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03. A informação central dada pelo texto é:
a)

1ª Parte – Português
TEXTO 1

b)

A genética das cavernas

c)

Quando os primeiros humanos chegaram à Europa e à
Ásia, há 40 mil anos, aquela terra já era habitada por
outros indivíduos – os neandertais viveram por 150 mil
anos nessa região. Eles eram baixos e musculosos (1,60
metro e 84 quilos em média), tinham o queixo recuado e
faces alongadas e projetadas para a frente. A caixa
craniana baixa, e também comprida, abrigava um cérebro
maior que o nosso. Com eles, dividimos um ancestral
comum, separado em espécies diferentes há quase 700
mil anos.

d)
e)

04. Assinale a opção INCORRETA quanto aos aspectos
gramaticais do texto:
a)

b)

Desde que os primeiros ossos do homem de neandertal
foram encontrados em 1856, na Alemanha, no Vale de
Neander (Neanderthal, em alemão), a ciência tenta
responder a inúmeras perguntas a respeito da espécie. Na
semana
passada,
um
grupo
internacional
de
pesquisadores conseguiu um feito notável. Liderados pelo
geneticista sueco Svante Pääbo, conseguiram pela
primeira vez sequenciar o genoma de um ser extinto –
exatamente o nosso primo neandertal. “Isso nos dá uma
nova perspectiva da relação entre eles e os primeiros
humanos – uma perspectiva genética”, diz Ed Green,
professor de engenharia biomolecular da Universidade da
Califórnia e um dos autores da pesquisa. “Agora, podemos
nos concentrar nas regiões do nosso genoma que
parecem ser diferentes do deles para identificar o que nos
torna verdadeiramente humanos”, afirmou Green à ISTOÉ.
01. Assinale a alternativa que NÃO
característica do texto 1:
a)
b)
c)
d)
e)

02. ‘dividimos um ancestral comum’. Em qual das
alternativas abaixo está a frase na qual a palavra tem o
mesmo significado que o termo sublinhado?
a)
b)
c)
d)
e)

c)

d)

e)

contém uma

Apresenta uma informação nova relativa a
elementos da realidade.
No primeiro parágrafo fica claro o caráter
introdutório permitindo ao leitor identificar
assunto.
Linguagem popular com grau de formalidade
variando de acordo com o veículo de circulação
(revista).
A fala do entrevistado aparece transcrita a partir
do discurso direto.
Procura, no parágrafo inicial, situar o leitor no
contexto no qual se insere o tema abordado.

O professor esclareceu que a resposta estava nos
ângulos comuns de um sólido.
Um dia comum traz cerca de 2 mil visitantes ao
sítio arqueológico.
Pelo modo comum como se vestiam, foram
julgados pobres.
O comum dos alunos prefere não ter aulas aos
sábados.
É comum que os ânimos se alterem em épocas
de eleição municipal.

A descrição detalhada do aspecto físico do
Neandertal.
A descoberta de um ancestral comum ao
Neandertal e o sapiens sapiens.
A busca da ciência em encontrar fósseis de
ancestrais humanos.
O mapeamento do genoma de um ser extinto.
O desejo de se saber o que nos torna realmente
humanos.

‘Na semana passada, um grupo internacional de
pesquisadores conseguiu um feito notável.’
O termo sublinhado funciona como núcleo de um
predicado verbal.
‘A caixa craniana baixa, e também comprida,
abrigava um cérebro maior que o nosso.’
O verbo em destaque refere-se a fato que se
prolongou por algum tempo, no passado.
“Agora, podemos nos concentrar nas regiões do
nosso genoma que parecem ser diferentes do
deles para identificar o que nos torna
verdadeiramente humanos”
Todos os verbos empregados na frase transmitem
eventos posteriores ao momento da enunciação.
‘Desde que os primeiros ossos do homem de
neandertal foram encontrados em 1856, na
Alemanha, no Vale de Neander (Neanderthal, em
alemão), a ciência tenta responder a inúmeras
perguntas a respeito da espécie.’
O modo verbal indica que o enunciado é tomado
pelo falante como algo certo.
‘aquela terra já era habitada por outros indivíduos’
O termo sublinhado é uma forma verbal com valor
equivalente ao de um adjetivo.

TEXTO 2
TRADUZIR-SE
Uma parte de mim é todo mundo:
outra parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão:
outra parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera:
outra parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta:
outra parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente:
outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem:
outra parte; linguagem.
Traduzir uma parte na outra parte
- que é uma questão de vida ou morte –
será arte?
(Ferreira Gullar)
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05. Podemos afirmar que as imagens do poema acima
são construídas a partir da:
a)
b)
c)
d)
e)

08. Pode-se perceber que o resultado da pesquisa
relaciona:

intolerância
oposição
compreensão
linguagem
gramática

a)
b)
c)
d)
e)

Brasil e Estados Unidos.
Corrupção e percepção da corrupção.
Pesquisas e resultados.
Corrupção e PIB.
Corrupção e investimentos.

06. Considere a afirmação INCORRETA sobre o texto:
a)
b)
c)
d)
e)

O tempo verbal predominante é o presente do
indicativo que serve também para demonstrar o
caráter reflexivo do texto.
Pode-se afirmar que a predominância de
elementos concretos confirma a abordagem
imagética do texto.
O emprego do verbo ‘ser’ é uma constante no
texto, embora algumas vezes esteja elíptico.
O poema foi construído a partir de paralelismos
repetidos nos períodos de cada estrofe.
A pontuação auxilia na percepção do
encadeamento dos versos.

TEXTO 3
Brasil perde mais de R$ 40 bi por ano com corrupção,
afirma estudo da Fiesp
09. A expressão em destaque ‘cara’ revela:
A corrupção custa ao Brasil pelo menos R$ 41,5 bilhões
por ano, ou 1,38% do PIB. Essa perda resulta do desvio
direto de verba pública e também de perda de eficiência de
investimentos, distorções na concorrência e falta de
segurança para os empreendimentos. A conclusão é do
relatório “Corrupção: custos econômicos e propostas de
combate”, da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp).

a)
b)
c)
d)
e)

10. Sobre a regência dos verbos na charge:

O cálculo foi feito a partir de comparações em um grupo de
95 nações. O estudo encontrou uma fortíssima relação
entre a desconfiança de uma sociedade sobre como seu
governo cuida da verba pública (no Brasil, essa
desconfiança é bem alta) e o desempenho ruim do país em
outros indicadores bem objetivos e diretamente
relacionados à produtividade econômica, como eficiência
administrativa do governo, cumprimento da lei, risco para
investidores e competitividade econômica em relação a
outras nações. O resultado é que se a corrupção, ou a
percepção da corrupção, no Brasil fosse reduzida para um
nível similar ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do
nível utópico de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais
seriam colocados para trabalhar a favor da sociedade.
07. ‘O resultado é que se a corrupção, ou a percepção da
corrupção, no Brasil fosse reduzida para um nível similar
ao dos Estados Unidos (ainda muito longe do nível utópico
de “corrupção zero”), R$ 41,5 bilhões anuais seriam
colocados para trabalhar a favor da sociedade’
A ideia principal estabelecida pela relação entre as
orações do período é a de:
a)
b)
c)
d)
e)

ironia
leveza
metáfora
metonímia
sinédoque

causa
condição
conclusão
explicação
concessão
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a)
b)
c)
d)

e)

‘iria perder’ deveria ter complemento regido por
preposição.
No primeiro balão o termo ‘os pobres coitados’
funciona como objeto direto da locução verbal ‘vai
ajudar’.
Para reproduzir a fala popular, o autor empregou
a regência incorreta do verbo ‘ajudar’, que no
caso é transitivo indireto.
Todo verbo empregado em sua forma infinitiva é
definido como intransitivo pela impossibilidade de
se complementá-lo quando em sua forma
nominal.
‘iria perder’ pedia como complemento um objeto
direto preposicionado.
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2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS
b)

11. A vacina contra o vírus da hepatite A é disponibilizada
pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) nas
seguintes situações, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

c)

Pessoas com outras doenças hepáticas crônicas
que sejam suscetíveis à hepatite A.
Receptores de transplantes alogênicos ou
autólogos, após transplante de medula óssea.
Doenças que indicam esplenectomia.
Candidatos a receber transplantes autólogos de
medula óssea, antes da coleta, e doadores de
transplante alogênico de medula óssea.
Crianças menores de 5 anos com problemas
imunológicos.

d)

12. Referente a história natural da infecção pelo HIV é
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

Existem três fases que mostram a dinâmica da
interação vírus-hospedeiro: uma fase aguda
inicial; uma fase média crônica; e uma fase final
de crise.
A fase aguda inicial representa a resposta de um
adulto imunocompetente à infecção pelo HIV.
Caracteriza-se por alto grau de produção de
vírus, viremia (presença de vírus circulando no
sangue) e implante generalizado nos tecidos
linfóides. Mas a infecção inicial é prontamente
controlada por uma resposta imunológica
antiviral.
A fase média, crônica, representa um estágio de
relativa contenção do vírus associada a um
período de latência clínica. O sistema
imunológico ainda está íntegro, mas há uma
replicação constante do HIV, principalmente nos
tecidos linfóides, que pode durar vários anos. Os
pacientes permanecem assintomáticos ou
apresentam
linfadenopatia
generalizada
persistente. Os sintomas constitucionais são
leves ou inexistem.
A fase final ou de crise caracteriza-se pela
deterioração das defesas do hospedeiro,
recrudescimento da replicação viral e doença
clínica. Normalmente os pacientes apresentam
febre prolongada (mais de 15 dias), fadiga, perda
de peso e diarréia; o número de linfócitos (CD4+)
cai.
Depois de um período variável, sobrevêm
infecções graves, tuberculose, pneumonia,
alguns tipos de câncer, candidíase ou doença
neurológica clinicamente evidente, então se pode
dizer que o paciente está com AIDS. Além disso,
de acordo com as orientações dos Centros para
Controle de Doença, qualquer pessoa infectada
pelo HIV com menos de 200 células linfócitos
TCD4+/μ l é considerada como tendo AIDS.

13. Referente ao Sistema de Informações Hospitalares é
INCORRETO afirmar:
a)

e)

Nacional de Previdência Social (INPS) do
Ministério da Previdência e Assistência Social
estabeleceu o Sistema Nacional de Controle de
Pagamento e Conas Hospitalares.
O seu instrumento de coleta é a Guia de
Internação Hospitalar, constituindo-se em
Autorização de Internação Hospitalar (AIH) em
1983.
Como um sistema de informação, sua cobertura
foi ampliada para os hospitais de ensino entre
1996 a 1997, porém permaneceu dedicado à
apuração de contas hospitalares, com fins
administrativos, de controle de custo e auditoria.
Esse sistema de informação apresenta sua
conformação atual desde o início da década de
90, quando o Ministério da Saúde assumiu as
atribuições de gestão da assistência médica da
previdência social, recebendo a denominação
Sistema de Informação Hospitalares do SUS
(SIH-SUS).
O formulário da AIH antes impresso e distribuído
nacionalmente pelo Ministério da Saúde, passou,
em 1998, a ser emitido pelos estados a partir de
série numérica única, sendo implantado em
versão informatizada.

14. Referente à Atenção Primária à Saúde (APS) é
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)

d)

e)

A APS é uma forma de organização dos serviços
de saúde, uma estratégia para integrar todos os
aspectos desses serviços, tendo como
perspectiva as necessidades em saúde da
população.
Em sua forma mais desenvolvida, a Atenção
Primária é a porta de entrada ao sistema de
saúde e o local responsável pela organização do
cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias e
da população, ao longo do tempo.
A Atenção Primária se diferencia da secundária e
da terciária por diversos aspectos, entre eles:
dedica-se aos problemas mais freqüentes
(simples, nunca complexos), que se apresentam,
sobretudo em fases iniciais e que são, portanto,
menos definidos.
Nas
unidades
de
saúde,
consultórios
comunitários, escolas ou asilos, nos espaços
comunitários, observa-se grande variedade de
necessidades em saúde, forte componente a ser
dedicado à prevenção de doenças, alta
proporção de pacientes já conhecidos pela
equipe de saúde e maior familiaridade dos
profissionais, tanto com as pessoas, quanto com
seus problemas.
A Atenção Primária tem, portanto, qualidades
únicas, que a caracterizam e diferenciam dos
demais níveis de atenção. Para realmente
entendermos o que é a APS, devemos conhecer
os elementos que a constituem.

15. Uma epidemia com alta velocidade de progressão
deve ser considerada do tipo?

O registro sistemático de âmbito nacional dos
dados das internações hospitalares para fins
administrativos e do pagamento da prestação de
serviços
aos
hospitais
contratados
foi
estabelecido em 1976, quando o então Instituto
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a)
b)
c)
d)
e)

Explosiva.
Progressiva.
Fonte comum.
Fonte pontual.
Fonte persistente.
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16. Referente ao Sistema de Nascidos Vivos – SINASC é
INCORRETO afirmar:
a)

b)
c)

d)

e)

Implantado em 1990, tem como formulário de
entrada de dados padrão, a Declaração de
Nascido Vivo – DN, do Ministério da Saúde, que
deve ser preenchida para todos os nascidos
vivos no país, assim entendido, "todo produto da
concepção que, independentemente do tempo
de gestação, depois de expulso ou extraído do
corpo da mãe, respire ou apresente outro sinal
de vida, tal como batimento cardíaco, pulsação
do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos
músculos de contração voluntária, estando ou
não desprendida a placenta”.
Seu instrumento de coleta á a Declaração de
Nascido Vivo (DN).
Esse sistema capta dados sobre as condições da
gravidez, parto e nascimento, inclindo entre eles,
o peso ao nascer, a idade gestacional e a
realização de pré-natal.
Alguns indicadores também podem ser
formulados para a avaliação da rede de serviços
de atenção à gravidez e ao parto, como por
exemplo, a proporção de Apgar no primeiro
minuto, menor que 9 em nascidos vivos com
mais de 2.500 g. ou o número de consultas prénatal realizadas para cada nascido vivo, entre
outros.
Podem ainda ser calculados indicadores
clássicos voltados à caracterização geral de uma
população, como a taxa bruta de natalidade e a
taxa de fecundidade geral.

17. Para os órgãos de controle da administração pública
e, neste caso, para os setores responsáveis pelo controle
das ações do Estado sobre a política de saúde, como o
Ministério Público, o Poder Legislativo e os Conselhos de
Saúde, existem alguns instrumentos de gestão que
devem ser acessados e analisados com o objetivo de se
entender os problemas existentes, tanto na prestação dos
serviços públicos de saúde, como na gestão do sistema,
tais como os descritos abaixo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

19. Se viajar para áreas de risco, vacinar contra febre
amarela:
a)
b)
c)
d)
e)

20. A Constituição Federativa do Brasil NÃO afirmar que:
a)
b)

c)

d)

e)

b)
c)
d)
e)

A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita sempre diretamente ou e nunca através
de terceiros.
Os gestores locais do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde e
agentes de combate às endemias por meio de
processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de
direito público ou convênio, tendo preferência as
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em
lei.

3ª Parte – Conhecimentos Específicos
21. Referente ao patológico em psicologia é INCORRETO
afirmar:

Planos de Saúde.
Plano Público Anual – PPA.
Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO.
Lei Orçamentária Anual – LOA.
Planos de Aplicação.

a)

b)

18. O Siab é um sistema que agrega e processa as
informações sobre a população visitada. Essas
informações são recolhidas em fichas de cadastramento e
de acompanhamento e analisadas a partir dos relatórios
de consolidação dos dados. Alguns dos instrumentos de
coleta de dados são os descritos abaixo do qual é
INCORRETO afirmar:
a)

02 (dois) dias antes da viagem.
05 (cinco) dias antes da viagem.
10 (dez) dias antes da viagem.
15 (quinze) dias antes da viagem.
30 (trinta) dias antes da viagem.

Ficha A: registro de atividades, procedimentos e
notificações.
Ficha B-GES: acompanhamento de gestantes.
Ficha B-HA: acompanhamento de hipertensos.
Ficha B-DIA: acompanhamento de diabéticos.
Ficha C: acompanhamento de crianças (Cartão
da Criança).
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c)

d)

A Psicologia faz uso das classificações
psiquiátricas, que se baseiam na descrição
minuciosa de sintomas, tais como a classificação
da Associação Psiquiátrica Americana (DSM IV,
1992) e da Organização Mundial de Saúde (CID
10, 1990).
Aparentemente, por ser descritiva e por não exigir
uma compreensão teórica, esta proposta
classificatória pode parecer simples. No entanto,
sem que o profissional tenha um conhecimento
clínico, é um referencial bastante complexo, por
demandar um conhecimento profundo das
funções psíquica se suas alterações.
Permanece, implícita, a visão do patológico como
contraposto ao normal, ao sem sintomas. Logo, a
classificação
diagnóstica
remete
a
uma
terapêutica que seja eficaz na abolição desses
sintomas, retornando o sujeito a um estado
saudável, não doente.
Para a Psicanálise, o patológico faz parte do ser
humano. Ou seja, a cada momento, sintomas
podem ser “feitos” como possibilidades de defesa,
de manifestação de um desejo inconsciente.
Assim, não há alguém sem sintomas e não se
pode classificar os sintomas, pois podem se
referir a muitas formas de funcionamento.
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e)

Uma possibilidade de classificação pode ser
observada na leitura lacaniana da Psicanálise, em
que se aponta para as estruturas clínicas –
neurose, psicose e perversão (talvez, o autismo
em separado) - como posturas ante o binômio
Édipo/Castração.

25. As dinâmicas de recreação e integração se encaixam
no campo das relações humanas e servem para, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

22. Quanto à punição é INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)
d)

e)

A punição é um procedimento importante que
envolve consequência à ação de uma resposta
quando há apresentação de estímulo aversivo ou
remoção de um reforçador negativo presente.
Os dados de pesquisas mostram que a supressão
do comportamento punido só é definitiva se a
punição for extremamente tensa, isto porque as
razões que levaram à ação que se pune - não são
alteradas com a punição.
Punir ações leva à supressão temporária da
resposta sem, contudo, alterar a motivação.
As práticas punitivas correntes na Educação
foram questionadas pelo Behaviorismo obrigavase o aluno: a ajoelhar-se no milho, a fazer
inúmeras cópias de um mesmo; a receber
"reguadas", a ficar isolado etc.
Os behavioristas, respaldados por crítica feita por
Skinner e outros autores, propuseram a
substituição definitiva das práticas punitivas por
procedimentos de instalação de comportamentos
desejáveis. Esse princípio pode ser aplicado no
cotidiano e em todos os espaços em que se
trabalhe para instalar comportamentos desejados.

23. O ego procura afastar o desejo que vai em
determinada direção, e, para isto, o indivíduo adota uma
atitude oposta a este desejo. Um bom exemplo são as
atitudes exageradas - ternura excessiva, superproteção que escondem o seu oposto, no caso, um desejo agressivo
intenso. Aquilo que aparece (a atitude) visa esconder do
próprio indivíduo suas verdadeiras motivações (o desejo),
para preservá-lo de uma descoberta acerca de si mesmo
que poderia ser bastante dolorosa. E o caso da mãe que
superprotege o filho, do qual tem muita raiva porque atribui
a ele muitas de suas dificuldades pessoais. Para muitas
destas mães, pode ser aterrador admitir essa
agressividade em relação ao filho.
O texto acima descreve:
a)
b)
c)
d)
e)

Recalque
Regressão
Formação reativa
Projeção
Racionalização

24. Na psicoterapia psicodinâmica no tratamento dos
transtornos alimentares; De forma mais sistemática Fallon
& Bunce, sugerem alguns objetivos terapêuticos a ser
alcançados em dois tempos do tratamento, a curto e longo
prazo, onde o de curto prazo inclui, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Desenvolver a comunicação não verbal (não se
inclui nestas dinâmicas a comunicação verbal).
Descobrir habilidades lúdicas.
Desenvolver adaptação emocional.
Descobrir sistemas de valores.
Dar evasão ao excesso de energia e aumentar a
capacidade mental.

26. No Art. 30º do Código de Ética do Psicólogo. Sobre o
que é vedado ao Psicólogo, na realização de seus
estudos e pesquisas, bem como no ensino e treinamento
inclui-se, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

e)

Desrespeitar a dignidade e a liberdade de
pessoas ou grupos envolvidos em seus trabalhos.
Promover atividades que envolvam qualquer
espécie de risco ou prejuízo a seres humanos ou
sofrimentos desnecessários para animais.
Subordinar investigações a sectarismo que vicie o
curso da pesquisa ou seus resultados.
Conduzir pesquisas que interfiram na vida dos
sujeitos, sem que estes tenham dado seu livre
consentimento para delas participar e sem que
tenham sido informados de possíveis riscos a elas
inerentes. Parágrafo Único - Fica resguardado às
pessoas envolvidas o direito de ter acesso aos
resultados das pesquisas ou estudos, após o seu
encerramento, sempre que assim o desejarem.
Mencionar as contribuições de caráter profissional
prestadas por assistentes.

27. Os psicólogos cognitivos utilizam vários métodos para
examinar como os seres humanos pensam. Esses
métodos incluem os seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Experimentos controlados de laboratório.
Pesquisa psicobiológica.
Auto-relatos.
Estudos de campo e epidemiológica.
Observação naturalista.

28. Na psicologia cognitiva, o processo pelo qual uma
pessoa tenta seguir a pista de um estímulo ou de um tipo
de estimulo e não prestar atenção a outro, é?
a)
b)
c)
d)
e)

Apresentação dicótica
Atenção dividida
Atenção seletiva
Sondagem
Vigilância

29. Refere-se a um princípio gestáltico afirmando a
tendência para perceber arranjos visuais de maneiras que
organizam mais simplesmente os elementos discrepantes
em uma forma estável e coerente:

Desenvolvimento da aliança terapêutica.
Desenvolvimento de uma observação sobre si
mesmo.
Consciência dos estados afetivos.
Reconhecimento de padrões de comportamento
que sejam incongruentes com seus objetivos.
Possibilidade de estabelecer uma distinção mais
clara entre eu - mundo.
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a)
b)
c)
d)
e)

Agnosia
Figura-fundo
Lei de Prägnanz
Profundidade
Processos de compreensão
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30. Esquematicamente, em sua teoria humanista, Maslow
construiu uma pirâmide, que segundo ele, localiza a
hierarquia de sete conjuntos de motivos-necessidades,
alguns deles estão descritos abaixo, dos quais é
INCORRETO afirmar::
a)

b)
c)
d)

e)

Necessidades fisiológicas – um indivíduo com as
necessidades fisiológicas – oxigênio, líquido,
alimento e descanso – insatisfeitas tende a
comportar-se como um animal em luta pela
sobrevivência.
Necessidade de segurança – é o comportamento
manifesto diante do perigo e de situações
estranhas e não familiares.
Necessidade de realização – é a curiosidade, a
exploração e o desejo de conhecer novas coisas,
de adquirir mais conhecimento.
Necessidade de amor e participação – se
expressa no desejo de todas as pessoas de se
relacionarem afetivamente com os outros, de
pertencerem a um grupo.
Necessidade de estima – leva-nos à procura de
valorização e reconhecimento por parte dos
outros.

c)
d)

e)

33. Sobre violência na família é INCORRETO afirmar:
a)
b)

31. Sobre as Teorias da transferência e a de disciplina
formal é INCORRETO afirmar:
a)
b)

c)

d)

e)

As teorias da transferência da aprendizagem
tiveram sua origem nas críticas à teoria da
disciplina formal.
A teoria da disciplina formal concebia a mente
composta de faculdades, tais como: memória,
raciocínio, vontade, atenção. Assim, bastava que
estas
“faculdades
da
mente”
fossem,
adequadamente,
treinadas
para
que
funcionassem igualmente bem em todas as
situações, exceto em situações em que a
aprendizagem houvesse ocorrido em uma
situação particular.
Na teoria da disciplina formal, a ênfase não se
vinculava, de maneira específica, na matéria. Era
mais importante para a educação a forma da
atividade do que o conteúdo em si mesmo. A
educação, seria então, em grande medida, uma
questão de exercitar ou disciplinar a mente, de
acordo com rigorosos exercícios mentais nos
autores clássicos, em lógica, matemática, etc.
Contudo, William James(1890), em um trabalho
experimental conclui que a melhora da memória
consistia, não em qualquer melhora na retenção,
mas no aperfeiçoamento do método de
memorizar.
O experimento de James foi o ponto de partida
para experiências posteriores, cujos resultados
vieram contrariar a doutrina da disciplina formal.

c)

d)

e)

b)

A figura paterna em nossa sociedade ainda é
muito forte, onde mostra-se a submissão de filhos
e mulher ao pai e marido, respectivamente.
A maioria dos casos de violência familiar com as
crianças são ocasionados por padrastos ou
pessoas estranhas dentro de casa.
No interior da família, lugar mitificado em sua
função de cuidado e proteção, existem muitas
outras formas de violência além da física e
sexual; ou seja, há o abandono, a negligência, a
violência psicológica, isto é, condições que
comprometem o desenvolvimento saudável da
criança e do jovem.
A primeira violência seria a negação do afeto para
a criança, que depende disso para sua
sobrevivência psíquica, assim como depende de
cuidados
e
de
alimentação
para
sua
sobrevivência física.
A violência crescente no interior da família —
tanto em relação à mulher como em relação às
crianças e adolescentes — é um dado que
chama, cada vez mais, a atenção de
pesquisadores e autoridades na área. E grande o
número de crianças seviciadas pelos pais,
espancadas e mesmo assassinadas.

34. Referente a Psicologia Organizacional e do Trabalho é
INCORRETO afirmar:

32. Sobre o estigma é INCORRETO afirmar:
a)

O estigma revela que a sociedade tem dificuldade
de lidar com o diferente.
Um exemplo chocante e ilustrativo dessa
incorporação ocorreu na década de 90, quando
uma menina de seis anos foi proibida de
freqüentar uma pré-escola e, expulsa de outra,
por ser portadora do HIV.
Um aspecto bastante importante desse processo,
que pode envolver um indivíduo, um grupo ou um
povo inteiro e acompanhar o indivíduo desde o
seu nascimento (uma característica física, por
exemplo) ou ser adquirido ao longo da vida
(assumir a própria homossexualidade) é o atributo
negativo pode ser internalizado pelo indivíduo e
constituir aspecto importante de sua auto-imagem
e autoestima.

a)

b)

O estigma refere-se as marcas — atributos
sociais que um indivíduo, grupo ou povo
carregam e cujo valor pode ser positivo, negativo
ou pejorativo.
Estes são atributos facilmente reconhecíveis
como carregados de um valor negativo para a
maioria das pessoas e determinam, para o
indivíduo, um destino de exclusão ou a
perspectiva de reivindicação social pelo direito de
ser bem tratado e ter oportunidades iguais.
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c)

A Psicologia Organizacional e do Trabalho,
apoiada no gestaltismo e no funcionalismo,
inaugurou a sua primeira fase no início do século
XIX, associada aos interesses das indústrias, ao
instrumentalizar alguns conceitos da Escola da
Administração Científica, desenvolvida por um
técnico fabril, Frederick Taylor, nos E.U.A, e da
Teoria Clássica, desenvolvida pelo engenheiro
Henri Fayol, na Europa.
A base dessas teorias era de natureza
tecnológica, pois acreditavam que seria possível
aumentar a produtividade aperfeiçoando as
técnicas
ou
métodos
utilizados
pelos
trabalhadores, alcançando maior controle sobre o
trabalho (Sampaio, 1998).
Taylor entendia que o ser humano tomava
decisões de modo racional, consciente das
conseqüências decorrentes de sua escolha. Isto
significava que, conhecendo seus objetivos
prefixados, seria possível à empresa prever seu
comportamento e saber de antemão como agir.
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d)

e)

Taylor ainda acreditava que o indivíduo valorizava
principalmente os aspectos econômicos e,
portanto, suas decisões se encaminhariam para a
obtenção de maiores ganhos.
O trabalho desenvolvido por Taylor foi
complementado por Fayol que, de acordo com
Motta, F. (1986), se voltou para o gerenciamento
do processo de trabalho, estruturando as funções
do administrador em planejamento, organização,
coordenação, comando e controle, e ressaltou os
princípios da unidade de comando, da divisão e
especialização do trabalho e amplitude de
controle.

c)

d)
e)

35. São questões essenciais para a investigação do
consumo de álcool e drogas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

O último episódio de consumo (tempo de
abstinência).
A quantidade de substância consumida.
A via de administração escolhida.
O ambiente do consumo (festas, na rua, no
trabalho, com amigos, com desconhecidos,
sozinho...).
A freqüência do consumo nos últimos dias.

39. Referente ao Transtorno
INCORRETO afirmar:
a)

b)

36. Especial atenção deve ser dada as seguintes
situações, que favorecem o desenvolvimento do quadro
depressivo em idosos que são, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

c)

Doença
incapacitante,
sobretudo
se
há
deterioração funcional implicando numa mudança
brusca e rápida.
Doença
dolorosa
(neoplasia,
doença
osteoarticular deformante).
Abandono e/ou maus tratos.
Morte de cônjuge, familiar ou amigo próximo.
Uso
de
medicamentos
como
os
benzodiazepínicos, betabloqueadores, metildopa,
reserpina, clonidina, cinarizina, flunarizina,
digoxina, esteróides e acido acetilsalicílico.

d)
e)

37. Sobre os transtorno delirante é INCORRETO afirmar:
a)

b)
c)
d)
e)

Tipo grandioso: Delírios de possuir um grande
talento, conhecimento ou ter feito uma importante
descoberta ainda que isso não seja reconhecido
pelas demais pessoas. Pode tomar a forma
também da convicção de ser amigo de um
presidente ou ser portador de uma mensagem
divina.
Tipo ciumento: Delírios de que está sendo traído
pelo cônjuge.
Tipo persecutório: Delírios de que está sendo alvo
de algum prejuízo.
Tipo somático: Delírios de que foi clonado.
Tipo misto: Vários delírios citados misturados.

Dinheiro, jóias e outros objetos de valor
dificilmente são levados por cleptomaníacos,
ainda menos se os impulsos são em sua maioria
para objetos de valor, se alguma vez a pessoa
leva um objeto valioso, sendo na maioria coisas
inúteis, pode-se admitir o diagnóstico, caso
contrário, não.
Acompanhando o forte impulso e a realização do
roubo, vem um enorme prazer em ter furtado o
objeto cobiçado.
A cleptomania geralmente começa no fim da
adolescência e continua por vários anos, é
considerada atualmente uma doença crônica e
seu curso ao longo da vida é desconhecido, ou
seja, não se sabe se ocorre remissão
espontânea.
de

Somatização

é

Esse transtorno caracteriza-se por múltiplas,
recorrentes, freqüentes, mutáveis e prolongadas
queixas de sintomas físicos sem uma base
médica constatável.
Antes dos
pacientes
com somatizações
procurarem um psiquiatra eles passam anos
mudando de clínicos, procurando diversos
médicos e fazendo vários exames.
Qualquer área do corpo pode estar afetada, mas
as queixas mais comuns estão centralizadas no
tubo
digestivo
com
dores,
eructações,
regurgitações, vômitos e náuseas; queixas
dermatológicas e sexuais. Como o paciente
recusa-se a aceitar que nenhuma disfunção foi
descoberta pelos exames e consultas, acaba
tendo desavenças com as pessoas próximas.
Esse distúrbio começa geralmente antes dos 15
anos de idade e é muito mais comum em
homens.
Freqüentemente outros distúrbios psiquiátricos
estão associados como depressão e ansiedade.
Uma das conseqüências são as indisposições de
ânimo geradas em quem está próximo, pois com
o tempo se cansam de tanto ouvirem as mesmas
queixas.

40. São características comuns do autismo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Não estabelece contado com os olhos.
Não consegue tomar conhecimento do que
acontece com os outros.
É inacessível perante as tentativas de
comunicação das outras pessoas.
Apresenta certos gestos imotivados como
balançar as mãos ou balançar-se.
Mostra-se insensível aos ferimentos podendo
inclusive ferir-se intencionalmente.

38. Referente a cleptomania é INCORRETO afirmar:
a)

b)

A Cleptomania caracteriza-se pela recorrência de
impulsos para roubar objetos que são
desnecessários para o uso pessoal ou sem valor
monetário.
Os impulsos são mais fortes do que a capacidade
de controle da pessoa, quando a idéia de roubar
não é acompanhada do ato de roubar pode-se
pode fazer o diagnóstico positivo para a
cleptomania.
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