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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Alves (1997), a abordagem ecológica do
desenvolvimento privilegia os aspectos saudáveis do de-
senvolvimento, os estudos realizados em ambientes natu-
rais e a análise da participação da pessoa focalizada no
maior número possível de ambientes e em contato com di-
ferentes pessoas. Segundo Bronfenbrenner (1996), o sis-
tema de valores e crenças que permeia a existência das
diversas culturas e que é vivenciado e assimilado no de-
correr do processo de desenvolvimento humano denomi-
na-se:

(A) microssistema. 

(B) mesossistema. 

(C) exossistema. 

(D) macrossistema. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os quatro núcleos de análise do desenvolvimento, teorica-
mente acessíveis e contextualizados no modelo ecológico
de pesquisa, ou seja, na abordagem ecológica do desen-
volvimento, são:

(A) a pessoa, o processo, o contexto e o tempo.

(B) a pessoa, o processo, a resistência e o tempo. 

(C) a pessoa, a vulnerabilidade, o contexto e o tempo. 

(D) a pessoa, a vulnerabilidade, a resistência e o tempo. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à questão do abuso sexual na infância e na
adolescência,

(A) as pesquisas na área relatam que os meninos têm
três vezes mais chances do que as meninas de sofre-
rem essa violência. 

(B) a dinâmica dessa forma de violência é complexa, en-
volvendo aspectos psicológicos e sociais. 

(C) é um problema de saúde pública, devido à elevada
incidência epidemiológica. 

(D) os profissionais da área de saúde, educadores e ju-
ristas estão preparados em manejar e tratar adequa-
damente os casos surgidos. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O abuso sexual é uma violência que envolve uma criança
e uma pessoa mais velha. Várias reações podem estar re-
lacionadas ao desenvolvimento da vítima. Segundo Papa-
lia e cols. (2006, p. 340), nas vítimas pré-escolares, os sin-
tomas mais comuns do abuso sexual são:

(A) depressão, fuga e suicídio. 

(B) ansiedade,  pesadelos  e comportamento sexual  ina-
dequado. 

(C) problemas escolares, medo e comportamento regres-
sivo. 

(D) agressão, hiperatividade e abuso de substâncias ilíci-
tas.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Papalia e cols. (2006, p. 486), a atividade sexual pre-
coce pode estar relacionada a vários fatores, incluindo o
início precoce na puberdade, a pobreza, o mau desempe-
nho escolar, a ausência de metas acadêmicas e profissio-
nais, e a história de abuso sexual ou de negligência paren-
tal. Uma das influências mais fortes dessa atividade é a
percepção que os adolescentes têm das normas

(A) do grupo de amigos. 

(B) da família. 

(C) da mídia. 

(D) da comunidade. 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), especifica-
mente na seção Da Adoção dispõe, que 

(A) a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, me-
diante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério
Público. 

(B) a tutela será deferida, nos termos da lei civil, a pes-
soa acima de dezoito anos com parceria conjugal re-
gular. 

(C) o  adotando  deve  contar  com,  no  máximo,  dezoito
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guar-
da ou tutela dos adotantes. 

(D) o reconhecimento pode preceder o nascimento do fi-
lho ou suceder-lhe ao falecimento. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 12.127, de 17 de dezembro de 2009, dispõe sobre

(A) a adoção e altera a Lei n. 8.069, de 13 de julho de
1990, que cria o Estatuto da Criança e do Adolescente.

(B) o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

(C) a criação do Cadastro Nacional de Crianças e Ado-
lescentes Desaparecidos.

(D) a  criação  do  Conselho  Nacional  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente (Conanda). 

conhecimentos_específicos_psicológo
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▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na perspectiva da aprendizagem, a visão do desenvolvi-
mento humano segundo a qual as mudanças no comporta-
mento resultam da experiência ou adaptação ao ambiente
tem como maior promotora a teoria

(A) behaviorista. 

(B) humanista. 

(C) cognitiva. 

(D) etológica. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma vez que nem todas as conexões cerebrais estão per-
manentemente  definidas  em  idade  precoce  (PAPALIA e
cols., 2006, p. 79), o que explica a resiliência de crianças
que foram vítimas de guerra, desnutrição ou abuso e con-
seguem superar os efeitos da privação ambiental inicial?

(A) A habilidade. 

(B) A plasticidade. 

(C) A imaginação. 

(D) A inteligência. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Piaget, quando um bebê está acostumado a ma-
mar no seio ou na mamadeira e que começa a sugar o bico
do canudo de uma caneca para bebês, ele está demonstran-
do ou utilizando um esquema já existente para lidar com um
novo objeto ou com uma nova situação. 

PAPALIA et al.  Desenvolvimento humano. 8. ed. ArtMed: Porto Alegre,
2006. p. 76 

Esse fenômeno é denominado por Piaget como 

(A) acomodação. 

(B) configuração. 

(C) equilibração. 

(D) assimilação. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  período  do  desenvolvimento  psicossocial,  em  que  o
brincar para a criança torna-se mais imaginativo, complexo
e social,  o  autoconceito e a compreensão das emoções
tornam-se mais complexos, e a autoestima é global, cor-
responde à

(A) primeira infância. 

(B) segunda infância. 

(C) terceira infância. 

(D) adolescência. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O condutor de um veículo encontrava-se “preso” em um
congestionamento  no  trânsito  quando  ocorreu  abrupta-
mente  os  sintomas  de taquicardia,  suor  frio,  náuseas  e
medo de ter um ataque do coração. Esse quadro identifi-
ca-se como

(A) ansiedade generalizada. 

(B) transtorno de pânico. 

(C) crise de pânico. 

(D) ansiedade de origem orgânica. 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No contexto  do  desenvolvimento  infantil,  o  apego é  um
vínculo emocional, recíproco e duradouro entre um bebê e
um cuidador. O padrão de apego, em que o bebê fica an-
sioso antes de o principal cuidador sair, torna-se extrema-
mente  perturbado  durante  sua  ausência  e  tanto  busca
quanto rejeita o contato quando ele retorna, é o apego

(A) seguro.

(B) evitativo.

(C) desorganizado. 

(D) resiliente. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Caballo e cols. (2005, p. 387), a família proporcio-
na o primeiro e mais importante contexto social, emocional,
interpessoal, econômico e cultural para o desenvolvimento
humano. Nas relações interpessoais, na família,

(A) as positivas são fatores de proteção. 

(B) a homoafetividade constitui fator de risco comum. 

(C) os  pais  recebem  preparação  pela  experiência  de
aprendizagem durante  a realização da tarefa e por
meio do erro. 

(D) as práticas rígidas diminuem o risco de as crianças
desenvolverem problemas comportamentais. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Dalgalarrondo (2011, p. 404), na proposta evolu-
cionista contemporânea, esforços contínuos para alcançar
determinados objetivos que conduzem o indivíduo ao peri-
go ou à perda de recursos importantes para sua sobrevi-
vência, como, por exemplo, o senso de derrota após um
fracasso diante da perda de status, desencadeariam

(A) o transtorno bipolar. 

(B) o transtorno obsessivo. 

(C) a fobia. 

(D) a depressão.

conhecimentos_específicos_psicológo
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as habilidades consideradas indispensáveis para o
desenvolvimento da competência social na infância encon-
tram-se:

(A) o autocontrole e a autoestima. 

(B) a empatia e a assertividade. 

(C) a expressividade emocional e a autoestima.

(D) a autonomia e a assertividade.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A psicologia positiva trouxe uma contribuição valiosa ao
desenvolver, como objetivo central, a investigação de po-
tencialidades e qualidades humanas, além de formar um
campo produtivo nas linhas de pesquisa em desenvolvi-
mento humano. O conceito principal deste movimento, que
reflete  tendência  à  valorização  das  forças  pessoais,  da
promoção do bem-estar e da satisfação na vida, conforme
Dell´Áglio, Koller e Yunes (2006), é o de

(A) esperança. 

(B) coragem. 

(C) otimismo. 

(D) resiliência. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  perspectiva  sobre  o  desenvolvimento  humano,  cuja
crença básica  é  a  de  que  as  mudanças  qualitativas  no
pensamento ocorrem entre a primeira infância e a adoles-
cência, é a

(A) psicanalítica. 

(B) contextual.

(C) cognitiva. 

(D) etológica.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação psicológica e o psicodiagnóstico infantil 

(A) são úteis aos psicólogos para identificar a condição
cognitiva, comportamental e emocional. 

(B) são utilizados como instrumentos psicométricos. 

(C) devem ser realizados por encaminhamento de outros
profissionais da saúde. 

(D) devem ter o propósito de promoção de saúde. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

“O que faremos com esse menino”? diz a mãe de Noel.
“Quanto mais o castigamos, mais ele se comporta mal!”
(PAPALIA e cols. 2006, p. 333). O reforço e a punição não
são os únicos modos de influenciar o comportamento. A
forma de disciplina que destina a induzir o comportamento
desejável, apelando para o senso de racionalidade e o de
justiça de uma criança, é

(A) a afirmação de poder. 

(B) a técnica indutiva. 

(C) a retirada de amor. 

(D) o estilo democrático. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O consumo de substâncias ilícitas é um fenômeno mundial
que tem envolvido pessoas de diferentes culturas e acar-
reta distintos danos físicos, psicológicos e sociais, estan-
do, por vezes, associado à criminalidade diversa, ao baixo
rendimento escolar, aos prejuízos nas interações e na vida
laboral. Segundo Castro (apud BRANDÃO et al., 2004), há
uma abordagem caracterizada pela promoção e manuten-
ção de mudanças de um comportamento aditivo, favore-
cendo que o dependente químico aprenda, preveja e lide
com a possibilidade de retorno ao uso da substância. A
abordagem mencionada por Castro denomina-se:

(A) redução de danos. 

(B) prevenção da recaída. 

(C) biofeedback. 

(D) controle de estímulos. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São elementos diagnósticos do Burnout:

(A) o distress e o coping focalizado na emoção. 

(B) o estresse e o absenteísmo. 

(C) a desumanização e a exaustão emocional. 

(D) o coping religioso e a perda de sentido na profissão. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo quadrifásico de estresse foi proposto por 

(A) Hans Selye.

(B) Cristina Maslach. 

(C) Richard O. Straub. 

(D) Marilda Novaes Lipp. 
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Presença de ataques de pânico, os quais envolvem crises
espontâneas, súbitas, de mal-estar e sensação de perigo
ou morte iminente, acompanhados de, pelo menos, quatro
sintomas físicos e cognitivos, atinge seu ponto máximo em
questões de segundo e decresce logo após (BRANDÃO et
al., 2004, p. 340). Esta descrição caracteriza

(A) o transtorno de pânico. 

(B) o estresse agudo. 

(C) o transtorno dismórfico corporal. 

(D) a ansiedade reativa. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Neri (2001, p. 14), Erikson estabeleceu oito ida-
des  do  ser  humano.  Para  cada uma delas,  existiria  um
conflito do ego a ser enfrentado. Dessa forma, para a ida-
de escolar, o conflito do ego correspondente é

(A) o trabalho versus inferioridade.

(B) a identidade versus confusão de papéis. 

(C) a confiança versus desconfiança.  

(D) a autonomia versus vergonha e dúvida. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Neri (2001), as normas de reciprocidade,
de  justiça  distributiva  e  de  beneficência  constituem  ele-
mentos da teoria sociológica do envelhecimento,  que se
denomina teoria 

(A) da atividade. 

(B) do colapso de competência. 

(C) da troca. 

(D) do construcionismo social. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as principais áreas de aplicação da medicina com-
portamental, encontram-se a do tratamento de problemas
cardiovasculares.  Arritmias,  taquicardias  e  bradicardias,
segundo Caballo (2011), são problemas ligados aos trans-
tornos

(A) da pressão arterial. 

(B) coronários. 

(C) periféricos. 

(D) do ritmo cardíaco. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A psicologia tem utilizado diversos recursos técnicos para
auxiliar as pessoas a lidarem com as tensões e estresso-
res da vida diária. Uma das técnicas é a que usa frases
elaboradas com a finalidade de induzir, na pessoa, esta-
dos de relaxamento, por meio de sugestões sobre sensa-
ção de peso e calor em suas extremidades; regulação das
batidas do coração; sensações de tranquilidade e confian-
ça em si mesmo e, também, concentração passiva na res-
piração. Essa técnica denomina-se: 

(A) relaxamento passivo. 

(B) relaxamento autógeno. 

(C) relaxamento progressivo. 

(D) relaxamento muscular. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

João acaba de completar 72 anos. É viúvo e prefere uma
vida mais reservada: tem poucos amigos, frequenta a igre-
ja uma vez por semana, não faz uso de álcool nem de ta-
baco e almoça aos domingos com os dois filhos, as noras
e os netos. Preserva uma boa condição geral de saúde, o
que lhe garante um grau de independência por ele consi-
derado bom. Ao responder sobre sua qualidade de vida,
destaca que se sente muito satisfeito com ela, apesar dos
sofrimentos e das dificuldades que já enfrentou no passa-
do. Nessa perspectiva, qualidade de vida é um constructo 

(A) referente a um fenômeno disciplinar e deve ser ava-
liado por especialistas. 

(B) medido  com  base  na  condição  de  saúde  geral  de
cada indivíduo. 

(C) aperfeiçoado à medida que a pessoa ganha mais ex-
periência de vida. 

(D) relativo a um fenômeno multidimensional e subjetivo. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O WHOQOL 100 e o SF-36 são dois instrumentos, valida-
dos no Brasil, para avaliação da

(A) saúde geral. 

(B) personalidade. 

(C) qualidade de vida. 

(D) ansiedade e da depressão. 

conhecimentos_específicos_psicológo



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                                   PREF. MUNICIPAL DE GOIANÉSIA

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de
2003) prescreve que

(A) o atendimento preferencial imediato e individualizado,
junto aos órgãos públicos e privados prestadores de
serviços à população, é uma garantia de prioridade. 

(B) o Estado tem como dever prevenir a ameaça ou vio-
lação aos direitos do idoso, motivo pelo qual deve ser
proposta legislação específica, com ampla participa-
ção dos movimentos sociais. 

(C) a prática de esportes e de diversões bem como a par-
ticipação na vida familiar e comunitária devem ser tra-
tadas por leis afins às políticas do SUS e do SUAS,
respectivamente. 

(D) a família  ampliada,  respaldada pela  assistência so-
cial, tem o dever de prover o sustento alimentar do
idoso ou de seus familiares que não dispõem de con-
dições econômicas. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Estatuto do Idoso, em seu artigo 55, dispõe que as enti-
dades de atendimento governamentais que descumprirem
as determinações dessa lei ficarão sujeitas, dentre as pe-
nalidades, e sem prejuízo da responsabilidade civil e crimi-
nal de seus dirigentes ou prepostos,

(A) à multa, seguida de advertência. 

(B) ao afastamento definitivo de seus dirigentes. 

(C) à interdição de unidade ou suspensão de programa. 

(D) à proibição de atendimento a idosos a bem do inte-
resse público.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 11.340, também conhecida como Lei Maria da Pe-
nha, que cria mecanismos para coibir a violência domésti-
ca e familiar contra a mulher, define que 

(A) é  violência  doméstica  e  familiar  apenas  ações  que
causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psi-
cológico, além de dano moral e patrimonial.

(B) as relações pessoais, objeto de proteção da lei, de-
pendem do tipo  de  orientação sexual  das pessoas
envolvidas. 

(C) a violência doméstica, dada à sua relevância nacio-
nal, deve ser tratada em foro distinto ao da violação
dos direitos humanos. 

(D) a violência moral é qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social
(NOB-SUAS, 2005, p. 32), o processo que pode levar ao
acirramento da desigualdade e da pobreza, e, como tal,
apresenta-se heterogêneo no tempo e no espaço caracte-
riza a

(A) apartação social. 

(B) indigência. 

(C) exclusão social. 

(D) vulnerabilização. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Conselho Federal de Psicologia, o SUAS tem
sido uma das políticas públicas que mais tem criado pos-
tos de trabalho para o psicólogo, tornando-se necessário o
conhecimento  da  referida  política  por  esse  profissional.
Dentre os princípios democráticos da Política Nacional de
Assistência Social, encontra-se

(A) a universalização dos direitos sociais, a fim de tornar
o destinatário da ação assistencial alcançável pelas
demais políticas públicas.

(B) o  atendimento às  necessidades sociais  condiciona-
das às exigências de rentabilidade econômica. 

(C) a participação da população, por meio de organiza-
ções representativas, na formulação das políticas pú-
blicas e na gestão do Estado. 

(D) a  igualdade de direitos  no  acesso ao atendimento,
garantindo-se a hierarquização de necessidades da
população. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Abordagem de rua, plantão social e cuidado no domicílio
são categorias de atenção inseridas na proteção social

(A) básica. 

(B) especial de média complexidade. 

(C) comunitária. 

(D) especial de alta complexidade. 
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as orientações técnicas para os Centros de Re-
ferência de Assistência Social (BRASIL/Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, 2009), 

(A) a oferta dos serviços deve ser planejada e depende
de um bom conhecimento do território e das famílias
que nele  vivem,  suas  necessidades  e potencialida-
des, bem como do mapeamento da ocorrência da si-
tuação de risco e de vulnerabilidade social. 

(B) a função da contrarreferência materializa-se quando
a equipe processa, no âmbito do SUAS, as deman-
das oriundas das situações de vulnerabilidade e risco
social detectadas no território, de forma a garantir ao
usuário o acesso à renda, aos serviços, aos progra-
mas e aos projetos. 

(C) o CRAS é uma unidade da rede socioassistencial de
proteção social básica, que se diferencia das demais,
pois, além da oferta de serviços e ações, possui fun-
ções compartilhadas de oferta pública do trabalho so-
cial com famílias do PAIF e de gestão territorial  da
rede socioassistencial. 

(D) o CRAS tem como atribuição a supervisão, o apoio
técnico da oferta do PAIF e de demais serviços so-
cioassistenciais  ofertados tanto  nas  unidades públi-
cas quanto nas entidades privadas sem fins lucrati-
vos, prestadoras de serviços. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São elementos constituintes do Plano Municipal de Assis-
tência Social (BRASIL/Ministério do Desenvolvimento So-
cial e Combate à Fome, 2009):

(A) a realização de estudos e o psicodiagnóstico da co-
munidade. 

(B) a realização de planejamento estratégico e o estabe-
lecimento de produtos.

(C) a definição de objetivos e o estabelecimento das rela-
ções intersetoriais.

(D) a determinação de metas e a previsão de custos. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  o  Código  de  Ética  Profissional  do  Psicólogo
(Conselho  Federal  de  Psicologia,  2005),  é  dever  funda-
mental desse profissional:

(A) levar em conta a justa retribuição aos serviços presta-
dos e às condições do usuário ou beneficiário. 

(B) assegurar a qualidade dos serviços oferecidos, inde-
pendente do valor acordado. 

(C) prestar serviços profissionais em situações de calami-
dade pública ou de emergência, sem visar ao benefí-
cio pessoal. 

(D) estipular o valor da atividade de acordo com as cara-
cterísticas desta e comunicá-lo ao usuário ou benefi-
ciário antes do início do trabalho.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2005), na pro-
moção pública de seus serviços, por quaisquer meios, in-
dividual ou coletivamente, o psicólogo 

(A) deverá garantir o anonimato das pessoas ou dos gru-
pos por ele atendidos. 

(B) não utilizará o preço do serviço como forma de propa-
ganda. 

(C) deverá fazer uma prospecção sobre os resultados al-
cançados. 

(D) não pagará  ou  receberá  porcentagens  por  encami-
nhamentos de serviços. 
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