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• Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas

marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos

os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que

expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que

não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 7

Governo federal assenta 381 mil famílias em quatro anos

O governo federal assentou 381.419 famílias nos últimos quatro anos, em um total de quase 31,7 milhões de hectares. Os1

números mostram o melhor desempenho do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) nos 36 anos de

existência do órgão, considerando-se a área destinada à reforma agrária e o número de famílias assentadas.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a média anual de famílias assentadas nos últimos quatro anos é de4

95.355. Só no ano passado foram assentadas 136.358 famílias. O aumento de recursos destinados à obtenção de terras foi

expressivo: passou de R$ 409 milhões em 2003 para R$ 1,37 bilhão em 2006, o que permitiu o cumprimento das metas de

assentamento definidas no II Plano Nacional de Reforma Agrária (II PNRA). No total, em quatro anos, foram aplicados R$ 4,17

bilhões na obtenção de terras.

Nesse período foram implantados 2.343 projetos de assentamento (PA). A criação de um PA é uma das etapas do processo

da reforma agrária. Quando uma família de trabalhador rural é assentada, recebe um lote de terra para morar e produzir dentro do10

chamado assentamento rural. A partir da sua instalação na terra, essa família passa a ser beneficiária da reforma agrária, recebendo

créditos de apoio (para compra de maquinários e sementes) e melhorias na infra-estrutura (energia elétrica, moradia, água etc.),

para se estabelecer e iniciar a produção. O valor dos créditos para apoio à instalação dos assentados aumentou. Os montantes13

investidos passaram de R$ 191 milhões em 2003 para R$ 871,6 milhões, empenhados em 2006. 

Também a partir do assentamento, essa família passa a participar de uma série de programas que são desenvolvidos pelo

governo federal. Além de promover a geração de renda das famílias de trabalhadores rurais, os assentamentos da reforma agrária16

também contribuem para inibir a grilagem de terras públicas, combater a violência no campo e auxiliar na preservação do meio

ambiente e da biodiversidade local, especialmente na região Norte do país.

Na qualificação dos assentamentos, foram investidos R$ 2 bilhões em quatro anos. Os recursos foram aplicados na19

construção de estradas, na educação e na oferta de luz elétrica, entre outros benefícios. O governo também construiu ou reformou

mais de 32 mil quilômetros de estradas e pontes, beneficiando diretamente 197 mil assentados. Além disso, o número de famílias

assentadas beneficiadas com assistência técnica cresceu significativamente. Em 2006, esse número foi superior a 555 mil.22

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que garante o acesso à educação entre os

trabalhadores rurais, promoveu, mediante convênios com instituições de ensino, a realização de 141 cursos. Com o programa Luz

Para Todos — parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, INCRA e Ministério das Minas e Energia —, os assentamentos25

também ganharam luz elétrica. Mais de 132 mil famílias em 2,3 mil assentamentos já foram beneficiadas com o programa.

O fortalecimento institucional do INCRA, com a realização de dois concursos públicos, e o aumento no número de

superintendências e sua modernização tecnológica também foram algumas das ações realizadas no período. Foram nomeados 1.30028

servidores aprovados no concurso realizado em 2005. Somado aos nomeados desde 2003, o número de novos servidores passou

para 1.800, o que representa um aumento de mais de 40% na força de trabalho do Instituto.

Em questão, n.º 481, Brasília, 14/2/2007 (com adaptações).

       Tabela I – projetos de assentamento

ano

implantação de projetos

número de

projetos
área (ha)

2003

2004

2005

2006

320

426

880

717

4.573.173

3.511.434

14.193.094

9.402.089

Tabela II – famílias assentadas

ano

famílias

assentadas

média anual

2003

2004

2005

2006

36.301

81.254

127.506

136.358
95.355
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Assinale a opção que apresenta informação contemplada, na

íntegra, no texto.

A O governo federal, com a atuação do Ministério do

Desenvolvimento Agrário e do Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), garantiu nos

últimos quatro anos o assentamento de 381.419 famílias, em

2.343 projetos de assentamento, o que totaliza quase

31,7 milhões de ha.

B O aumento da área destinada à reforma agrária,

exclusivamente na região Norte do Brasil, e o número de

famílias assentadas de 2003 a 2006 representam o melhor e

mais abrangente desempenho da história do INCRA, em seus

36 anos de atuação.

C Nesses últimos quatro anos, é expressivo o incremento nos

recursos destinados à obtenção de terras, que passou de

R$ 409 milhões em 2003 para R$ 1,37 bilhão em 2006, em

virtude da criação do Plano Nacional de Reforma Agrária

(PNRA), o que permitiu o cumprimento das metas de

assentamento definidas pelo governo.

D A qualificação dos assentamentos foi priorizada, apesar de os

recursos federais de mais de R$ 2 bilhões para a construção

de estradas nunca haverem sido liberados. Os mais de 32 mil

quilômetros de estradas e pontes que beneficiaram

diretamente 197 mil assentados foram financiados por meio

de convênios. 

E Por intermédio exclusivamente do Programa Nacional de

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), o governo

federal vem garantindo luz elétrica e acesso ao conhecimento

para os trabalhadores rurais, com educação agrícola, em 141

cursos noturnos.
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Com base no confronto dos dados das duas tabelas que compõem

o texto, assinale a opção que interpreta as informações textuais de

forma adequada e com correção gramatical.

A A tabela I, com a quantificação dos projetos de assentamento,

relaciona-se, principalmente, ao quinto parágrafo, haja visto

ser a parte do texto que descreve a qualificação desses novos

núcleos habitacionais.

B O texto disserta, com base nos dados das duas tabelas, acerca

do crescimento anual constante dos projetos de assentamento

e justifica o aumento quantitativo das famílias beneficiáreas

de tais projetos.

C A informação “assentamentos por gestão”, contida na tabela

II, e os dados que preenchem a coluna “ano” dessa tabela,

permite a interpretação de que cada ano corresponde a uma

gestão.

D O número correspondente à “média anual”, na tabela II, é o

resultado, por aproximação, da divisão do valor relacionado

a “assentamentos por gestão” — 381,419 — pela quantidade

de anos abrangidos no período de 2003 a 2006, ou seja, por

4 anos.

E À proporção que acontece a narração do “fortalecimento

institucional do INCRA” (R.28), cresce, em 2005, a área

ocupada (conforme a tabela I) e, por conseguinte, os

servidores contratados que representa 40% do total da força

de trabalho do órgão. 
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Considerando a sintaxe das orações e dos períodos que compõem

o terceiro parágrafo, assinale a opção incorreta.

A As duas primeiras orações do parágrafo classificam-se como

absolutas, compondo ambas dois períodos simples.

B O terceiro período comporta quatro orações, todas

subordinadas à primeira, que apresenta uma circunstância

temporal.

C No quarto período, os parênteses separam, respectivamente,

um termo adverbial com sentido final e uma enumeração

exemplificativa.

D No quinto período — “O valor dos créditos para apoio à

instalação dos assentados aumentou” (R.13) —, o núcleo do

sujeito da oração é a palavra “valor”, por isso a flexão

numérica do verbo aumentar está no singular.

E No último período, a expressão “empenhados em 2006”

refere-se a “R$ 871,6 milhões”.
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“Além de promover a geração de renda das famílias de

trabalhadores rurais, os assentamentos da reforma agrária também

contribuem para inibir a grilagem de terras públicas, combater a

violência no campo e auxiliar na preservação do meio ambiente

e da biodiversidade local, especialmente na região Norte do país.”

Com referência à passagem do texto transcrita acima (R.16-18),

assinale a opção correta.

A A expressão “geração de renda” significa gestação rentável.

B O deslocamento da palavra “também” para após a palavra

“inibir” não altera o sentido original do período.

C Na leitura do fragmento, depreende-se que grilagem só ocorre

em terras públicas da região Norte do Brasil.

D Caso se substitua a expressão “auxiliar na” por auxiliar à,

serão mantidos a correção gramatical e o sentido original do

período.

E Nesse fragmento, são mencionados, em relação à região Norte

do Brasil, mais de três benefícios dos assentamentos da

reforma agrária.
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As opções a seguir apresentam fragmentos adaptados do texto.

Assinale a opção correta quanto à concordância e à regência.

A A área destinada para reforma agrária e o número de famílias

assentadas representa o melhor desempenho do INCRA,

durante 36 anos de atuação.

B Com o PRONERA, do governo federal, vêm-se garantindo o

acesso da educação entre os trabalhadores rurais, com vários

cursos específico.

C Um significativo crescimento também foi registrado perante

os recursos destinado aos créditos de apoio à instalação dos

familiares.

D Outra importante ação implementada foi a mudança na

qualidade da gestão do INCRA, com o fortalecimento

institucional da autarquia, por intermédio da realização de

concurso público.

E O incremento para os fundos destinados à obtenção de terras

parecem ser muito expressivos, criando condições pelo

cumprimento das metas de assentamento definidas no II

PNRA.
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Em cada opção a seguir, é apresentado um trecho adaptado do

quinto parágrafo do texto apresentado. Assinale a opção em que

a pontuação está incorreta.

A Em quatro anos foram investidos mais de dois bilhões de reais

em benefício da qualidade dos assentamentos.

B Os recursos foram aplicados, entre outros benefícios, na

construção de estradas, na educação e na oferta de luz

elétrica.

C O governo, também construiu, ou apenas reformou vários

quilômetros de estradas e pontes, em benefício dos milhares

de assentados.

D Além disso, em 2006, o número de famílias beneficiadas com

assistência técnica ultrapassou 555 mil.

E Em síntese, os cuidados governamentais para com os

assentados, nos últimos quatro anos, foram de variada ordem:

infra-estrutura, saúde, educação e segurança.
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Considerando o texto, assinale a opção correta com referência ao

emprego das classes de palavras e à acentuação gráfica.

A Referem-se todas a substantivos próprios as seguintes siglas

empregadas no texto: PA, PNRA, INCRA e PRONERA.

B Estão empregadas em função adjetiva as seguintes palavras do

texto: “investidos” (R.14), “aplicados” (R.19), “beneficiando”

(R.21) e “assentados” (R.21).

C Os vocábulos a seguir são acentuados porque são palavras

proparoxítonas: “números”, “créditos”, “públicas”, “elétrica”

e “técnica”.

D No texto, são acentuados por serem paroxítonos terminados

em ditongo os seguintes substantivos abstratos: “órgão”,

“área”, “agrária”, “famílias”  e “período”.

E O vocábulo “Somado” (R.29) é forma nominal no particípio e

introduz oração reduzida com valor condicional.
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Assinale a opção em que a informação acerca de correspondência

oficial, além de ser verdadeira, apresenta-se gramaticalmente

correta.

A A linguagem correta em termos de correspondência oficial

formal ou mais informal é adequada: ao assunto tratado, a

situação em que está sendo produzida, e a relação entre

emissor e destinatário.

B Umas das características de estilo da correspondência oficial

é a polidez, que é o ajuste da expressão escrita as normas de

boa-educação e de cortesia.

C Vossa Excelência, Vossa Senhoria etc. é tratamento direto,

usado indiferentemente para dirigir-se a pessoa com quem se

fala ou a quem se dirige a correspondência.

D Os pronomes de tratamento em que se emprega “Vosso” ou

“Vossa”, apesar da aparência de segunda pessoa do plural,

equivalem a Você ou a Senhor e, por isso, levam a

concordância verbal para a terceira pessoa do singular.

E São modalidades de correspondência oficial utilizadas

exclusivamente entre setores de uma mesma repartição: ata,

circular, ofício, memorando, requerimento, portaria e parecer.
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Para a transmissão de voz através de uma LAN, de uma WAN ou

da Internet por meio de pacotes TCP/IP, utiliza-se o método

A Telnet.

B Windows Messenger.

C Handshaking.

D DNS.

E VoIP.
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Considerando as configurações do Internet Explorer 6 mostradas

na figura acima, assinale a opção correta.

A Ao se clicar o botão , a página inicial será

excluída e encaminhada para a lixeira.

B Com o botão , é possível excluir arquivos

criados por sítios da Web que armazenam informações no

computador, como as preferências do usuário ao visitar esses

sítios.

C A opção  permite configurar o computador

de modo a aumentar a velocidade de acesso.

D Por meio do botão , pode-se traduzir textos

do sítio http://www.tre-ap.gov.br/ para o idioma selecionado.

E O botão  permite alterar o tipo, o tamanho e

a cor da fonte da página http://www.tre-ap.gov.br/.

www.pciconcursos.com.br
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A figura acima ilustra uma planilha com as contas de determinado

partido retirada do sítio http://www.tre-ap.gov.br/. Considerando

essa figura, assinale a opção que contém um procedimento

correto para se inserir uma coluna antes do item Código.

A Selecionar as células de A2 até A10 e clicar a opção Planilha do

menu Inserir.

B Selecionar a coluna B e clicar a opção Coluna do menu

Formatar.

C Clicar com o botão direito do mouse a célula  e

selecionar a opção Inserir.

D Selecionar a coluna A e clicar a opção Coluna do menu

Formatar.

E Selecionar as linhas de A1 até A10 e clicar a opção Inserir do

menu Dados.
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Para agilizar o procedimento de impressão de balancetes mensais

dos partidos políticos, pode-se criar uma seqüência de comandos

e instruções do Word, agrupadas em um único comando, para

executar a tarefa automaticamente utilizando-se o recurso

A macro.

B estilo.

C mala direta.

D fórmula.

E índice.
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Assinale a opção que contém um procedimento correto que

permite configurar as opções de avanço para o próximo slide em

uma apresentação em PowerPoint.

A Acionar a opção Predefinir animação do menu Apresentações.

B Acionar a opção Personalizar animação do menu Apresentações.

C Acionar a opção Apresentações do menu Ferramentas.

D Acionar a opção Transição de slide do menu Apresentações.

E Acionar a opção Exibir apresentação do menu Ferramentas.
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Com o objetivo de facilitar o encaminhamento de e-mails mensais

para os partidos políticos, o responsável pelo controle de contas

do TRE-AP pode criar uma lista de e-mails no Outlook Express

por meio da opção

A Contas de e-mails.

B Catálogo de endereços.

C Regra para mensagens.

D Lista de endereços.

E Catálogo de mensagens.

Texto para as questões 15 e 16

Os industriais norte-americanos esperam convencer a

Federação das Indústrias de São Paulo a juntar esforços buscando

uma redução maior de tarifas de importação do setor

manufatureiro, na Rodada Doha de negociações comerciais para

a liberalização do comércio global no âmbito da Organização

Mundial do Comércio.

Nos dois encontros ocorridos em março, os presidentes

Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush disseram que não

vão aceitar nada menos que um acordo abrangente para Doha.

“Acho que nesse caso não há plano B. Ou temos um plano A ou

não há acordo”, disse Lula a Bush na residência oficial de Camp

David.

Gazeta Mercantil, 10/4/2007, A-13 (com adaptações).
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Tomando como referência inicial o texto apresentado, assinale a

opção correta relativamente ao desenvolvimento das negociações

da Rodada de Doha.

A Iniciada em 2001 na capital do Catar, a Rodada de Doha vem

avançando de forma rápida no sentido da liberalização do

comércio internacional. 

B Os produtos agrícolas, nas economias mais avançadas do

capitalismo, têm tarifas de importação e políticas de subsídios

semelhantes às dos produtos industriais.

C A força da economia da China e seu protagonismo nas

negociações de Doha se justificam pelo fato de que esse país

se constituiu como uma potência agrícola.

D O capítulo agrícola nas negociações da Rodada de Doha é

relevante para o desenvolvimento de países menos

industrializados e que gozam de menos privilégios no

comércio internacional.

E A inexistência de políticas protecionistas nas economias do

centro do capitalismo global é um estímulo à retomada das

negociações da Rodada de Doha no corrente ano.
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Considerando o texto apresentado, assinale a opção correta

relativamente ao papel do Brasil nas negociações da Rodada de

Doha e nas relações com os Estados Unidos da América (EUA).

A O Brasil, seguindo as teses dos setores industriais norte-

americanos, vem flexibilizando rapidamente suas tarifas de

importação.

B Ao exercer papel de liderança nas negociações da Rodada de

Doha, o Brasil vem insistindo na necessidade de maior

liberalização comercial dos países avançados, especialmente

no capítulo agrícola.

C Os EUA, porque têm hoje uma indústria bem consolidada,

abandonaram completamente as políticas protecionistas nessa

área.

D Os encontros dos chefes de Estado do Brasil e dos EUA

sinalizam a aceitação automática pelo Brasil das teses norte-

americanas para a América Latina.

E O encontro de Camp David, nos EUA, entre os presidentes

Bush e Lula, denota a existência de forte tensão e de visões

estruturalmente distintas dos temas econômicos globais entre

os dois países, particularmente em matéria energética.
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A segurança é um item de crescente preocupação da população

brasileira. Esta preocupação é resultante

A da descoberta, apenas recentemente, da existência de grupos

econômicos e sociais envolvidos no comércio ilícito das

drogas.

B de uma onda episódica de acasos policiais que envolvem

personalidades políticas nacionais.

C da percepção da sociedade brasileira da urgência do tema bem

como de suas causas profundas e imediatas, como a crise no

próprio sistema de segurança do Estado.

D de uma visão passional e imediatista da população brasileira

em relação a problema global que atinge todo o mundo.

E de uma visão limitada do país e manipulada pelos grandes

conglomerados da comunicação nacional.
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O desenvolvimento sustentável é um assunto da ordem do dia em

todo o mundo. Há limites para o crescimento econômico poluente

e degradante à existência humana. A respeito desse assunto,

assinale a opção correta.

A O meio ambiente é infinito em suas possibilidades, não

devendo estar sujeito às teorias econômicas da escassez. 

B A conferência mundial ocorrida no Rio de Janeiro no início

dos anos 90, auspiciada pelo Brasil, foi um alerta importante

para a valorização do conceito de desenvolvimento

sustentável.

C O crescimento do capitalismo global exige, natural e

corretamente, a contenção das idéias que militam pela

preservação da natureza.

D A poluição ambiental gerada pelo gigantesco parque industrial

norte-americano tem pouco impacto nos desequilíbrios

climáticos registrados pelos cientistas nos últimos anos.

E A China, país com baixos índices de poluição, está bastante

avançada em processos econômicos que respeitam

simultaneamente o desenvolvimento sustentável e a proteção

à natureza.
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A educação formal, contínua e completa da pessoa humana tem

várias funções no seio da sociedade. O acesso ao emprego e aos

bens materiais pode ser uma resultante de uma boa educação. No

entanto, a educação é prioritariamente essencial à

A afirmação da cidadania no tecido social da nação.

B necessidade do controle dos processos produtivos.

C formação exclusiva das elites.

D entrada, de maneira exclusiva, dos pobres na sociedade

assalariada.

E possibilidade de estabelecer, por meio do acesso a ela, o

poder pelo poder.
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Euforia é o nome para o que vem dominando os mercados

financeiros mundiais nos últimos meses. Mercado asiático

nervoso, hipotecas imobiliárias norte-americanas gerando

desconfiança e dólar desvalorizado no Brasil compõem a cena. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A economia global é sempre previsível e coerente no seu

processo de expansão.

B A pujança da economia norte-americana não permite prever

qualquer oscilação que envolva problemas com o sistema das

hipotecas imobiliárias.

C O Brasil, ante a valorização do dólar, assiste a um imediato e

crescente ganho aquisitivo, em proporções elevadas, da

população mais pobre.

D O FMI, órgão regulador financeiro internacional, está

aparelhado técnica e politicamente para evitar qualquer crise

de grande proporção nas finanças globais.

E A desregulamentação do setor financeiro internacional e a

emergência de pólos novos de poder econômico global são

elementos da imprevisibilidade que vem preocupando as

finanças internacionais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Com relação a fatores psicossociais, trabalho e saúde psíquica,

assinale a opção correta.

A Doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (DORT)

são caracterizadas por um conjunto de sintomas como dor,

parestesia, sensação de peso e(ou) fadiga nos membros

inferiores do corpo.

B A relação entre a atividade profissional e o aparecimento de

distúrbios osteomusculares é historicamente recente, tendo

surgido como efeito da automação e das novas exigências do

mundo contemporâneo automatizado.

C Postura estática, espaço insuficiente para as pernas e tempo de

permanência em uma mesma posição são variáveis

psicossociais que influenciam o surgimento de DORT.

D Características da organização do trabalho, como rotatividade

da tarefa, horas extras, número insuficiente de pausas no

trabalho e pressão de tempo, são variáveis psicossociais que

influenciam o surgimento de DORT.

E A inadequação de aspectos físicos do ambiente de trabalho é

o principal fator causador de DORT.
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Acerca de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de

desempenho, assinale a opção correta.

A O número de acidentes de trabalho por ano é um exemplo de

medida subjetiva de desempenho no trabalho. 

B O uso de perguntas padronizadas em uma entrevista de

seleção de pessoal diminui a confiabilidade e a validade  da

entrevista.

C A transferência de treinamento independe do suporte

oferecido por chefes e colegas à aplicação de novas

aprendizagens no trabalho. 

D Anúncios, referências pessoais, agências de emprego e

instituições de ensino são fontes de recrutamento de pessoal

que facilitam a captação de todos os tipos de candidatos a

emprego.

E A avaliação de necessidades no nível pessoal é aquela que

julga quanto o indivíduo possui de conhecimento, habilidade

e(ou) atitude necessários ao desempenho exemplar de

determinado trabalho.
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Assinale a opção correta acerca de análise e desenvolvimento

organizacional.

A Centralização, hierarquia e esfera de controle são exemplos de

mecanismos organizacionais de coordenação, importante

dimensão de análise organizacional. 

B A criação de departamentos funcionais em uma organização

é uma forma de especialização vertical. 

C Uma organização em rede combina duas formas de

departamentalização: a divisional e a funcional.

D Organizações pré-burocráticas são arquiteturas

organizacionais encontradas mais freqüentemente em

organizações antigas e de grande porte. 

E Estruturas organizacionais do tipo burocracia divisional

caracterizam-se por definir unidades e posições

organizacionais a partir de atividades especializadas

executadas por grupos de trabalhadores.
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Quanto a suporte organizacional, assinale a opção correta.

A Suporte organizacional refere-se a crenças globais mantidas

pelo empregado acerca do quanto a organização em que

trabalha cuida do seu bem-estar e valoriza suas contribuições.

B Percepções sobre suporte organizacional podem estar

relacionadas a absenteísmo, menores níveis de desempenho e

de comprometimento global dos empregados. 

C Salário não está associado com satisfação no trabalho.

D Percepções favoráveis sobre a justiça dos procedimentos

organizacionais relativos à determinação do montante de

compensações que o empregado receberá por sua contribuição

são conseqüências de impressões favoráveis de suporte

organizacional.

E O conceito de suporte organizacional está relacionado com o

princípio ou norma de reciprocidade, que trata de motivação

no trabalho.
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Com relação a pesquisa e intervenções nas organizações, assinale

a opção correta.

A A definição do problema de pesquisa em Psicologia

Organizacional e do Trabalho é feita a partir de teorias

organizacionais.

B Pesquisas extraídas de demandas organizacionais ou de

observações de profissionais são incompatíveis com a

pesquisa científica.

C Abordagens qualitativas de pesquisa são aplicáveis apenas em

estudos longitudinais, enquanto as quantitativas são aplicáveis

em pesquisas de corte transversal. 

D Pesquisas experimentais de laboratório são inadequadas para

o estudo do comportamento humano em organizações de

trabalho.

E A objetividade na obtenção e na análise dos dados possibilita

trocas intersubjetivas e a construção do conhecimento.
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Ainda acerca de pesquisa e intervenções organizacionais, assinale

a opção correta.

A O experimento é um tipo de planejamento de pesquisa no qual

há uma ou mais variáveis independentes e uma ou mais

variáveis dependentes. 

B O planejamento de pesquisa do tipo survey caracteriza-se por

utilizar roteiros de observação e análises documentais para

coleta de dados.

C O processo de atribuição de números a características de

pessoas ou coisas, denominado mensuração, é utilizado

apenas em pesquisas quantitativas.

D Abordagens qualitativas e quantitativas, se utilizadas ao

mesmo tempo, diminuem a validade das inferências de

causalidade e de relacionamento entre eventos. 

E As fontes estruturadas de coleta de dados incluem testes,

registros de arquivos de dados, questionários e entrevistas

com questões fechadas. 
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Acerca de poder nas organizações, assinale a opção correta.

A São cinco as categorias de bases de poder identificadas em

uma organização: controle de recursos, competência ou

habilidade técnica de que a organização necessita, corpo de

conhecimentos críticos para a organização, prerrogativas

legais e acesso aos poderosos.

B A configuração de poder denominada arena política é típica

de uma organização em que o poder esteja concentrado em

um único influenciador, o líder, que é o mais alto chefe da

organização.

C Na configuração de poder missionária, os influenciadores são

os próprios membros da organização, que possui uma

estrutura hierárquica achatada e flexível, aberta a críticas e

convivência com as diversidades. 

D Fornecedores, concorrentes, clientes e público em geral são

exemplos de influenciadores internos à organização.

E O poder organizacional está centrado no comportamento dos

chefes, que são os líderes capazes de influenciar o

comportamento dos demais integrantes da organização. 
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A respeito de motivação, satisfação e comprometimento, assinale

a opção incorreta.

A A teoria do fluxo considera a motivação um estado emocional

de curta duração e de alta ativação, caracterizado pela clareza

de metas e intensa concentração de percepção total de tudo o

que está sendo realizado. 

B A teoria bifatorial descreve dois conjuntos de fatores: os

higiênicos e os motivadores. Os primeiros variam em um

continuum que vai da insatisfação à não-satisfação.

C A definição de metas e objetivos de trabalho influencia a

motivação do trabalhador. 

D O ambiente psicossocial e o estilo gerencial são considerados

fatores mediadores do relacionamento entre motivação e

desempenho no trabalho.

E Comprometimento organizacional calculativo refere-se a um

estado no qual um trabalhador se identifica com uma

organização por acreditar que possui com ela uma dívida

social que precisa, obrigatoriamente, ser resgatada. 
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Com relação ao clima organizacional, assinale a opção correta.

A De acordo com a abordagem estrutural, o conceito de clima

organizacional refere-se a características inerentes à

organização tais como as percebidas por seus integrantes.

B Clima organizacional é um constructo multidimensional,

mensurado por diferentes tipos de instrumentos compostos

por alguns elementos comuns, como relacionamento entre

superior e empregado, reconhecimento e feedback.

C Entre os elementos constitutivos de clima social nas

organizações, estão a estrutura organizacional e as percepções

individuais de autonomia e inovação. 

D Percepções de clima organizacional não estão relacionadas

com melhores níveis de desempenho, mas influenciam

positivamente a satisfação no trabalho. 

E As dimensões constitutivas e as escalas utilizadas para

avaliação de percepções de clima organizacional são iguais às

utilizadas na avaliação de percepções de suporte

organizacional.
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Considerando as transformações no mundo do trabalho, a

segurança e os distúrbios relacionados ao trabalho, julgue os itens

a seguir.

I A chamada terceira revolução industrial caracteriza-se pelos

efeitos benéficos trazidos para a sociedade e para os

trabalhadores, que agora precisam investir no

autodesenvolvimento e na busca da aprendizagem contínua de

novas habilidades profissionais.

II Sentimentos de exaustão emocional, despersonalização e

diminuição da realização pessoal são típicos do fenômeno

psicológico denominado burnout, ou estafa, e estão

relacionados a crises existenciais do trabalhador.

III Muitos acidentes de trabalho estão associados a fatores

vinculados ao trabalhador, tais como o uso de álcool e drogas,

o fumo no trabalho, incidentes pessoais estressantes e

características de personalidade.

IV O trabalhador fica mais satisfeito e tranqüilo quando o ritmo

de trabalho é definido pela máquina.

V Ambigüidade e conflito de papéis estão associados a sintomas

de ansiedade, insatisfação no trabalho e desejo do trabalhador

de desvincular-se da organização em que trabalha.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e V.

C II e IV.

D III e IV.

E III e V.
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Assinale a opção correta com relação a análise, desenvolvimento

e grupos nas organizações.

A Feedback de pesquisa é uma técnica de mudança

organizacional planejada em que a alta administração define

metas para a organização inteira e os chefes intermediários

fornecem feedbacks aos seus subordinados acerca do alcance

das metas individuais de trabalho. 

B Grupos T são intervenções propostas para melhorar as

competências técnicas e as habilidades cognitivas de

empregados por meio de técnicas específicas de exercício em

grupo.

C O trabalho em grupo não é necessariamente melhor e mais

eficiente que o realizado por indivíduos isolados, em função,

por exemplo, do fenômeno denominado perda no processo.

D Grupos são mais eficientes que indivíduos na geração de

idéias em situações de brainstorming.

E Pensamento de grupo é o fenômeno que se caracteriza pela

adoção de pontos de vista extremos na tomada de decisão;

nesse caso, os indivíduos sustentam geralmente opiniões mais

extremas que as do grupo como um todo.
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No serviço público, quando se determina a formação de uma

equipe interdisciplinar para emitir parecer a respeito de caso

específico, compete ao psicólogo dessa equipe

A seguir exclusivamente as normas éticas e a conduta técnica

estabelecidas pelo coordenador da equipe ou pelo superior

responsável pelo serviço.

B avaliar o caso à luz de princípios e normas que forem comuns

a todas as profissões representadas na equipe.

C emitir parecer sobre o caso, pautando-se pelos mandamentos

do código de ética profissional do psicólogo e utilizando

recursos técnicos exclusivos da psicologia. 

D conduzir a avaliação psicológica de acordo com seu

julgamento técnico de pontos relevantes ao caso, mesmo que

não-incluídos na solicitação feita à equipe.

E avaliar aspectos relativos à psicologia e a áreas afins, desde

que reconheça sua própria competência para isso.
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Anita tem 28 anos de idade, formação universitária, é

funcionária pública, casada e tem dois filhos. Sua saúde é ótima,

a alimentação é adequada e seu desempenho no trabalho é sempre

elogiado. Entretanto, Anita se queixa de que, ao longo dos anos,

está sempre apreensiva e preocupada com as mais diferentes

questões, mesmo aquelas menores e aparentemente sem

importância para a maioria das pessoas. Além disso, Anita relata

inquietação constante, dificuldade para se concentrar,

irritabilidade exacerbada e interrupção do sono três a quatro

vezes durante a noite, sobressaltos freqüentes e mãos frias e

úmidas.

Na situação hipotética descrita acima, o diagnóstico mais

provável de Anita é o de transtorno

A bipolar.

B obsessivo compulsivo.

C do pânico.

D do estresse pós-traumático.

E da ansiedade generalizada.
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Os procedimentos adequados para o tratamento psicológico de

base comportamental cognitiva para o transtorno da ansiedade

generalizada não incluem o(a)

A reestruturação cognitiva.

B relaxamento muscular progressivo.

C exposição cognitiva às diferentes preocupações.

D treinamento para remoção de cada evento preocupante.

E encaminhamento ao psiquiatra para avaliar a necessidade de

medicação.
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Petrônio tem diagnóstico de transtorno do pânico sem

agorafobia e é tratado por um psicólogo de abordagem

comportamental cognitiva. No processo terapêutico, Petrônio será

treinado a reconhecer e avaliar corretamente os sintomas

fisiológicos de um ataque de pânico como parte essencial da

psicoterapia.

Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção

correta quanto ao transtorno do pânico e ao tratamento de

Petrônio de acordo com a abordagem referida.

A Quando presente, a hiperventilação deverá ser reconhecida e

controlada.

B A hiperventilação só acontece no ataque de pânico sem

agorafobia.

C Petrônio deve ser encaminhado para terapia medicamentosa

porque não se pode interromper ou controlar alterações

fisiológicas associadas ao ataque de pânico sem medicação.

D Pensamentos catastróficos são fatores de proteção contra os

sintomas do pânico.

E Sensações somáticas de origem ambígua favorecem o ataque

de pânico com agorafobia, mas não sem agorafobia.
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Um psicólogo iniciou um trabalho de prevenção primária

do uso de substâncias psicoativas destinado a crianças e jovens de

10 a 15 anos. Como parte do programa, crianças e jovens eram

estimulados a adotar comportamentos de saúde por meio do

envolvimento em diferentes modalidades esportivas.

Assinale a opção correta acerca dos objetivos e dos

procedimentos possíveis para o projeto referido na situação

hipotética acima.

A O projeto visa à redução das seqüelas deixadas pelo uso de

substâncias ilícitas.

B O foco do trabalho é a redução de danos.

C É importante desenvolver a percepção de vulnerabilidade

pessoal dos jovens.

D O estímulo às práticas esportivas é um reforçador negativo

para participantes obesos.

E O estímulo às práticas esportivas é procedimento de

prevenção secundária e não, de prevenção primária.
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Texto para as questões 37 e 38

Em entrevista à imprensa, um controlador de vôo da

navegação aérea de Portugal, NAV, descreveu essa profissão

como altamente estressante. O entrevistado enfatiza que algum

estresse é necessário para manter o funcionário alerta e relata que

ele próprio e quase todos os colegas apresentam sintomas de

fadiga e de estresse. Relata ainda que picos de estresse são

freqüentes e que muitos controladores estão em situação de

burnout, não conseguem dormir, têm medo de errar em serviço e

que um dos colegas que vivenciou um acidente há oito anos ainda

não consegue falar sobre o assunto.

Internet: <www.expressoemprego.clix.pt> (com adaptações).
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Com relação ao texto e à situação de estresse, assinale a opção

incorreta.

A O entrevistado está certo ao afirmar que determinado nível de

estresse é importante para manter a pessoa alerta no serviço.

B Os picos de estresse descritos, associados aos sintomas de

fadiga, são benéficos aos controladores porque removem a

rotina que leva à estafa. 

C Os controladores de vôo que estão em situação de burnout

devem estar apresentando exaustão física e emocional.

D Os efeitos do estresse excessivo em controladores de vôo são

perigosos porque, entre outras razões, diminuem a

concentração e a capacidade de observação.

E As catecolaminas liberadas durante os picos de estresse, a

longo prazo, podem trazer diferentes tipos de problemas

físicos aos controladores. 
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Acerca do estresse e de outras possíveis conseqüências para os

controladores de vôo descritos no texto, assinale a opção

incorreta.

A Esses controladores podem sofrer perdas cognitivas, incluindo

deterioração da memória de curto e de longo prazo.

B O burnout pode atingir outros controladores da equipe,

porque é conseqüência do estresse ocupacional crônico.

C O impacto emocional de um acidente aéreo pode resultar em

estresse pós-traumático para os controladores envolvidos.

D O estresse será tanto menor quanto menor for a autonomia e

o poder de decisão do controlador sobre seu trabalho.

E Os padrões de enfrentamento de cada controlador determinam

o impacto que os eventos estressores têm sobre seu

organismo.

����������

Assinale a opção correta acerca do psicodiagnóstico.

A É um processo que pode utilizar diferentes procedimentos e

instrumentos da psicologia.

B A entrevista clínica utilizada para realização do

psicodiagnóstico não se confunde com o processo terapêutico.

C Requer a utilização de pelo menos um instrumento

psicológico padronizado de medida da personalidade.

D A entrevista clínica para fins de diagnóstico deve ter sempre

um formato estruturado.

E Durante a avaliação psicodiagnóstica não é possível investigar

processos inconscientes e conflitos.
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Um psicólogo está iniciando um trabalho para tratar

homens denunciados por agressão a suas parceiras. Ele considera

a possibilidade de utilizar um procedimento grupal de base

comportamental cognitivo com esses pacientes.

Assinale a opção correta acerca da agressão conjugal e das

técnicas de tratamento que poderiam ser utilizadas de acordo com

a metodologia proposta na situação hipotética em apreço.

A Terapia em grupo é contra-indicada para essa clientela porque

expõe o paciente e cria resistência ao tratamento.

B Para a intervenção, é importante considerar que a etiologia da

agressão conjugal reside primariamente no modelo de mulher

e companheira adotado pela parceira agredida.

C Entre agressores conjugais, é notável a incidência de auto-

estima elevada, autoconfiança e alta rede de suporte social.

D Fatores sociais, como desemprego, costumam favorecer a

união familiar, funcionando como fator de proteção contra a

agressão.

E Para agressores resistentes ao processo terapêutico, as sessões

de terapia devem ser mais freqüentes para que o tempo total

do programa seja encurtado.
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Lourdes tem 35 anos de idade e desde a adolescência

apresenta muitos problemas pessoais e relacionais, tornando a

vida em família muito difícil e reduzindo muito suas relações

sociais. Entre os comportamentos mais problemáticos de Lourdes,

destacam-se a constante desvalorização das pessoas que não

correspondem a suas expectativas sempre idealizadas, o

comportamento sedutor e sexualmente provocativo com

mudanças constantes de parceiro, as manifestações de raiva

desproporcionais ao fato, a instabilidade emocional, a

automutilação e o uso de substâncias ilícitas.

Diante desse quadro hipotético, é correto concluir que Lourdes

apresenta um transtorno de personalidade do tipo

A paranóide.

B anti-social.

C dependente.

D borderline.

E histriônica.
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O tratamento do uso abusivo do álcool, seja com o objetivo de

alcançar a abstinência total ou a redução de danos, deve

considerar as características e os efeitos do álcool no organismo.

Acerca do uso de álcool e do tratamento do alcoolismo, assinale

a opção incorreta.

A Não há fator de risco no consumo habitual de álcool que seja

moderado e controlado. 

B Quanto mais demorado for o diagnóstico do uso abusivo,

menores são as chances de sucesso no tratamento.

C O hábito de ingerir bebida alcoólica pela manhã para reduzir

o nervosismo ou combater a ressaca é um fator de risco para

alcoolismo.

D Os sinais de intoxicação alcoólica decorrem da depressão do

sistema nervoso central que, após leve euforia, evolui com

tontura e pode chegar ao coma. 

E A síndrome de abstinência alcoólica inclui tremores da língua,

das pálpebras e das mãos, taquicardia, hipertensão e

convulsões do tipo grande mal.
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Acerca do tratamento constitucional dos tribunais e juízes

eleitorais, assinale a opção correta.

A Os tribunais regionais eleitorais (TREs) devem ser compostos

por 7 membros, entre os quais, dois devem ser da carreira dos

advogados e nomeados pelo presidente da República, após

indicação do respectivo conselho regional da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB).

B As juntas eleitorais são órgãos da justiça eleitoral e seus

membros gozam, no exercício de suas funções, das mesmas

garantias atribuídas aos demais membros do Poder Judiciário.

C Caberá recurso especial ao TSE contra as decisões

denegatórias proferidas, em habeas corpus, habeas data ou

mandado de injunção, pelos TREs. 

D O TSE, assim como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o

Supremo Tribunal Federal (STF), só conhece de matéria de

direito, visto que a valoração de matéria fática deve ficar

restrita às instâncias ordinárias.

E O TSE, guardião da Constituição Federal, possui, da mesma

forma que o STF, competência para exercer o controle

concentrado de constitucionalidade das leis eleitorais. 
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Ainda acerca do tratamento constitucional dos tribunais e juízes

eleitorais, assinale a opção correta.

A Os presidentes do TSE e dos TREs são escolhidos entre os

seus membros, na forma do respectivo regimento interno, por

eleição, com voto secreto, para um mandato de dois anos, no

mínimo, e nunca por mais de dois biênios consecutivos. 

B Na composição dos TREs, uma das vagas é destinada à justiça

federal e poderá ser ocupada por um juiz federal substituto.

C A função de juiz eleitoral, no âmbito do Distrito Federal, pode

ser exercida tanto por um juiz de direito vinculado ao

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios quanto

por um juiz federal.

D A organização e funcionamento das juntas eleitorais não é

matéria reservada à lei complementar.

E No que se refere à matéria eleitoral, compete ao TSE

conhecer e julgar os conflitos de competência entre um TRE

e o tribunal de justiça estadual. 
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Acerca da organização da justiça eleitoral, prevista no Código

Eleitoral, assinale a opção correta.

A Considere que Maria seja juíza eleitoral no estado do Amapá

e que seu tio, Antônio, pretenda se candidatar ao cargo de

senador por esse estado. Nessa hipótese, conforme dispõe o

Código Eleitoral, Maria não poderá servir como juíza

eleitoral, desde a homologação da respectiva convenção

partidária até a apuração final da eleição. 

B Suponha que Pedro seja advogado da União e que se

encontre, há mais de 10 anos, inscrito nos quadros da OAB.

Nesse caso, ele não poderá ser nomeado pelo presidente da

República para ocupar, no TSE, uma das vagas destinadas aos

advogados.

C Considere que Marco tenha cometido crime eleitoral em

conexão com outros crimes comuns de competência da justiça

federal. Nessa hipótese, deve haver a cisão dos processos,

para que a justiça eleitoral aprecie apenas os crimes eleitorais,

cabendo à justiça federal a competência para julgar os demais.

D O TSE e os TREs têm competência para, em matéria eleitoral,

responder às consultas que lhes forem formuladas em tese por

autoridade com jurisdição federal ou por órgão nacional de

partido político. 

E Servidor público federal da justiça eleitoral que não seja

formado em direito poderá compor junta eleitoral, salvo na

função de presidente.

����������

No município de Dourados, com 210 mil eleitores, o

resultado da última eleição para o cargo de prefeito restou assim

concluído: 80 mil votos para Maria, do partido X; 65 mil votos

para Antônio, do partido Y; 25 mil votos para Pedro, do partido

Z; 20 mil votos em branco e 20 mil votos nulos.

Com base nessas informações hipotéticas e acerca da

Lei n.º 9.504/1997, assinale a opção correta.

A É certo que as eleições em tela foram obrigatoriamente

realizadas no último domingo de outubro, simultaneamente

com as eleições para presidente e vice-presidente da

República, governador e vice-governador dos estados,

senador e deputados federal, distrital e estadual.

B Na hipótese considerada, conclui-se que não houve segundo

turno para a eleição majoritária. 

C Maria, do partido X, não logrou a maioria absoluta dos votos

na eleição em tela.

D Na hipótese de ter havido segundo turno, a disputa foi entre

Maria e Antônio, realizada no último domingo de outubro, e

foi eleito aquele que logrou a maioria absoluta dos votos

válidos.

E Os partidos políticos, para poderem participar desse pleito,

tiveram de ter, até a data do registro das candidaturas, o seu

estatuto registrado no TSE, conforme o disposto em lei, e, até

a data da convenção, o órgão de direção constituído na

circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto.
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No que se refere aos servidores público federais, assinale a opção

correta.

A O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, ao

entrar em exercício, ficará sujeito a estágio probatório por

período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e sua

capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do

cargo, observando-se os seguintes fatores: assiduidade,

disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e

responsabilidade.

B O servidor que estiver cedido a outro órgão terá, no mínimo,

dez e, no máximo, trinta dias, a contar da publicação do ato

que determina o seu retorno ao cargo para retomar o

desempenho das atribuições do cargo efetivo, sem se

considerar o prazo razoável necessário para o deslocamento

para a nova sede.

C O servidor que não for aprovado no estágio probatório será

demitido por meio de processo administrativo disciplinar, no

qual lhe sejam assegurados ampla defesa e contraditório.

D Na vacância, sendo o servidor efetivo, ele terá o direito de ser

reconduzido ao cargo de origem, caso não seja aprovado no

estágio probatório, ao contrário do que ocorre com a

exoneração, ato que não lhe confere tal direito. 

E Prescreve em 5 anos o direito de o servidor requerer revisão

dos atos que não afetem seu interesse patrimonial.

����������

No dia 10/4/2000, Pedro, servidor público federal da

Polícia Rodoviária Federal, por força de uma procuração que

recebera de Paulo, seu amigo de infância, conseguiu a liberação,

no DETRAN, de um veículo que teria sido apreendido dias antes.

Entendendo ter havido infração administrativa na espécie,

Antônio, autoridade competente, conhecendo do fato no dia

22/10/2005, determinou a imediata instauração de processo

administrativo disciplinar, com portaria de instauração publicada

no dia 31/12/2005, não tendo sido, até a presente data, aplicada

qualquer penalidade. 

Com base na situação hipotética acima descrita, assinale a opção

correta de acordo com o regime disciplinar dos servidores

públicos.

A Na hipótese, Pedro estaria sujeito à penalidade de demissão,

visto que atuou como procurador ou intermediário em

repartições públicas.

B O termo inicial do prazo prescricional é o dia da ocorrência

do fato, ou seja, 10/4/2000.

C No dia 22/10/2005, houve interrupção do prazo prescricional,

o qual restou suspenso até 31/12/2005, quando, então, teve o

seu início por inteiro. 

D Na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva da

administração somente irá ocorrer em 31/12/2007, já que a

penalidade a ser imposta será, no máximo, de advertência.

E Pedro não poderá sofrer qualquer penalidade se, na data da

aplicação desta, ele já estiver aposentado. 

����������

Acerca do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do

Amapá (TRE/AP), assinale a opção correta.

A Depois de classificada e numerada, seguindo-se a ordem de

autuação, toda matéria deverá ser submetida ao tribunal no

prazo nunca superior a 48 horas. 

B Não poderão participar do TRE/AP o presidente nem o vice-

presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá,

impedimento que não atinge, entretanto, o cargo de

corregedor desse mesmo tribunal.

C Compete ao corregedor do TRE/AP nomear, exonerar, demitir

e aposentar os funcionários do quadro permanente da

secretaria, nos termos da lei.

D O TRE/AP deve reunir-se, segundo o regimento interno, duas

vezes por semana: uma para a sessão judiciária e outra para

sessão administrativa. 

E O prazo para o procurador regional arrazoar ou dar parecer é

de 5 dias, contados da data em que receber o processo, salvo

nos casos em que a lei fixar outro prazo.

���������

Com referência à ação penal e aos recursos, na forma do

regimento interno do TRE/AP, assinale a opção correta.

A O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias,

pela parte que se achar prejudicada pelo acórdão recorrido. 

B As denúncias em face de delitos eleitorais serão formuladas

perante o relator, o qual deverá imediatamente abrir a

instrução.

C Não se admite, no âmbito do TRE/AP, a assistência à

acusação.

D A inquirição das testemunhas só poderá ocorrer quando

presente o acusado. 

E A defesa poderá oferecer alegações escritas, arrolar

testemunhas e protestar por outros meios de prova logo após

o interrogatório ou no prazo de 5 dias.
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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova — que vale dez pontos —, faça o que se pede, usando os espaços indicados no presente caderno para rascunho. Em

seguida, transcreva o texto para a CADERNO DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado,

pois não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de sessenta linhas será desconsiderado.

• Na caderno de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

Carlos tem fobia de avião e assumiu um importante cargo no serviço público federal

que o obriga a viajar para reuniões freqüentes em diferentes capitais do país. Como verificou

ser impossível fazer tais viagens de carro, devido à alta freqüência de reuniões realizadas em

cidades distantes, Carlos procurou um psiquiatra, já que viajar de avião tornou-se condição

necessária para a manutenção de seu cargo. O médico confirmou o diagnóstico de fobia

específica e indicou psicoterapia comportamental cognitiva simultânea.

Considerando esse caso hipotético, planeje o programa de tratamento de Carlos. Nesse programa,

1. explique o desenvolvimento e a manutenção da fobia específica, sob o enfoque teórico comportamental congnitivo;

2. liste 3 aspectos da queixa que deverão ser incluídos na avaliação inicial para caracterizar a fobia;

3. faça uma lista de 10 situações possíveis, que Carlos poderia indicar para compor a hierarquia de medo de avião;

4. descreva como seria o procedimento de dessensibilização sistemática, por imaginação, utilizando a hierarquia de medo

elaborada para o item 3.
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RASCUNHO — 1/2
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