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CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA PSICOLOGIA 
Edital n.º 1/2009 

INSTRUÇÕES 

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 

2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos Aplicadores de Prova. 

4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com cinco alternativas cada uma, sempre na 
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. As provas são iguais em conteúdo, porém, a disposição das alternativas e/ou questões poderá 
estar alterada. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o número de inscrição e o nome nele 
impressos corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao 
Aplicador da Prova. 

7. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o 
círculo correspondente com caneta de tinta azul ou preta. Não ultrapasse o limite do espaço 
destinado para cada marcação. 

8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo 
candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na 
anulação da questão. 

9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, tampouco o uso 
de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização 
para devolver, em separado, o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados. 

11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova. 

12. Anote suas respostas no quadro abaixo e recorte-o na linha pontilhada. 

DURAÇÃO DA PROVA (OBJETIVA E DISCURSIVA): 5 HORAS 

N.º INSCRIÇÃO NOME ASSINATURA 
 
 

 
 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1 -   11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 71 

2 -  12 -  22 - 32 - 42 - 52 - 62 72 

3 -   13 - 23 - 33 - 43 - 53 - 63 73 

4 -   14 - 24 - 34 - 44 - 54 - 64 74 

5 -   15 - 25 - 35 - 45 - 55 - 65 75 

6 -   16 - 26 - 36 - 46 - 56 - 66 76 

7 -   17 - 27 - 37 - 47 - 57 - 67 77 

8 -   18 - 28 - 38 - 48 - 58 - 68 78 

9 -   19 - 29 - 39 - 49 - 59 - 69 79 

10 -   20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 80 
A previsão para a divulgação do gabarito provisório é o próximo dia útil após a realização da prova, no site  
http://portal.tjpr.jus.br/web/concursos. O gabarito individual estará disponível no  
acompanhamento, após a divulgação do gabarito oficial. Para obter essa informação, você deverá ter à mão 
o seu login (CPF) e a senha cadastrada, para acessar o Acompanhamento de sua inscrição. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 O texto a seguir servirá de referência para as questões de 01 a 11. 

 

 Questão 1 

 A leitura do 1.º parágrafo do texto permite inferir que 

a) a ética praticada pelo cidadão comum pouco difere daquela que deveria ser característica da classe 

política.  

b) a política exige que a ética do cidadão comum seja menos flexível, a fim de regulamentar a ética 

aplicada à política.  

c) a ética pode ser definida por vários conceitos, inclusive o que se aplica à esfera política.  

d) os conceitos de ética devem ser complementares, mesmo quando ela seja aplicada em diferentes 

esferas sociais.  

e) ética do cidadão e ética política são expressões diferentes para fazer referência a um mesmo conceito. 
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 Questão 2 

A palavra entre parênteses NÃO substitui adequadamente a expressão destacada em: 

a) Tentávamos mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis. (dissonantes)  

b) (...) a quem a imprudência custaria o cargo e o vexame público. (inconveniência)  

c) (...) regidos por premissas fundamentalmente distintas.(diversas)  

d) (...) não faz sentido algum a pregação que se vem fazendo. (discurso)  

e) Ou, ainda, que toda alusão à transparência, sinceridade, honestidade (...). (referência) 

 Questão 3 

 Releia o excerto a seguir e assinale a interpretação adequada. 

 O fato: um secretário de Estado, político de ofício, em conversa com a pessoa que “está” na política 
mas conserva seus valores de origem, faz revelações escabrosas e comprometedoras (...). 

a) O secretário de Estado fez revelações escabrosas a alguém que guarda seus valores de origem. 

b) O emprego do vocábulo “está” entre aspas indica que a condição do indivíduo é permanente.  

c) Estar na política e conservar valores de origem significa aceitar a ética empregada na esfera pública.  

d) O secretário de Estado fez revelações de acordo com a ética política, sem considerar a ética do 

cidadão comum.  

e) O fato de conservar os valores de origem levou a pessoa que “está” na política a fazer revelações 

escabrosas.  

 Questão 4 

 O 2.º período do texto está corretamente reescrito em: 

a) Haveríamos tentado mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis, regidos por 

premissas fundamentalmente distintas.  

b) Estávamos tentando mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis por premissas 

fundamentalmente distintas.  

c) Tentaríamos mostrar, por intermédio de conceitos diversos e inconciliáveis, as premissas 

fundamentalmente distintas.  

d) Fomos tentados a mostrar que se trata de conceitos diversos e inconciliáveis por premissas 

fundamentalmente distintas.  

e) Tentamos mostrar, com base em conceitos diversos e inconciliáveis, tratar-se de premissas 

fundamentalmente distintas. 
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 Questão 5 

 No período “O que nos leva a outra conclusão, se quisermos dar um passo a mais...”, a relação 
estabelecida entre as orações é de 

a) concessão. 

b) conformidade. 

c) condição. 

d) comparação. 

e) conclusão. 

 Questão 6 

 As palavras a seguir foram propositadamente escritas sem o acento gráfico. Assinale aquela em 
que a presença do acento gráfico não altera o significado. 

a) Praticas – vem 

b) E – conferencia 

c) Esta – secretario 

d) Publico – ai  

e) Ingenua – proximo 

 Questão 7 

 Assinale a opção ERRADA a respeito dos aspectos morfológicos da norma padrão da língua. 

a) Duas das palavras que do primeiro parágrafo têm a mesma classificação morfológica: conjunção 

integrante. 

b) Os dois primeiros verbos do segundo parágrafo formam uma locução verbal. 

c) No terceiro parágrafo, em  “...seguro de que nada do que  foi dito...” as palavras grifadas 

apresentam ideia de pronomes: demonstrativo e relativo, respectivamente. 

d) No sexto parágrafo, o advérbio provavelmente pode, sem alteração de sentido, ser substituído pelo 

advérbio comumente. 

e) No primeiro período do  sexto parágrafo, podemos trocar a conjunção se pela conjunção quando, 

sem alteração do significado do período. 



  8 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA PSICOLOGIA 
Edital n.º 1/2009 

 

 Questão 8 

 Assinale a opção incorreta a respeito dos aspectos sintáticos e da pontuação da norma padrão 
da língua. 

a) No terceiro parágrafo, a expressão político de ofício tem a função sintática de aposto. 

b) O que da chamada do texto é uma conjunção integrante, que inicia uma oração com ideia adjetiva. 

c) No quarto parágrafo, o sujeito da expressão considerou-se traído e enganado é o desolado político. 

d) Na chamada do texto, há sujeito desinencial para as formas verbais cuidamos e estamos falando. 

e) No terceiro parágrafo, a expressão a seguir pode, adequadamente, ficar entre vírgulas. 

 Questão 9 

 A seguir, são sugeridas mudanças para alguns trechos do texto. Assinale a opção que 
apresenta todas as que são corretas, obedecendo à concordância e à regência da norma padrão. 

I. (P1) “Escrevíamos neste mesmo espaço, tempos atrás...” – pode haver a inclusão da forma verbal 

há antes da palavra tempos. 

II. (P1) “... fosse a mesma a que se submeteriam as práticas da classe política.”– se a palavra práticas 

ficar no singular e classe política no plural, o verbo deverá continuar no plural.  

III. Se a palavra atividade (final do P.6) for colocada no plural, o pronome demonstrativo e o adjetivo  

também deverão ser flexionados no plural. 

IV. (P.7) Se a palavra pessoas ficar no singular, a expressão partidas deverá também ficar no singular, 

pois se refere a pessoas. 

V. (P.7) A expressão “...deve sempre ser  posta...” – está corretamente flexionada por se referir à alusão. 

a) I, III e V 

b) III e V 

c) II e IV 

d) III e IV 

e) I, II e IV 

 Questão 10 

 No 1.º parágrafo, pode-se fazer mudança de tempos verbais – escrevíamos e tentávamos –, sem 
alterar o significado básico do trecho. Assinale a opção que apresenta uma possibilidade 
correta de troca. 

a) Escrevíamos – tentaríamos 

b) Escrevemos – tentou-se 

c) Escrevemos – tentamos 

d) Escreveu-se – tentávamos 

e) Escrevêramos – tentáramos 
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 Questão 11 

 Acerca dos aspectos sintáticos da norma padrão da língua, assinale a opção incorreta. 

a) (P.3) O primeiro que do parágrafo é um pronome relativo. 

b) (P.4) Esta refere-se à pessoa confidente do desolado político.  

c) (P.5) ...estamos falando... é uma locução verbal que pode, corretamente, sem alteração de sentido, 

ser substituída por falamos. 

d) (P.7) A expressão partidas  está corretamente empregada no plural, pois o sujeito é composto: 

transparência, sinceridade, honestidade. 

e) (P.6) A oração ... a pregação que se vem fazendo... tem o pronome colocado de forma proclítica 

pela atração do pronome relativo, embora haja outra forma também correta de colocação. 

 Questão 12 

 Todos os períodos a seguir foram retirados da revista ISTO É, de 17 jun. 2009. Propositadamente 
se retiraram os acentos indicativos de crase . Assinale a opção em que tal acento é proibido. 

a) “A Transegur terá que pagar indenização a União.” (p. 32) 

b) “O ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, ao final de seu mandato (1981 – 1989), 

comparou a política a um show biz:” (p. 36) 

c) “O Ministério da Justiça receberá 900 bafômetros. E mais da metade destes equipamentos será 

repassada as polícias estaduais...” (p. 35) 

d) “Cada vez mais conectado a era digital, o presidente cria blog do Planalto e lança perfis...” (p. 40) 

e) “Elas são a melhor maneira de dar transparência as campanhas e mandatos.” (p. 42) 

 Questão 13 

 Em relação à classificação de períodos em simples e compostos, assinale a opção que 
apresenta todos os que são simples (os exemplos foram retirados da revista ISTO É, de 03 jun. 
2009). 

I. “Minha vocação é ensinar e não lidar com a bagunça total.”  (p. 63) 

II. “Pesquisa revela que esse sentimento é processado na mesma região cerebral que a dor física.” (p. 69) 

III. “Beth Goulart sempre se identificou com a escritora ucraniana Clarice Lispector.” (p. 77) 

IV. “Para o tórax largo, a recomendação são próteses redondas ou anatômicas, com perfil alto.” (p. 79) 

V. “E ele pode ajudar a tratar doenças.” (p. 81) 

a) I, II, III, IV e V 

b) I, IV e V 

c) III e IV 

d) II, III, IV e V 

e) III e V 
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 Questão 14 

 Assinale a opção que apresenta todas as afirmativas corretas a respeito  de correspondências 
oficiais, segundo o Manual de Redação da Presidência da República. 

I. Há apenas dois fechos para todas as modalidades de comunicação padrão: 1.para autoridades 

superiores, inclusive o Presidente da República: Respeitosamente; 2.para as demais autoridades: 

Atenciosamente. 

II. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 

Senhor, seguido do cargo respectivo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República; 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. 

III. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical, levam a concordância 

para a terceira pessoa. Os pronomes possessivos também devem concordar em 3.ª pessoa.  

IV. Os adjetivos dos pronomes de tratamento devem concordar com o sexo da pessoa a que se referem.  

V. O vocativo e o tratamento dentro do corpo da correspondência não poderá ter, para o Presidente da 

República, abreviatura. 

a) II, IV e V 

b) I, II, III, IV e V  

c) I, III e IV 

d) III e IV 

e) II e IV 

 Questão 15 

 Sobre a linguagem das comunicações oficiais, assinale a opção incorreta. 

a) As comunicações oficiais escritas devem ser formais, polidas e padronizadas. A polidez consiste no 

emprego de expressões respeitosas e tratamento apropriado àqueles com os quais nos 

relacionamos. 

b) A linguagem da correspondência oficial precisa ser adequada à região em que será veiculada. Para 

entendimento de todos, precisa respeitar os aspectos linguísticos regionais. 

c) As comunicações que partem de uma entidade devem ser compreendidas por todo e qualquer 

cidadão brasileiro. Para tanto, deve-se evitar a linguagem restrita a determinados grupos. 

d) A norma padrão não implica linguagem rebuscada,  deve haver  critério quanto à incorporação de 

estrangeirismos e neologismos, respeitando-se as transformações da língua. 

e) Há consenso de que as comunicações escritas devem empregar a norma padrão da língua, em que 

se observam as regras da gramática formal. 
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 Questão 16 

 Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação padrão é a maneira pela 
qual se redigem atos normativos e comunicações. Assinale a opção que apresenta um critério 
que não pode estar presente na redação padrão. 

a) Objetividade (impessoalidade) 

b) Correção gramatical 

c) Conotação 

d) Clareza 

e) Formalidade e Uniformidade 

 Questão 17 

 Na norma padrão da língua aparecem três vozes verbais. Assinale a opção em que o período não 
pode ser transposto para a voz passiva. (períodos retirados da revista ISTO É, de 3 jun. 2009) 

a) “Eles estão conduzindo um trabalho interessante.” (p. 81) 

b) “Quando retiramos de circulação milhares de animais de um ambiente há um desequilíbrio tão 

violento quanto um tsunami.” (p. 93) 

c) “O Ministério do Meio Ambiente criou em 2002 as Unidades de Conservação: áreas protegidas nos 

patamares federal, estadual e municipal. (p. 97) 

d) “Sustentabilidade é usar conscientemente os recursos naturais hoje, para melhorar a vida  das 

pessoas agora, sem comprometer o futuro da Terra.” (p. 101) 

e) ”A Polícia Federal brasileira poderá usar o banco genético do FBI, o maior arquivo de DNA em todo 

o mundo. “ (p. 102) 

 Questão 18 

 A respeito da pontuação da norma padrão, assinale a opção em que não é possível a alteração 
sugerida em cada segundo item . 

a) “Hitler dava 9 meses de salário a casais que fizessem 4 filhos. E concedia medalhas de ouro às 

mulheres que tivessem 8.” (Superinteressante, ed. 263) – Hitler dava 9 meses de salário a casais 

que fizessem 4 filhos e concedia medalhas de ouro às mulheres que tivessem 8. 

b) “Os imigrantes ilegais, segundo a polícia, eram encaminhados para fábricas de roupas de São 

Paulo, para trabalhar em troca de comida e abrigo.” (Folha de S.Paulo, 23 maio 2009) – Os 

imigrantes ilegais – segundo a polícia – eram encaminhados para fábricas de roupas de São Paulo 

para trabalhar em troca de comida e abrigo. 

c) “A traição é hoje alimentada não só por nossos desejos mas também pela mudança recente no 

comportamento das mulheres, pelo avanço da tecnologia e por uma mãozinha da medicina.” 

(Superinteressante, março 2009). – A traição é, hoje, alimentada não só por nossos desejos, mas 

também pela mudança recente no comportamento das mulheres, pelo avanço da tecnologia, por 

uma mãozinha da medicina. 
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d) “Das cerca de 20 mil pessoas que leram a nota nas primeiras seis horas em que esteve no ar, 27 se 
animaram a comentar.” (Folha de S.Paulo, 31 maio 2009) – Das cerca de 20 mil pessoas, que leram 
a nota nas primeiras seis horas,  em que esteve no ar, 27 se animaram a comentar. 

e) “Você tem medo do fim do mundo? Então saiba que o planeta já acabou várias vezes. E que, se 
não fossem esses apocalipses, você não estaria aqui.” (Superinteressante, ed. 263) – Você tem 
medo do fim do mundo? Então saiba que o planeta já acabou várias vezes e que, se não fossem 
esses apocalipses, você não estaria aqui! 

 Observe a charge a seguir para responder às questões 19 e 20. 

 
Folha de S. Paulo, 1.º/06/08 

 Questão 19 

 Com base na leitura dos aspectos verbais e não verbais, só NÃO é possível afirmar que: 

a) A charge representa uma ironia em relação ao discurso e à prática das pessoas.  

b) A conscientização plena passa pelo processo de divulgar a necessidade de preservar, mas não pela 
mudança de hábitos nocivos.  

c) A poluição emitida pela quantidade excessiva de carros é contraditória em relação ao sugerido 
pelos adesivos.  

d) Salvar a Amazônia é um slogan carregado inclusive por pessoas que não praticam ações que 
podem contribuir para a preservação.  

e) A preservação das florestas depende do discurso consciente e da prática prudente em relação ao 
meio ambiente. 
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 Questão 20 

 Frases como “Salve a Amazônia”, “Preserve e Amazônia” e “A Amazônia é nossa” podem ser 
definidas como: 

a) Advertências  

b) Apelos  

c) Protestos  

d) Constatações  

e) Convenções 

RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO  
 Questão 21 

Qual das alternativas a seguir apresenta uma contradição? 

a) Todo vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum paulista não é vendedor de cachorro-quente. 

b) Nenhum vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

c) Algum vendedor de cachorro-quente é paulista, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

d) Todo vendedor de cachorro-quente não é paulista, e algum paulista é vendedor de cachorro-quente. 

e) Todo paulista é vendedor de cachorro-quente, e algum vendedor de cachorro-quente não é paulista. 

 Questão 22 

Um diretor de fábrica contratou cinco novos funcionários. Dois deles, que diziam sempre a verdade, 
usavam coletes verdes, e os outros três (de coletes amarelos) sempre mentiam. Os cinco foram 
organizados em fila. O diretor deveria adivinhar em que ordem eles estavam dispostos, fazendo apenas 
três perguntas, uma para cada funcionário diferente. O diretor aproximou-se do primeiro e perguntou-
lhe: “De que cor é o seu colete?” Ele respondeu em dialeto japonês, e o diretor nada entendeu, 
restando-lhe apenas mais duas perguntas. Ao segundo, o diretor perguntou: “Qual foi a resposta que 
teu companheiro acabou de dar?” 

O segundo funcionário disse: “Ele disse: ‘o meu colete é amarelo’”. 

Ao terceiro funcionário, localizado no centro da fila, o diretor perguntou: “De que cor é o colete desses 
dois jovens que acabo de interrogar?” 

O terceiro funcionário respondeu: “O primeiro usa um colete verde, e o segundo, um amarelo.” 

Em que ordem os funcionários se encontravam, de acordo com a cor do colete de cada um? 

a) Amarelo, verde, verde, amarelo, amarelo 

b) Amarelo, amarelo, amarelo, verde, verde 

c) Verde, amarelo, verde, amarelo, amarelo 

d) Verde, verde, amarelo, amarelo, amarelo 

e) Verde, amarelo, amarelo, verde, amarelo 
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 Questão 23 

Um vendedor e o dono de um restaurante estavam discutindo. O vendedor prometeu pagar ao dono do 
restaurante R$ 20 pelos jantares, se vendesse seu produto por R$ 100, e pagaria R$ 35, se vendesse 
seu produto por R$ 200. 

O vendedor acabou vendendo tudo por R$ 140, e disse ao dono do restaurante que pagaria R$ 24,50 
pelos jantares. 

Regra de três: 

200 � 35 

140 � x 

X = 24,50. 

O dono do restaurante contestou, dizendo que o vendedor estava errado. 

Regra de três: 

100 � 20 

140 � x 

X = 28. 

Quanto o vendedor deve pagar ao dono do restaurante? 

a) 20 

b) 24,50 

c) 26 

d) 28 

e) 30 

 Questão 24 

Uma piscina de 54.000 m3 de capacidade foi completamente cheia por 3 torneiras que 
despejaram por minuto 12 l  l 8 l  l e 16 l  l de água, respectivamente. Qual o volume de água que 
cada torneira despejou? 

a) 6.000 m3, 4.000 m3 e 8.000 m3 

b) 12.000 m3, 8.000 m3 e 16.000 m3 

c) 15.000 m3, 10.000 m3 e 20.000 m3 

d) 18.000 m3, 12.000 m3 e 24.000 m3 

e) 20.000 m3, 15.000 m3 e 25.000 m3 

 Questão 25 

Três amigos resolveram abrir um negócio e formaram uma sociedade. Mas, um deles 
permaneceu durante 12 meses na sociedade; o outro 8 meses e o terceiro 6 meses. Quanto 
ganhou cada um, se a sociedade apresentou um lucro de R$ 520.000,00 até o negócio fechar? 

a) R$ 240.000,00, R$ 160.000,00 e R$ 120.000,00, respectivamente. 

b) R$ 160.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 240.000,00, respectivamente. 

c) R$ 120.000,00, R$ 160.000,00 e R$ 240.000,00, respectivamente. 

d) R$ 240.000,00, R$ 120.000,00 e R$ 160.000,00, respectivamente. 

e) R$ 160.000,00, R$ 240.000,00 e R$ 120.000,00, respectivamente. 
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 Questão 26 

Se de cada 30 kg de morango resultam 25 tortas, quantos kg de morango serão necessários 
para se obter 200 tortas de morango? 

a) 240 

b) 120 

c) 135 

d) 375 

e) 360 

 Questão 27 

Para arrumar um pedaço de uma estrada, foram necessários 15 homens trabalhando 10 horas por dia, 
em 3 dias. Em quantos dias a estrada ficaria pronta, se 10 homens trabalhassem 9 horas por dia? 

a) 2 

b) 2,5 

c) 4,5 

d) 5 

e) 9 

 Questão 28 

Utilizando uma bomba elétrica, eleva-se 4.200 litros de água em uma piscina à altura de 12 m, em 1 hora 
e 20 minutos. Quanto tempo essa bomba necessita para elevar 12.600 litros à altura de 8 metros? 

a) 1h e 40 minutos 

b) 2h e 40 minutos 

c) 1h e 20 minutos 

d) 2h e 20 minutos 

e) 2h e 30 minutos 

 Questão 29 

Na construção de 8 km de trilhos para o trem, foram empregados 60 operários durante 120 dias 
no regime de 10 horas diárias de trabalho. Nessas mesmas condições, 90 operários, trabalhando 
8 horas diárias, construiriam 18 km de trilhos em 

a) 44 dias e 10 horas. 

b) 225. 

c) 324. 

d) 450. 

e) 506 dias e 6 horas. 
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 Questão 30 

Se 80 costureiras, trabalhando 10 horas por dia utilizaram, para fazer as peças encomendadas, 
7.500 m de tecido em 25 dias, quantos metros de tecido serão necessários com 54 costureiras 
trabalhando 8 horas por dia, durante 30 dias? 

a) 3375 m 

b) 4860 m 

c) 7407 m 

d) 7594 m 

e) 11574 m 

INFORMÁTICA  
 Questão 31 

Cada página WWW possui um endereço único. Trata-se do modo padrão para expressar uma 
localização na internet, traduzido muitas vezes apenas por endereço. Para fazer o seu browser 
navegar até determinada página, você deve instruí-lo com o endereço dessa página, digitando, 
por exemplo, o seguinte formato: http://www.enderecodapagina.com.br. Esse formato de 
endereçamento é denominado: 

a) Location 

b) IP 

c) http 

d) URL 

e) DNS 

 Questão 32 

Um sistema digital é capaz de armazenar facilmente uma grande quantidade de informação por 
períodos de tempo curtos ou longos. Um tipo de memória de acesso rápido que armazena 
temporariamente as informações de trabalho é denominado(a): 

a) Memória RAM. 

b) Memória USB. 

c) Memória ROM. 

d) Disco Rígido. 

e) CD ROM. 
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 Questão 33 
 

Existem vários sistemas operacionais no mercado. Todos, porém, realizam as mesmas 
operações básicas. Com relação aos sistemas operacionais, podemos considerar: 

I. Conjunto de programas que gerenciam os recursos do computador, como acesso ao disco, 

gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivos. 

II. Conjunto de editores de textos, banco de dados, planilhas eletrônicas para automação comercial. 

III. Conjunto de programas que faz a interface entre o usuário e o computador. 

IV. Conjunto de programas que tem como objetivo a segurança do computador, como firewall, antivírus 

e criação de cópias de segurança. 

É correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e III. 

b) I e IV 

c) I e II. 

d) Todas são corretas. 

e) Apenas I é correta. 

 Questão 34 

Sobre o procedimento de cópia de segurança (backup), é correto afirmar: 

I. Deve ser utilizado meio de armazenamento não volátil.  

II. A cópia deve ser guardada em local seguro, preferencialmente, diferente de onde estão os 

sistemas.  

III. O utilitário Backup pode ajudar a criar uma cópia das informações contidas no disco rígido do 

computador. Caso os dados originais no disco rígido sejam apagados ou substituídos por engano, 

ou se tornem inacessíveis devido a falhas do disco rígido, existe a possibilidade de usar a cópia 

para restaurar os dados perdidos ou danificados. 

VI. A existência de um plano de recuperação de desastres está associado a uma estratégia de backups 

freqüentes. 

 

a) Somente I e II estão corretas. 

b) Somente III e IV estão corretas. 

c) Somente I, II e IV estão corretas. 

d) Somente II e IV corretas. 

e) Todas estão corretas. 
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 Questão 35 

O BRoffice consiste em uma suíte de aplicativos para escritório. Esta é uma opção para quem 
precisa de programas para escritório com recursos avançados, mas não tem disponibilidade de 
verbas e não aceita pirataria. Com relação aos Aplicativos do Broffice é correto afirmar: 

a) Os aplicativos funcionam somente para ambiente Linux. 

b) Não possui software de apresentação. 

c) No Base é  possível criar e modificar tabelas, formulários, consultas e relatórios. 

d) Só é gratuito para empresas públicas. 

e) O Calc é uma calculadora simples semelhante à Calculadora do Windows. 

 Questão 36 

Ao realizar uma impressão a partir do comando Imprimir no menu Arquivo, podemos ter a 
alternativa de imprimir um conjunto de páginas. Nesse caso, se quisermos imprimir as páginas 1 
e 4 e da página 6 à página 10, a sintaxe a ser utilizada é:  

a) 1,4,6-10 

b) 1;4;6-10 

c) 1:4,6,10 

d) 1-4,6-10 

e) Todas as alternativas estão erradas. 

 Questão 37 

Um protocolo é uma convenção ou padrão que controla e possibilita uma conexão, 
comunicação ou transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira 
simples, um protocolo pode ser definido como "as regras que governam" a sintaxe, a semântica 
e a sincronização da comunicação. O protocolo que permite que um usuário, utilizando uma 
máquina A estabeleça uma sessão interativa com uma máquina B na rede, de modo que todas 
as teclas pressionadas na máquina A sejam repassadas para a máquina B, como se o usuário 
estivesse utilizando um terminal ligado diretamente a ela. Esse protocolo é conhecido como:  

a) NFS 

b) WWW 

c) SMTP 

d) Telnet 

e) DHCP 
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 Questão 38 

Em informática, um vírus de computador é um programa malicioso desenvolvido por 
programadores que, tal como um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si mesmo e 
tenta se espalhar para outros computadores, utilizando-se de diversos meios. Porém, além dos 
vírus, existem outras formas que podem causar dados ao usuário, como os programas que 
recolhem informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e transmite essa 
informação a uma entidade externa na internet, sem o seu conhecimento nem o seu 
consentimento. Muitos vírus transportam esses programas que visam roubar certos dados 
confidenciais dos usuários como, por exemplo, dados bancários. Esse tipo de programa é 
denominado: 

a) Vírus de boot 

b) Verme 

c) Spware 

d) Time Bomb 

e) Vírus de Macro 

 Questão 39 

Em uma planilha , se o conteúdo =(B1+C1)*$D$1 da célula A1 for copiado e colado na célula A5, 
esta última deverá ficar com o conteúdo:  

a) =($B$5+$C$5)*$D$5 

b) =(B5+C5)*D1 

c) =(B5+C5)*$D$1 

d) =(B5+C5)*D5 

e) =(B1+C1)*D1 

 Questão 40 

Os atalhos de teclado são combinações de duas ou mais teclas que, ao serem pressionadas, 
podem ser usadas para executar uma tarefa que normalmente exigiria um mouse ou dispositivo 
apontador. Os atalhos de teclado podem facilitar a interação com o computador, poupando seu 
tempo e esforço com o Windows e a internet. Supondo que você precisa abrir o menu iniciar, o 

mouse não funciona, e no seu teclado não existe a tecla com o logotipo . A alternativa que 
possibilita o acesso ao menu iniciar por meio de um atalho de teclado é: 

a) ALT+I 

b) CTRL+I 

c) CTRL+ESC 

d) F1 

e) ALT+TAB 



  20 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
Prova de Conhecimentos – 02/08/2009 

ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA PSICOLOGIA 
Edital n.º 1/2009 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO  
 Questão 41 

Considerando o modelo topográfico de personalidade que compreende o consciente, pré-
consciente e inconsciente, é correto afirmar: 

I. As qualidades de ser consciente, pré-consciente ou inconsciente aplicados aos fenômenos mentais 

não devem ser consideradas como um todo contínuo. Devem ser vistas como zonais, sofrendo 

gradações e sendo separadas por linhas divisórias pronunciadas. 

II. O consciente é definido como aspecto da função mental que, no momento em que são observados, 

estão dentro da consciência do indivíduo, o que inclui grande variedade de pensamentos, 

sensações e sentimentos, mas o importante é o indivíduo deles ter conhecimento e nele focalizar 

parte de sua atenção. 

III. A qualidade pré-consciente está relacionada àqueles processos mentais que estão num 

determinado momento, dentro do conhecimento consciente do indivíduo, mas a ele podem ser 

trazidos com o mínimo gasto de energia psíquica.  

IV. O inconsciente é definido por todas as funções mentais que não fazem parte da percepção 

consciente do indivíduo e que não exigem grande quantidade de energia psíquica para serem 

trazidos à consciência. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas I e IV estão corretas. 

e) Nenhuma alternativa está correta. 

 Questão 42 

Em relação aos mecanismos de defesa do ego é incorreto afirmar: 

a) Os mecanismos de defesa são funções que se estabelecem e se desenvolvem em cada indivíduo, 

fazendo parte de seu amadurecimento psicológico, para tratar e resolver tanto os conflitos 

intrapsíquicos quanto aqueles que surgem entre o organismo e o meio ambiente. 

b) O objetivo final dos mecanismos de defesa do ego é manter a natureza inconsciente dos impulsos e 

seus derivados, que devem ser eficientemente trabalhados para evitar a ansiedade e ajudar o organismo 

num estado homeostático de equilíbrio dinâmico, tanto intrapsiquicamente como no meio ambiente. 

c) Um outro mecanismo de defesa é o da sublimação, que é muito pouco amadurecido  e envolve 

modificação e troca progressiva no objeto e no impulso. 

d) Um dos primeiros e mais primitivos mecanismos do ego é o da negação, que implica intenção de 

proteger da percepção um estímulo sensorial, seja do ambiente externo, seja do interno. 

e) O mecanismo da projeção implica ato psicológico de exteriorizar, tirar de dentro aquelas coisas que 

a pessoa não aceita em si própria. 
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 Questão 43 

“A realidade não é simplesmente construída, mas sim socialmente edificada, ou seja, ela é 
fundamentalmente social”. Em relação à realidade psíquica é incorreto afirmar: 

a) Os papéis sociais não são importantes para a formação da realidade, já que eles já são 

determinados quando nascemos. 

b) Ela começa com os cinco sentidos, captando informações que vêm do exterior, tornando-se 

resultado do processamento e integração da informação colhida pelos nossos sentidos. 

c) A aprendizagem da realidade ocorre primeiramente com a família, sendo básica e fundamental. 

d) A realidade vai depender do processo de socialização do individuo com sua sociedade. 

e) A rotina é uma forma de conservar a realidade, já que o indivíduo segue seus hábitos sem 

mudanças bruscas. 

 Questão 44 

Em se tratando de Depressão Bipolar, é correto afirmar que: 

a) O quadro clínico é semelhante ao do episódio depressivo maior, porém com sintomatologia atenuada e 

duração mais prolongada (pelo menos 2 anos). São comuns letargia, inércia (piores pela manhã), 

anedomia, dificuldades de concentração, sentimentos de inadequação e baixa autoestima. 

b) Em depressão menos acentuada, o paciente pode negar sentimento de tristeza e concentrar suas 

queixas em dores e desconfortos físicos (cefaléia, epigastralgia, dor precordial), insônia ou 

inapetência na ausência de doença física. 

c) Experimentam com maior frequência retardo psicomotor, sintomas atípicos (paralisia em chumbo, 

hirpersonia e hiperfagia) e sintomas psicóticos. História de resistência ou fracasso do tratamento 

com antidepressivos e sintomas hipo/maníacos. 

d) Trata-se de depressão grave, na qual ocorrem sintomas psicóticos (delírios e/ou alucinações), os 

quais podem ser congruentes ou incongruentes com o humor. Os delírios comumente são de ruína 

financeira ou moral, doença, culpa, morte ou aniquilação. 

e) Assim como a depressão, a mania é caracterizada por alterações no humor, na cognição, na 

psicomotricidade e nas funções vegetativas, porém com características opostas àquelas observadas 

na depressão. 

 Questão 45 

Considere as afirmações sobre os conceitos da Loucura e da Afetividade. 

( ) A noção de loucura dos séculos XVII e XVIII estava intimamente conectado às idéias de 

perturbação da razão e deterioração intelectiva. 

( ) Do ponto de vista do século XXI, pode-se dizer que o século XVIII apresentava uma noção pouco 

inteligível de loucura. 

( ) A relação entre as emoções com a loucura começa a clarificar entre os alienistas: podia ser tanto 

a causa como a consequência da doença mental. 

( ) A concepção dominante de depressão como equivalente à loucura persistiu durante toda a Idade 

Média até o inicio do Iluminismo, emergindo junto com as ideias unitárias do século XVII. 
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a) V, F, V, F 

b) V, V, V, F 

c) F, V, V, V 

d) F, F, V, V 

e) V, V, F, V 

 Questão 46 

“Um estudo completo das manifestações sexuais da infância provavelmente revelaria os 
caracteres essenciais do instinto sexual e nos mostraria o curso de seu desenvolvimento e a 
maneira pela qual ele se consolida a partir de várias fontes”. A respeito da sexualidade infantil é 
correto afirmar: 

a) O chupar o dedo já aparece na primeira infância e pode continuar na maturidade ou mesmo persistir 

por toda a vida. Consiste na repetição rítmica de um contato sugador através da boca (ou lábios). 

Não há dúvida de que a finalidade deste procedimento é conseguir prazer sexual. 

b) A primeira fase é a oral, ou como poderia ser chamada, a organização sexual pré-genital canibal. 

Aqui a atividade sexual ainda não se separou da ingestão de alimentos, nem são correntes opostas 

dentro da atividade diferenciada. 

c) Existem três características essenciais de uma manifestação sexual infantil. Em sua origem ela tem 

um objeto sexual e este é dominado por uma zona erógena, ai então ela se liga a uma das funções 

somáticas vitais. 

d) A curiosidade de ver os órgãos genitais de outras pessoas, logo se torna manifesta sem que haja 

nenhum obstáculo erguido pelo sentimento de vergonha na criança. 

e)  A escolha do objeto sexual ocorre apenas em uma fase, na puberdade, e  determina o resultado 

final da vida sexual. 

 Questão 47 

Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as alternativas relacionadas aos processos grupais. 

( ) O processo grupal pode ser utilizado como terapia coadjuvante numa série de condições 

médicas, tais como: diabéticos, obesos, hipertensos, transplantados, mastectomizados e 

colostomizados. 

( ) O trabalho em grupo não é bem indicado em casos de pacientes psicóticos, com transtornos 

afetivos e adições. 

( ) O grupo favorece a troca de experiências, propicia discussões e análises de temas significativos, 

em que os participantes tornam-se recursos para a aprendizagem dos outros. 

( ) Os grupos de autoajuda têm como finalidade oferecer apoio mútuo para superar sentimentos de 

angústia, depressão e desadaptação provocados pela doença. 

a) V, V, V, V 

b) F, V, V, V 

c) V, V, F, F 

d) V, F, V, V 

e) V, F, F, V 
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 Questão 48 

A respeito da terapia em família é correto afirmar: 

a) O terapeuta de família não deverá iniciar tomando posições de liderança. Teoricamente a família e o 

terapeuta devem partir de objetivos distintos. 

b) O terapeuta deve ter em mente que a família ao perder seu contexto por mudança de domicílio, 

pode ter seus membros mais fortalecidos, os quais poderão funcionar em nível de competência 

maior que em circunstância em que o contexto extrafamiliar não apoie. 

c) O terapeuta forma uma ideia da família como um todo depois de um primeiro exame de certos 

aspectos básicos da estrutura. A partir da mais simples informação obtida num telefonema 

marcando a primeira consulta ou gravada no registro de admissão em uma clínica, o terapeuta pode 

desenvolver algumas suposições sobre a família. 

d) Para a terapia familiar o sinal de menor importância é a composição familiar. Até porque as 

configurações de famílias comumente encontradas são as de quatro gerações, de suporte, 

acordeon, flutuante, hóspedes e estruturadas. 

e) Somente no processo de investigação individual do terapeuta, neste momento sem coparticipar com 

a família, pode o terapeuta chegar a conhecer as transações dessa família.  
  
 Questão 49 

Assinale Falso ( F ) ou Verdadeiro (V), de acordo com a lei 8.080/ 1990. 

( ) O Ministério da Saúde acompanhará, por meio de seu sistema de auditoria, a conformidade à 

programação aprovada da aplicação dos recursos repassados aos Municípios; constada a 

malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá à Secretaria Municipal de Saúde 

aplicar medidas previstas em lei. 

( ) São fontes os recursos do SUS provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo 

da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações patrimoniais e 

rendimentos de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS – e rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais. 

( ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

( ) Os critérios e valores para a remuneração de serviço e os parâmetros de cobertura assistencial 

serão estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, onde houver, ou na 

ausência deste, pelo Conselho Estadual de Saúde. 

a) V, F , V, F 

b) F, V, V,  F 

c) F, F, V, V 

d) V, V, F, V 

e) F, V, V, V 
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 Questão 50 

De acordo com a lei 8.080/1990 é correto afirmar: 

a) O orçamento de Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde – SUS – os recursos 

necessários à realização de suas finalidades, tendo em vista as metas da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais da administração direta constitui o Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Entende-se por vigilância epidemiológica para fins da lei 8080, um conjunto de atividades que se 

destina, por meio das ações de vigilância  epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e à reabilitação da saúde dos 

trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

d) É atribuição do Município identificar os serviços estaduais e municipais de referência nacional para 

o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde. 

e) Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, Manual de Atenção Básica de saúde para a Pessoa Idosa, 

Programa de Educação Permanente a Distância, Acolhimento, Assistência Farmacêutica e Atenção 

Diferenciada e Atenção domiciliar são ações estratégicas da SAÚDE DO IDOSO no PACTO EM 

DEFESA DO SUS. 

 Questão 51 

A respeito da terapia em família, é incorreto afirmar: 

a) Terapia familiar requer o uso de si mesmo. 

b) O terapeuta da família não pode observar de fora. Ele tem que ser parte de um sistema de pessoas 

interdependentes. 

c) A realidade só pode ser vista da perspectiva que o terapeuta tem de fora do sistema. 

d) A espontaneidade do terapeuta é restringida pelo contexto da terapia. O terapeuta, cujo papel é 

influenciar e prover mudanças em pessoas, está dentro do campo, o qual observa e influencia. Suas 

ações, ainda que reguladas pelas metas da terapia, são o produto do seu vínculo com a família cliente. 

e) O terapeuta tem liberdade para fazer tudo o que lhe parece certo, desde que se mantenha dentro da 

estrutura harmônica. 

 Questão 52 

Marque (V) verdadeiro ou (F) falso para as alternativas relacionadas às psicoterapias. 

( ) O objetivo principal do tratamento é o alívio ou a melhora dos sintomas, sem que se esperem 

mudanças na estrutura subjacente do caráter ou na solução dos conflitos básicos.  

( ) O objetivo da psicoterapia é sempre seguir a corrente e apoiar o paciente que atravessa aguda 

crise em sua vida, ou a exacerbação de sua doença, sem tentar modificar a perturbação 

psicológica crônica subjacente.  
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( ) A estratégia da terapia de apoio é permitir que o paciente conserve a repressão, trabalhando-se, no 
tratamento, apenas com elementos da vida mental, naquele momento, conscientes ou pré-conscientes. 

( ) Tornando-se consciente alguns aspectos da vida mental com o tempo, o alívio rápido dos 
sintomas passa a ter importância secundária, na presunção de que se um conflito inconsciente 
causador de sintoma se torna consciente e for elaborado e resolvido, os sintomas não serão mais 
psicologicamente necessários e desaparecerão com o tempo.  

( ) Na terapia dirigida ao insight, usa-se a técnica que auxilia a compreensão dos conflitos momentâneos, 
aumentando o alcance do conhecimento dos processos mentais do próprio paciente. 

a) V, V, F, V, F. 

b) F, V, V, V, V. 

c) V, F, V, V, F. 

d) V, F, V, F, V. 

e) V, F, F, V, V. 

 Questão 53 

“A teoria de Piaget postula a seguinte sequência de estágios ou períodos do desenvolvimento 
cognitivo: (1) o período sensório-motor dos bebês; (2) o período pré-operatório do início da 
infância; (3) o período operatório-concreto posterior na infância; (4) o período operatório-formal 
da adolescência”. A respeito da teoria cognitiva de Piaget, é incorreto afirmar: 

a) A criança progride de uma forma de representação pela ação física para uma forma simbólica e daí 
para uma ação mental. 

b) A criança do operatório-concreto acredita que o mundo foi criado para ela e a partir dessa suposição 
ela revela seu egocentrismo. 

c) Os bebês têm sistemas cognitivos fundamentalmente diferentes, em alguns aspectos, daqueles dos 
humanos mais velhos. 

d) As crianças mais velhas têm maior probabilidade de alcançar uma análise perspectiva mais 
equilibrada, “descentrada”. 

e) Na fase pré-operacional, a criança se baseia na contiguidade, denominando-se raciocínio sincrético. 

 Questão 54 

A respeito da esquizofrenia é incorreto afirmar: 

a) A esquizofrenia é uma doença complexa que pode requerer um “triplo golpe”. 

b) Os fatores que levam uma vulnerabilidade ao transtorno são, entre outros, complicações 

obstétricas, fatores ambientais estressantes ou um processo de podagem agressivo na 

adolescência, ocorrendo uma disfunção hipocampal. 

c) A esquizofrenia é uma doença transmitida geneticamente e o risco da doença nos descendentes é 

maior se o pai, em vez da mãe, tem a doença, devido à falha no cromossomo X. 

d) Alguns dos sintomas dessa doença são: distúrbios de relacionamento e afeto, associações soltas 

(pensamento desorganizado) e dificuldade para determinar a realidade e a fantasia. 

e) Alucinações e delírios são fatores que quase sempre aparecem nesse transtorno. 
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 Questão 55 

“O delírio é uma crença que é de fato não verdadeira, mas é sustentada inabalavelmente diante 
de provas em contrário, e que não podem ser explicadas como permissíveis dentro dos limites 
normais do meio cultural do paciente.” A respeito dessa afirmação é incorreto afirmar: 

a) O delírio não é meramente um ponto de vista fortemente definido: é absolutamente mantido como 

parte da personalidade, uma convicção, de tal forma que renunciar a ele não é meramente 

intolerável, mas inconcebível. 

b) Alucinações não ocorrem visualmente, mas por meio de odores e sensações da pele são muito comuns. 

c) As crenças delirantes são falsas. 

d) No começo o paciente pode ouvir pancadas ou ruídos indistintos quando está num ambiente quieto, 

e começa a observar cada vez mais atentamente estes sons. 

e) A crença é um delírio devido à maneira característica como é mantida com segurança, diante da 

prova e não dependendo dela. 

 Questão 56 

Considerando a atuação do psicólogo na área de saúde é correto afirmar: 

I. Sua atuação pode ser nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde e visa a 

facilitar a relação do indivíduo com a doença, bem como buscar o fortalecimento para lidar com as 

situações de crise. 

II. É uma atuação frequentemente interdisciplinar que requer do psicólogo habilidade  para atuar em 

grupos. 

III. A atuação do psicólogo em hospitais necessita adaptação das técnicas aos espaços diferenciados 

de atendimento, como, por exemplo, em UTI, leito hospitalar, emergência. 

IV. Este campo de trabalho está em crescimento no Brasil. Prova disso é o fato de o Ministério da 

Saúde exigir a inclusão de psicólogo em equipes de saúde, por exemplo, em equipes de UTI e do 

Programa de Saúde da Família. 

V. A inserção do psicólogo nos serviços de saúde é um instrumento importante na consolidação do 

SUS, pois possibilita uma atuação social, interativa, coletiva e local, visando a fortalecer os laços de 

compromisso e responsabilidade de todos os atores envolvidos. 

a) II e III estão corretas. 

b) I, II, III, V estão corretas. 

c) I, IV e V estão corretas. 

d) II, III e V estão corretas. 

e) Nenhuma das anteriores está correta. 
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 Questão 57 

A respeito das psicopatologias é correto afirmar: 

a) A psicopatologia está relacionada apenas com a presença e a intensidade do conflito. 

b) É o resultado de distúrbios ou distensões nos processos mentais implicados no equilíbrio 

psicológico dinâmico. 

c) Sintomas neuróticos aparecem sempre em forças e fatores internos do indivíduo, que não estejam 

originalmente relacionadas com o princípio da realidade e com o processo secundário. 

d) É reconhecido como um ponto de fixação psíquica o conflito infantil não resolvido e que seja 

considerado maior que o normal. 

e) Embora sejam muito variadas as mesclas de impulso e defesa nas proporções com que se 

apresentam no final do sintoma neurótico, a incidência dos processos do id, ego e superego não 

pode ser vista em todas essas formações de compromisso. 

 Questão 58 

Assinale Verdadeiro ( V ) ou Falso ( F ), de acordo com a Portaria 399/GM/ 2006. 

São metas do Pacto de Saúde 2006: 

( ) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 

2006, é um dos objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero.  

( ) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, em 2006, conforme protocolo. 

( ) Reduzir em 15% a razão de mortalidade materna, em 2006. 

( ) Reduzir a mortalidade neonatal em 25%, em 2006. 

a) V, V, V, F 

b) V, F, F, V 

c) F, V, V, F 

d) V, V, F, F 

e) F, F, F, V 

 Questão 59 

Assinale Falso (F) e Verdadeiro (V) para as afirmações sobre As Noções de Paradigma e Ciência 
Normal Aplicada à Psicologia e depois marque a alternativa correta. 

( ) A Psicanálise visa a compreender as forças inconscientes em sua luta contra as exigências da 

realidade e define a "interpretação" como o instrumento adequado para tanto. 

( ) O Comportamentalismo, tanto na versão associacionista russa quanto na vertente ambientalista 

norte-americana, dá ênfase às ações exteriores do organismo, repudiando conceitos mentalistas 

tidos como impossíveis de serem apreendidos objetivamente, o que encaminha as ações do 

pesquisador para métodos de observação e registro do comportamento observável. 
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( ) Ao rever seu escrito e introduzir a expressão matriz disciplinar, Vygotsky esclareceu que seria 

preferível referir-se a conjuntos compostos por "crenças", "valores" e expressões que permitem 

"generalizações simbólicas" sobre o objeto em estudo, conjuntos estes que são compartilhados 

por diferentes grupos. 

( ) O campo da Psicologia talvez possa ser mais bem caracterizado, portanto, como um campo em 

que os paradigmas surgem como inéditos e revolucionários, rompendo uns com os outros. 

( ) Piaget apresenta uma teoria para explicar as formas elementares do conhecimento e o modo 

como estas formas se desenvolvem, da criança ao adulto, o que sugere ao cientista a 

necessidade de trabalhar com métodos de observação e entrevista clínica para apreender a 

mudança das estruturas cognitivas. 

a) V, V, F, F, F 

b) V, V, F, V, V 

c) F, F, V, V, F 

d) F, V, V, F, V 

e) V, V, V, F, F 

 Questão 60 

Assinale a alternativa correta. 

Sobre a Psicologia Comunitária, pode-se afirmar: 

a) Sua forma de atuação é, principalmente, proferindo palestras e transmitindo seu conhecimento aos grupos. 

b) A sua forma de atuação continua sendo a mesma, valorizando o intrapsíquico, porém inserida em 

lutas por melhores condições de vida. 

c) É uma forma de atuação relativamente nova, que visa a uma aproximação com o cotidiano das 

pessoas, com o objetivo de contribuir para uma melhoria na qualidade de vida. 

d) Procura levar o conhecimento científico, mantendo as mesmas técnicas, ao maior número de 

pessoas possível. 

e) Está relacionada exclusivamente a instituições como igrejas, comunidades de bairro, ou seja, 

grupos formados legalmente. 

 Questão 61 

Com relação à atuação em Saúde Mental, assinale a alternativa incorreta. 

a) A saúde mental pode ser considerada como resultante das condições de vida social em interação 

com a estrutura psíquica do homem. 

b) A atuação em saúde mental deve visualizar o indivíduo com atenção integral à saúde, ou seja, na 

perspectiva biopsicossocial. 

c) Na saúde pública brasileira, até recentemente, a atuação do psicólogo estava restrita à área de 

saúde mental, com priorização do atendimento clínico. 

d) A ação do psicólogo em hospitais psiquiátricos deve ser norteada pela orientação médica  da 

psiquiatria clássica, devido à necessidade de uso de medicação nas condições de internação. 

e) A prevenção significa criar estratégias para evitar o aparecimento da doença mental, o que requer 

também ações de políticas públicas. 
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 Questão 62 

Assinale a resposta correta. 

a) A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova e, como 

tal, implica construção contínua de novas estruturas.   

b) A Psicanálise defendia uma concepção atomista, segundo a qual as operações e processos mentais 

são a organização de sensações elementares, que se associam. 

c) Henri Wallon coloca que: dos 7 anos aos 11 anos é o período em que o indivíduo consolida as 

conservações de número, substância, volume e peso.  

d) O Behaviorismo (ou psicologia da forma) nasceu por oposição à Psicologia do século XIX, que tinha 

como objeto os estados de consciência . Os elementos mais simples seriam as sensações, que 

associadas, somadas, constituiriam a percepção. 

e) A Teoria da Aprendizagem, como a de Piaget e a de Freud, volta-se principalmente para o 

comportamento manifesto da criança. 

 Questão 63 

Considere as afirmações sobre Psicologia Social e marque a alternativa incorreta. 

a) Tem como conceito básicos a atividade, a consciência e a identidade e como objetivo conhecer o 

indivíduo naquilo que lhe é específico e nas suas manifestações sociais. 

b) A identidade é a denominação dada às representações e sentimentos que o indivíduo desenvolve a 

respeito de si próprio e é entendido como algo estático e acabado. 

c) Busca responder à questão de como o homem é sujeito da História e de como ele será mais ou 

menos atuante, dependendo do grau de autonomia e de iniciativa que alcança. 

d) A atividade humana é a base do conhecimento e do pensamento do homem. 

e) A consciência não se limita ao saber lógico, inclui o saber das emoções, dos sentimentos, dos 

desejos. 

 Questão 64 

Considere as seguintes informações sobre os Transtornos de Ansiedade: 

I. Incluem um grupo de transtornos em que a ansiedade é o principal sintoma (ansiedade 

generalizada e transtornos do pânico) ou é experimentada quando o indivíduo tenta controlar certos 

comportamentos de inadaptação (transtornos fóbicos e obsessivo-compulsivos e o transtorno de 

estresse pós-traumático). 

II. Destacam-se 4 tipos de sintomas de ansiedade: somáticos, cognitivos, comportamentais e esquiva. 

III. Uma crise de pânico caracteriza-se por um episódio de apreensão ou terror agudo e esmagador, no 

qual o indivíduo tem certeza de que algo terrível está prestes a acontecer. Essa sensação 

geralmente é acompanhada por sintomas como palpitações cardíacas, falta de ar, perspiração, 

tremores musculares, desfalecimento e náusea.  

IV. O DSM-IV divide os transtornos fóbicos em três grandes categorias: fobias simples, fobias sociais e 

agorafobia. 
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Quais estão corretas? 

a) I, II, III, IV. 

b) Apenas I, II e IV. 

c) Apenas I, III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) Apenas II, III e IV. 

 Questão 65 

“O poder é uma realidade que, semelhante à comunicação e à ideologia, pode ser percebido 
como onipresente nos grupos, nas comunidades, em qualquer sociedade.” A respeito do poder, 
é incorreto afirmar: 

a) Ele perpassa todos os “departamentos” do cotidiano, está presente na maioria das vezes sem ser 

percebido, em todos os meandros e momentos da vida social. 

b) São definidas duas formas de poder básicas: o poder como recurso, ou seja, como capacidade de 

dirigir e o poder como relação, em que para ser, um necessita do outro. 

c) O “poder serviço” é uma relação em que colocamos nossa capacidade, nossos recursos a serviço 

de outros. 

d) A relação de dominação como poder pode se dar de maneira indireta, caracterizando as pessoas, 

ou grupos, como portadores de tais e tais qualidades. 

e) A autoridade é uma forma de exercer o poder, nunca sendo positivo já que é um poder de 

dominação que reivindica um exercício de domínio e hegemonia sobre os outros. 

 Questão 66 

Com relação à Norma Operacional da Assistência à Saúde NOB- SUS/1996, assinale a alternativa 
correta. 

a) O conjunto de diretrizes apresentadas nessa Norma Operacional da Assistência à Saúde articula-se 

em torno do pressuposto de que, no atual momento da implantação do SUS, a ampliação das 

responsabilidades dos órgãos federais na garantia de acesso aos serviços de atenção básica, a 

regionalização e a organização funcional do sistema são elementos centrais para o avanço do 

processo. 

b) Ao final do ano de 1998, a habilitação nas condições de gestão previstas na NOB-SUS 01/96  

atingia mais de 95% do total dos municípios do país. A disseminação desse processo possibilitou o 

desenvolvimento de experiências municipais exitosas e a formação de um contingente de 

profissionais qualificados em diferentes áreas da gestão do SUS. 

c) A implantação das Normas Operacionais Básicas do SUS – NOB-SUS 91 –, em especial das NOB – 

SUS 93 e 96 – além de promover uma integração de ações entre as três esferas de governo, 

desencadeou um processo de descentralização intenso, transferindo para os estados  e, 

principalmente, para os municípios, um conjunto de responsabilidades e recursos para a 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, antes concentradas no nível federal. 
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d) Agregava-se a esse cenário a peculiar complexidade da estrutura político-administrativa 

estabelecida pela Constituição Federal de 1985, em que os três níveis de governo são autônomos, 

com vinculação hierárquica. 

e) A NOAS-SUS utiliza-se de regulamentações passadas e  possibilita a  assistência, considerando os 

Índices  já obtidos e enfocando os desafios a serem superados no processo permanente de 

consolidação e aprimoramento do Instituto Nacional de Seguro Social. 

 Questão 67 

Leia o texto abaixo. 

“A escolha de uma ___________ é uma tarefa evolutiva, resultado de um longo_____________ 
que se inicia na ________________ e se transforma conforme o desenvolvimento da 
personalidade”. 

(LEVENFUS, 1997:p.97). 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto. 

a) carreira/ processo/ puberdade 

b) carreira/caminho/adolescência  

c) profissão/caminho/puberdade 

d) profissão/ processo/infância  

e) profissão/aprendizado/adolescência. 

 Questão 68 

Assinale (V) verdadeiro e (F) falso para as afirmações sobre a Psicanálise e Freud e depois 
marque a alternativa correta. 

( ) Freud foi um determinista rígido que acreditava que todo o comportamento tem causa; ações, 

assim como pensamentos e sentimentos, não ocorrem acidentalmente, ou por acaso. 

( ) No começo de sua carreira, Freud chegou à conclusão de que a hipnose poderia auxiliar na 

descoberta das razões fundamentais de problemas psicológicos.  

( ) Foucault descobriu que era possível que os sintomas da histeria fossem produzidos em pacientes 

sob hipnose. 

( ) Em 1923, Freud publicou o Ego e o Id, que apresentou uma outra maneira de se enxergar a 

personalidade: de um modelo estrutural que consiste em id, ego e superego. 

( ) O Superego começa a se desenvolver logo após o nascimento, enquanto o bebê começa a 

interagir com o seu ambiente. 

a) V, V, V, F, V 

b) F, F, V, V, V 

c) V, V, F, V, F 

d) V, F, F,V, V 

e) V, V, V, V, V 
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 Questão 69 

O que é falar de gênero para a Psicologia Social?  

Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) É reconhecer também que, em um dado momento histórico, sociedades construíram a quebra 

desse equilíbrio dinâmico da espécie humana, resultando na cultura do patriarcado que estrutura e 

organiza a vida coletiva, baseada na visão de que as relações masculinas prevalecem sobre as 

femininas. 

b) É reconhecer que os agrupamentos sociais construíram modos de vida ao longo da história, que 

determinaram papéis específicos para machos e fêmeas: homens e mulheres. 

c) Homens e mulheres passam a percorrer caminhos diferentes quanto à constituição física e psíquica, 

à construção de valores, a crenças, a hábitos, a comportamentos, a preferências, à imagem 

corporal etc. 

d) Gênero para a Psicologia Social é valorizar as diferenças como elementos que garantem o equilíbrio 

da espécie humana. 

e) É falar da igualdade entre masculino e feminino -  gênero é biológico e não social. 

 Questão 70 

“Ao crescer, o indivíduo liberta-se da autoridade dos pais, o que constitui um dos mais 
necessários, ainda que mais dolorosos resultados do curso do seu desenvolvimento.” A 
respeito dessa fase de transição entre a dependência familiar e a posterior separação que a 
criança vive, é incorreto afirmar: 

a) A criança pequena tem um desejo intenso de se igualar aos pais (isto é, ao progenitor do mesmo 

sexo) e ser grande como seu pai e sua mãe. 

b) As pessoas a quem a criança se acha ligada no inicío da vida são os pais, irmãos e irmãs. Todos 

que vêm a conhecer mais tarde tornam-se figuras substitutas desses primeiros objetos de seus 

sentimentos. 

c) A mãe é identificada pelo menino como perturbadora máxima de sua vida instintiva; torna-se um modelo 

não apenas a ser imitado, mas também a ser eliminado para que possamos tomar o seu lugar. 

d) O sexo influencia as tendências da criança, já que o menino tem maiores tendências de sentir 

hostilidade contra o pai do que contra a mãe, tendo um desejo bem intenso de libertar-se mais do 

pai que da mãe. 

e) Os pequenos fatos da vida da criança que a tornam descontente, fornecem-lhe um pretexto para 

começar a criticar os pais. 
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 Questão 71 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Considera-se criança, para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a pessoa até doze 

anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

b) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 

c) A prioridade de atendimento à criança e ao adolescente implica proteção e socorro em única e 

exclusivamente em circunstâncias de risco. 

d) Prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente que é dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida. 

e) Na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser levados em conta os fins 

sociais a que ele se dirige. 

 Questão 72 

Assinale a alternativa correta. 

a) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

não são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, por meio de prontuários 

individuais. 

b) Os estabelecimentos de atendimento à saúde não são obrigados a proporcionar condições para a 

permanência em tempo integral dos pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou 

adolescente. 

c) É assegurado à gestante, por meio do Sistema Único de Saúde, o atendimento pré-natal e perinatal. 

d) Os hospitais e demais estabelecimentos, públicos e particulares, de atenção à saúde de gestantes, não 

são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 

e) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, 

não são obrigados a proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, cabendo-lhes prestar orientação aos pais no sentido de indicar 

procedimentos a serem realizados. 

 Questão 73 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 

qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

b) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a falta ou a carência de recursos materiais 

constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do pátrio poder. 

c) Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta.  

d) O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

e) Aos pais cabe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 
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 Questão 74 

Assinale a alternativa incorreta, segundo o disposto na Lei 11.340/06. 

a) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. 

b) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras a violência moral, 
entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 

c) As formas de violência contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha não contemplam a violência 
moral que é englobada pela violência psicológica. 

d) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras a violência patrimonial, 
entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
seus objetos. 

e) São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras a violência psicológica, 
entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões. 

 Questão 75 

Assinale a alternativa correta. 

a) Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a 
autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, no prazo de dez dias, as 
providências legais cabíveis. 

b) Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular 
da mulher, o juiz não poderá determinar liminarmente a restituição de bens indevidamente 
subtraídos pelo agressor à ofendida. 

c) O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua 
integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 
administração pública direta ou indireta. 

d) O Ministério Público intervirá, mesmo quando for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

e) As mulheres estrangeiras não estão protegidas pela Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha. 

 Questão 76 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Não cabe ao idoso o direito a alimentos. 

b) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à cidadania. 

c) É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

d) O envelhecimento é um direito personalíssimo; e a sua proteção, um direito social. 

e) O direito à liberdade, assegurado pelo Estatuto do Idoso, compreende, entre outros, faculdade de 

buscar refúgio, auxílio e orientação. 
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 Questão 77 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público prover alimentos, no âmbito da assistência social. 

b) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS. 

c) Ao idoso internado ou em observação não é assegurado o direito a acompanhante. 

d) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de reabilitação orientada 
pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

e) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Contudo, não estando o idoso em 
condições de proceder à opção, esta poderá ser feita pelo curador, quando o idoso for interditado. 

 Questão 78 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) Constitui obrigação das entidades de atendimento ao idoso manter arquivo de anotações onde 
constem data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, 
cidade, relação de seus pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se 
houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. 

b) A prioridade na tramitação dos processos e procedimentos judiciais cessará com a morte do idoso 
beneficiado, não se estendendo em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com 
união estável, ainda que seja maior de 60 (sessenta) anos. 

c) Ao idoso, é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução 
dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou 
superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância. 

d) Para que se consolide o atendimento prioritário, será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos 
e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. 

e) Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios 
de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade é crime punido nos termos do Estatuto do Idoso. 

 Questão 79 

Assinale a alternativa correta. 

a) A internação das pessoas acometidas de transtorno mental, em qualquer de suas modalidades, 
será primeiramente indicada como forma de tratamento. 

b) A internação psiquiátrica será realizada independente de laudo médico circunstanciado que 
caracterize os seus motivos. 

c) Constitui crime punível com reclusão recusar, sem justa causa, a inscrição de aluno em 
estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da 
deficiência que porta. 

d) A internação compulsória é aquela que se dá com o consentimento do usuário. 

e) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou terapêuticos poderão ser realizadas sem o 
consentimento expresso do paciente, ou de seu representante legal. 
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 Questão 80 

São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, exceto 

a) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 

alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

b) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios mais invasivos possíveis. 

c) ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 

d) ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 

e) ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 


