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E. Desistiram de lutar, mesmo antes da rendição, só ao
avistar a condição da tropa inimiga.

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
A entrada dos prisioneiros foi comovedora (...)
Os
combatentes
contemplavam-nos
entristecidos.
Surpreendiam-se; comoviam-se. O arraial, in extremis, punhalhes adiante, naquele armistício transitório, uma legião
desarmada, mutilada faminta e claudicante, num assalto mais
duro que o das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que
toda aquela gente inútil e frágil saísse tão numerosa ainda dos
casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes
os rostos baços, os arcabouços esmirrados e sujos, cujos
molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros
– a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito.
Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito,
contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de
combates, de reveses e de milhares de vidas, o apresamento
daquela caqueirada humana – do mesmo passo angulhenta e
sinistra, entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num
longo enxurro de carcaças e molambos...
Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma
arma, nem um peito resfolegante de campeador domado:
mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças
envelhecidas, velhas e moças indistintas na mesma fealdade,
escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris
desnalgados, filhos encarapitados às costas, filhos suspensos
aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando;
crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de
velhos; raros homens, enfermos opilados, faces túmidas e
mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante.
(CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha
de Canudos. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1980.)

03- No último parágrafo do texto:
A. O autor empregou o recurso estilístico da repetição
para enfatizar a dramaticidade na descrição dos
prisioneiros.
B. O autor optou por frases indicativas de ação (orações),
a fim de caracterizar a lentidão dos movimentos dos
rendidos.
C. A predominância de sentenças nominais se deu pela
opção do autor em enfatizar a rápida rendição dos
derrotados.
D. Ao ressaltar o tom lento e arrastado do caminhar dos
prisioneiros, o autor cria uma quebra de expectativa
em relação ao início do texto, no qual somos levados a
acreditar que a luta se reiniciaria.
E. O excesso de adjetivação cria uma atmosfera de
fantasia, tornando difícil o leitor identificar traços de
verossimilhança.
04- Em qual dos trechos foi empregada palavra ou expressão
em sentido conotativo?
A. “A entrada dos prisioneiros foi comovedora”
B. “Nem um rosto viril, nem um braço capaz de
suspender uma arma, nem um peito resfolegante...”
C. “Era, com efeito, contraproducente compensação a tão
luxuosos gastos de combates...”
D. “...os arcabouços esmirrados e sujos...”
E. “faces túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados,
andar cambaleante”

01- É correto afirmar que:
05- A condição em que se encontravam os prisioneiros:
A. Foi natural que com tamanha resistência ainda
houvesse tantos combatentes saindo dos casebres após
a rendição.
B. Os bombardeios demonstraram a ineficiência dos
soldados que foram ali combater, pois não deram os
resultados esperados.
C. Foi triste ver que o inimigo contra o qual lutavam não
oferecia perigo e estavam desarmados.
D. Todo fim de combate é deprimente, pois percebe-se
que em ambos os lados só há soldados frágeis e
mutilados.
E. Um
assalto
gerou
o
combate,
daí
a
desproporcionalidade da reação dos soldados.
02- “...a vitória tão longamente apetecida decaía de súbito .”
A partir da leitura do trecho e observando o ponto de vista dos
soldados vitoriosos, é correto afirmar que eles:
A. Envergonharam-se ao ver a fragilidade do inimigo.
B. Surpreenderam-se por terem munição suficiente
durante três meses.
C. Admitiram a incapacidade de lutar contra um inimigo
desarmado.
D. Comoveram-se com os casos de mutilação que
encontraram antes da luta.

A. Absolve os poderes públicos da responsabilidade
sobre as populações que se rebelam.
B. Aponta mais para uma questão social e não militar.
C. Implica na necessidade de desmilitarização de
diversos setores da sociedade.
D. Denuncia que os crimes de guerra não são revelados
até que estejam prescritos.
E. Revela que a pobreza extrema e a fome sempre
suscitam nas populações vitimadas o desejo de
guerrear.
06- Em qual das alternativas abaixo NÃO há um par de
sinônimos?
A.
B.
C.
D.
E.

Armistício – destruição
Claudicante – manco
Reveses – infortúnios
Fealdade – feiura
Opilados – desnutridos
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07- O texto:
A. Revela humor e crítica social ao quebrar padrões
preestabelecidos sobre o matrimônio.
B. Mostra uma quebra de expectativa entre o início do
texto e o que vem entre parênteses. Também há ironia,
já que o tuiteiro declara o contrário do que inicialmente
deixou transparecer.
C. Tem a proposta de ironizar os valores cultivados pela
sociedade e faz isso estabelecendo uma relação
intrínseca entre posturas contrárias de acordo com o
ambiente em que o autor está.
D. Abusa dos recursos expressivos mais comuns,
incluindo o emprego de letras minúsculas para
infantilizar a mensagem contida ao declarar-se incapaz
de cozinhar bem.
E. Faz emprego do jogo fonético para confundir o leitor
do twitter que só ao final da leitura é capaz de encontrar
relações de sentido e referências fora da realidade
virtual.
08- Acerca dos aspectos linguísticos do texto, assinale a
alternativa correta:
A. O excesso de letras minúsculas foi empregado para dar
a ideia de que o autor da mensagem está gritando de
acordo com a „etiqueta‟ que vigora na internet.
B. Em lugar dos parênteses o autor poderia empregar
apenas dois pontos após „casar‟. Estaria correto no
sentido da coesão textual, porém alteraria o efeito de
sentido pretendido inicialmente e também o seu
público alvo.
C. A vírgula antes do elemento coesivo „pois‟ era
opcional, por isso o autor está correto ao não empregar
o sinal.
D. A grafia de „horrorozo‟ está errada já que a terminação
„ozo‟ – „oza‟ é usada em adjetivos derivados de
substantivos.
E. No trecho entre parênteses houve a omissão da
indicação de um estado dentro da perspectiva temporal
que ligasse o sujeito e seu predicativo.
09- Em qual dos trechos a seguir a flexão do verbo reflete um
uso adequado da língua:
A. “Enquanto a campanha de vacinação contra o H1N1
não começa, especialistas recomendam que a população
se precavenha redobrando os cuidados com a higiene e
evitando aglomerações e o contato com muitas
pessoas.”

B. “Cinco pássaros receberam transmissores para
monitorar sua adaptação à vida selvagem e se obter
financiamento para cinco novos transmissores, dez
novos pássaros serão libertados.”
C. “A mulher requereu o benefício em abril de 2014. Ela
apresentou
diversos
atestados
médicos
que
comprovavam sua situação delicada e seu histórico de
risco, mas o pedido foi indeferido.”
D. “‟A polícia interviu nos confrontos entre adeptos
ingleses, russos e franceses‟, disse o chefe local da
polícia, que teve de dispersar os apoiantes das duas
seleções e cidadãos franceses pelo terceiro dia
consecutivo.”
E. “A cada dois meses acumulados, ele sugere que
investidor se presentei com algo que deseja, para se
sentir motivado a manter a reserva.”
“A tragédia que iniciou com o rompimento da barragem de
rejeitos de minérios em Mariana-MG e se estendeu até o Leste
do Espírito Santo, mar adentro, nos faz refletir quais ações
poderiam ter sido executadas para evitar esse desastre.
A maioria dos especialistas afirma que rompimentos de
barragens são eventos muito lentos, que sinais já haviam sido
detectados sobre o problema em Mariana. Todos dizem que
houve negligência e consequentemente o desastre; agora, a
maioria das informações sobre o que realmente aconteceu não
foram ainda disponibilizadas, mesmo após tantos dias.
Ao olharmos para o estado da Bahia, temos vinte e quatro
barragens de rejeitos semelhantes à Barragem do Fundão. E
com informações de que quatro delas apresentam dano
potencial elevado, sendo duas localizadas no município de
Jacobina e duas em Santa Luz, estando todas sob constante
vigilância da Departamento Nacional de Produção Mineral.”
(http://www.tribunafeirense.com.br/noticias/11162/por-pedroamerico-lopes-e-preciso-aprender-com-os-desastres.html)
10- “agora, a maioria das informações sobre o que realmente
aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
Em qual das alternativas o trecho acima está reescrito sem
alteração do sentido inicial ou desobediência das normas
gramaticais vigentes?
A. “por isso, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
B. “nem sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
C. “como sempre, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
D. “portanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
E. “entretanto, a maioria das informações sobre o que
realmente aconteceu não foram ainda disponibilizadas”
11- No período “Todos dizem que houve negligência”:
A. Há um sujeito oracional.
B. Há uma oração que tem a função de objeto direto da
oração principal.
C. Há um objeto indireto regido de preposição.
D. A primeira oração não tem sujeito.
E. Há um verbo de ligação unindo duas orações.
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12- Assinale a alternativa correta:
25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A. “nos faz” poderia ser empregado no plural se o autor
preferisse fazer a concordância com “rejeitos de
minérios”.
B. “esse desastre” concorda com “o rompimento da
barragem”.
C. “afirma” só pode concordar com o núcleo do sujeito “a
maioria”.
D. “sinais” retoma “rompimentos”.
E. “delas”, “duas” e “todas” referem-se a “barragens”.
13- “mesmo após tantos dias”
Em qual das alternativas o vocábulo „mesmo‟ foi empregado no
mesmo sentido que no texto?
A. Foi ela mesmo que me perguntou sobre a reunião.
B. E quem confirma que foi ele mesmo que cometeu a
infração?
C. Fui aprovada mesmo sem estudar.
D. A despeito de tantos anos morando fora podemos
afirmar que ele ainda é o mesmo.
E. É mesmo alguém de muita importância aquele que se
faz esperar.

16 – Sobre a Teoria Psicanalítica de Freud, assinale a
alternativa correta.
A. Para Freud, as pessoas agem conscientemente durante
toda a sua vida, mas a culpa as leva a bloquear certos
sentimentos.
B. O superego compreende o ego e o id, sendo ambas
fases do inconsciente.
C. Esta teoria parte do pressuposto de que a mente
humana somente se depara com conflitos de ordem
moral em contraponto à realidade externa.
D. Os sonhos representam os desejos do id e se revelam
de forma disfarçada a fim de evitar a censura do
superego.
E. O ego faz parte do id, por isso não consegue lidar bem
com a realidade do mundo, razão pela qual é
necessária a interferência do superego para mediação
dos conflitos.
17 – Correlacione os itens a seguir conforme as fases do
desenvolvimento da personalidade, segundo a Teoria
Psicanalítica de Freud.

14- Qual a função da linguagem predominante no texto?
A.
B.
C.
D.
E.

a.
b.
c.

Referencial
Expressiva
Conativa
Poética
Fática

Fase oral
Fase anal
Fase fálica

I.

É desenvolvida entre os 3 e 5 anos, quando as
crianças pequenas descobrem que os genitais
fornecem prazer. Freud acreditava que é nessa
fase que a maioria das crianças começa a se
masturbar.
O desmame representa o principal conflito dessa
fase, de modo que quanto mais difícil for o
desmame, mais a libido será fixada nesse período.
É desenvolvida principalmente entre o segundo e
terceiro anos de vida. O conflito central dessa fase
se desenvolve quando as crianças começam o
“treino do toalete”.

15- Em qual das alternativas houve erro na colocação
pronominal:
II.
A. “Desconhecido pela maioria dos turistas, um
impressionante caldeirão de chamas amarelo brilhante
e sem fumaça nunca se apaga.”
B. “Delicadeza é aquilo que nos alcança sem nos tocar. É
a melodia que nos embala mesmo em silêncio. É
quando a boca empresta um sorriso aos olhos sem que
nenhuma cobrança seja feita.”
C. “Concentre-se naquilo que você é bom, delegue todo o
resto.”
D. “Ao final, se chegou ao livro digital, com textos e
dezenas de imagens coloridas.”
E. “Em se tratando de ato infracional com reflexos
patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o
caso, que o adolescente restitua a coisa”

III.

A sequência correta é:
A.
B.
C.
D.
E.

a-III, b-I, c-II
a-I, b-II, c-III
a-II, b-I, c-III
a-III, b-II, c-I
a-II, b-III, c-I

18 – Observe o caso a seguir e em seguida indique a alternativa
correta.
“M.J.S., sexo feminino, 4 anos de idade, começou a descobrir
que é possível sentir prazer através de seus próprios genitais,
por isso começou a se masturbar, além disso, ama mais o
genitor do sexo oposto do que o genitor do próprio sexo, com o
qual desenvolveu rivalidade.”
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A. Trata-se de claro caso de complexo de Édipo, posto
que a criança se encontra na fase fálica.
B. Verifica-se claramente a ocorrência do complexo de
Édipo, uma vez que na fase genital a menina se
entende “castrada” pela mãe, tendo diminuição de seu
amor por ela e aumentando seu amor pelo pai, para
poder “controlar” o órgão sexual valorizado.
C. É evidente a ocorrência de complexo de Electra, uma
vez que a criança vive a fase genital.
D. Tal situação se caracteriza como complexo de Édipo,
verificando-se a ocorrência de sentimentos de
inferioridade ocasionados pela “inveja do pênis”.
E. O caso apresentado exemplifica o complexo de
Electra, tendo em vista que na fase fálica a menina se
entende “castrada” pela mãe, razão pela qual seu amor
por esta diminui e em contrapartida aumenta com
relação ao pai.
Texto para as questões 19 e 20

C. Fica evidente da leitura do caso que o método
utilizado pelo curandeiro de Alícia, o Manuel, é a
psicoterapia de grupo, aliada à técnica da teoria
comportamental por condicionamento respondente,
ainda que aplicada de maneira rudimentar.
D. O objetivo do curandeiro e do seu ritual é oferecer
tratamento ao comportamento perturbado de Alícia,
ainda que baseado em suas crenças e folclore local.
E. Trata-se de uma forma de cura popular, embora se
assemelhe bastante às técnicas contemporâneas de
terapia.
20 – De acordo com o texto e sob o ponto de vista da
Psicoterapia, julgue os itens a seguir.
I.

Psicoterapia se refere aos vários tipos de
tratamentos psicológicos aplicáveis a pessoas
mentalmente perturbadas.
As terapias comportamentais têm por objetivo
central levar os conflitos inconscientes para a
superfície da consciência, de modo que o paciente
possa reorganizar sua personalidade.
Para a psicoterapia psicanalítica ortodoxa, o
comportamento perturbado se origina de conflitos
ocorridos durante os primeiros anos da infância e
que foram reprimidos, sem serem resolvidos,
permanecendo inconscientes.
No condicionamento respondente o terapeuta se
utiliza de técnicas de dessensibilização, a fim de
reduzir as fobias do paciente.
A psicoterapia centrada no cliente identifica
comportamento perturbado como sendo os
próprios sintomas, tratando-os como problemas,
de modo que os fatores ambientais atuais são
circunstâncias decisivas para os problemas.

II.

“Aos 63 anos, Alícia, uma mulher casada, natural da
Guatemala, foi tomada por espanto pela oitava vez. Alternando
entre ansiedade e letargia, estado febril e muito sofrimento, ela
não fazia as tarefas de casa nem as peças de cerâmica. Da
mesma forma, perdeu o interesse pelos amigos e parentes e por
prazeres simples como comer. Muitos latino-americanos da
zona rural acreditam que o espanto seja causado pela fuga da
alma durante uma experiência assustadora.
Sem alma, as vítimas temem a morte e frequentemente
procuram os serviços de curandeiros. O curandeiro de Alícia, a
quem chamaremos Manuel, conduziu uma cerimônia de 13
horas para ela. Começando com uma festa para amigos e
parentes, procedeu às orações e culminou com uma sessão
médica: uma massagem com ovos (para tirar a doença) e
poções borrifadas pelo corpo. Durante todo o tempo, foi
assegurado que o espanto desapareceria. Para trazer de volta a
alma de Alícia, Manuel conduziu um pequeno grupo de
simpatizantes à margem do rio, onde se supunha que o espanto
ocorrera. Depois que os membros do grupo fizeram oferendas
aos espíritos do mal e imploraram para que a alma de Alícia
fosse resgatada, voltaram a casa, deixando pelo caminho
tampas de abóbora no formato de pratos, cheias de terra e
pedras, para que a alma perdida pudesse seguir pela escuridão.
Depois da cerimônia, Alícia – convencida de que a alma
dela fora recuperada – sentiu-se feliz. Suas queixas físicas e sua
ansiedade desapareceram, pelo menos temporariamente, e ela
reassumiu uma vida ativa.”
19 – Da análise das informações contidas no texto em relação
às práticas psicoterápicas, não é possível afirmar:
A. Ainda que o caso trate de “espanto”, alegando que
Alícia perdeu sua alma, na realidade percebe-se que
ela está psicologicamente perturbada.
B. É comum em comunidades rudimentares como esta
serem adotadas técnicas não-científicas para lidar com
comportamentos perturbados, tendo em vista que as
sociedades, por mais simples que sejam, sempre
encontram uma forma de tratar seus membros
psicologicamente perturbados.

III.

IV.

V.

A sequência correta é:
A.
B.
C.
D.
E.

V, V, F, V, F.
V, F, V, V, F.
F, F, V, V, V.
F, V, F, V, V.
V, F, V, V, V.

21 – Sobre a reforma psiquiátrica brasileira é incorreto afirmar:
A. A fim de dar seguimento às políticas de
desospitalização, foi criado pelo governo, em 1992, o
Programa de Apoio à Desospitalização (PAD), que
previa o retorno dos pacientes internados há longos
períodos às suas famílias de origem, as quais
receberiam o repasse de um salário mínimo e meio,
dinheiro este retirado do montante que era gasto com a
manutenção dos leitos psiquiátricos. Esta política foi
bem recebida, tendo praticamente zerado o número de
leitos psiquiátricos ocupados no período de cinco
anos.
B. A Lei 10.216/2001 alterou a política pública de saúde
mental no Brasil, tornando a internação como o último
meio de tratamento de pacientes com distúrbios
psicológicos.
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C. A consolidação do atendimento psiquiátrico
comunitário
em
detrimento
do
modelo
hospitalocêntrico é decorrência da reforma psiquiátrica
no Brasil.
D. Os princípios alienistas, originados da Revolução
Francesa e adotados amplamente no ocidente,
inclusive no Brasil anteriormente à reforma
psiquiátrica, impunham que todos aqueles que fossem
considerados loucos deveriam ser internados em
manicômios.
E. A forma desumana e ineficiente do tratamento
institucionalizado deu causa ao processo de
desinstitucionalização psiquiátrica no Brasil.
22 – Estão inseridos na lógica de assistência em saúde mental,
exceto:
A. Tratamento psiquiátrico comunitário
B. Humanização do atendimento
C. Economicidade e privatização dos
psiquiátricos
D. Defesa dos direitos humanos do paciente
E. Reintegração familiar e comunitária

B.

C.

D.

E.

25 – Na psicologia social, é o método pelo qual o investigador
cria uma situação com as condições exatas que pretende ter e na
qual ele pode controlar algumas variáveis e manipular outras.
Trata-se de:
A.
B.
C.
D.
E.

Experimento de laboratório
Estudo de campo
Experimento de campo
Estudo ex post facto
Método correlacional

26 – Com relação ao desenvolvimento psicológico, assinale a
alternativa incorreta.
hospitais

23 – Acerca do psicodrama, é correto apenas o que se afirma
em:
A.

C. A segunda proposição está correta e a primeira está
incorreta.
D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a
justificativa da primeira.
E. As duas proposições apresentam incorreções.

A utilização dos egos auxiliares, ou staff, permite
ao paciente reencontrar seu equilíbrio, tendo em
vista a liberdade de expressão, de experiência e de
tensões, que proporciona.
O terapeuta executa a função de diretor,
convertendo as pistas e indicações que o paciente
oferece em ações dramáticas.
O diretor atua livremente de modo a representar o
eu privado do paciente. Segue o princípio do
envolvimento.
O paciente é orientado a pensar e elaborar um
roteiro previamente, para que sua atuação flua de
maneira organizada e cronológica e de modo a
garantir o melhor aproveitamento.
Tendo em vista o princípio da adição, na situação
psicodramática somente se admite o envolvimento
do sujeito com os demais elementos em grau
mínimo.

24 – Julgue as proposições abaixo e em seguida assinale a
opção correta.
I.
No psicodrama o paciente não é
levado a agir espontaneamente.
PORQUE
II. Existem formas de espontaneidade
patológica que causam distorção das
percepções.

A. A psicologia do desenvolvimento atualmente
considera a investigação abrangente tanto do
crescimento da estrutura física, quanto do
comportamento e funcionamento mental.
B. Elementos relativos a hereditariedade, bem como
aspectos do ambiente são continuamente capazes de
modelar o desenvolvimento psicológico.
C. Hábitos pregressos do pai, como a exposição a
substâncias nocivas, álcool e tabagismo são fatores
que podem prejudicar o desenvolvimento psicológico
do filho.
D. Não é objeto do estudo do desenvolvimento
psicológico as condições pré-natais, uma vez que o
desenvolvimento psicológico do bebê só será iniciado
com as experiências sensoriais após o parto.
E. A estabilidade e saúde emocional dos pais são fatores
importantes para o desenvolvimento psicológico dos
filhos.
27 – Sobre as teorias da personalidade, assinale a alternativa
que indica a teoria que sempre enfatiza a capacidade do ser
humano de assumir o controle da sua vida e promover o próprio
desenvolvimento através das capacidades de escolha, auto
realização e criatividade.
A.
B.
C.
D.
E.

Teoria psicanalítica
Teoria behaviorista
Teoria cognitiva
Teoria comportamental
Teoria humanista

28 – O professor ao definir o resultado que pretende alcançar
com seus alunos e oferecer-lhes recompensas e estímulos para
leva-los a alcançarem o resultado previsto está adotando:

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não
é a justificativa da primeira.
B. A primeira proposição está correta e a segunda está
incorreta.

A.
B.
C.
D.
E.

O comportamentalismo, de Skinner
O construtivismo, de Piaget
O socioconstrutivismo, de Vygotsky
O humanismo, de Wallon
O behaviorismo, de Piaget
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29 – No tocante aos tipos de psicoterapia, assinale a alternativa
que indica as abordagens correspondentes a cada uma das
características abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Usa
deliberadamente
os
princípios
da
aprendizagem.
Enfatiza a infância precoce do paciente.
Tem por objetivo ajudar o paciente, evitando o
diagnóstico e a avaliação.
Tem por objetivo estimular o paciente a integrar
todas as facetas do self de maneira harmoniosa.

A. Psicanalítica, Psicanalítica, Comportamental, Gestalt.
B. Comportamental, Psicanalítica, Centrada no cliente,
Gestalt.
C. Gestalt,
Psicanalítica,
Centrada
no
cliente,
Comportamental.
D. Comportamental, Psicanalítica, Centrada no cliente,
Comportamental.
E. Centrada
no
cliente,
Psicanalítica,
Gestalt,
Comportamental.
30 – Sobre os processos de assimilação e acomodação,
desenvolvidos na teoria piagetiana não se pode afirmar:
A. A acomodação é um mecanismo natural do indivíduo,
através do qual ele tenta restabelecer o equilíbrio com
o ambiente, por meio de uma transformação em si
mesmo.
B. A assimilação se refere ao mecanismo através do qual
o indivíduo procura significado para um novo
problema tendo por base experiências anteriores.
C. A assimilação e a acomodação ocorrem de forma
simultânea na solução de conflitos apresentados pelo
meio.
D. A assimilação e a acomodação decorrem da interação
do indivíduo com o mundo dos objetos simbólicos e
materiais.
E. Através do mecanismo de assimilação, o indivíduo
transforma o próprio organismo, mediante a
internalização do significado do problema que se
apresenta.
31 – Acerca das leis do processo de desenvolvimento cognitivo
elaboradas por Piaget, julgue os itens a seguir.
I.

II.
III.
IV.

A fase em que a criança compreende que objetos
diferentes podem ser compostos da mesma
matéria é a lei de conservação de volume
Piaget desenvolveu essas leis de maneira que há
uma ordem hierárquica entre elas.
A lei de conservação da matéria é a segunda lei,
ocorrendo entre os sete e nove anos de idade.
A lei de conservação de volume se refere à etapa
em que a criança é capaz de compreender que
uma mesma matéria pode assumir formas
distintas.

V.

Piaget não teve sucesso em se manter fiel à sua
ideia inicial de explicar o desenvolvimento
humano sob a ótica da lógica formal, pois
percebeu que além dos aspectos psicológicos, o
desenvolvimento cognitivo também se submete ao
aspecto psicossocial.

Pode-se afirmar que:
A.
B.
C.
D.
E.

Há apenas dois itens corretos.
Todos os itens estão incorretos.
A quantidade de itens corretos é igual a quatro.
Somente um dos itens está correto.
Dos itens, apenas três estão corretos.

32 – Entende que a motricidade é o ponto principal na
compreensão do desenvolvimento humano. São pontos
fundamentais de sua teoria questões como o antagonismo e a
descontinuidade entre o ato motor e o ato mental e a
modificação do meio físico após a modificação do meio social.
A.
B.
C.
D.
E.

Burrhus Frederic Skinner
Jean William Fritz Piaget
Henri Paul Hyacinthe Wallon
Lev Semenovitch Vygotsky
Abraham Maslow

33 – Sobre o tratamento em regime de internação, assinale a
alternativa incorreta.
A. Só é indicado quando os tratamentos extra hospitalares
não forem suficientes para atender às demandas do
caso.
B. Não é permitida a internação em asilos, ou seja,
instituições que não ofereçam recursos suficientes a
garantir assistência integral à pessoa portadora de
transtornos mentais.
C. A finalidade do tratamento em regime de internação é
a de possibilitar a reinserção do paciente em seu meio
social.
D. O paciente que se encontra em situação de grave
dependência institucional, decorrente de seu quadro
clínico, deverá ser acompanhado diretamente por
equipe multiprofissional pelo prazo mínimo de cento e
oitenta dias, a fim de garantir sua alta assistida.
E. É necessário laudo médico circunstanciado, onde
sejam caracterizados os motivos, para se realizar a
internação psiquiátrica.
34 – Ainda sobre o tratamento em regime de internação,
regulado pela Lei nº 10.216/2001, relacione os itens
corretamente.
I.
II.
III.
a)

Internação voluntária
Internação involuntária
Internação compulsória
Ocorre sem o consentimento do usuário, mas mediante
solicitação de terceiro.
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b) O término deste tipo de internação só ocorre mediante
solicitação escrita do paciente ou por determinação do
médico assistente.
c) Este tipo de internação deve ser comunicada pelo
responsável técnico do estabelecimento no qual tenha
ocorrido ao Ministério Público Estadual, no prazo de
setenta e duas horas.
d) É a determinada pelo juiz competente, levando-se em
conta as condições de segurança do estabelecimento,
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais
internados e funcionários.
e) Exige-se do paciente, no momento de sua admissão, a
assinatura de declaração de que optou por esta
modalidade de tratamento.
A alternativa que apresenta a correlação adequada é:
A.
B.
C.
D.
E.

I-b / II-a / III-d
I-e / II-c / III-b
I-b / II-c / III-a
I-a / II-b / III-c
I-d / II-a / III-c

35 – Sobre os relatórios psicológicos, julgue as afirmações a
seguir.
I.

Tem por finalidade apresentar dados e conclusões
da avaliação psicológica.
Sempre que forem utilizados termos técnicos, os
mesmos deverão vir acompanhados de explicação
ou conceituação retiradas dos fundamentos
teóricos e filosóficos que os sustentam.
Quando tiver por finalidade a prorrogação de
prazo para acompanhamento psicológico, o
histórico é dispensável.
Na conclusão o psicólogo fará a exposição
descritiva e metódica dos dados colhidos, e em
seguida apontará os resultados a que chegou,
podendo utilizar citações e/ou transcrições.
O relatório deve sempre ser encerrado com a
indicação do local, da data de emissão e a
assinatura do psicólogo.

II.

III.

IV.

V.

A quantidade de itens corretos é igual a:
A.
B.
C.
D.
E.

1
2
3
4
5

36 – Ainda sobre relatórios psicológicos, indique a alternativa
incorreta.

C. O psicólogo, tanto na elaboração, quanto na guarda
dos relatórios, deverá sempre observar o sigilo
profissional.
D. O relatório deve ser elaborado a partir de dados
colhidos e analisados utilizando-se métodos técnicos e
científicos apropriados.
E. Após decorrido o prazo estabelecido para a guarda dos
documentos, o psicólogo que deles têm posse deverá
destruir o material de forma a impedir que o sigilo das
informações neles contidas seja de alguma forma
violado.
37 – ________________ agem aumentando a atividade no
Sistema Nervoso Central, produzindo alterações de
comportamento, fazendo com que o estado de vigília fique
aumentado, estado de alerta exagerado, diminuindo o sono,
aumentando a ansiedade e o nervosismo. Em doses maiores,
pode chegar a produzir sintomas perturbadores do Sistema
Nervoso Central, causando delírios ou alucinações. São
exemplos ________________.
A. Drogas perturbadoras – maconha, haxixe e
medicamentos anticolinérgicos.
B. Drogas estimulantes – cocaína, merla e crack.
C. Drogas depressoras – álcool, morfina e
benzodiazepínicos.
D. Drogas estimulantes – cocaína, ecstazy e
benzodiazepínicos.
E. Drogas perturbadoras – anfetaminas, ecstazy e
maconha.
38 – De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, sobre a possibilidade de o psicólogo intervir na
prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados
por outro profissional, é incorreto afirmar que:
A. Uma vez informado expressamente, por qualquer uma
das partes, da interrupção voluntária e definitiva do
serviço, o psicólogo poderá intervir.
B. O psicólogo só poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por
outro profissional após notificar formalmente o
ocorrido ao Conselho Regional competente e o outro
profissional.
C. É possível a intervenção do psicólogo quando se tratar
de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer
parte da metodologia adotada.
D. É possível ao psicólogo intervir quando receber pedido
do próprio profissional responsável pelo serviço.
E. É possível ao psicólogo intervir em caso de
emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do
serviço, devendo dar imediata ciência ao profissional.

A. Os documentos escritos e os materiais que os
fundamentaram devem ser guardados pelo prazo
mínimo de quatro anos.
B. Caso o serviço psicológico seja extinto, o psicólogo
responsável deverá permanecer de posse dos
documentos escritos, bem como do material privativo,
pelo prazo mínimo de cinco anos
SUPERIOR – 07 – PSICÓLOGO
Página 7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA – PE
CONCURSO PÚBLICO 2016
39 – Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é
correto afirmar:
A. É vedado ao Psicólogo induzir qualquer pessoa ou
organização a recorrer a seus serviços;
B. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional,
protegendo a intimidade de pessoas, grupos ou
organizações a que tenha acesso em razão do exercício
profissional, sendo punida qualquer quebra de sigilo.
C. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao
interdito, o psicólogo deverá comunicar o inteiro teor
de seu atendimento aos responsáveis, em face da
incapacidade civil do paciente.
D. É garantido ao psicólogo a utilização de quaisquer
meios de registro e observação da prática psicológica,
sendo prescindível a comunicação ao usuário ou
beneficiário.
E. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo
deverá repassar apenas o material essencial ao
psicólogo que vier a substituí-lo, ou garantir que todo
o material seja destruído para garantir o sigilo
profissional.
40 – O Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao tratar das
infrações disciplinares, institui como penalidades, EXCETO:
A. Censura pública.
B. Suspensão do exercício profissional por até 180 (cento
e oitenta) dias, ad referendum do Conselho Federal de
Psicologia.
C. Advertência.
D. Cassação do exercício profissional, ad referendum do
Conselho Federal de Psicologia.
E. Multa
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