
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 50 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro
dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta dequatro horas
impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-
resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
duas horas de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das
16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Texto 1
Felicidade clandestina

Menalton Braff 

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, mui-
tas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes
onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas
nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar
refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a reali-
dade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia da-
quela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as pa-
lavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas.
Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso  que  a  princípio  me  assustei.  Chegou
aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta
do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor
da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudi-
nha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude obser-
var aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava.
De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o
cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o
cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham
ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornas-
se iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sosse-
go.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário
para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em
seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedo-
res, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de
chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze
segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no
chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com
aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a
história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas
via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam.
Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar
ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então,
começou a se transfigurar, assumindo uma expressão glorio-
sa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de
umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo al-
guns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair
do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam
em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se
lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou
para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para
onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu
rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado
de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, final-
mente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se
deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizi-
nhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de
pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o
olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e
achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi ape-
nas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me
engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O
menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-
5044.html>. Acesso em: 7 out. 2014.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de
produção de sentido presentes no texto 1, 

(A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para
o posterior  desenvolvimento  do  tema em forma de
narrativa.   

(B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa
com destaque para a temporalização do momento em
que a história se passa.  

(C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamen-
te com a elucidação feita pelo narrador em relação à
viagem empreendida pela personagem. 

(D) o  último parágrafo traz  uma revelação do narrador
para elucidar o mistério em torno da identificação do
livro lido pelo menino. 

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela
não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não
me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me
que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu vol-
tasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí deva-
gar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e
eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu
modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez
nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria,
os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o
amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas
como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro.
Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem de-
vagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos,
comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até che-
gar  em casa,  também pouco  importa.  Meu  peito  estava
quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não
comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o
susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravi-
lhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda
mais indo comer pão com manteiga,  fingi  que não sabia
onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instan-
tes.  Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser
clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como
demorei! Eu vivia no ar… Havia orgulho e pudor em mim. Eu
era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. O primeiro beijo. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).
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▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem
do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto
que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da
letra de uma música:

(A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensa-
mento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia
triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em
você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).

(B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/  Pro aluguel/
Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu.
(BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).

(C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até
o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou es-
tar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um
sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).

(D) Os livros são objetos transcendentes/ Mas podemos
amá-los do amor táctil/ Que votamos aos maços de
cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO,
Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por
meio  de  textos,  ganha  destaque  o  uso  de  certos
mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a
esses mecanismos, no trecho

(A) “Naquele instante , o mundo em volta perdeu inteira-
mente o significado” (texto 1), a expressão em negrito
se refere a um marco temporal  que localiza o mo-
mento em que um dos garotos chega ao estande de
livros.

(B) “De repente ele o fechou e olhou para cima” (texto 1),
o elemento gramatical em destaque faz uma retoma-
da  do  sintagma nominal  “livro”  e  evita  a  repetição
deste termo.

(C) “Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expres-
são em negrito é um elemento que  retoma o termo
“felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.

(D) “No dia seguinte  fui a sua casa” (texto 2), a expres-
são destacada se refere a uma marca temporal men-
cionada posteriormente no texto,  demonstrando ser
esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3

Disponível  em:<http://bibliotecaearte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-
quadrinhos-charge-imagem.html>. Acesso em: 9 out. 2014.
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Levando em consideração que os textos são permeados
pelos discursos efetivamente produzidos em cada época,
refletindo-os ou distorcendo-os, na tira, 

(A) a filosofia de vida livre e pueril  de Garfield se con-
trapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu
dono, Jon Arbuckle. 

(B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da
personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é
algo característico das sociedades pós-modernas. 

(C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso ana-
crônico por expressar valores e dogmas contrários aos
referentes à época na qual as personagens se situam. 

(D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica mar-
cante  da  contracultura  típica  do  momento  histórico
em que as personagens se encontram. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se
deve

(A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica
tanto o manuseio quanto a leitura de livros. 

(B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o
elemento extralinguístico livro. 

(C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se
refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield. 

(D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome
de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor,
que é obtido 

(A) pela  utilização  de  catáfora  nas  falas  das  persona-
gens, já que esse mecanismo tem a função de anteci-
par seu referente. 

(B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a de-
terminado comportamento não pertencente aos ani-
mais. 

(C) pela quebra de expectativa, uma vez que se espera-
va de Garfield um entendimento diferente daquele de-
monstrado no último quadro. 

(D) pelo contexto da história,  porque as falas de Jon e
Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial
e temporal.  

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

Disponível  em:  <http://belsrv2013.blogspot.com.br/>.  Acesso  em:  9  out.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes
nos textos 3 e 4, constata-se 

(A) o emprego reiterado de onomatopeias. 

(B) a repetição de cenas como marcação de tempo. 

(C) a utilização de balões como indicação de monólogo. 

(D) o uso da personificação como caracterização de per-
sonagens. 

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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Considere os textos  1,  2,  3 e  4 para responder às ques-
tões 08, 09 e 10. 

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discur-
sivos,  destaca-se  o  modo  como  se  organiza  a  própria
composição textual, com vistas a narrar, descrever, argu-
mentar, explicar, instruir. Com base nisso, 

(A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas
com a finalidade de construir um texto jornalístico. 

(B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o
objetivo de se configurar um conto. 

(C) no texto 3, ganham destaque as sequências descriti-
vas com vistas à construção de uma tirinha. 

(D) no texto 4, predominam sequências explicativas com
o propósito de criação de uma micronarrativa. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A temática comum aos quatro textos indica a concepção
de que a leitura 

(A) transforma as práticas, os desejos e as percepções
dos seres humanos. 

(B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo espe-
cífico. 

(C) acentua a diferença existente entre as diversas classes
sociais. 

(D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os lei-
tores. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma característica fundamental  de alguns textos é a de
que  são  marcadamente  heterogêneos,  isto  é,  são  atra-
vessados, ocupados, habitados por ditos presentes em ou-
tros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das pas-
sagens abaixo?

(A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)

(B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fa-
zer algo divertido!”. (Texto 3)

(C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o,
abria-o por alguns instantes”. (Texto 2) 

(D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é
um grande diálogo”. (Texto 1)

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

CONHECIMENTOS_GERAIS_LÍNGUA_PORTUGUESA_SUPERIOR
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A redução da mortalidade nas idades avançadas tem leva-
do a um crescimento mais acentuado da população nes-
sas idades, que continua mais exposta às fragilidades pró-
prias da velhice e às determinadas perturbações mentais
consideradas irreversíveis, como

(A) a demência de infartos múltiplos.

(B) a memória semântica.

(C) a degeneração macular.

(D) o transtorno depressivo maior.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de envelhecimento que resulta de doença e de
abuso, ou de falta de uso do corpo que, muitas vezes, é
evitável, refere-se

(A) ao envelhecimento primário.

(B) ao envelhecimento secundário.

(C) à senescência.

(D) à senilidade.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A proposta pioneira de Arminda Aberastury (1972) continua
gerando frutos até hoje, no expressivo crescimento da psico-
logia aplicada à área da saúde (Oliveira, 2013, p. 36-37).
Seus trabalhos foram voltados para o atendimento de crian-
ças, com a seguinte proposta de atendimento:

(A) separado, conjunto, pais individualmente ou psicote-
rapia familiar.

(B) flexível, de acordo com o desenrolar do processo e
com o mesmo terapeuta.

(C) crianças individualmente, pais individualmente ou em
grupo.

(D) conjunto, crianças e pais, com o mesmo terapeuta ou
não.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Oliveira (2013, p. 43-45) comenta que Aberastury (1972)
propôs como foco a psicoterapia analítica com fim e tempo
determinados, a ser utilizada em crianças e adolescentes
em condições

(A) de  comportamentos  inadequados  (regressões  ou
inibições).

(B) de falhas adaptativas diante de demandas situacio-
nais, no contexto dinâmico e relacional.

(C) conflitivas  com maior  necessidade de serem traba-
lhadas, que envolvem a relação pais-filhos.

(D) específicas, especialmente em situações emergenci-
ais e agudas.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma experiência emocional pode impactar o bem-estar da
pessoa de forma positiva ou negativa. É responsável pelo
processamento desse tipo de experiência o sistema

(A) neuronal.

(B) límbico.

(C) sensitivo.

(D) autônomo.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias  doenças  de pele  apresentam determinados fatores
emocionais (Hisada, 2011, p. 65). Entre elas, inclui-se a lesão
que é causada por infecções virais recorrentes da pele:

(A) psoríase.

(B) vitiligo.

(C) eczema.

(D) herpes.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Spinelli (2010, p. 184), resiliência no campo das ciên-
cias humanas pode ser definida como a capacidade para
sobrepor-se à adversidade. Apesar da falta de consenso a
respeito do domínio e da dinâmica de seu constructo, no
conceito descritivo ela é usada como o oposto de

(A) vulnerabilidade.

(B) homeostase.

(C) adaptação.

(D) enfrentamento.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Resiliência pode ser considerada como um

(A) atributo nascido com a criança.

(B) traço de personalidade.

(C) fator presente nos homens em determinadas culturas.

(D) componente do processo evolutivo.

CONHECIMENTOS_ESPECÍFICOS_PSICÓLOGO
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho em equipe interdisciplinar, na área da saúde,
pode ser descrito como:

(A) uma contribuição importante para a produção científi-
ca contemporânea, à medida que contempla as inter-
subjetividades e o respeito às diferenças existentes
diante de múltiplos olhares e compreensões acerca
de um determinado objeto.

(B) um campo novo com autonomia teórica e metodológi-
ca em relação às disciplinas que o compõem e que,
por meio da articulação, possibilita o surgimento de
uma nova visão da natureza e da realidade.

(C) uma troca de informações  entre  as  especialidades,
mas não há modificação ou inclusão de conhecimen-
to nas áreas envolvidas, e objetiva provocar o mínimo
de interferência em outros contextos da área.

(D) um conjunto de disciplinas que trata, simultaneamen-
te, de uma dada questão, sem que os profissionais
implicados  estabeleçam  efetivas  trocas  entre  si  e
cada  especialista  emprega  sua  metodologia  base-
ando-se em suas hipóteses.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 2.437/GM, de 7 dezembro de 2005, dispõe
sobre a ampliação e o fortalecimento da Rede Nacional de
Atenção Integral  à  Saúde do Trabalhador  (RENAST) no
Sistema Único de Saúde (SUS). No Anexo I, descreve as
funções de cada esfera governamental.

Dentre as funções descritas para as Secretarias de Estado
de Saúde na Gestão da RENAST está a seguinte:

(A) inserir as ações de Saúde do Trabalhador na Atenção
Básica, Urgência/Emergência, Rede Hospitalar, Vigi-
lância Sanitária e Epidemiológica.

(B) atuar e orientar no desenvolvimento de protocolos de
investigação e de pesquisa, conjuntamente com uni-
versidades ou órgãos locais ou da rede do SUS.

(C) articular  e  capacitar  os  profissionais  de  saúde  do
SUS, em especial as equipes dos seus centros, da
atenção  básica  e  de  outras  vigilâncias  e  manter  a
educação continuada e a supervisão em serviço.

(D) capacitar os profissionais e as equipes de saúde para
identificar e atuar nas situações de riscos à saúde re-
lacionados ao trabalho, assim como para o diagnósti-
co dos agravos à saúde relacionados com o trabalho.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A intervenção psicológica torna-se muito importante para
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, e é fun-
damental que profissionais da área da saúde estejam devi-
damente  capacitados  para  essa  tarefa  (Habigzang  e
Koller, 2011, p. 34-37). Nessa situação clínica,

(A) a avaliação psicológica e o tratamento exigem conhe-
cimentos  sobre  os  aspectos  psicológicos,  reser-
vando-se o entendimento dos aspectos jurídicos a um
profissional específico.

(B) os fatores de risco e de proteção devem ser avalia-
dos.

(C) a rede de apoio social é preparada para manejar e
tratar os casos surgidos.

(D) os  cuidados na avaliação incluem também guardar
segredo acerca das informações relativas ao abuso.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No curso do seu desenvolvimento normal, a personalidade
atravessa uma série de estágios bem definidos até chegar
à  maturidade.  Cada  novo  passo  poderá  envolver  certa
frustração e ansiedade. Se elas se tornam muito intensas,
o crescimento normal pode ficar temporária ou permanen-
temente interrompido (Hall e cols., 2000, p. 64), levando a
pessoa a utilizar o seguinte mecanismo de defesa:

(A) fixação.

(B) projeção.

(C) repressão. 

(D) formação reativa.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Hall e cols. (2000, p. 291-301) abordam a teoria de traço bio-
lógico de Hans Eysenck, e apresentam o seguinte caso:

Um indivíduo pode ser descrito como sendo solitário, não
se importando com as pessoas; ele geralmente traz pro-
blemas, não se adaptando a lugar nenhum. Ele pode ser
cruel  e  desumano,  sem sentimento  e  empatia,  e  total-
mente insensível. Ele é hostil com os outros, mesmo com
parentes e amigos, e agressivo até com as pessoas ama-
das. Ele gosta de coisas estranhas e incomuns, e não se
importa com o perigo; ele gosta de fazer os outros de bo-
bos e de irritá-los.

Trata-se da descrição de um caso referente a um adulto
com escores elevados de

(A) extroversão.

(B) introversão.

(C) psicoticismo.

(D) neuroticismo.
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Straub (2005, p. 544), a teoria de estágios de Pia-
get é controversa. A objeção é que as crenças das crianças
sobre a doença e a morte são muito mais variáveis do que
esta teoria prevê, em virtude de

(A) acreditar  que as crianças na idade de seis ou sete
anos  começam  a  compreender  que  a  doença  e  a
morte têm causas biológicas.

(B) subestimar a importância de fatores sociais e cultu-
rais no desenvolvimento das crianças.

(C) mostrar a compreensão da relação entre saúde bioló-
gica e psicológica.

(D) supor que as crianças entendam que a doença e a
morte são formas de punição.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como um dos métodos de pesquisa em psicologia, o estu-
do prospectivo pode ser definido como um estudo

(A) científico da frequência, distribuição e das causas de
determinadas formas de doença ou de outras conse-
quências para a saúde em uma população.

(B) longitudinal que se inicia com um grupo saudável de
sujeitos e segue o desenvolvimento de determinada
doença nesse grupo (amostra).

(C) em um grupo de pessoas que apresentam determina-
da doença ou condição, comparado com outro grupo
de pessoas que não a apresentam.

(D) em que o pesquisador observa e registra os dados rele-
vantes em relação ao comportamento do participante
da pesquisa, que podem ser estruturados ou não.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um dos métodos de pesquisa mais antigos e conheci-
dos; é um procedimento utilizado habitualmente na inter-
venção clínica  com objetivo  de  compreensão e  planeja-
mento  da  intervenção,  destacando-se  pela  possibilidade
de integração de diferentes técnicas e campos do conheci-
mento.  É um método que tem sido escolhido,  de forma
recorrente, como alternativa para pesquisas sobre o fenô-
meno educativo. Trata-se da definição de

(A) metanálise.

(B) estudo transversal.

(C) estudo randomizado.

(D) estudo de caso.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na tentativa de levar os psicólogos contemporâneos a
adotarem  uma visão  mais  aberta  e  apreciativa  dos
potenciais,  das  motivações  e  das  capacidades  hu-
manas, pesquisadores e estudiosos focalizaram a ne-
cessidade de mudança no foco das contribuições da
psicologia, ainda centrada numa prática historicamen-
te orientada para a compreensão e o tratamento de
patologias. A ciência psicológica tem esquecido ou ne-
gligenciado a  sua mais  importante missão  (DELL`A-
GLIO; KOLLER; YUNES, 2006, p.46).

Estes são destaques do movimento intitulado psicologia

(A) do desenvolvimento.

(B) centrada na pessoa.

(C) positiva.

(D) evolutiva.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma teoria construída com levantamentos transcultu-
rais, considerada como um dos principais estudos realiza-
dos sobre a sociedade contemporânea, de citação indis-
pensável nos trabalhos referentes a essa temática, elabo-
rada nas duas últimas décadas do século XX pela Psico-
logia Social e Organizacional, e são os princípios nortea-
dores que guiam a vida das pessoas e dos grupos soci-
ais. Além da importância para a compreensão das raízes
motivacionais, de enfrentamento e de coping (TAMAYO e
cols., 2008, p.207).

O texto acima refere-se à teoria

(A) dos valores.

(B) motivacional.

(C) de categorias.

(D) ocupacional.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração mais comum e menos específica da atenção é
a diminuição global, que é chamada

(A) distraibilidade.

(B) distração.

(C) hiperprosexia.

(D) hipoprosexia.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um fenômeno que não apresenta os aspectos vivos e cor-
póreos de uma imagem perceptiva real. Em certos casos,
surge de um pensamento ou de uma representação que,
dada à intensidade, ganha sensorialidade e o paciente rela-
ta “... é como se fosse uma voz interna falando comigo”.
Embora ocorra nas psicoses funcionais e orgânicas, é mais
inespecífica. Esta descrição refere-se a uma das alterações
qualitativas da sensopercepção, definida como

(A) ilusão.

(B) alucinação.

(C) pseudoalucinação.

(D) alucinose.

Baseado  em  Fongaro  e  Sebastiani  (Angerami-Camon,
1996), leia o caso descrito a seguir. Considere-o para res-
ponder às questões de 31 a 35.

Paciente de 37 anos, do sexo masculino, com doença onco-
lógica gástrica avançada, internado em um hospital geral,
evolui com alterações marcadas por lentificação do pensa-
mento, leve latência na capacidade de resposta motora e
pequenas dificuldades na coordenação da motricidade fina.
Quando apresentava maior lucidez, por vezes, confundia o
psicólogo com um amigo de sua infância, contudo, conse-
guia ter maior clareza de sua distorção quando lhe era expli-
cado o seu equívoco. Em função de sua ansiedade frente às
consequências do tratamento, apresentava um pensamento
acelerado, com alguma fala ininterrupta e com prolixidade.
Quando questionado sobre suas principais preocupações,
expressava seu temor em relação aos efeitos da medicação,
dentre os quais  destacava sua dificuldade em buscar  na
lembrança fatos e vivências de sua vida passada. Na avalia-
ção psicológica, manifestava ainda um comportamento com
ocorrência de movimentos que fugiam ao seu controle vo-
luntário, podendo ser resultante de alterações orgânicas ou
psicológicas.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração de consciência clínica verificada no paciente  é
do tipo

(A) torpor.

(B) obnubilação.

(C) turvação.

(D) hipomnésia.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A alteração na sensopercepção verificada no caso é indi-
cadora de

(A) alucinação visual.

(B) delírio.

(C) alucinação tátil.

(D) ilusão.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  paciente  descrito  apresenta-se  com  um  pensamento
fora da normalidade, sobretudo no componente

(A) curso.

(B) fuga de ideias. 

(C) conteúdo.

(D) forma.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso específico, a dificuldade em buscar na lembrança
fatos e vivências de sua vida passada denota que o paci-
ente apresentava

(A) alteração da memória de fixação.

(B) amnésia anterógrada. 

(C) alteração da memória de evocação.

(D) síndrome de Kossakov.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A manifestação comportamental, descrita ao final do caso,
é característica de

(A) hospitalismo positivo.

(B) agitação psicomotora.

(C) hospitalismo negativo.

(D) comportamento fóbico.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De  acordo  com  Bronfenbrenner  (1996,  apud  Oliveira  &
Corrêa – orgs., 2009), o contexto de ambiente ecológico,
no qual se incluem família, escola, vizinhança, igreja e clu-
be social, caracteriza o

(A) exossistema.

(B) macrossistema. 

(C) mesossistema.

(D) microssistema.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Juliano e Yunes (In: Oliveira & Corrêa, 2009), a
interlocução entre os modelos de desenvolvimento huma-
no e a educação ambiental deve ser feita com base no

(A) paradigma holístico, com foco na evolução das espécies.

(B) pensamento antropocêntrico.

(C) pensamento sistêmico, com foco nas interações.

(D) paradigma biopsicossocial.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os adolescentes, de idade entre 12 e 18 anos, segundo a
Lei  Federal  n.  8.069/1990,  são  penalmente  imputáveis.
Logo, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medi-
das específicas, em caso de infração, para adolescentes,
tal como

(A) o pagamento de multa pelos pais e/ou responsáveis.

(B) reparo de danos decorrentes de seu ato.

(C) a prestação de serviços a empresas públicas.

(D) a reclusão em instituições de saúde.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Situações de risco, que atingem muitos adolescentes, es-
tão relacionadas,  entre outros fatores, com as situações
de exposição à violência, de abuso de drogas e de sexua-
lidade precoce. Segundo Ferreira e colaboradores (In: Ba-
ron & Brasil, 2014), os fatores de risco devem ser defini-
dos, na atualidade, como um

(A) processo resultante  da  combinação  de  tempo,  mo-
mento e contexto.

(B) evento isolado dentro de um contexto.

(C) produto  ou  uma  consequência  de  um  determinado
momento histórico.

(D) evento estático dentro de um contexto.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho infantil tem sido uma frequente preocupação de
governos e de agências nacionais e internacionais que se
dedicam às questões da infância e da adolescência. Se-
gundo  a  legislação brasileira  (Emenda Constitucional  n.
20/1998), 

(A) é considerado ilegal todo trabalho, público ou privado,
de pessoas menores de 18 anos.

(B) é liberado o trabalho noturno para as  pessoas que
estejam próximas de completar 18 anos.

(C) pode ser liberado o trabalho em regime de aprendiza-
gem para os que se encontram com idade mínima de
14 anos.

(D) é liberado trabalho comum para as pessoas que este-
jam próximas de completar 16 anos.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Lucena (Conselho Federal de Psicologia, 2009),
a prática da psicologia em núcleos de apoio à saúde da fa-
mília deve incorporar três ideias básicas, que são:

(A) universalidade, integralidade e equidade.

(B) construção  de  respostas  no  território,  compartilha-
mento de responsabilidades e trabalho de via dupla.

(C) regionalização, hierarquização e descentralização.

(D) multidisciplinaridade,  formação  interprofissional  e
compromisso social com o usuário da saúde.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas referências  técnicas para o trabalho  do  profissional
psicólogo nos programas de DST e Aids (Conselho Fede-
ral de Psicologia, 2008), a reflexão sobre as vulnerabilida-
des (relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, vio-
lência sexual, direitos à gravidez, dentre outros), faz parte
do seguinte eixo de orientação:

(A) dimensão  ético-política  do  atendimento  a  pessoas
com DST, HIV e Aids.

(B) psicologia e o campo de DST/Aids.

(C) atuação  do(a)  psicólogo(a)  em  programas  de
DST/Aids.

(D) gestão do trabalho nos programas de DST/Aids.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  situações  de  conflito  em  um  determinado  grupo  de
trabalho,

(A) os conflitos podem refletir a possibilidade de um pro-
blema evoluir.

(B) a normatização é a reação que pode levar o grupo a
continuar seu desenvolvimento.

(C) a  polarização  do  grupo  deve  ser  minimizada  pela
adoção de estratégias de enfrentamento.

(D) o conflito intragrupo pode ser mediado e minimizado
pela utilização de medidas de justiça distributiva.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Libâneo (2004), a perspectiva de gestão da insti-
tuição escolar que coloca a escola como centro das políti-
cas, liberando boa parte da responsabilidade do Estado,
denomina-se

(A) construcionista.

(B) sociocrítica.

(C) construtivista.

(D) neoliberal.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A educação ambiental contribui na formação humana. Ao
discutir educação ambiental no contexto da escola, Libâ-
neo (2004) destaca a proposição de uma forma de educa-
ção que se dá pelo contato das pessoas com a natureza e
com a vida ao ar livre, o que levaria ao turismo ecológico.
Tal perspectiva representa a corrente

(A) conservacionista.

(B) naturalista.

(C) da gestão ambiental.

(D) da economia ecológica.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Baseando-se em Libâneo (2004),  pode-se afirmar que a
cultura organizacional de uma escola

(A) refere-se, ainda que com força de influência, a uma
situação  paralela  às  práticas  de  organização  e  de
gestão de alunos e professores.

(B) constitui um fenômeno explícito, bastando ao profissio-
nal ficar atento às regras e formas de convivência da
instituição escolar.

(C) revela-se no comportamento individual, portanto, uma
vez assimilada, o profissional  tende a representá-la
em outros contextos.

(D) diz respeito ao conjunto de fatores sociais, culturais,
psicológicos que influenciam os modos de agir da or-
ganização como um todo.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução do Conselho Federal de Psicologia que espe-
cifica e qualifica a psicoterapia como prática do Psicólogo
tem o número

(A) 010/2000.

(B) 018/2002.

(C) 002/2006.

(D) 003/2007.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de documento expedido pelo(a) psicólogo(a) que
certifica uma determinada situação ou estado psicológico,
e tem como finalidade afirmar as condições psicológicas
de quem, por requerimento,  o solicitar.  Tal descrição re-
fere-se

(A) ao laudo psicológico.

(B) à declaração.

(C) ao atestado psicológico.

(D) ao relatório.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de princípio fundamental do Código de Ética Pro-
fissional do Psicólogo:

(A) conhecer, divulgar e fazer cumprir o Código de Ética
Profissional.

(B) assumir responsabilidades profissionais por atividade
para  as  quais  esteja  capacitado  pessoal,  teórica  e
tecnicamente.

(C) prestar serviços profissionais em situação de calami-
dade pública.

(D) atuar com responsabilidade social, analisando crítica
e historicamente a realidade política, econômica, so-
cial e cultural.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Código de Ética Profissional do Psicólogo 

(A) define que,  quando a criança ou o adolescente esti-
ver em risco, pode-se fazer atendimento não eventual
a eles, sem autorização dos responsáveis, desde que
sejam observadas as determinações legais vigentes.

(B) estabelece que o psicólogo poderá intervir na presta-
ção de serviços psicológicos efetuados por outro pro-
fissional, quando se tratar de trabalho multiprofissional
e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.

(C) encontra-se formalizado por meio da Resolução CFP
n. 002/2006 e foi publicado em 27 de agosto de 2006.

(D) prevê as penalidades  de advertência,  multa  e sus-
pensão do exercício profissional por até 90 dias.
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