
B)
C)
D)

Nas disposições relativas à Ordem Social, a
Constituição Federal brasileira:
A) permite que estrangeiros sejam proprietários e
exerçam a gestão das atividades de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens.
B) define o casamento como um instituto
exclusivamente religioso e assegura o
reconhecimento da união civil estável pelo
Estado.
C) assegura aos índios a posse permanente das
terras por eles tradicionalmente ocupadas e o
usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes.
D) assegura exclusivamente às pessoas que não
dispõem de assistência médica privada o acesso
às ações e aos serviços do Sistema Único de
Saúde.

Back Orifice.
Denial of Service.
Session Hijacking.
IP Spoofing.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

– Direitos Humanos
Questão 31

Ao tratar do direito à educação, a Constituição
Federal vigente estabelece que:

Questão 33

A) é dever do Estado garantir educação básica
obrigatória e gratuita dos sete aos dezoito anos
de idade, assegurada inclusive a sua oferta
gratuita àqueles que a ela não tiveram acesso na
idade própria.
B) o ensino religioso não poderá constituir disciplina
das escolas públicas de Ensino Fundamental.
C) as universidades públicas gozam de autonomia
didático-científica, embora sua gestão
administrativa, patrimonial e financeira esteja
subordinada à União ou aos respectivos Estados
ou Municípios.
D) é assegurada às comunidades indígenas a
utilização de sua língua materna e processos
próprios de aprendizagem no ensino
fundamental regular.

Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e
o
rurais garantidos expressamente no artigo 7 da
Constituição Federal de 1988 estão:
A) o fundo de garantia do tempo de serviço e a
licença-paternidade.
B) o décimo terceiro salário e a igualdade na
remuneração dos trabalhos noturno e diurno.
C) o seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário, e o aviso-prévio proporcional ao
tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias.
D) a garantia do salário mínimo, exceto para os
que recebem remuneração variável, e a
aposentadoria.
Questão 34

Em relação aos Direitos e Deveres Individuais e
Coletivos disciplinados no artigo 5o da Constituição
Federal, é correto afirmar que:
A) é assegurado a todos o livre exercício de cultos
religiosos, embora seja proibida a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis e
militares de internação coletiva.
B) a todos é assegurado o acesso à informação,
sendo, no entanto, resguardado o sigilo da fonte,
quando necessário ao exercício profissional.
C) o racismo, o terrorismo e o tráfico internacional
de drogas são crimes inafiançáveis e
imprescritíveis.
D) é garantido a todos o direito de reunir-se
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao
público, desde que haja autorização prévia da
autoridade pública competente.
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Questão 37

Questão 35

Assinale a alternativa correta em relação aos direitos
políticos disciplinados na Constituição Federal.

Considerando os presídios como instituições totais
(GOFFMAN, 1987) que se caracterizam por serem
estabelecimentos fechados com funcionamento em
regime de internação, em que um grupo
relativamente numeroso de internados vive em
tempo integral, a atuação do psicólogo deve:

A) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de dezoito anos e os
analfabetos.
B) Não podem alistar-se como eleitores os
estrangeiros e os analfabetos.
C) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos
para os maiores de setenta anos e para os
conscritos durante o serviço militar obrigatório.
D) A filiação a um partido político e a nacionalidade
brasileira são duas das condições de
elegibilidade previstas no texto constitucional.

A) permitir a fala daquele que é atendido e não ser
centrada na vigilância sobre o outro.
B) ocupar o lugar de avaliador do sujeito e
analisador de comportamentos humanos.
C) naturalizar as ações de contenção na instituição,
pois não há como intervir nos castigos
institucionais.
D) visar ao controle social e à adequação dos
indivíduos privados de liberdade ao modelo
institucional.

– Conhecimentos na Área de Formação
Questão 36

Questão 38

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) promove uma abordagem que considera a
perspectiva do cuidado em saúde, destacando a
interdisciplinaridade como prática necessária ao
atendimento integral. Pode-se afirmar que a
interdisciplinaridade:

As visitas domiciliares são estratégias importantes
para a abordagem de famílias em situação de
vulnerabilidade, pois consistem em uma excelente
oportunidade para:
A) a avaliação e o julgamento, por parte dos
profissionais de saúde, das condições de vida
daqueles indivíduos e a observação às
interações de forma mais espontânea do que na
situação tradicional de atendimento.
B) se conhecer o contexto de vida de crianças e
adolescentes atendidos nos serviços, uma vez
que os profissionais ficam mais próximos deles e
podem intervir em um espaço em que
normalmente a família está mais à vontade.
C) surpreender os familiares no cuidado com as
crianças e adolescentes, uma vez que essas
visitas não podem ser agendadas previamente.
D) os profissionais devem fazer um esforço no
sentido de remeter sua atuação ao tratamento
médico domiciliar com a família em função da
proteção à criança e ao adolescente que não
podem se deslocar aos locais onde os serviços
de saúde estão estabelecidos.

A) anula a disciplinaridade em benefício de uma
prática comum e compartilhada tanto por
médicos quanto por outros profissionais de
saúde.
B) diz respeito ao que está entre as disciplinas,
através das disciplinas e além de todas as
disciplinas.
C) é a coordenação do conhecimento em um
sistema lógico, que permite o livre trânsito de um
campo de saber a outro, ultrapassando a
concepção de disciplina.
D) exige relações sociais horizontais, diferente do
posto no modelo assistencial de saúde
tradicional, hegemônico.
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Questão 39

Questão 41

A mediação de conflitos no divórcio de casais com
filhos procura, potencialmente, servir aos interesses
das crianças, pois:

Tendo em vista o conceito de clínica ampliada como
uma clínica da subjetividade em contextos mais
abrangentes que busca ampliar as possibilidades de
si, a fim de heterogeneizar as formas dominantes
com as quais os sujeitos se veem ou são vistos,
pode-se afirmar sobre a atuação do psicológico nas
instituições prisionais e socioeducativas, que:

A) é preciso fazê-los compreender que os adultos
não são confiáveis e nem honestos.
B) é uma técnica psicoterapêutica que visa à
elaboração da sensação de desamor, rejeição e
abandono.
C) a qualidade das relações entre pais e filhos será
favorecida se houver uma boa relação entre os
pais após a separação.
D) a perda da convivência diária com um dos pais
deixa os filhos à mercê dos interesses do
progenitor responsável pela guarda.

A) o foco permanece sendo a reabilitação e o alívio
do sofrimento psíquico, independentemente do
coeficiente de autonomia e autocuidado dos
sujeitos.
B) os meios de trabalho incluem apenas os
profissionais especializados que estabelecem as
fronteiras de atuação dos demais integrantes da
equipe.
C) a atuação deve incidir sobre as atividades
estritamente psicoterapêuticas, que coloca a
instituição prisional da centralidade do processo
do trabalho técnico.
D) o objeto de trabalho é a produção de
subjetividade em qualquer contexto, seja ele
individual, grupal, institucional ou comunitário.

Questão 40

Vários autores têm chamado a atenção para o
fenômeno da depressão em crianças e adolescentes.
Entre os sintomas que indicam o diagnóstico de
transtorno depressivo maior, aqueles que aparecem
com maior frequência na infância são:

Questão 42

A) queixas somáticas, irritabilidade e retraimento
social.
B) ideação suicida, comportamento autodestrutivo
na forma de morder-se ou engolir objetos
perigosos e irritabilidade.
C) retraimento social, delírios e propensão a
acidentes.
D) comportamento autodestrutivo na forma de
morder-se ou engolir objetos perigosos, queixas
somáticas e delírios.

No planejamento e realização do processo avaliativo,
o psicólogo deve ter como base:
A) a distinção de raça e gênero.
B) os resultados de testes anteriores realizados pelo
entrevistado.
C) aspectos técnicos e teóricos da avaliação.
D) exames neurológicos recentes.
Questão 43

Pode-se considerar como um dos problemas
ocasionados pela exclusão social no Brasil:
A) os atuais movimentos migratórios que vêm
ocorrendo na região Sul.
B) a falta de saneamento básico nos municípios das
regiões Norte e Nordeste.
C) a sistemática e cotidiana violação dos direitos
fundamentais da pessoa humana.
D) o déficit na rede educacional.
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Questão 44

Questão 47

Em sua essência, a psicoterapia pode ser vista como
uma tentativa de construir experiências que
possibilitarão ao indivíduo que se encontra em
sofrimento a lidar com a vida de modo mais
satisfatório e produtivo. Sobre a Psicoterapia
Humanista-Existencial, assinale a alternativa correta.

Sobre o desenvolvimento da Psicologia Social, é
INCORRETO afirmar:
A) No contexto científico, em uma visão cartesiana,
a Psicologia Social se configurou como
individualista, em que o social não passava da
soma de indivíduos.
B) Ao final da década de 50 e início da década de 60,
Moscovici começou a questionar a Psicologia
Social existente na Europa, indicando que a
Psicologia Social deveria ser uma ciência mais
do movimento, do que da ordem.
C) Diferentemente da Psicologia Individual, o papel
da Psicologia Social seria conseguir uma
compreensão mais profunda das representações
públicas e culturais.
D) A Psicologia Social é uma ciência do
comportamento na qual considera-se o social
como a expressão de comportamentos
individuais encobertos e dispersos na cultura.

A) É u m m é t o d o p e d a g ó g i c o c o m b a s e
exclusivamente em princípios de aprendizagem
e estratégias cognitivas.
B) Trata-se de uma técnica com base nas
interpretações de sonhos.
C) Trata-se de um método não diretivo e centrado na
pessoa.
D) Tem como princípio o reforço positivo e o sistema
de prêmios.
Questão 45

Segundo Formiga (2008), uma das características
que explicam as condutas antissociais e delitivas
entre os jovens é a necessidade latente de viver
experiências complexas e de novidades apenas pelo
desejo de afrontar riscos físicos e sociais, com o
objetivo de satisfazer necessidades pessoais, que é
chamada, na literatura:
A)
B)
C)
D)

Questão 48

De acordo com Canguilhem, em “O normal e o
patológico” (2002), o conceito de normatividade vital
pode ser explicado como a:

delírio de grandeza.
busca de sensação.
traço unário.
agressividade.

A) possibilidade de reinvenção da modernidade
pelo ser vivo.
B) capacidade do ser vivo de instituir normas para si
mesmo.
C) ausência de normalidade levando ao estado
anormal.
D) constituição de normas de vida a partir da
inserção em uma média.

Questão 46

Entre as atividades desenvolvidas pelos psicólogos
no sistema prisional, o que mais os ocupa hoje é a
avaliação psicológica. O emprego dos testes
psicológicos, entendido como método ou técnica de
uso privativo do psicólogo, destina-se a:

Questão 49

Considerando os tipos de violência que atingem
crianças e adolescentes, toda ação que coloca em
risco ou causa dano à autoestima, à identidade ou ao
desenvolvimento da criança ou do adolescente pode
ser considerada como violência:

A) complementar, confirmar ou refutar hipóteses
diagnósticas previamente levantadas.
B) diagnosticar, com embasamento científico,
possíveis casos de psicopatia.
C) indiciar os detentos pelas condutas inadequadas
com seus companheiros de cela.
D) avaliar o funcionamento da equipe técnica,
baseando-se na evolução dos detentos durante o
período de cumprimento da pena.

A)
B)
C)
D)
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Questão 50

Questão 52

A instituição prisional, devido ao seu caráter punitivo
e de restrição de liberdade, parece facilitar o
surgimento de angústias e o aflorar de conflitos de
diversas ordens. A implantação de Programas de
Atendimento Psicossocial nas unidades prisionais
objetiva:

O psicólogo poderá promover publicamente seus
serviços, por quaisquer meios, individual ou
coletivamente. A esse respeito, de acordo com o
art. 20 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, é
correto afirmar que o psicólogo:
A) informará o preço do serviço como forma de
propaganda.
B) proporá divulgação sensacionalista das
atividades profissionais.
C) divulgará atividades que sejam atribuições
privativas de outras categorias profissionais.
D) informará o seu nome completo, o CRP e seu
número de registro.

A) a prevenção da obesidade entre a população
carcerária por meio do cadastramento de dos
portadores de hipertensão arterial e de
diabetes mellitus.
B) permitir a implementação de ações para
diagnóstico e tratamento das doenças
sexualmente transmissíveis e da AIDS.
C) contribuir para a prevenção e redução dos
agravos psicossociais decorrentes da situação
de confinamento.
D) viabilizar a implementação de ações educativas
sobre pré-natal, parto, puerpério, anticoncepção,
controle do câncer cervicouterino e de mama.

Questão 53

A operação pela qual o indivíduo expulsa de si e
localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades,
sentimentos, desejos, chama-se:
A)
B)
C)
D)

Questão 51

De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, art. 16, ao psicólogo, na realização de
estudos, pesquisas e atividades voltadas para a
produção de conhecimento e desenvolvimento de
tecnologias, assinale a alternativa correta.

acusação.
fixação.
projeção.
reação inversa.

Questão 54

A) Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou
organizações, quando se tratar de trabalho
multiprofissional e o sigilo fizer parte da
metodologia adotada.
B) Garantirá o caráter voluntário da participação dos
envolvidos, sem necessidade de consentimento
livre e esclarecido.
C) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou
organizações aos resultados das pesquisas ou
estudos, desde que solicitado expressamente no
início da pesquisa ou estudo.
D) Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos
procedimentos, como pela divulgação dos
resultados, com o objetivo de proteger as
pessoas, grupos, organizações e comunidades
envolvidas.

O grupo focal é bastante conhecido como
instrumento de pesquisa, mas também pode ser
utilizado no diagnóstico situacional, pois é um tipo de
dinâmica:
A) que focaliza discussões sobre um determinado
tema, a partir de um conjunto de perguntas ou a
partir de uma pergunta-chave proposta pelo
facilitador.
B) corporal que utiliza linguagem não verbal,
permitindo que conteúdos que seriam
censurados sejam expressados
espontaneamente.
C) que trabalha com o princípio da associação livre,
o que permite o acesso a lembranças e insights
que contribuem para a compreensão dos
fenômenos sociais.
D) coordenada pelos próprios participantes que
elegem um tema que será o foco da discussão
junto à equipe técnica.
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Questão 55

Questão 58

A subjetividade é o mundo de ideias, significados e
emoções construído internamente pelo sujeito a
partir de suas relações sociais, de suas vivências e de
sua constituição biológica. No contexto penitenciário,
é importante compreender a emergência de
diferentes modos de subjetivação para:

A personalidade é um construto da psicologia que
sempre teve destaque na área da Avaliação
Psicológica, motivo pelo qual tem sido fonte de
grande número de estudos e debates
teórico-metodológicos. O conceito de personalidade
é relativo à:

A) facilitar o trabalho de adequação dos indivíduos
ao meio.
B) identificar as estratégias de resistência como
táticas de enfrentamento às violências.
C) avaliar os traços de personalidade que apontam
um bom prognóstico.
D) identificar a formação de grupos sociais
contrários às orientações institucionais e retomar
a estabilidade da dinâmica institucional.

A) expressão de pensamentos e conhecimentos
armazenados na memória humana.
B) propensão natural congênita, disposição,
inclinação, gênio.
C) a área da ciência que estuda as relações entre as
sensações subjetivas e os o estímulos sociais.
D) organização dinâmica, no indivíduo, dos
sistemas psicofísicos que determinam seu
comportamento e seus pensamentos
característicos.

Questão 56
Questão 59

Segundo Foucault, a prisão é uma tecnologia de
punição que foi elaborada na modernidade, quando
os mecanismos de poder evoluíram das sociedades
de soberania para as sociedades disciplinares. Sobre
o poder disciplinar é correto afirmar que:

Qualificam-se como importantes atribuições do
psicoterapeuta de grupo as capacidades de:
A) criatividade, mediar discussões e apatia.
B) mediar discussões, incentivar a livre expressão
dos pacientes, fazer o manejo de sua técnica com
espontaneidade.
C) flexibilidade, incentivar a livre expressão dos
pacientes, aplicar técnicas corporais de acordo
com a demanda do grupo.
D) apatia, flexibilidade, manejar sua técnica de
forma idêntica aos manuais.

A) se materializa nos corpos dos sujeitos
individualizados para extrair-lhes a força útil, por
meio de técnicas disciplinares.
B) se materializa na pessoa do rei que detém o
direito de vida e morte sobre seus súditos.
C) é exercido pelo soberano que se apropria e expia
os bens e riquezas dos súditos.
D) tem como foco a população e intervém nos
fenômenos coletivos que podem atingir a
população e afetá-la.

Questão 60

A intersetorialidade como prática de gestão na saúde:
Questão 57

A) remete ao conceito de setor, cuja prática requer a
divisão em setores complementares e
hierárquicos para garantir a integralidade das
ações.
B) exige uma separação entre o indivíduo e a
sociedade, com participação limitada dos
movimentos sociais às práticas culturais de
promoção da saúde.
C) permite o estabelecimento de espaços
compartilhados de decisões entre instituições e
diferentes setores do governo que atuam na
produção da saúde.
D) é uma estratégia política simples e de fácil
implementação, cujo resultado na gestão é a
superação da fragmentação das políticas nas
várias áreas em que são executadas.

No Brasil, é amplamente aceito como marco histórico
do nascimento da psicologia social:
A)
B)
C)
D)

os estudos Judith Butler, no início do século XX.
os trabalhos de Judith Beck, nos anos 60.
os trabalhos de Kurt Lewin, nos anos 30/40.
a publicação de “o normal e o patológico” de
Georges Canguilhem em 1943.
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Questão 61

Questão 64

Carlos, 37 anos, casado, relata que uma certa
conduta tem sido um grande transtorno na sua rotina
de trabalho: precisa lavar as mãos a cada vez que
desliga o telefone e em seu trabalho isso acontece
inúmeras vezes. Além disso, ao chegar pela manhã e
ao final do dia sente uma necessidade incontrolável
em lavar, não só suas canetas, mas também as da
mesa do colega ao lado, hábito este que mantém em
segredo para não desagrada-lo. Esse recorte da fala
de Carlos nos remete a um quadro de:
A)
B)
C)
D)

Sobre os testes psicológicos é correto afirmar:
A) O teste é um instrumento especializado que
requer estudos psicométricos de alta precisão e
compõe a avaliação psicológica, a qual não se
restringe exclusivamente a ele.
B) No contexto organizacional tornou-se uma
ferramenta para tomada de decisão sobre as
demissões, que, quando implementada de modo
apropriado, pode trazer benefícios importantes
para as organizações.
C) Os testes projetivos para o porte de arma de fogo
avaliam a qualificação para exercer essa
atividade com competência e, sobretudo,
consideram as condições físicas da pessoa
avaliada.
D) O uso de testes psicológicos é uma atividade
desempenhada por psiquiatras e psicólogos, e
isso implica que esses instrumentos sejam de
uso restrito a esses profissionais.

transtorno obsessivo-compulsivo.
transtorno narcisista.
esquizofrenia.
lipofobia.

Questão 62

O processo psicológico pelo qual um indivíduo
assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo
do outro e se transforma, total ou parcialmente,
segundo o modelo dessa pessoa é o(a):
A)
B)
C)
D)

Questão 65

A vida do recluso é marcada por agressões físicas e
psicológicas. A submissão do preso às experiências
carcerárias repercute na assimilação da cultura
prisional por meio de um processo descrito como
institucionalização. É possível afirmar que esse
fenômeno reflete:

recalque.
imitação.
neurose.
identificação.

Questão 63

A) as tradições, valores, atitudes e costumes
religiosos impostos pela população carcerária
como uma forma natural de adaptação ou até
mesmo de sobrevivência ao rígido sistema
prisional.
B) as transformações que atingem o egresso em
diferentes níveis, tais como: alterações motoras e
nas estruturas de linguagem.
C) a maneira como os reclusos são moldados pelo
ambiente institucional mesmo após a sua
libertação.
D) o alto índice de pessoas que reincidem no crime,
encontrando no modelo biológico a principal
explicação da conduta criminosa como
consequência de transtornos, patologias e
disfunções genéticas.

Uma das modalidades de atenção psicossocial a
indivíduos privados de liberdade é o plantão
psicológico, que visa:
A) investigar a realidade e a dinâmica social, os
interesses de classe e de determinados grupos.
B) atendimento individual e de emergência aos
detentos e tem como objetivo acolher suas
demandas emocionais.
C) criar um ambiente acolhedor, reforçando os laços
sociais e afetivos entre os detentos.
D) identificar o risco de uso abusivo de álcool e
outras drogas.
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