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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

“A economia compreende todas as atividades do país, mas 

nenhuma atividade do país compreende a economia”. 

Millôr Fernandes – Jornalista e escritor. 

 

01- Assinale a opção correta: 

 

A. Os termos sublinhados foram empregados para criar um 

efeito de sentido específico e único. 

B. O autor empregou os dois termos no sentido figurado a 

fim de criar um efeito imediato no leitor. 

C. Os termos sublinhados possuem dois sentidos que 

contribuem para a interpretação do texto. 

D. Não é possível ao autor prever qual inferência o leitor 

fará sobre os termos sublinhados já que o texto se realiza 

plenamente só após a leitura. 

E. O emprego dos dois termos em separado leva 

inevitavelmente o leitor a uma interpretação errônea de 

ambos. 

 

Quando foi a última vez em que você leu um texto sabendo que 

iria detestá-lo? Fiz isso hoje. Dezenas de amigos publicaram no 

Facebook um artigo de um polemista que eu prometi não levar 

a sério há anos. O título já deixava claro que o tema era 

ridículo, até mesmo para os padrões do autor. Os comentários 

de quem compartilhava o texto também eram pouquíssimo 

auspiciosos: dedicavam-se a explicar, das mais diferentes 

maneiras, o quanto o artigo era lamentável. A despeito de todos 

esses avisos, cliquei no link. Perdi cinco minutos e confirmei 

duas certezas: o texto era, de fato, ridículo – e eu era ridículo 

por dar atenção a ele. 

Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego, mas 

jamais perdemos a oportunidade de ver alguém usar 

argumentos rasteiros, tentar defender o indefensável e 

protagonizar uma peça de humor involuntário. 

Como se não bastasse perder nosso tempo, ainda 

compartilhamos os textos que detestamos para garantir que 

nossos amigos também cairão na mesma armadilha. No fim do 

dia, milhares terão trocado alguns minutos de seus dias por uma 

leve irritação, uma vaga sensação de superioridade e nenhum 

aprendizado. 

Quando alguém de confiança nos diz que um livro ou série de 

televisão é péssimo, a tendência é que procuremos outra coisa 

para ler ou assistir. Com as leituras online, o instinto é fazer o 

oposto.  

Para cada texto idiota no Facebook há incontáveis leituras 

valiosas que podem ser feitas sem sair da frente do computador. 

A liberdade que permite a qualquer um publicar as maiores 

bobagens também permite que ignoremos a idiotice alheia e 

cliquemos em algo mais interessante. Resista. Compartilhe 

outra coisa. 

Danilo Venticinque  

 

02- Uma conclusão correta acerca da posição do autor em 

relação ao que é tratado no texto é: 

 

A. Que ele considera a internet uma fonte de leitura inútil. 

B. Que as pessoas sempre leem textos da internet mesmo 

sabendo que irão dificultar seu aprendizado. 

C. Que a pior coisa  que se pode fazer em termos de 

leitura na internet é expor sua opinião. 

D. Que se deve ter uma postura parcimoniosa quanto à 

escolha das leituras na internet. 

E. Que é necessário sempre declinar quando houver uma 

sugestão de um amigo no que concerne a textos 

compartilhados via Facebook. 

 

03- Na construção: “Quando alguém de confiança nos diz que 

um livro ou série de televisão é péssimo”, a concordância do 

adjetivo deu-se no masculino singular por que: 

 

A. O termo referente funciona como advérbio da palavra 

que modifica. 

B. O substantivo que tem a função de núcleo do sujeito não 

veio precedido de artigo. 

C. O núcleo do sujeito é um pronome indefinido seguido de 

expressão especificadora. 

D. Determina o sujeito a que se refere. 

E. Indetermina o sujeito a que se refere obedecendo à regra 

geral de concordância. 

 

04- Em qual das substituições feitas o verbo iria para o plural? 

 

A. Qual foi a última vez que você leu um texto...( receber) 

B. Estamos sempre ocupados demais... (ficar) 

C. ... há incontáveis leituras valiosas que podem ser feitas. 

(existir) 

D. ...mas jamais perdemos a oportunidade de ver alguém 

usar argumentos rasteiros... (rejeitar) 

E. ...ainda compartilhamos os textos que detestamos... 

(distribuir) 

 

05- Assinale a alternativa correta: 

 

I. „Último‟ é acentuada por ser proparoxítona, e 

„performance‟ é uma exceção a essa regra. 

II. „Sério‟ deve ser acentuada assim como todas as 

paroxítonas terminadas em ditongo crescente. 

III. „Até‟ é acentuada pela regra de acentuação que indica 

que todos os monossílabos tônicos terminados em „e‟ 

devem ser acentuados. 

 

Estão corretas: 

 

A. I 

B. I e II 

C. II 

D. I, II e III 

E. III 

 

06- Em qual dos trechos a omissão da vírgula não desobedeceu 

às regras que regem seu emprego? 

 

A. . A despeito de todos esses avisos cliquei no link. 

B. Estamos sempre ocupados demais para leituras de fôlego 

mas jamais perdemos a oportunidade... 

C. ... de ver alguém usar argumentos rasteiros tentar 

defender o indefensável e protagonizar uma peça de 

humor involuntário. 
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D. No fim do dia milhares terão trocado alguns minutos de 

seus dias por uma leve irritação... 

E. .... uma leve irritação uma vaga sensação de 

superioridade e nenhum aprendizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Olá, Jeca Tatú. Tens fome? 

- Sim, sinhõ. 

- Então vá buscar o prato. 

- eu não tô cfome. 

 

07- O Jeca é um personagem muito famoso criado por 

Monteiro Lobato e que persiste com suas características em 

nosso imaginário até hoje. Acima, Rui Barbosa utilizou-se do 

personagem em sua campanha para presidente. De acordo com 

o texto criado para o diálogo entre eles, que característica do 

personagem fica explícita? 

 

A. Sua inferioridade ao não ser capaz de responder a um 

candidato a presidente. 

B. Sua inércia ao não aproveitar o contato para solicitar 

muito mais do que um simples prato de comida. 

C. Sua esperteza ao exigir do candidato meios de adquirir a 

alimentação nos seus próprios termos. 

D. Sua falta de energia para lutar para melhorar sua 

situação. 

E. Sua incapacidade de compreender as verdadeiras 

intenções do candidato. 

 

08- Lendo o diálogo constata-se que o autor: 

 

A. Empregou a linguagem padrão na voz do narrador e a 

linguagem regional na voz do personagem. 

B. Empregou a fala regional no vocabulário de um 

personagem para contrastar com a norma padrão do 

outro. 

C. Empregou a linguagem regional apenas nas construções 

rítmicas. 

D. Usou a linguagem padrão, sem regionalismos, mas com 

traços de vícios de linguagem em ambos os falantes. 

E. Usou a linguagem regional em um dos personagens 

propositalmente para que fosse possível a comunicação 

entre ambos. 

 

O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet recomendou hoje que os usuários do 

Internet Explorer deixem de utilizar o navegador até que a 

vulnerabilidade anunciada no sábado seja consertada. 

 

A brecha é grave e afeta todas as versões do software - 6, 7, 8, 

9, 10 e 11. Por meio dela, é possível executar um código 

remotamente através do navegador. "A vulnerabilidade existe 

na forma como o Internet Explorer acessa um objeto na 

memória que foi excluído ou não tenha sido devidamente 

alocado", explica a MS. 

 

Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos. 

 

Em nota a Microsoft diz estar "consciente das limitações e 

possíveis problemas" e encoraja os clientes a seguir as 

orientações descritas no comunicado de segurança (em inglês) 

divulgado por ela para "amenizar eventuais ocorrências".  

 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-

explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674 

 

09- É uma informação presente no texto: 

 

A. O departamento do governo americano responsável pela 

segurança na internet refuta a informação de que existe 

uma falha no navegador Internet Explorer. 

B. As informações divulgadas pelo departamento do 

governo americano responsável pela segurança da 

internet suscitaram uma falha em todas as versões do 

navegador Internet Explorer. 

C. A gravidade de um erro presente em todas as versões do 

Internet Explorer fez o departamento de segurança na 

internet nos EUA recomendar o uso de outros 

navegadores até o seu reparo. 

D. O departamento que gerencia a internet nos Estados 

Unidos anunciou que a empresa responsável pelo Internet 

Explorer criou um site que reparará seus danos através de 

um comunicado de segurança divulgado pela própria 

rede. 

E. A Microsoft descobriu um erro que permite que um site 

excluído possa acessar dados do computador de qualquer 

usuário off-line e criou um protocolo de resolução de 

problemas que possam impedir o uso do Internet 

Explorer como navegador padrão. 

 

10- “Segundo a empresa, o invasor pode hospedar um site 

especificamente criado para explorar a falha e convencer o 

usuário a acessá-lo através de links por e-mail ou 

comunicadores instantâneos.” O termo sublinhado pode ser 

substituído sem prejuízo da intenção original do autor por: 

 

A. Portanto 

B. A fim de 

http://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2014/04/28/Microsoft-Internet-Explorer-Use-After-Free-Vulnerability-Being
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/41656/41656
https://technet.microsoft.com/en-US/library/security/2963983
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/pare-de-usar-o-internet-explorer-recomenda-governo-dos-eua/41674
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C. Ao passo que 

D. E 

E. Mesmo que 

 

11- Os pronomes „dela‟ e „que‟(2º parágrafo) referem-se 

respectivamente aos termos: 

 

A. Brecha-objeto 

B. Versões- memória 

C. Grave- vulnerabilidade 

D. Software- excluído 

E. Internet Explorer- alocado 

 

12- Nas frases abaixo vocábulos foram empregados em sentido 

diferente daquele em que aparecem no texto, exceto: 

 

A. O navegador Amyr Klink estará em Blumenau no dia 29 

de abril. Ele vai participar do seminário “Liderança 

Inspiradora”. 

B. Ele registra a especulação na Bolsa de Paris, 

onde “cocheiros de praça e criados de hotel estão a jogar 

sobre cotações”, “o cozinheiro segue com avidez as 

flutuações do canal de Suez, ao passo que o criado de 

servir só pensa em Banque de Lyon”.  

C. O modelo promete oferecer um som limpo e 

com grave marcante, acompanhando quatro protetores 

auriculares de borracha. 

D. Na fase Dois, o assassinato e o desaparecimento 

dos prisioneiros e na Fase Três, em São Paulo, deu 

ordem para executar os guerrilheiros. 

E. O PSD estaria insatisfeito com a forma como o partido 

estaria sendo alocado dentro do Governo.  

 

13- No texto, „remotamente‟ é sinônimo de: 

 

A. Recuado 

B. Antigo 

C. Distante 

D. Ermo 

E. Vazio 

 

14- Em qual das alternativas abaixo a variação do vocábulo 

modificador está incorreta: 

 

A.   
 

 

B.  
 

C.  

 

 

D.  
Pode me incluir fora dessa! 

 

E.  
 

 

15- Em qual dos segmentos a seguir há um termo em desacordo 

com as normas da linguagem padrão? 

 

A. Pesquisadores do Instituto de Neurociência da Universidade 

Autônoma de Barcelona (UAB), "descobriram um 

mecanismo celular envolvido na consolidação da memória e 

conseguiram desenvolver uma terapia genética que reverte a 

perca de memória em etapas iniciais em ratos modelos com 

mal de Alzheimer", explicou a UAB em um comunicado 

esta semana. 

B. A terapia consiste em injetar no hipocampo, região do 

cérebro que desempenha um papel importante na memória, 

um gene que provoca a produção de uma proteína bloqueada 

nos pacientes afetados pela doença. 

C. A proteína "Crtc1" (CREB regulated transcription coactivor-

1) permite ativar os genes envolvidos na formação de 

memória de longo prazo. Nas pessoas doentes, "a formação 

de agregados de placas amiloides, um processo conhecido 

que desencadeia o Alzheimer, impede que a proteína Crtc1 

atue normalmente", segundo a UAB. 

D. "Quando se altera a proteína Crtc1, não é possível ativar os 

genes responsáveis pela sinapse ou por conexões entre 

neurônios no hipocampo e o indivíduo não consegue realizar 

corretamente tarefas de memória", explicou o doutor Carlos 

Saura, responsável pelo estudo, citado no comunicado. 

E. Segundo ele, "este estudo abre novas perspectivas para a 

prevenção e o tratamento terapêutico do mal de Alzheimer". 

Um dos desafios principais, segundo o estudo, será agora 

desenvolver terapias farmacológicas que permitam ativar 

esta proteína. Também será preciso assegurar-se de que é 

possível aplicar o tratamento em humanos. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Segundo os critérios do DSM-IV para episódio maníaco 

durante o período de distúrbio de humor, ao menos três dos 

seguintes sintomas persistiram (quatro se o humor for apenas 

irritável) e estão presentes em grau significativo, destes NÃO 

se inclui: 

 

A. Auto-estima excessivamente baixa. 

B. Aumento das atividades dirigidas a um objetivo 

(socialmente, no trabalho ou escola ou sexualmente) ou 

agitação psicomotora. 

C. O envolvimento excessivo em atividades prazerosas com 

potencial elevado para conseqüências prejudiciais. 

D. Necessidade reduzida de sono (p. ex., sentir-se repousado 

após apenas três horas de sono). 

E. Fuga de idéias ou experiência subjetiva de que os 

pensamentos estão acelerados. 

 

17- De acordo com Erikson e os estádios de desenvolvimento 

psicossocial, o período entre 18 meses e 3 anos de vida 

caracteriza-se por que estágio? 

 

A. Confiança versus Desconfiança.  

B. Autonomia versus Dúvida e Vergonha. 

C. Iniciativa versus Culpa. 

D. Identidade versus Difusão/Confusão. 

E. Generatividade versus Estagnação. 

 

18- São sintomas principais em pacientes com anorexia 

nervosa, EXCETO: 

 

A. Intolerância ao frio. 

B. Diarreia.  

C. Letargia. 

D. Pés e mãos frios. 

E. Dificuldade de concentração. 

 

19- Sobre o Ataque de Pânico é INCORRETO afirmar: 

  

A. A falta de ar é um sintoma comum nos Ataques de 

Pânico associados com Transtorno de Pânico sempre com 

agorafobia.  

B. O rubor facial é comum em Ataques de Pânico ligados a 

situações relacionadas à ansiedade social e de 

desempenho.  

C. A ansiedade característica de um Ataque de Pânico pode 

ser diferenciada da ansiedade generalizada por sua 

natureza intermitente e quase paroxística e sua gravidade 

geralmente maior. 

D. Ataques de Pânico ligados a situações são mais 

característicos da Fobia Social e Fobia Específica.  

E. Os Ataques de Pânico predispostos por situações são 

especialmente freqüentes no Transtorno de Pânico, mas 

às vezes podem ocorrer na Fobia Específica ou Fobia 

Social. 

 

 

 

 

20- A violência é, mundialmente, uma experiência devastadora 

para muitas crianças e lhes traz consequências prejudiciais ao 

desenvolvimento, mas ainda não se sabe a real extensão do 

problema. Desta forma, é um tipo de violência que pode ocorrer 

contra crianças: 

 

A. Maldição de Ondina. 

B. Síndrome de Capgras. 

C. Síndrome de Cotard. 

D. Síndrome de Munchausen por procuração. 

E. Síndrome do Doutor Strangelove. 

 

21- Quanto ao autismo é INCORRETO afirmar: 

 

A. Autismo é um transtorno definido por alterações 

presentes tipicamente antes dos três anos de idade, e que 

se caracteriza sempre por desvios qualitativos na 

comunicação, na interação social e no uso da imaginação. 

B. A Tríade é responsável por um padrão de comportamento 

restrito e repetitivo, mas com condições de inteligência 

que podem variar do retardo mental a níveis acima da 

média. 

C. As causas do autismo são desconhecidas. Porém acredita-

se que a origem do autismo esteja em anormalidades em 

alguma parte do cérebro e a hipótese mais aceita é de 

origem relacionada à frieza ou rejeição materna do 

nascimento aos primeiros meses. 

D. Uma queixa freqüente dos pais é que o bebê não gosta do 

colo ou rejeita o aconchego. 

E. É comum o aparecimento de estereotipias, que podem ser 

movimentos repetitivos com as mãos ou com o corpo, a 

fixação do olhar nas mãos por períodos longos e hábitos 

como o de morder-se, morder as roupas ou puxar os 

cabelos. 

 

22- Sobre a Saúde mental na Atenção Primária à Saúde, são 

Diretrizes Gerais para a atuação das Equipes de Saúde, 

EXCETO: 

 

A. Deve-se identificar acolher e atender às demandas de 

saúde mental do território, em seus graus variados de 

severidade – os pacientes devem ter acesso ao cuidado 

em saúde mental o mais próximo possível do seu local de 

moradia, de seus laços sociais e familiares. 

B. A educação permanente não é um dispositivo 

fundamental para a organização das ações de saúde 

mental na Atenção Primária, mas sim, intermediária. 

C. Devem ser priorizadas as situações mais graves, que 

exigem cuidados mais imediatos. 

D. As intervenções devem se dar a partir do contexto 

familiar e comunitário – a família e a comunidade devem 

ser parceiras no processo de cuidado. 

E. O cuidado integral articula ações de prevenção, 

promoção, tratamento e reabilitação psicossocial. 
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23- O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população 

de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento 

clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao 

trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários. Os CAPS visam, EXCETO: 

  

A. Prestar atendimento em regime de atenção diária.  

B. Formular projetos terapêuticos coletivos e não individual 

promovendo interação entre os usuários. 

C. Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental na 

rede básica, PSF (Programa de Saúde da Família), PACS 

(Programa de Agentes Comunitários de Saúde).  

D. Coordenar junto com o gestor local as atividades de 

supervisão de unidades hospitalares psiquiátricas que 

atuem no seu território. 

E. Manter atualizada a listagem dos pacientes de sua região 

que utilizam medicamentos para a saúde mental. 

 

24- São CAPS para atendimento diário e noturno de adultos, 

durante sete dias da semana, atendendo à população de 

referência com transtornos mentais severos e persistentes. 

 

A. CAPS I. 

B. CAPS II. 

C. CAPS III. 

D. CAPSi. 

E. CAPSid. 

 

25- Jellinek utiliza letras do Alfabeto Grego para classificar os 

vários níveis de alcoolismo. Indique a alternativa referente ao 

Alcoolismo Epsilon: 

 

A. Espécie de alcoolismo em que as complicações físicas 

são ao nível das polineuropatias, gastrites e cirrose que 

podem persistir mesmo que não haja dependência física 

ou psicológica. O dano maior nesta espécie é a carência 

nutricional, especialmente da vitamina B12, originando 

assim doenças de deficiência nutricional. 

B. Considerado como um alcoolismo periódico, em que um 

indivíduo poderá estar num processo de recuperação, tem 

uma recaída durante alguns meses e por remorso, volta à 

abstinência. 

C. Espécie de alcoolismo onde existe um aumento à 

tolerância de álcool; uma adaptação do metabolismo ao 

álcool; um quadro sintomático e craving e perda de 

controle sobre o consumo. É nesta categoria que se 

categorizam os alcoólicos crônicos. 

D. Considerado como alcoolismo social onde o álcool é 

utilizado como fator desinibitório das relações 

interpessoais e onde os sintomas são pura e 

exclusivamente físicos, em que não se coloca a questão 

de perda de controle nem inabilidade de abstinência. É 

também muitas vezes definido como categoria de alguém 

que tenha problemas com álcool.  

E. Espécie de alcoolismo que reúne características do tipo 

Gamma e inabilidade de abstinência. 

 

 

 

26- As características clínicas do transtorno de 

desenvolvimento múltiplo e complexo – TDMC incluem, 

EXCETO: 

 

A. Sensibilidade social prejudicada. 

B. Regulação prejudicada dos afetos. 

C. Frequentemente apresentam transtornos de personalidade 

(principalmente borderline, narcisista e anti-social). 

D. Podem confundir fantasia e realidade. 

E. Tendem a ter uma lógica idiossincrática. 

 

27- A Narcolepsia caracteriza-se principalmente por quatro 

sintomas que inclui, EXCETO: 

 

A. Sonolência diurna excessiva. 

B. Sonilóquio. 

C. Cataplexia. 

D. Paralisia do sono. 

E. Alucinações hipnagógicas. 

 

 

28- Referente ao uso do genograma na terapia familiar e 

comunitária é INCORRETO afirmar: 

 

A. O genograma é um meio de avaliação familiar que 

permite ao psicólogo conceitualizar visualmente a família 

no que toca aos seus membros e respectivamente 

relações. 

B. Criar um genograma supõe: Traçar estrutura familiar; 

Registrar a informação relevante sobre os elementos da 

família; Delinear as relações familiares. 

C. A base do genograma é a descrição gráfica de como os 

diferentes elementos estão biológica ou legalmente 

ligados entre si, de uma geração para a outra.  

D. Para que o genograma permita uma concepção geral da 

família, é fundamental que seja registrada a informação 

de cada elemento e mesmo de eventos significativos.  

E. O genograma deve, essencialmente, ser dividido em duas 

partes (uma com a informação e outra com a qualidade 

das relações). 

 

29- Os Critérios diagnósticos de Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade (TDAH) segundo o DSM IV-TR 

afirma que deve ter seis (ou mais) dos sintomas de desatenção 

persistiram por pelo menos 6 meses, em grau mal-adaptativo e 

inconsistente com o nível de desenvolvimento. Estão entre estes 

sintomas, EXCETO: 

 

A. Freqüentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou 

comete erros por descuido em atividades escolares, de 

trabalho ou outras. 

B. Com freqüência tem dificuldades para manter a atenção 

em tarefas ou atividades lúdicas. 

C. Com freqüência tem dificuldade para brincar ou se 

envolver silenciosamente em atividades de lazer. 

D. Com freqüência parece não escutar quando lhe dirigem a 

palavra. 

E. Com freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se 

em tarefas que exijam esforço mental constante (como 

tarefas escolares ou deveres de casa). 
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30- Sobre avaliação psicológica indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. É o processo científico de coleta de dados, estudos e 

interpretação de informações a respeito dos fenômenos 

psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo 

com a sociedade.  

B. Os resultados das avaliações devem identificar os 

condicionantes sociais e seus efeitos no psiquismo. 

C. Na elaboração de documento de avaliação, o psicólogo 

deve levar em conta os princípios e dispositivos do 

Código de Ética Profissional do Psicólogo.  

D. Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, não 

devem se basear exclusivamente nos instrumentais 

técnicos (entrevistas, testes, observações, dinâmicas de 

grupo, escuta, intervenções verbais etc.), mas também de 

outros meios que julgue necessário para a elaboração do 

documento, como por exemplo, verificação da rede social 

entre outros, mesmo que seja feito de forma informal. 

E. A linguagem nos documentos deve ser rigorosa, precisa, 

clara e inteligível. 

 

31- Sobre mediação de conflitos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Mediação é um meio geralmente não hierarquizado de 

solução de disputas em que duas ou mais pessoas, com 

a colaboração de um terceiro, o mediador – que deve 

ser apto, imparcial, independente e livremente 

escolhido ou aceito -, expõem o problema, são 

escutadas e questionadas, dialogam construtivamente e 

procuram identificar os interesses comuns, opções e, 

eventualmente, firmam um acordo. 

B. Cabe ao mediador colaborar com os mediandos para 

que eles pratiquem uma comunicação construtiva e 

identifiquem seus interesses e necessidades comuns. 

C. A mediação é tida como um método em virtude de estar 

baseada num complexo interdisciplinar de 

conhecimento científicos extraídos especialmente da 

comunicação, da psicologia, da sociologia, da 

antropologia, do direito e da teoria dos sistemas.  

D. A postura do mediador deve ser intervencionista. 

E. A Mediação é um meio alternativo de resolução de 

conflitos, em que as partes participam ativamente, com 

a ajuda de um mediador, na busca da melhor solução 

possível para o litígio que as opõe, tendo como objetivo 

o de alcançar um acordo que a ambas satisfaça e 

possam cumprir. 

 

32- A reforma psiquiátrica teve entre outros, o objetivo de 

reduzir o número de leitos psiquiátricos no país. O processo de 

desinstitucionalização de pessoas com longo histórico de 

internação psiquiátrica avançou significativamente, sobretudo 

através da instituição pelo Ministério da Saúde de mecanismos 

seguros para a redução de leitos no país e a expansão de 

serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Um dos 

programas que participam desta ação é o Programa de Volta 

para Casa, sobre este, indique a alternativa INCORRETA: 

 

A. O Programa é a concretização de uma reivindicação 

histórica do movimento da Reforma Psiquiátrica 

Brasileira, tendo sido formulado como proposta já à 

época da II Conferência Nacional de Saúde Mental, em 

1992. 

B. O objetivo do Programa é contribuir efetivamente para 

o processo de inserção social das pessoas com longa 

história de internações em hospitais psiquiátricos, 

através do pagamento mensal de um auxílio-

reabilitação aos seus beneficiários. 

C. Para receber o auxílio-reabilitação do Programa De 

Volta para Casa, a pessoa deve ser egressa de Hospital 

Psiquiátrico ou de Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, e ter indicação para inclusão em programa 

municipal de reintegração social. 

D. O município de residência do beneficiário deve, para 

habilitar-se ao Programa, ter assegurada uma estratégia 

de acompanhamento dos beneficiários e uma rede de 

atenção à saúde mental capaz de dar uma resposta 

efetiva às demandas de saúde mental.  

E. A cada ano o benefício deve obrigatoriamente ser 

renovado. 

 

33- A Resolução 01/99 de 22.03.99 afirma, EXCETO: 

  

A. Art. 1º - Os psicólogos atuarão, segundo os princípios 

éticos da profissão, notadamente aqueles que 

disciplinam a não-discriminação e a promoção e o bem-

estar das pessoas e da humanidade. 

B. Art. 2º - Os psicólogos deverão contribuir, com seu 

conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e 

o desaparecimento de discriminações e estigmatizações 

contra aqueles que apresentam comportamentos ou 

práticas homoeróticas. 

C. Art. 3º - Os psicólogos não exercerão qualquer ação 

que favoreça a patologização de comportamentos ou 

práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva 

tendente a orientar homossexuais para tratamentos 

solicitados ou não. 

D. Parágrafo único – Os psicólogos não colaborarão com 

eventos e serviços que proponham tratamento e cura 

das homossexualidades. 

E. Art. 4º - Os psicólogos não se pronunciarão nem 

participarão de pronunciamentos públicos, nos meios 

de comunicação de massa, de modo a reforçar os 

preconceitos sociais existentes em relação aos 

homossexuais como portadores de qualquer desordem 

psíquica 

 

34- Segundo Drummond (1992), os indivíduos alcoolizados são 

portadores de um conjunto de sinais comuns, dos citados 

abaixo, indique qual é característico do consumo crônico e 

excessivo do álcool: 

 

A. Eritrose palmar. 

B. Cãibras musculares. 

C. Suores. 

D. Tremor fino nas extremidades. 

E. Hematomas que podem indicar traumatismos durante a 

intoxicação ou alterações da coagulação induzidas por 

insuficiência hepatocelular. 
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35- De acordo com a Resolução CFP Nº 006/2007 que Institui 

o Código de Processamento Disciplinar em seu segundo título 

do Processo Disciplinar Ordinário, Artigo 1º - A pena a ser 

aplicada nos processos disciplinares ordinários no 

processamento de infração cometida por pessoa física inscrita 

no Conselho Regional de Psicologia será de advertência, multa 

no valor de: 

 

A. 0,5 (meia) a 2 (duas) anuidades, tendo como referência a 

anuidade praticada pelo Conselho Regional no exercício 

em que esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

B. 0,5 (meia) a 5 (cinco) anuidades, tendo como referência a 

anuidade praticada pelo Conselho Regional no exercício 

em que esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

C. 1 (uma) a 5 (cinco) anuidades, tendo como referência a 

anuidade praticada pelo Conselho Regional no exercício 

em que esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

D. 0,5 (meia) a 10 (dez) anuidades, tendo como referência a 

anuidade praticada pelo Conselho Regional no exercício 

em que esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

E. 1 (uma) a 10 (dez) anuidades, tendo como referência a 

anuidade praticada pelo Conselho Regional no exercício 

em que esta vier a ser imposta, ou censura pública. 

 

36- Indique a alternativa INCORRETA quanto as atividades 

disponíveis no Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e 

outras Drogas (CAPS AD): 

  

A. Atendimento individual (medicamentoso, 

psicoterápico, de orientação, entre outros).  

B. Atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras). 

C. Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível superior ou nível médio. 

D. Uma refeição diária aos pacientes assistidos em um 

turno (08 horas) e duas aos assistidos em dois turnos 

(12 horas).  

E. Atendimento de desintoxicação. 

 

37- Segundo a RESOLUÇÃO CFP N.º 002/2003 Constam no 

Art. 5º - São requisitos mínimos obrigatórios para os 

instrumentos de avaliação psicológica classificados como 

"testes projetivos", EXCETO: 

  

A. Apresentação da fundamentação teórica do instrumento 

com especial ênfase na definição do construto a ser 

avaliado e dos possíveis propósitos do instrumento e os 

contextos principais para os quais ele foi desenvolvido. 

B. Apresentação de evidências empíricas de validade e 

precisão das interpretações propostas para os escores do 

teste, com justificativas para os procedimentos 

específicos adotados na investigação, com especial 

ênfase na precisão de avaliadores, quando o processo 

de correção for complexo.  

C. Apresentação do sistema de correção e interpretação 

dos escores, explicitando a lógica que fundamenta o 

procedimento, em função do sistema de interpretação 

adotado, que pode ser: referenciada à norma, devendo, 

nesse caso, relatar as características da amostra de 

padronização de maneira clara e exaustiva, 

preferencialmente comparando com estimativas 

nacionais, possibilitando o julgamento do nível de 

representatividade do grupo de referência usado para a 

transformação dos escores; diferente da interpretação 

referenciada à norma, devendo, nesse caso, explicar o 

embasamento teórico e justificar a lógica do 

procedimento de interpretação utilizado;  

D. Apresentação clara dos procedimentos de aplicação e 

correção e das condições nas quais o teste deve ser 

aplicado para garantir a uniformidade dos 

procedimentos envolvidos na sua aplicação;  

E. Associação de dados observados anterior ao teste, bem 

como outras que forem importantes, em um manual 

contendo, pelo menos, informações sobre: a) o aspecto 

técnico-psicossocial, relatando a fundamentação e os 

estudos empíricos sobre o instrumento; b) o aspecto 

prático, explicando a aplicação, correção e 

interpretação dos resultados do teste e c) a literatura 

científica relacionada ao instrumento, indicando os 

meios para a sua obtenção e o modo de acesso. 

 

38- Referente à terapia de grupo é INCORRETO afirmar: 

 

A. O grupo aberto tem uma vantagem sobre o fechado, pois 

tem a possibilidade de agregar novos integrantes para 

completá-lo, isto é, com rotatividade de pacientes. 

B. O grupo fechado possibilita a criação de vínculo e um 

ambiente de confiança e afeto que possibilite mais 

rapidamente alcançar a maturidade, fator imprescindível 

para um trabalho de qualidade. 

C. Os grupos podem ser heterogêneos ou homogêneos. 

D. Na terapia usam-se apenas as interações paciente-

paciente à medida que ocorrem no setting do grupo, para 

efetuar mudanças no comportamento mal-adaptado de 

cada um dos membros do grupo. 

E. Na grupoterapia, o altruísmo proporciona ao paciente a 

experiência de ser útil a outros membros do grupo, 

compartilhando problemas, oferecendo apoio, sugestões e 

insight uns aos outros. 

 

39- São características da ação em rede na atuação intersetorial 

no Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (Creas), EXCETO: 

 

A. Horizontalidade: partilha de informações e tomada de 

decisões coletivas, trabalho conjunto e nivelado das 

instituições participantes. 

B. Multiliderança: a liderança deve ser partilhada. 

C. Corresponsabilidade: Ocupar lacunas provenientes da 

ausência de atendimentos que devem ser ofertados na 

rede pelas outras políticas públicas e/ou órgãos de defesa 

de direito. 

D. Sustentabilidade: desenvolvimento continuado e 

provimento do melhor para as pessoas e para o ambiente. 

E. Flexibilidade: aceitação de sugestões e experiências 

alheias. 
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40- Referente à terapia familiar é INCORRETO afirmar: 

 

A. A terapia familiar baseia a sua intervenção na família 

enquanto sistema, composto por elementos que possuem 

relações de independência entre si e que promovem o 

desenvolvimento uns dos outros. 

B. A terapia familiar considera como uma soma das suas 

partes: tudo o que acontecer a um elemento sem afetar 

necessariamente os outros elementos. 

C. A terapia familiar pauta-se por ser um bom método 

terapêutico, uma vez que permite que todos os membros 

que a compõem trabalhem para a resolução, ao mesmo 

tempo que os responsabiliza e lhe dá poder para que 

possuam tomar as decisões necessárias para continuarem 

a progredir ao longo do seu ciclo de vida. 

D. A terapia familiar corresponde a tratamentos 

psicoterapêuticos ou socioterapêuticos da família que 

apresenta dificuldades ligadas a um ou mais pacientes 

reconhecidos socialmente como doentes. 

E. A terapia sistêmica possui as suas próprias técnicas 

(contraparadoxo, conotação positiva, desqualificação, 

redefinição, reenquadramento e provocação) para 

clarificar a comunicação perturbada no sistema familiar. 

 

 


