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Língua Portuguesa
Fumantes ganham menos e ficam mais tempo
desempregados

1) Sobre o gênero textual apresentado, assinale a
alternativa CORRETA:
a) É um texto argumentativo, pois há presença da
opinião do autor em diversos trechos do texto.
b) É um texto dissertativo, por apresentar apenas
opiniões de pessoas relacionadas ao assunto.
c) É um texto informativo, porque além de
apresentar
informações,
traz marcas
de
impessoalidade
d) É um texto técnico, porque apresenta
objetividade sobre a pesquisa e não traz marcas
de argumentação autoral.
e) Nenhuma das alternativas.

Segundo estudo, para quem fuma é 30% mais difícil
arranjar emprego

Quem veio primeiro: o desemprego ou o
cigarro? Vários estudos nos Estados Unidos e na
Europa mostram que há mais fumantes entre os
desempregados do que entre as pessoas que
trabalham. Eles só não sabem dizer se o cigarro é
a causa do desemprego ou se não trabalhar leva
as pessoas a fumarem mais.
Mas uma coisa está ficando mais clara:
quem fuma e está procurando emprego tem mais
dificuldade de se recolocar do que quem passa
longe do cigarro. Foi o que descobriram
pesquisadores da Universidade Stanford, que
acompanharam fumantes e não fumantes que
procuravam emprego durante um ano.
Depois de acompanhar 217 pessoas que
perderam o emprego, os pesquisadores chegaram
à conclusão de que quem não fuma tem uma
chance 30% maior de conseguir um novo trabalho
do que os fumantes. Depois, eles consideraram
outros fatores que também afetam na
empregabilidade, como gênero, antecedentes
criminais e moradia estável. Mesmo descontando
esses fatores, o uso do cigarro ainda tornava 24%
mais difícil arranjar um novo emprego.
Os fumantes não só ficam mais tempo
desempregados, como ganham menos. Quem
fumava e voltou a trabalhar ganha em média 5
dólares a menos por cada hora trabalhada do que
seus colegas não fumantes - em um ano, são
mais de 8 mil dólares de prejuízo.
É possível que a dificuldade dos fumantes
no mercado de trabalho seja explicada em parte
pelo alto custo que eles podem representar para
os empregadores. O hábito de fumar é associado
a maiores gastos com saúde, improdutividade e
absenteísmo (aquela saidinha para fumar durante
o horário de trabalho). Mas é bem provável que
ela reflita também um crescimento na intolerância
com esse hábito.
As histórias contadas por quem fuma
durante o estudo também mostram que o mercado
não emprega os fumantes, mas também não está
muito disposto a ajudar. Quase metade dos
voluntários disseram que já foram encorajados a
fumar por um chefe. 35% relatam que já foram
criticados por um chefe por fumar e 8,4% já foram
demitidos por esse motivo, enquanto que só em
6,9% dos casos eles foram apoiados e
estimulados no ambiente de trabalho para
largarem o cigarro.

2) Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos
empregos de: por que, porque, por quê e porquê.
a) Não fui ao cinema ontem porque estava doente.
b) Por que você não fez o almoço?
c) Nem imagino o porque de toda essa festa!
d) Quer ir mais tarde por quê?
e) Nenhuma das alternativas.
3) Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
encontro consonantal:
a) Prato.
b) Chave.
c) Atleta.
d) Treino.
e) Nenhuma das alternativas.
4) Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao
emprego da crase:
a) Hoje acordei às sete horas da manhã.
b) Maria informou o ocorrido à senhora do quinto
andar.
c) Quero agradecer àqueles que me socorreram.
d) Fumar é prejudicial à saúde.
e) Nenhuma das alternativas.
5) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas corretamente:
a) Ferrujem, massageador, monge.
b) Algema, tijela, enferrujar.
c) Coragem, manjeiricão, relógio.
d) Canjica, gengiva, laranjeira.
e) Nenhuma das alternativas.
6) Observe as seguintes frases:
I – Agora é a hora da verdade, senhoras e
senhores!
II – Vento, chuva, lama, nada o impedia de ir
embora.
III – Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor
de cabeça.
IV – A saudade – angústia de quem vive – não
nos abandona jamais.

LEONARDI, Ana Carolina. Fumantes ganham menos
e ficam mais tempo desempregados. Disponível em:
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V – A ordem, meus queridos, é extremamente
necessária.

b) I, II e IV.
c) II e III.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas.

Sobre os termos acessórios da oração, assinale a
alternativa que apresenta, respectivamente, as
funções sintáticas dos termos destacados:

9) No que se refere ao controle de Entradas e
Saídas de dispositivos, para o controle é utilizado
às técnicas de Interrupções e o Pooling. Diante
das técnicas mencionadas, assinale a alternativa
CORRETA:
a) A Interrupção é um mecanismo utilizado pela
maioria dos processadores, realiza o tratamento
de um evento assíncrono que os dispositivos de
E/S geram.
b) O polling tem vantagens, o que torna a técnica
preferida sobre o uso de Interrupções.
c) Entre as vantagens do polling aparece o fato de
que ele não consome recursos de processamento,
especialmente quando não há solicitações de E/S
esperando.
d) Quando a técnica do polling foi inventada, esta
substituiu a técnica de interrupções.
e) Nenhuma das alternativas.

a) Vocativo, aposto, aposto, aposto, vocativo.
b) Vocativo, aposto, aposto, vocativo, vocativo.
c) Aposto, vocativo, vocativo, aposto, aposto.
d) Vocativo, vocativo, aposto, aposto, aposto.
e) Nenhuma das alternativas.
7) Analise a veracidade das seguintes proposições
de acordo com as características e o
funcionamento da classe de palavras verbo,
atribuindo V (verdadeiro) ou F (falso) às
afirmativas:
( ) A escolha do modo verbal não interfere na
posição que o interlocutor adota com relação a um
enunciado.
( ) O modo indicativo expressa uma certeza, um
fato ou uma realidade dados como certos.
( ) A intencionalidade discursiva pode ser
expressa apenas por meio dos tempos verbais.
( ) Os três modos verbais se subdividem nos
tempos: presente, passado e futuro.

10) Sobre Microsoft Office, em específico o Office
Excel, analise as alternativas abaixo e após
selecione a CORRETA:
a) =SOMA(“20”) Esta fórmula apresenta erro.
b) =SOMA(1;3) Esta fórmula apresenta resultado
3.
c) =SOMA(B4:B6;10) Esta fórmula realiza a
adição dos valores nas células B4, B5 e B6 e
soma com o valor 10.
d) =CONT.SE(A10:A20;”OK”) Esta fórmula verifica
se nas células A10 e A20 contém a palavra “OK”,
se tiver, apresenta a quantidade da palavra “OK”,
exemplo: Se tiver “OK” na célula A10 e não conter
na célula A20 apresenta resultado “1”, ou seja,
somente uma vez a palavra “OK” está presente.
Se não conter em nenhuma das células,
apresenta resultado “0”.
e) Nenhuma das alternativas

Assinale a alternativa que apresenta a respectiva
sequência:
a) F, V, V, V.
b) V, V, F, F.
c) F, V, F, F.
d) V, F, F, V.
e) Nenhuma das alternativas.
Informática
8) O ciclo de processamento de instruções é um
procedimento realizado constantemente pelos
processadores, no entanto a forma de trabalho do
ciclo é significante para entender a ação da
Unidade
Central
de
Processamento
do
processador. Diante deste conceito, analise as
afirmativas considerando a forma de como ocorre
o procedimento:
I - A unidade de controle localiza a
informação/instrução e insere no registrador.
II - A unidade lógica e aritmética (ULA) realiza os
procedimentos e para isso é necessário que a
unidade de controle localize a informação e realize
a transferência.
III - A unidade lógica e aritmética (ULA) tem a
função de localizar as informações, no entanto a
unidade de controle não tem esta função.
IV - Os registradores têm a responsabilidade de
localizar as informações, no entanto a unidade de
controle não tem esta função.

Atualidades
11) A expressão “cultura do estupro” viralizou
nos últimos meses, a reboque da imensa
repercussão do caso de estupro coletivo de uma
menina de 16 anos no Rio de Janeiro. Sobre essa
expressão, assinale o que for CORRETO:
a) Cultura do estupro, segundo a ONU Mulheres,
é "o termo usado para abordar as maneiras em
que a sociedade culpa as vítimas de assédio
sexual e normaliza o comportamento sexual
violento dos homens”.
b) Quando, em uma sociedade, a violência sexual
é normatizada por meio da culpabilização da
vítima, isso significa que existe uma cultura do
estupro.
c) A cultura do estupro se estabelece a partir do
momento em que a moral da mulher não tem

Está CORRETO o que se afirmar em:
a) Apenas em I.
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nenhuma relação com o comportamento agressivo
e abusivo de um homem.
d) A cultura do estupro é justamente a não
aceitação e a deficiente proliferação do
comportamento machista, sexista e misógino. Os
homens precisam responder por seus atos
violentos (sexuais ou não) e cabe, não só o
homem, mas também a mulher o bom
comportamento (o "se dar ao respeito") como
forma de proteção.
e) Nenhuma das alternativas

b) A operação entre Bradesco e HSBC Brasil foi
anunciada em agosto do ano passado por 15,2
bilhões de dólares.
c) O relator do caso no Cade, conselheiro João
Paulo de Resende, explicou ter excluído a
restrição no Acordo em Controle de Concentração
(ACC) para fazer frente ao impacto da operação
no grau de concentração do setor bancário.
d) Uma das principais preocupações do Cade foi
garantir que os clientes do HSBC, em cerca de
100 mercados mais sensíveis do ponto de vista
concorrencial, tenham mais facilidade para
eventualmente migrar de banco, caso não queiram
seguir com o Bradesco.
e) Nenhuma das alternativas.

12) O Google encerrou o Orkut em setembro de
2014, para a tristeza de muitos de seus usuários.
A rede social era uma das mais usadas no país e
fez história com suas comunidades e discussões
que marcaram a evolução da cultura da Internet
brasileira.

14) Cientistas desenvolveram um exame de
sangue que pode prever se pessoas com
depressão irão reagir ou não a antidepressivos
comuns, uma descoberta que pode dar início a
uma nova era de tratamentos personalizados.

Disponível em:
<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/06/falt
a-pouco-para-google-apagar-os-historicos-do-orkutbaixe-suas-fotos.html>
Acesso: 08 jun de 2016.

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimasnoticias/reuters/2016/06/08/estudo-com-novos-examesde-sangue-aponta-para-tratamento-de-depressaopersonalizado.htm>
Acesso em: 08 jun de 2016.

De acordo com essa notícia, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Ao fechar a plataforma, a gigante de buscas
bloqueou todas as informações do perfil para os
usuários,
além
do histórico
público
das
comunidades.
b) Os dados dos usuários do Orkut só podem ser
baixados por até um ano, prazo que se encerra
em dezembro de 2016. Para isso, o usuário deve
acessar o Google Takeout.
c) Os dados disponíveis do Orkut (como as fotos
do seu perfil) podem ser recuperados através do
Google Takeout, uma ferramenta que permite
baixar com facilidade todos os dados de sua conta
do Google.
d) O Orkut foi a segunda rede social a ter sucesso
no Brasil, a primeira foi o MSN. O Orkut foi mais
popular
nos
EUA.
Foi
criado
pelo
engenheiro Orkut Büyükkökten, do Google, em
2004, e ficou no ar durante 10 anos.
e) Nenhuma das alternativas.

Sobre essa inovação científica, é CORRETO
afirmar:
a) Os pesquisadores disseram que, orientados por
este exame, os médicos já são capazes de
encaminhar
pacientes
depressivos
para
tratamentos precoces com uso mais adequado de
antidepressivos, possivelmente incluindo duas
medicações, antes que eles piorem.
b) A partir desse exame os médicos são capazes
de estabelecer se alguém vai reagir bem ou não a
um antidepressivo, ou se o paciente pode precisar
de um plano de tratamento mais agressivo desde
o início.
c) No estudo, publicado em 07/06/2016, na
publicação científica International Journal of
Neuropsychopharmacology, a equipe de Cattaneo
se concentrou em dois marcadores biológicos que
medem a inflamação sanguínea.
d) Estudos anteriores nunca haviam ligado níveis
altos de inflamação a uma reação ruim a
antidepressivos.
e) Nenhuma das alternativas.

13) O Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) aprovou em 08/06/2016, por
unanimidade, a compra do HSBC Brasil pelo
Bradesco, mediante condições acordadas.

15) ____________ alcançou o topo da lista
da Revista Forbes dos atletas mais bem pagos do
mundo em 2016. Ele desbancou o reinado de
Floyd Mayweather e chegou a 88 milhões de
dólares (aproximadamente R$ 300 milhões de
reais) entre salário e contratos de publicidade no
ano. Estamos falando de:
a) Lionel Messi.
b) Cristiano Ronaldo.
c) Zlatan Ibrahimovic.
d) Neymar Jr.

Disponível em:
<http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/06/08/
cade-aprova-com-condicoes-a-compra-do-hsbc-brasilpelo-bradesco.htm>
Acesso em: 08 jun de 2016.

Sobre tal compra, é CORRETO afirmar:
a) Uma das condições impostas pelo Cade foi a
restrição para o Bradesco comprar outras
instituições financeiras no país nos próximos 30
anos.
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e) Nenhuma das alternativas.

a oportunidade de cometer enganos e equívocos.
Em psicanálise, a obrigação do analista é ter êxito.
d) O analista deve entender que o comportamento
humano é uniforme. Na situação analítica, o
inconsciente e o consciente caminham juntos,
sendo assim o trabalho do analista requer muita
atenção para que esses dois conceitos não se
confundam durante a análise.
e) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
16) De acordo com a teoria psicanalítica, a
depressão é definida como reação a perda do
objeto, à perda que representa a impossibilidade
de alcançar algo desejado e pretendido. Sobre a
depressão materna ou depressão pós-parto, é
CORRETO afirmar:
a) A depressão se manifesta pela perda de
vitalidade para investir no filho, assim a criança
terá como falta a mãe em si e não a falta do
investimento amoroso dela, o que fará com que a
criança vivencie também uma perda, resultando
numa depressão infantil.
b) A depressão materna provocará um
desinvestimento do interesse pelo filho, a direção
de sua vida não terá como objetivo os cuidados ao
filho. Essa mãe se apresentará voltada para si
mesma, vivenciando unicamente o seu sofrimento.
c) A depressão da mãe estará assentada na
depressão do filho, que provocará uma falta de
investimento pulsional na mãe e em investimentos
orientados para o Eu, e que será vivido pela mãe
como uma perda do objeto libidinal.
d) A depressão pós-parto pode ser tratada, caso
isso ocorra, não haverá conflitos psíquicos
relacionados a um luto infantil em função de uma
vivência de perda da mãe.
e) Nenhuma das alternativas.

18) A terapia psicomotora envolve crianças com
quadro de hipercinese (movimentos excessivos do
corpo, atividade muscular aumentada) associados
a outras dificuldades, crianças com agressividade
acentuada, pulsões motoras incontroladas,
dificuldades de relacionamento corporal e também
destinada a indivíduos que possuem a associação
de transtornos psicomotores com transtornos da
personalidade. Sobre esse tipo de terapia,
assinale a alternativa CORRETA:
a) As sessões psicomotoras devem ser realizadas
individualmente por profissionais habilitados e
graduados em Psicologia, em local apropriado
(sala e materiais), por meio de atividades
psicomotoras que desenvolvam o indivíduo no seu
todo, global e harmonicamente.
b) O terapeuta da psicomotricidade é o único que
pode exercer sua prática numa estrutura em que o
contrato terapêutico ainda não foi formalizado,
havendo urgência na necessidade do início do
tratamento, o psicomotricista deve iniciar seu
atendimento
em
centros
médicos
psicopedagógicos, em hospitais psiquiátricos, em
clínicas
terapêuticas
ou
estabelecimentos
especializados em psicomotricidade.
c) O essencial na terapia psicomotora é a
qualidade do relacionamento corporal e da
comunicação afetiva, de acordo com o ritmo do
paciente e não do terapeuta, a tentativa de
acelerar o ritmo de evolução pelo terapeuta
bloqueia o processo.
d) Em relação à organização da sessão, é
importante que esse momento seja permeado por
regras e limites, já que todas as anormalidades
apresentadas por esses sujeitos provêm da falta
de regras e limites. Nesse momento o prazer do
movimento deve ser deixado de lado, levando em
consideração a proposta da terapia.
e) Nenhuma das alternativas.

17) Zimerman (2007) em seu livro: Fundamentos
Psicanalíticos: Teoria, técnica e clínica: Uma
abordagem Didática, afirma que para Bion (1992)
cada analista deve ter em mente, de modo claro,
quais são as condições mínimas necessárias
(CMN) para si mesmo, nas quais ele e seu
paciente podem fazer o trabalho. Sabendo disso,
assinale a alternativa que pode ser associada a
uma das várias CMNs para um analista:
a) Mais do que uma necessária bagagem de
conhecimentos (provindos de seminários e
estudos continuados), de uma, igualmente
necessária, competente habilidade (resultante de
supervisões), o analista deve possuir uma
adequada atitude psicanalítica para enfrentar as
angústias e os imprevistos de uma longa viagem
pelos meandros do inconsciente do paciente e
dele mesmo.
b) Uma análise exige uma comunhão entre
analista e paciente, na qual o analista perde o seu
lugar, a sua autonomia, para deixar que o paciente
seja o sujeito primordial da análise. A simples
presença do analista promove alterações no
setting.
c) Em toda situação analítica devem existir duas
pessoas, uma desprovida de angústias (o analista)
e outra angustiada (o paciente). Cada analista
deve esperar que seu paciente siga melhorando,
por isso é bom que o analista não dê a si mesmo

19) Em conformidade com o Código de Ética do
Profissional de Psicologia, Art. 1º - São deveres
fundamentais dos psicólogos, EXCETO:
a) Fornecer, na prestação de serviços
psicológicos, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo
profissional;
b) Zelar para que a comercialização, aquisição,
doação, empréstimo, guarda e forma de
divulgação do material privativo do psicólogo
sejam feitas conforme os princípios deste Código;
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c) Levar ao conhecimento das instâncias
competentes o exercício ilegal ou irregular da
profissão, transgressões a princípios e diretrizes
deste Código ou da legislação profissional.
d) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre
que, por motivos justificáveis, não puderem ser
continuados pelo profissional que os assumiu
inicialmente, fornecendo ao seu substituto as
informações necessárias à continuidade do
trabalho;
e) Nenhuma das alternativas.

precisão. A interpretação é realizada de acordo
com essas respostas.
e) Nenhuma das alternativas.
22) A terapia cognitiva é descrita como uma
abordagem terapêutica estruturada, diretiva, com
metas claras e definidas, focalizada no presente e
utilizada no tratamento dos mais diferentes
distúrbios psicológicos. Seu objetivo principal
consiste em produzir mudanças nos pensamentos
e nos sistemas de significados (crenças) dos
clientes, evocando uma transformação emocional
e comportamental duradoura e não apenas um
decréscimo momentâneo dos sintomas. Nesse
tipo de abordagem, o terapeuta tem um papel
ativo, colaborativo e educativo, contemplando as
seguintes atribuições:
I – Apontar ao paciente aqueles pensamentos
automáticos e crenças disfuncionais associadas a
eles;
II – Impor técnicas de reestruturação cognitiva,
visando
à
modificação
desses
mesmos
pensamentos automáticos;
III – Levantar hipóteses sobre a categoria de
crença central da qual os pensamentos
automáticos específicos parecem ter surgido;
IV – Especificar a crença central predominante;
V – Apresentar ao paciente seu diagnóstico sobre
a crença central, solicitando dele uma
confirmação;

20) A avaliação psicológica visa descrever e
classificar o comportamento dos indivíduos com o
objetivo de enquadrá-los dentro de alguma
tipologia. A avaliação psicológica profissional deve
constituir-se num processo integrado, utilizando
técnicas apropriadas para diagnosticar o problema
de um dado caso, visando alguma intervenção.
Assim, o processo de avaliação pode ser
sumarizado em quatro etapas sucessivas:
I – Identificar necessidades, comportamentos,
processos psicológicos, utilizando como técnica,
entrevistas, observações, testes psicométricos,
entre outros.
II – Integrar as descrições, escores, para apontar
o perfil do sujeito.
III – Inferir hipóteses através de interpretações.
Identificação de dinâmica psicológica envolvida,
previsão de comportamentos futuros.
IV – Monitorar a orientação psicológica, cura,
prevenção e autodesenvolvimento.

As afirmativas CORRETAS são:
a) Todas as afirmativas.
b) III, IV e V.
c) I, II e III.
d) III e IV.
e) Nenhuma das alternativas.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) Todas as afirmativas.
e) Nenhuma das alternativas.

23) Por volta dos dez ou onze anos inicia-se a
adolescência, fase em que, pelo aumento da
velocidade de crescimento e amadurecimento
físico, os impulsos básicos e os conflitos
emocionais a eles associados recrudescem,
obrigando a personalidade a reorganizar-se em
busca de um novo equilíbrio. De acordo com essa
etapa do desenvolvimento do sujeito, assinale a
alternativa que NÃO condiz com a fase da
adolescência:
a) A adolescência é uma época em que
aumentam as dissonâncias entre as três partes do
aparelho psíquico e é necessário um certo tempo
para que id, ego e superego estejam aptos a
funcionarem, outra vez, como um conjunto
harmonioso.
b) O crescimento físico traz perturbações à
autoestima do jovem. Ao contrário do período de
latência onde os indivíduos tinham diferenças
pouco significativas no aspecto físico, nesta fase
já se definem os hábitos corporais e os contrastes
são evidentes. Isso poderá ocasionar dificuldades

21) Os testes psicométricos baseiam-se na teoria
da medida, e mais especificamente na
Psicometria, isto é, usando números para
descrever os fenômenos psicológicos. Sobre esse
tipo de teste, assinale a alternativa CORRETA:
a) Ainda que possam utilizar números, os testes
psicométricos
podem
fundamentar-se
na
descrição lingüística, caracterizando os indivíduos
e apontando seus atributos.
b) Os testes psicométricos fazem a suposição de
que os traços que eles medem são dimensões,
isto é, atributos que possuem diferentes
magnitudes.
c) Os testes psicométricos estão mais
interessados pelo processo de testagem, isto é,
com os comportamentos que o indivíduo exibe
durante a resolução de uma tarefa.
d) O psicometrista priva pela subjetividade. As
tarefas não são totalmente padronizadas, mas a
correção ou apuração das respostas requer
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sociais, pois não são mais igualmente capazes de
competir fisicamente uns com os outros.
c) Na adolescência, o jovem procura fazer tudo
para ser diferente dos pais, seus antigos objetos
de identificação. Os sentimentos e impulsos são
dirigidos para indivíduos fora da família. Essas
novas identificações levam à personalidade alguns
traços que podem permanecer por toda a vida.
d) O jovem pré-pubere, ao lado da intensa
atividade e da luta que realiza para participar do
mundo adulto, tem fortes desejos de chegar à fase
adulta, pois já não sente-se mais inseguro e
acredita que pode cuidar de si mesmo.
e) Nenhuma das alternativas.

26) O relatório ou laudo psicológico é uma
apresentação descritiva acerca de situações e/ou
condições psicológicas e suas determinações
históricas,
sociais,
políticas
e
culturais,
pesquisadas
no
processo
de
avaliação
psicológica. Tem por objetivo apresentar os
procedimentos e conclusões gerados pelo
processo de avaliação psicológica. Esse
documento precisa conter os seguintes itens:
I – Identificação: deve conter o nome do
avaliando; o autor/relator (quem elabora); o
interessado (quem solicita) e o assunto/finalidade
(qual a razão do documento).
II – Descrição da demanda: deve-se apresentar a
análise que se faz da demanda de forma a
justificar o procedimento adotado.
III – Procedimento: deve ser apresentado os
recursos e instrumentos técnicos utilizados para
coletar as informações.
IV – Análise: deve expor tudo o que foi observado
durante o processo avaliativo, considerando todas
as informações coletadas e registrando-as no
relatório/laudo.
V – Conclusão: o psicólogo (a) vai expor o
resultado e/ou considerações a respeito de sua
avaliação a partir das referências que subsidiaram
seu trabalho.

24) A Lei º 10.741, de 1º de outubro de 2003, que
dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras
providências, em seu Art. 50 - Constituem
obrigações das entidades de atendimento,
EXCETO:
a) Celebrar contrato escrito de prestação de
serviço com o idoso, especificando o tipo de
atendimento, as obrigações da entidade e
prestações decorrentes do contrato, com os
respectivos preços, se for o caso;
b) Propiciar assistência religiosa àqueles que
desejarem, de acordo com suas crenças;
c) Oferecer atendimento generalizado;
d) Diligenciar no sentido da preservação dos
vínculos familiares;
e) Nenhuma das alternativas.

É possível identificar que:
a) Apenas I, II e III são corretas.
b) Apenas II, III e IV são corretas.
c) Apenas II e V são corretas.
d) Apenas I e III são corretas.
e) Nenhuma das alternativas.

25) A característica essencial de um transtorno
por uso de substâncias consiste na presença de
um agrupamento de sintomas cognitivos,
comportamentais e fisiológicos indicando o uso
contínuo pelo indivíduo apesar de problemas
significativos relacionados à substância. De
acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais – DSM V, todos os
transtornos induzidos por substância/medicamento
compartilham características comuns. Reconhecer
tais características é importante para auxiliar na
detecção desses transtornos. Elas são:
I - O transtorno não ocorre exclusivamente
durante o curso de delirium.
II - O transtorno não apresenta uma classe de
sintomas clinicamente significativa de um
transtorno mental pertinente.
III - O transtorno causa sofrimento clinicamente
significativo ou prejuízo no funcionamento social,
profissional ou em outras áreas importantes da
vida do indivíduo.

27) O Estatuto da Criança e do Adolescente traz
em sua Subseção IV, alguns artigos e incisos que
regulamentam a lei de adoção. Sendo assim, é
CORRETO afirmar que:
a) A adoção é medida excepcional e revogável, à
qual não se deve recorrer apenas quando
esgotados os recursos de manutenção da criança
ou adolescente na família natural ou extensa, mas
também em casos de abuso moral, sexual ou
físico.
b) É permitida a adoção por procuração.
c) O adotando deve contar com, no mínimo,
dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver
sob a guarda ou tutela dos adotantes.
d) Se um dos cônjuges ou concubinos adota o
filho do outro, mantêm-se os vínculos de filiação
entre o adotado e o cônjuge ou concubino do
adotante e os respectivos parentes.
e) Nenhuma das alternativas.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) Apenas III.
e) Nenhuma das alternativas.

28) A aprendizagem tem extrema relevância, pois
é o processo de apropriação da experiência
produzida pela humanidade através dos tempos
que permite a cada homem a aquisição das
capacidades e características humanas, assim
como a criação de novas aptidões e funções
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psíquicas. Sobre o papel da escola no
desenvolvimento psíquico da criança, assinale a
alternativa CORRETA:
a) As funções psicológicas superiores - como:
memória, atenção, abstração, aquisição de
instrumentos, fala, pensamento – terão condições
de se desenvolver mediante a aquisição de
conhecimentos transmitidos historicamente, os
quais, necessariamente, para serem aprimorados
pela criança, precisam da mediação dos
indivíduos mais desenvolvidos culturalmente.
b) O desenvolvimento das funções psicológicas
superiores se dá na interação social e não por
intermédio do uso de signos.
c) Quanto mais se tornam complexas as relações
sociais de produção, menos complexos tornam-se
os mecanismos ideológicos de manutenção
destas condições, ou seja, as relações sociais de
produção são inversamente proporcionais aos
mecanismos ideológicos.
d) A educação escolar tem um importante papel
no processo de transformação das funções
psicológicas superiores em elementares, por meio
do ensino dos conhecimentos científicos.
e) Nenhuma das alternativas.

IV - Suspensão do exercício profissional, por até
60 (sessenta) dias, ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia;
V - Cassação do exercício profissional, por até 3
(três) anos, ad referendum do Conselho Federal
de Psicologia.
Está CORRETO o que se afirma em:
a) Todas as afirmativas.
b) I, II, III e IV.
c) II, III, IV e V.
d) I, II e III.
e) Nenhuma das alternativas.

29) A violência de gênero é uma prática
perpetuada a partir da construção de valores e
representações sobre o que é ser mulher e sobre
o que é ser homem, na sociedade. Sobre essa
temática, assinale a alternativa CORRETA:
a) Pensar o gênero como conhecimento
construído na interação não significa romper com
a ideia de naturalização desse conceito.
b) Os modelos elaborados e utilizados pelas
crianças, adolescentes e adultos não são naturais,
nem inerentes à constituição biológica do homem
e mulher. São modelos sujeitos a mudanças, por
serem construídos dentro de um contexto social.
c) O eixo central dessa construção é a ação do
meio (social e histórico) sobre o sujeito, que
exerce influência na maneira como ele constrói a
realidade e a si mesmo. Este processo de
construção de modelos (representações) de
gênero se realiza a partir daquilo que tem
significado e função inconsciente do sujeito.
d) Os relacionamentos sociais entre homens e
mulheres configuram-se a partir da construção das
igualdades entre as categorias de gêneros.
e) Nenhuma das alternativas.
30) De acordo com AS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21 do Código de Ética do Profissional de
Psicologia – As transgressões dos preceitos
deste Código constituem infração disciplinar com a
aplicação das seguintes penalidades, na forma
dos dispositivos legais ou regimentais:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Censura pública;
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