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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (8 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Considere as afirmativas abaixo sobre acentuação 1. 
tônica e acentuação gráfica:

Todas as sílabas tônicas das palavras da Língua I. 
Portuguesa, isto é, as que são pronunciadas 
mais fortemente, recebem um acento gráfico.
As palavras II. tertúlias e estéreis recebem 
acento porque são paroxítonas terminadas 
em ditongos orais.
A palavra III. possível é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “l”.
O acento na forma verbal IV. vêm justifica-se 
porque o verbo vir deve receber acento cir-
cunflexo quando conjugado na terceira pes-
soa do plural.

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I e III estão corretas.a. 
( ) Somente II e III estão corretas.b. 
( ) Somente I, II e IV estão corretas.c. 
( X ) Somente II, III e IV estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.e. 

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.
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Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-3. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática Termos

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento IV. 
nominal

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas 

tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos 

africanos
( ) são mais comuns 

que discussões pro-
fanas sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

( ) I, IV, III, II.a. 
( ) II, III, I, IV.b. 
( ) III, IV, II, I.c. 
( X ) IV, III, I, II.d. 
( ) IV, III, II, I.e. 

Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 4. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Assinale a alternativa 5. correta.

Analise cada par de frases e identifique aquele no qual 
a segunda frase mantém o sentido da primeira.

( ) a. •  Debates sobre quem é mais inteligente cor-
rem risco de partirem de falsos argumentos. 
•  Discussões sobre inteligência partem muitas 
vezes de argumentos científicos.

( X ) b. •  O cotejo da cor da pele, do volume cerebral 
e do formato do crânio gozava de respeito 
científico. 
•  A comparação de aspectos físicos raciais – 
cor da pele, tamanho do cérebro, formato da 
caixa craniana – era aceita no meio científico .

( ) c. •  O cientista brasileiro Gilberto Freyre se recu-
sou a comparar raças para confrontar culturas. 
•  O cientista brasileiro Gilberto Freyre fez 
experiências com diferentes povos para apon-
tar a superioridade racial de alguns deles.

( ) d. •  Nativos da Polinésia vivem há milhares de 
anos em ambientes naturais que dispensam a 
habilidade de saber contar. 
•  Povos de algumas regiões da Polinésia 
sobrevivem até os dias de hoje porque desen-
volveram um prodigioso talento matemático.

( ) e. •  Os judeus asquenazes da Europa Central e 
Oriental são exemplos clássicos de indivíduos 
dotados de grande habilidade com números. 
•  O desempenho abaixo da média dos judeus 
asquenazes da Europa Central e Oriental em 
abstrações lógicas é uma prova da superiori-
dade de sua raça.

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 6. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 
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Imagine que o cientista James Watson deseje 7. 
escrever uma carta explicando-se a algumas perso-
nalidades brasileiras. Identifique os pronomes de tra-
tamento que seriam adequados para as autoridades 
listadas a seguir.

Pronomes de tratamento

Vossa EminênciaI. 
Vossa ExcelênciaII. 
Vossa MagnificênciaIII. 
Vossa SenhoriaIV. 
SenhorV. 

Autoridades

( ) Senador da república
( ) Diretor de órgão público
( ) Reitor de universidade
( ) Pesquisador em instituição de pesquisa
( ) Cardeal

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

( ) I, III, II, IV, II.a. 
( ) II, III, IV, V, I.b. 
( ) II, IV, III, I, V.c. 
( X ) II, IV, III, V, I.d. 
( ) III, IV, II, V, I.e. 

Assinale a alternativa 8. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (7 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 9. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 10. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 

No fim do século XIX, Theodor Herzl escreveu 11. 
o livro O Estado Judeu em que lançou as bases do 
sionismo, movimento que pretendia a criação de um 
território para o povo judeu.

Em maio de 1948, o sonho de Herzl tornou-se reali-
dade com a criação do (da):

( X ) Estado de Israel.a. 
( ) Estado Palestino.b. 
( ) Estado de Yerushalaim.c. 
( ) Organização Sionista Mundial.d. 
( ) Organização para a Libertação da Palestina.e. 
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Assinale a alternativa que completa a frase.15. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se elei-12. 
ções no Brasil. Assinale a alternativa que indica o 
candidato eleito, o primeiro após o longo governo de 
Getúlio Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-13. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Adolescentes de New York calçam tênis confec-14. 
cionados em Taiwan com couro produzido no Brasil. 
Meninas francesas brincam com bonecas feitas na 
China com matérias primas vindas da Venezuela, da 
Guatemala e da Alemanha. No mundo dos nossos dias 
mercadorias, dinheiro, idéias vão de um lugar ao outro 
como num passe de mágica. O mundo nunca foi tão 
pequeno.

Assinale a alternativa que identifica o fenômeno da 
vida atual a que o texto se refere.

( ) Conflito norte-sul.a. 
( X ) Globalização.b. 
( ) Revolução Bolivariana.c. 
( ) Explosão demográfica.d. 
( ) Primeira Revolução Industrial.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

Crianças e adolescentes podem ser vítimas, em 16. 
certos grupos sociofamiliares, de agressões físicas 
e/ou emocionais, inclusive de natureza sexual, as 
quais representam riscos para a sua integridade física 
e moral. Sobre esta questão, assinale a alternativa 
incorreta:

( X ) Incestos são a forma mais freqüente e relatada a. 
de atentado sexual contra crianças e adoles-
centes, caracterizando-se esta prática sempre 
por relações heterossexuais.

( ) Dentre as agressões praticadas contra crianças b. 
e/ou adolescentes, podem ser considerados, 
além dos quadros de violência sexual, aqueles 
relativos à negligência e brutalidade.

( ) Constituem atentados sexuais contra as crian-c. 
ças e/ou adolescentes a pedofilia, o incesto e, 
em alguns casos, o rapto.

( ) As atividades pedofílicas praticadas incluem d. 
exibicionismo em locais públicos, como pra-
ças ou saídas de escola, ou atividade homo ou 
heterossexual, abrangendo carícias ou apalpa-
mentos, masturbação, felação ou sodomia.

( ) Dentre as conseqüências, em termos de trau-e. 
mas psíquicos, gerados por atentados sexuais, 
podem ser citados sentimentos de culpa, 
agressividade, desorganização e tendência a 
conflitos com autoridades.

Piaget distingue quatro grandes períodos no 17. 
desenvolvimento das estruturas cognitivas, intima-
mente ligados ao desenvolvimento da afetividade e 
dos processos de socialização. Estes períodos são:

( ) Percepto-motor, estendendo-se até aproxi-a. 
madamente 24 meses; Pré-operatório, esten-
dendo-se até cerca de 6 anos; das Operações 
Concretas, que se situa entre os 7 e os 10 anos, 
aproximadamente; das Operações Formais, 
abrangendo a adolescência.

( X ) Sensório-motor, estendendo-se até aproxi-b. 
madamente 24 meses; Pré-operatório, esten-
dendo-se até cerca de 6 anos; das Operações 
Concretas, que se situa entre os 7 e os 11 a 
12 anos, aproximadamente; das Operações 
Formais, abrangendo a adolescência.

( ) Sensório-motor, estendendo-se até aproxi-c. 
madamente 24 meses; Pré-operatório, esten-
dendo-se até cerca de 6 anos; das Operações 
Concretas, que se situa entre os 7 e os 14 anos, 
aproximadamente; das Operações Abstratas, 
abrangendo dos 14 aos 18 anos.

( ) Sensório-motor, estendendo-se até cerca de d. 
18 meses; Operatório, abrangendo dos 18 
meses aos 6 anos; das Operações Concretas, 
que se situa entre os 7 e os 11 a 12 anos, apro-
ximadamente; das Operações Formais, abran-
gendo a adolescência.

( ) Percepto-motor, estendendo-se até apro-e. 
ximadamente 24 meses; Operatório, esten-
dendo-se até cerca de 6 anos; das Operações 
Concretas, que se situa entre os 7 e os 11 a 
12 anos, aproximadamente; das Operações 
Formais, abrangendo a adolescência.
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Tomando-se em consideração o fato de ser a 20. 
Psicologia uma ciência e profissão jovem e incipiente, 
pode-se afirmar que a importância das pesquisas 
neste campo se associa, prioritariamente:

( ) à utilização de múltiplos enfoques meto-a. 
dológicos que possibilitem o aprofunda-
mento das investigações e o exercício da 
multidisciplinaridade.

( X ) às descobertas científicas que se concretizem b. 
em contribuições ao desenvolvimento social e 
à melhoria das condições de vida e de acesso 
aos serviços.

( ) à precisão dos problemas e/ou questões c. 
tomados como objeto de estudo científico, 
decorrente da escolha de adequados recursos 
metodológicos.

( ) à escolha de instrumentos de levantamento d. 
de dados coerente com os procedimentos 
de análise destes, de modo a produzir resul-
tados reveladores a respeito do tema sob 
investigação.

( ) ao delineamento de estratégias de investi-e. 
gação e de ferramentas de levantamento de 
informações consoante as particularidades 
do fenômeno psicológico delimitado para 
estudo.

O atendimento a crianças e/ou adolescentes víti-18. 
mas de violência sexual deve buscar, como primeira 
medida a ser tomada:

( ) O relato fiel da(s) ocorrência(s) de violência, a. 
para que a vítima possa se sentir aliviada em 
externar e/ou se manifestar a respeito da 
agressão vivenciada.

( ) A identificação do contexto sociofamiliar de b. 
inserção da vítima, com o objetivo de avaliar a 
necessidade de encaminhamento psicossocial 
aos seus componentes.

( ) A avaliação do(s) dano(s) de ordem física c. 
e/ou emocional resultante(s) da violência, 
para que a vítima possa ser adequadamente 
tratada, inclusive por meio de atendimento 
psicoterapêutico.

( ) A avaliação da natureza e extensão do(s) d. 
ato(s) violento(s) praticado(s), com a finali-
dade de instruir peça jurídica que pleiteie 
adequada punição ao(s) agressor(es).

( X ) A proteção física e moral da vítima, para que a e. 
violência não reincida. Torna-se essencial, para 
tanto, separá-la de seu(s) agressor(es).

Quanto aos fatores que influenciam o desenvolvi-19. 
mento humano, bem como os aspectos sob os quais 
ele se manifesta, é incorreto afirmar que:

( ) A hereditariedade é um fator interno refe-a. 
rente à carga genética, que estabelece o 
potencial do indivíduo, o qual pode ou não se 
desenvolver.

( ) Seus aspectos básicos, indissociados entre si, b. 
englobam as dimensões físico-motora, inte-
lectual, afetivo-emocional e social.

( X ) Enquanto a teoria psicanalítica estuda e c. 
explica o desenvolvimento humano enfati-
zando o aspecto afetivo-emocional, nas teo-
rias piagetiana e vigostskiana esta ênfase se 
situa no aspecto social.

( ) Enquanto o aspecto social traduz o modo d. 
como o indivíduo reage diante das situações 
que envolvem outras pessoas, o afetivo-emo-
cional refere-se à forma de sentir e integrar as 
experiências vivenciadas.

( ) O meio é o fator que representa o conjunto de e. 
influências e estimulações ambientais capa-
zes de alterar padrões de comportamento do 
indivíduo.
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As contribuições teóricas do campo da Psicologia 22. 
do Desenvolvimento, ao longo dos estágios desde a 
primeira infância até a adolescência, classicamente, 
abordam também a questão da aprendizagem, como 
um processo que produz mudanças e que é intima-
mente associado à perspectiva desenvolvimental. A 
este respeito, é correto afirmar que:

( X ) os estudos sobre o desenvolvimento, com fre-a. 
qüência, assumem caráter longitudinal, foca-
lizando questões relativas à origem do com-
portamento e ao conhecimento de funções 
básicas, como a linguagem e o pensamento.

( ) esse campo, por meio predominantemente de b. 
métodos longitudinais, dedica-se ao estudo e 
compreensão dos processos e mudanças que 
ocorrem desde a concepção até a adolescên-
cia, momento por volta do qual se consolida a 
estruturação do psiquismo.

( ) dentre temáticas clássicas de pesquisa nesse c. 
campo estão as interações parentais, o brincar 
e os processos de escolha profissional.

( ) ocorrências ao longo do ciclo vital dos indiví-d. 
duos, como o processo de morrer, não cons-
tituem preocupação desse campo, por não 
envolverem dinâmica psíquica que origine 
aprendizagem de grande monta.

( ) tanto a teoria psicanalítica quanto a piage-e. 
tiana postulam que desenvolvimento e apren-
dizagem são processos coincidentes, sendo o 
desenvolvimento visto como aprendizado de 
hábitos e condutas.

Sobre os distúrbios passíveis de manifestação na 21. 
infância e/ou na adolescência, assinale a alternativa 
incorreta:

( ) Os distúrbios da linguagem se originam a. 
de malformação, lesão ou disfunção, mas 
podem expressar, também, perturbações de 
personalidade.

( ) Terrores noturnos, pesadelos, sonambulismo b. 
e epilepsia noturna podem caracterizar dis-
túrbios do sono, e originar-se de quadros de 
labilidade emocional.

( ) Enurese e encoprese são manifestações c. 
relacionadas ao controle esfincteriano e 
referem-se à falta de controle urinário e 
à emissão involuntária de material fecal, 
respectivamente.

( X ) A etiopatogenia dos distúrbios do controle d. 
esfincteriano localiza-se na ausência do pot trai-
ning ou no afrouxamento das exigências mater-
nas relativas ao aprendizado deste controle.

( ) Distúrbios do sono, da alimentação, da organi-e. 
zação psicomotora, do controle esfincteriano, 
da linguagem e da sexualidade são os mais 
comumente descritos pela literatura psicoló-
gica e/ou psiquiátrica.
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Constituem políticas, características e/ou objeti-24. 
vos do Projeto Sentinela:

( ) angariar recursos empresariais e investi-los a. 
em programas de assistência psicossocial 
a vítimas de violência sexual de faixa etária 
infanto-juvenil.

( ) investir recursos públicos no apoio e aten-b. 
dimento infanto-juvenil mediante a implan-
tação de Centros de Referência que possam 
atender inclusive à rede familiar.

( X ) proporcionar a possibilidade de atendimento c. 
e apoio psicossocial a crianças e adolescentes 
vitimados por algum tipo de violência sexual, 
por meio de projetos propostos por organiza-
ções governamentais ou não governamentais.

( ) desenvolver programas, sob coordenação d. 
do governo federal, destinados a orientar e 
apoiar crianças, adolescentes e familiares de 
baixa renda, inclusive buscando a inclusão 
social por meio do trabalho.

( ) promover o atendimento a crianças e ado-e. 
lescentes vitimados por violência sexual, 
por meio do estabelecimento de convênios 
exclusivamente com demais órgãos públi-
cos, como Prefeituras e/ou Secretarias de 
Desenvolvimento e Assistência Social.

No que se refere às demandas de atuação do 23. 
psicólogo, no âmbito do atendimento psicossocial a 
crianças, adolescentes e/ou grupos familiares, assinale 
a alternativa incorreta:

( ) Para a realização de atendimento não even-a. 
tual de criança, adolescente ou interdito, o 
psicólogo deverá obter autorização de ao 
menos um de seus responsáveis, observadas 
as determinações da legislação vigente.

( ) No atendimento à criança, ao adolescente ou b. 
ao interdito, o psicólogo tem o dever legal de 
comunicar aos responsáveis o estritamente 
essencial para se promoverem medidas em 
seu benefício.

( ) Atendimentos de natureza psicossocial, vin-c. 
culados a instituições, exigem do psicólogo a 
adequação, quando necessário, do arsenal de 
técnicas de diagnóstico e tratamento utiliza-
das, como também a participação em equipes 
interdisciplinares, visando a ampliação do 
serviço prestado.

( ) A intervenção de natureza multiprofissional d. 
no campo da assistência pública à saúde 
é desafiadora ao psicólogo, à medida que 
implica a substituição do paradigma da clínica 
pelo da saúde pública, uma vez que se modi-
fica sua relação com o usuário.

( X ) Instituições de natureza educativa situadas e. 
em regiões de periferia têm assistido à ocor-
rência do bullying, caracterizado por violência 
física e sexual e, também, de ordem moral 
e emocional, já que, na maioria dos casos, a 
vítima fica constrangida, assustada e receosa 
de revelar a agressão sofrida, mesmo diante 
da reincidência dos maus tratos.
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O Sistema Único de Saúde, de acordo com a Lei 26. 
Federal 8142/1990, conta, em cada esfera do governo, 
sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as 
seguintes instâncias colegiadas:

( ) Plenária de Saúde e Comissão de Saúde.a. 
( ) Convenção de Saúde e Diretório de Saúde.b. 
( ) Convenção de Saúde e Conselho de Saúde.c. 
( X ) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.d. 
( ) Conferência de Saúde e Diretório de Saúde.e. 

A sigla Conasems, conforme a Lei Federal 27. 
8142/1990, refere-se ao:

( ) Conselho Nacional de Saúde.a. 
( ) Conferência Nacional de Saúde.b. 
( ) Conselho Nacional de Saúde Municipal.c. 
( X ) Conselho Nacional de Secretários Municipais d. 

de Saúde.
( ) Conselho Nacional de Secretários de Estado e. 

de Saúde.

Conforme a Lei Federal 8080/1990, o orçamento 28. 
da seguridade social destinará ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, 
os recursos necessários à realização de suas finali-
dades, previstos em proposta elaborada pela sua 
direção nacional, com a participação dos órgãos da 
Previdência Social e da Assistência Social, tendo em 
vista as metas e prioridades estabelecidas na:

( ) Lei Orgânica da Saúde.a. 
( ) Lei do Plano Plurianual.b. 
( ) Lei do Orçamento anual.c. 
( ) Lei de Diretrizes e Metas.d. 
( X ) Lei de Diretrizes Orçamentárias.e. 

Sobre implicações, no âmbito psicológico, decor-25. 
rentes da vitimização de crianças e adolescentes, por 
violência sexual ou por outras formas de agressão, é 
incorreto afirmar que:

( X ) Abusos emocionais são considerados a forma a. 
mais freqüente de maus-tratos, caracterizan-
do-se por atitudes e condutas que produzem 
nas vítimas sentimentos de medo, frustração 
e temor quanto à própria integridade física e 
psicológica.

( ) Instabilidade emocional por parte de um ou b. 
de ambos os pais, ou condição socioeconô-
mica precária caracterizam fatores que podem 
vulnerabilizar as relações sociofamiliares e 
favorecer a ocorrência de vitimização.

( ) Identificar e promover estratégias de identifi-c. 
cação precoce dos grupos vulneráveis e dos 
fatores de risco associados é tão necessário 
quanto aprimorar formas de intervenção 
direta nos casos de vitimização identificados.

( ) O estudo etiológico dos maus-tratos e abusos d. 
sexuais deve incluir entendimentos teóricos 
acerca das diferentes influências individuais/
parentais, familiares e socioambientais nas 
situações de vitimização.

( ) O abuso físico, expresso por atos como dar e. 
socos, chutar, bater, morder, queimar e sacu-
dir, pode resultar em lesões físicas, como 
fraturas, hematomas, cicatrizes, ferimentos ou 
danos internos de órgãos e, também, em dis-
tintas possibilidades de lesões emocionais.
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Assinale a alternativa 29. incorreta:

( ) À direção municipal do SUS compete executar a. 
serviços de saúde do trabalhador.

( X ) À direção nacional do SUS compete definir e b. 
coordenar os sistemas de rede de laboratórios 
de saúde privada.

( ) À direção estadual do SUS compete coordenar c. 
e, em caráter complementar, executar ações e 
serviços de vigilância sanitária.

( ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os d. 
Municípios administrarão, em seu âmbito 
administrativo, os recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada ano, à saúde.

( ) A União poderá executar ações de vigilância e. 
epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos 
inusitados à saúde, que possam escapar do 
controle da direção estadual do SUS ou que 
representem risco de disseminação nacional.

De acordo com o Código de Ética Profissional do 30. 
Psicólogo, inexiste a seguinte penalidade:

( ) Multa.a. 
( ) Advertência.b. 
( ) Censura pública.c. 
( ) Cassação do exercício profissional, d. ad referen-

dum do Conselho Federal de Psicologia.
( X ) Suspensão do exercício profissional, por até e. 

120 (cento e vinte) dias, ad referendum do 
Conselho Federal de Psicologia.
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