
●	 Será	entregue,	pelo	fiscal,	a	Folha	de	Respostas	personalizada,	na	qual	deverão	ser	transcritas	as	respostas	das	questões	da	prova	objetiva.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
R E F .  E D I T A L  N º 0 4 / 2 0 1 2 -  C O N C U R S O  P Ú B L I C O

1.	 Este	 Caderno	 de	 Questões	 não	 deve	 ser	 folheado	 antes	 da	
autorização	do	fiscal.

2.	 Na	 Folha	 de	 Respostas,	 realize	 a	 conferência	 de	 seu	 nome	
completo,	 do	 número	 de	 seu	 documento	 e	 do	 número	 de	 sua	
inscrição.	As	divergências	devem	ser	comunicadas	ao	fiscal	para	
as	devidas	providências.

3.	 Após	 ser	 autorizado	 pelo	 fiscal,	 verifique	 se	 o	 Caderno	 de	
Questões	 está	 completo,	 sem	 falhas	 de	 impressão	 e	 se	 a	
numeração	 está	 correta.	Não	 esqueça	 de	 conferir	 se	 sua	 prova	
corresponde	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	note	
alguma	divergência,	comunique	ao	fiscal	imediatamente.

4.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 a	 correção	 das	 provas	 é	 a	
Folha	 de	Respostas,	 por	 isso	 tenha	 a	máxima	 atenção	 no	 	 seu	
preenchimento,	visto	que	a	marcação	da	Folha	de	Respostas	é	de	
sua	inteira	responsabilidade.

5.	 Deverá	ser	utilizada	caneta	esferográfica	transparente,	com	tinta	
de	cor	azul	ou	preta	na	marcação	da	Folha	de	Respostas.

6.	 Leia	 atentamente	 cada	 questão	 da	 prova	 e	 assinale,	 na	 Folha	
de	Respostas,	 a	 opção	 que	 a	 responda	 corretamente.	 Exemplo	
correto	da	marcação	da	Folha	de	Respostas:

7.	 O	limite	dos	campos	de	marcação	da	Folha	de	Respostas	deverá	
ser	 respeitado,	 não	 podendo	 essa	 ser	 dobrada,	 amassada	 ou	
rasurada.

8.	 Será	atribuída	nota	0	(zero),	na	correção	da	Folha	de	Respostas,	
às	 questões	 não	 assinaladas,	 que	 apresentarem	 mais	 de	 uma	
alternativa	assinalada,	emenda	ou	rasura,	ainda	que	legível.

9.	 A	 prova	 deverá	 ser	 realizada	 no	 prazo	 de	 4h	 (quatro	 horas),	
incluindo	 a	 marcação	 da	 Folha	 de	 Respostas,	 é	 importante	
controlar	 seu	 tempo.	 O	 candidato	 poderá	 anotar	 o	 gabarito	 no	
verso	da	capa	da	prova	e	levar	consigo.	

10.	 Você	somente	poderá	deixar	definitivamente	a	sala	de	prova	após	

	 60	(sessenta)	minutos	de	seu	início.	Somente	será	possível	levar	
o	caderno	de	questões	após	decorridas	4h	(quatro	horas)	do	início	
da	prova,	sendo	necessário,	obrigatoriamente,	devolver	ao	fiscal	a	
Folha	de	Respostas	assinada.	As	provas	estarão	disponibilizadas	
no	 site	 do	 Instituto	AOCP	 (www.institutoaocp.org.br),	 a	 partir	 da	
divulgação	do	Gabarito	Oficial.	

11.	 A	 retirada	 da	 sala	 de	 prova	 dos	 03	 (três)	 últimos	 candidatos	
só	 ocorrerá	 conjuntamente	 e	 após	 a	 conferência	 de	 todos	 os	
documentos	da	sala,	além	da	assinatura	do	termo	de	fechamento.

12.	 Durante	a	prova,	não	será	permitida	qualquer	espécie	de	consulta	
ou	comunicação	entre	os	candidatos,	nem	a	utilização	de	máquinas	
calculadoras	e/ou	similares,	livros,	anotações,	réguas	de	cálculo,	
impressos	 ou	 qualquer	 outro	 material	 de	 consulta,	 inclusive	
códigos	e/ou	legislação.

13.	 Será	 eliminado	 do	 concurso	 público	 o	 candidato	 que,	 durante	 a	
realização	 das	 provas,	 for	 surpreendido	 utilizando:	 a)	 aparelhos	
eletrônicos,	máquinas	 calculadoras,	MP3,	MP4,	 telefone	 celular,	
tablets,	 notebook,	 gravador,	 máquina	 fotográfica,	 controle	
de	 alarme	 de	 carro	 e/ou	 qualquer	 aparelho	 similar;	 	 b)	 livros,	
anotações,	réguas	de	cálculo,	dicionários,	códigos	e/ou	legislação,	
impressos	que	não	sejam	expressamente	permitidos	ou	qualquer	
outro	material	de	consulta;	c)	relógio	de	qualquer	espécie,	óculos	
escuros	ou	quaisquer	acessórios	de	chapelaria,	tais	como	chapéu,	
boné,	gorro,	etc.	

14.	 Incorrerá,	 também,	na	eliminação	do	candidato,	 caso,	durante	a	
realização	das	provas,	qualquer	equipamento	eletrônico	venha	a	
emitir	ruídos,	mesmo	que	devidamente	acondicionado	no	envelope	
de	guarda	de	pertences.

15.	 Qualquer	tentativa	de	fraude,	se	descoberta,	implicará	em	imediata	
denúncia	 à	 autoridade	 competente,	 que	 tomará	 as	 medidas	
cabíveis,	inclusive	com	prisão	em	flagrante	dos	envolvidos.

ATENÇÃO 
●	 O	Caderno	de	Questões	possui	50	(cinquenta)	questões	objetivas	numeradas	sequencialmente,	de	acordo	com	o	exposto	no	quadro	a	seguir:

 NÚMERO DE QUESTÕES MATÉRIA

Língua Portuguesa

Legislação

Conhecimentos Específicos

 01 a 10

11 a 20

21 a 50

EDT 424

    INSTRUÇÕES 

PSICÓLOGOPSICÓLOGO



Gabarito	Preliminar	disponível	em	www.institutoaocp.org.br

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.
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26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Questão

Resp.
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4.§ Tais análises não avaliam métodos eficazes que 
requerem poucos alunos. Isso porque sua superioridade 
não pode ser medida se quem os adota está perdido em 
um mundão de escolas tradicionais. A própria definição 
de tamanho de sala vai se esfarelando. Imaginemos um 
colégio com professores excelentes dando aulas em 
salas com sessenta estudantes. Depois, grupos de dez 
alunos se reúnem com professores mais jovens para 
discutir os assuntos da aula. Além disso, os alunos fazem 
duas disciplinas a distância, uma delas com um tutor por 
500 alunos e outra, totalmente informatizada (relação 
aluno/professor = infinito). Quantos professores por 
aluno há nessa escola? Desde que temos Ideb e Enem, 
o tema é irrelevante. Se o estudante aprendeu, pouco 
importa como funciona a sala de aula. Pois não é que o 
nosso Legislativo, com uma pauta atolada de problemas 
angustiantes, se mete a legislar sobre o número de 
alunos na sala de aula? Pela proposta em discussão, no 
ensino médio, não será possível ultrapassar o número 
mágico de 35. Deve ser uma cifra que, em sua infinita 
magnificência, Deus revelou aos legisladores, pois de 
nenhuma pesquisa saiu. 

Revista Veja, edição 2.299, p. 28.

De acordo com o texto, 
(A)	 o	 autor	 é	 veementemente	 contra	 o	 argumento	 dos	

puristas,	para	quem	o	número	excessivo	de	alunos	em	
sala	compromete	a	interação	aluno/professor.	

(B)	 o	problema	do	número	de	alunos	em	sala	de	aula	não	
é	 da	 alçada	 do	 Legislativo,	 que	 deve	 se	 preocupar	
com	problemas	mais	angustiantes.

(C)	 as	 inúmeras	 pesquisas	 comprovaram	que	o	 número	
elevado	 de	 alunos	 em	 sala	 de	 aula	 definitivamente	
não	compromete	o	bom	rendimento.

(D)	 o	número	elevado	de	pessoas	usufruindo	de	algo	em	
um	mesmo	ambiente	compromete	o	seu	rendimento,	
visto	que	elas	têm	de	dividir	o	espaço.

(E)	 as	pesquisas	revelaram	que	há	uma	falta	generalizada	
de	 interação	 entre	 aluno-professor,	 que	 não	 é	
prejudicada	pelo	número	de	alunos	em	sala	de	aula.

O título do texto está diretamente relacionado ao 
fragmento

(A)	 “Tais	análises	não	avaliam	métodos	eficazes...”
(B)	 “...para	dividi-lo	entre	os	comensais.”
(C)	 “Será	preciso	deitar	água	no	feijão.”
(D)	 “Deus	revelou	aos	legisladores”.
(E)	 “...cochichos	atrapalharão	o	deleite	da	música.”

Em “não será possível ultrapassar o número 
mágico de 35.” (4.§), a função sintática da oração 
destacada é a mesma encontrada em

(A)	 “...de	 determinar	 o	 impacto	 do	 tamanho	 da	 sala	 de	
aula...”	(3.§)

(B)	 “...para	devorar	uma	travessa	de	comida.”	(1.§)
(C)	 “...que	 os	 casos	 de	 interação	 aluno-professor	 são	

raríssimos.”	(3.§)
(D)	 “...a	 legislar	 sobre	 o	 número	 de	 alunos	 na	 sala	 de	

aula?	(4.§)
(E)	 “...de	reduzir	o	prazer	da	cantoria?”	(1.§)

Os legisladores e o Verbo Divino

Cláudio de Moura e Castro

1.§ Pensemos na seguinte situação. Três pessoas 
estão em uma sala, prontas para devorar uma travessa de 
comida. E eis que chegam mais três. Será preciso deitar 
água no feijão, para dividi-lo entre os comensais. Todos 
comem feijão aguado. Os mesmos três estão ouvindo um 
cantor, quando irrompem mais três na sala. Mas agora é 
diferente, ninguém ouve ou vê menos pela presença dos 
outros. Não há do que privar-se, pois ninguém “come” 
o som e a imagem dos outros. Se continuar a chegar 
gente, acabarão todos se acotovelando e cochichos 
atrapalharão o deleite da música. Mas quantos serão, a 
ponto de reduzir o prazer da cantoria? Obviamente, isso 
dependerá do tamanho da sala, do formato, da acústica, 
do volume da voz e se há amplificação, entre outros 
fatores. Não há um número mágico.

2.§ Esse experimento abstrato pode ser comparado 
a uma sala de aula. Quando chegam mais alunos, não 
é como o caso do feijão aguado. Pelo contrário, é 
semelhante ao do cantor. Mais gente na sala não prejudica 
o aprendizado. E não é preciso muita imaginação para 
concluir que aulas maiores custam menos, economizando 
recursos, vantagem nada trivial. No primeiro ano de 
Harvard, muitas aulas são em anfiteatros, com todos os 
400 alunos iniciantes. O curso de introdução à economia, 
em Berkeley, tinha 1200. Se essa fórmula fosse tão ruim, 
Harvard não seria a melhor universidade do mundo e 
Berkeley, a melhor pública. As salas do ensino médio 
coreano tinham mais de sessenta alunos. Mesmo assim, 
a Coreia já possuía um excelente sistema educativo. No 
Brasil, temos o exemplo dos cursinhos, operando com 
salas enormes. Para a maioria dos alunos, é o melhor 
ensino que jamais experimentarão.

3.§ A realidade é ainda mais turva. Pergunte-se 
ao público se prefere ouvir Caetano Veloso em uma 
sala com 100 espectadores ou um cantor menor, em 
uma sala com 35. Pergunte-se aos alunos se preferem 
um grande professor, em uma sala enorme, ou um 
medíocre, em uma salinha de 35 lugares. Em ambos os 
casos, a resposta é a mesma e óbvia. Para os puristas, 
se há muitos alunos, dilui-se a interação deles com o 
professor. É um argumento sério, sempre e quando tal 
interação for praticada. Mas isso é raríssimo, qualquer 
que seja o tamanho da sala. Tais perplexidades atraíram 
muitos estudos, na tentativa de determinar o impacto do 
tamanho da sala de aula sobre o aprendizado. De fato, 
esse é um dos temas mais pesquisados, com medidas 
cuidadosas e grupos de controle. São centenas de 
pesquisas, tantas que não mais se justifica fazer outras. 
E o que nos dizem? Simplesmente, com a única exceção 
constituída pelos alunos pobres dos anos iniciais, não há 
nenhuma associação entre o tamanho da sala e o nível de 
aprendizado. Infere-se que os casos de interação aluno-
professor são raríssimos. Desde que se possa ver e ouvir 
o mestre, pôr ou tirar alunos não afeta o rendimento. 
É leviano negar o que diz a avalanche de pesquisas. 
Entendamos, os resultados descrevem o coletivo das 
escolas.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 01
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Assinale a alternativa correta. De acordo com 
a Constituição Federal do Brasil, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos

(A)	 construir	uma	sociedade	livre,	justa	e	solidária,	garantir	
o	desenvolvimento	nacional,	erradicar	a	pobreza	e	a	
marginalização	e	 reduzir	 as	desigualdades	 sociais	 e	
regionais	e	promover	o	bem	de	todos,	sem	preconceitos	
de	origem,	 raça,	sexo,	cor,	 idade	e	quaisquer	outras	
formas	de	discriminação.

(B)	 independência	 nacional,	 prevalência	 dos	 direitos	
humanos,	 autodeterminação	 dos	 povos,	 não-
intervenção,	igualdade	entre	os	Estados	e	defesa	da	
paz.

(C)	 solução	 pacífica	 dos	 conflitos,	 repúdio	 ao	 terrorismo	
e	 ao	 racismo,	 cooperação	 entre	 os	 povos	 para	 o	
progresso	 da	 humanidade	 e	 concessão	 de	 asilo	
político.

(D)	 a	 soberania,	 a	 cidadania,	 a	 dignidade	 da	 pessoa	
humana,	 os	 valores	 sociais	 do	 trabalho	 e	 da	 livre	
iniciativa	e	o	pluralismo	político.

(E)	 solução	pacífica	dos	conflitos	e	repúdio	ao	terrorismo.	

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.
De acordo com a Constituição do Brasil, a lei 
considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis 
de graça ou anistia a prática da _________ , o 
____________, o ____________ e os definidos 
como crimes hediondos, por eles respondendo 

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, a 
palavra que sofreu alteração foi

(A)	 Coreia,	pois	paroxítonas	terminadas	em	ditongos	ei	e	
oi	não	se	acentuam	mais.

(B)	 três,	 pois	 pertence	 às	 palavras	 monossilábicas	
terminadas	com	a	consoante	s.

(C)	 aluno-professor,	 pois	 compostos	 de	 substantivos	
passaram	a	ser	grafados	com	hífen.

(D)	 aguado,	 pois	 as	 palavras	 que	 possuíam	 trema	
perderam-no,	exceto	os	nomes	próprios.

(E)	 anfiteatros,	pois	compostos	cuja	formação	se	perdeu	
pelo	uso	não	tem	mais	hífen.

“...Harvard não seria a melhor universidade do 
mundo e Berkeley, a melhor pública.” (2.§)
No fragmento acima, temos um exemplo de figura 
de

(A)	 sintaxe	denominada	zeugma.
(B)	 pensamento	denominada	apóstrofe.
(C)	 sintaxe	denominada	anacoluto.
(D)	 palavra	denominada	catacrese.
(E)	 sintaxe	denominada	anáfora.

A expressão “devorar uma travessa de comida” 
(1.§) é um exemplo de figura de

(A)	 palavra	denominada	metonímia.
(B)	 pensamento	denominada	metáfora.
(C)	 sintaxe	denominada	hipálage.
(D)	 palavra	denominada	antonomásia.
(E)	 sintaxe	denominada	anacoluto.	

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 
se afirma a respeito das colocações pronominais 
que foram alteradas em relação ao texto original.

(A)	 Em	Se	 infere	 (3.§),	 a	 próclise	 não	 é	 permitida,	 pois	
jamais	se	inicia	período	com	pronomes	átonos.

(B)	 Em	se	há	muitos	alunos,	se	dilui	(3.§),	a	ausência	de	
palavra	atrativa	após	a	vírgula	exige	a	ênclise.

(C)	 Em	acabarão	 todos	acotovelando-se	 	 (1.§),	o	sujeito	
explícito	antes	do	verbo	provoca	próclise	ou	ênclise.

(D)	 Em	vai	se	esfarelando	(4.§),	a	ênclise	não	é	permitida,	
pois	se	trata	de	locução	verbal	com	gerúndio.

(E)	 Em	 quem	 adota-os	 (4.§),	 a	 presença	 do	 pronome	
relativo	permite	apenas	a	próclise	do	pronome	átono.

O prefixo presente em irrelevante (4.§) apresenta 
o mesmo valor semântico do prefixo presente em

(A)	 desfazer.
(B)	 despedaçar.
(C)	 inacessibilidade.
(D)	 desumano.
(E)	 acéfalo.

Assinale a alternativa cuja expressão em destaque 
NÃO possui um referente explícito no texto, ou 
seja, estabelece referenciação implícita.

(A)	 “situação” (1.§)
(B)	 “comensais”	(1.§)
(C)	 “cantor”	(1.§)
(D)	 “alunos”	(2.§)
(E)	 “fórmula”	(2.§)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A)	 As	expressões	“desde	que”	(3.§)	e	“desde	que”	(4.§) 
estabelecem	a	mesma	relação	lógico-semântica.

(B)	 “Mesmo	assim”	 (2.§)	e	“qualquer	que	seja”	 (3.§)	são	
expressões	que	introduzem	argumentos	contrastivos.

(C)	 As	expressões	“eis”	(1.§),	“mesmos”	(1.§)	e	“tais”	(4.§) 
são	pronomes	demonstrativos	que	conferem	ênfase.

(D)	 Os	 adjetivos	 “leviano”	 (3.§)	 e	 “irrelevante”	 (4.§)	 são	
empregados	para	menosprezar	o	ensino	brasileiro.

(E)	 A	 expressão	 “raríssimos”	 (3.§)	 é	 um	 processo	
derivacional	que	resulta	na	forma	superlativa	absoluta	
analítica.

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 08

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 04

L E G I S L A Ç Ã O
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(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com a Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, NÃO é considerado 
requisito básico para investidura em cargo público

(A)	 o	gozo	dos	direitos	políticos.
(B)	 a	quitação	com	as	obrigações	militares	e	eleitorais.
(C)	 o	 nível	 de	 escolaridade	 exigido	 para	 o	 exercício	 do	

cargo.
(D)	 a	idade	mínima	de	16	(dezesseis)	anos.
(E)	 a	aptidão	física	e	mental.	

Com relação à posse e exercício em cargo público, 
nos termos da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 
1990, que trata do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis da União, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	posse	ocorrerá	no	prazo	de	30	(trinta)	dias	contados	
da	publicação	do	ato	de	provimento.

(B)	 A	 posse	 não	 poderá	 dar-se	 mediante	 procuração	
específica.

(C)	 No	 ato	 da	 posse,	 o	 servidor	 estará	 dispensado	 de	
apresentar	 a	 declaração	 de	 bens	 e	 valores	 que	
constituem	seu	patrimônio,	 todavia,	ele	é	obrigado	a	
apresentar	a	declaração	quanto	ao	exercício	ou	não	
de	outro	cargo,	emprego	ou	função	pública.

(D)	 A	 posse	 em	 cargo	 público	 independerá	 de	 prévia	
inspeção	médica	oficial.	

(E)	 É	de	30	(trinta)	dias	o	prazo	para	o	servidor	empossado	
em	 cargo	 público	 entrar	 em	 exercício,	 contados	 da	
data	da	posse.

De acordo com o Decreto nº 7.690, de 2 de março de 
2012, que dispôs sobre as atribuições do Instituto 
Benjamin Constant (IBC), é INCORRETO afirmar 
que ao Instituto Benjamin Constant compete

(A)	 subsidiar	 a	 formulação	 da	 Política	 Nacional	 de	
Educação	Especial	na	área	de	deficiência	visual.

(B)	 promover	 e	 realizar	 programas	 de	 capacitação	 dos	
recursos	humanos	na	área	de	deficiência	visual.

(C)	 elaborar	e	produzir	material	didático-pedagógico	para	
o	ensino	de	pessoas	cegas	e	de	visão	reduzida.

(D)	 apoiar	técnica	e	financeiramente	os	sistemas	de	ensino	
e	 as	 instituições	 que	 atuam	 na	 área	 de	 deficiência	
visual.

(E)	 subsidiar	 a	 formulação	 da	 Política	 Nacional	 de	
Educação	na	área	de	surdez.

os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.

(A)	 improbidade	 administrativa	 /	 tráfico	 ilícito	 de	
entorpecentes	e	drogas	afins	/	terrorismo.

(B)	 tortura	/	racismo	/	terrorismo.
(C)	 tortura	/	tráfico	ilícito	de	entorpecentes	e	drogas	afins	/	

terrorismo.
(D)	 tortura	/	tráfico	ilícito	de	entorpecentes	e	drogas	afins	/	

racismo.
(E)	 improbidade	 administrativa	 /	 tráfico	 ilícito	 de	

entorpecentes	e	drogas	afins	/	racismo.

Analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. De acordo com a atual redação do art. 37, 
inciso XVI, da Constituição Federal do Brasil, à 
administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios é vedada a acumulação 
remunerada de cargos públicos, EXCETO

I. a de dois cargos de professor, quando 
houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI. 

II. a de um cargo de professor com outro 
técnico ou científico, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI.

III. a de dois cargos privativos de médico, 
quando houver compatibilidade de 
horários, observado em qualquer caso o 
disposto no inciso XI.

IV. a de dois cargos ou empregos privativos 
de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI. 

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.	
(B)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Constituição 
Federal do Brasil, os atos de improbidade 
administrativa importarão

I. a suspensão dos direitos políticos.

II. a perda da função pública.

III. a indisponibilidade dos bens.

IV. o ressarcimento ao erário.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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De acordo com o Art. 1º da Constituição de 1988, 
a República Federativa do Brasil, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como  um de 
seus fundamento(s) 

(A)	 a	dependência.
(B)	 a	privação	de	direitos.
(C)	 o	pluralismo	político.
(D)	 a	vileza.
(E)	 a	autocracia.

De acordo com o Art. 5º da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, assinale 
a alternativa correta quanto aos direitos e deveres 
individuais e coletivos.

(A)	 As	 leis,	 contudo,	 não	 obrigam	 ninguém	 em	 seu	
processo	administrativo.

(B)	 É	livre	a	manifestação	do	pensamento,	sendo	vedado	
o	anonimato.

(C)	 Não	caberá	à	propriedade	atender	sua	função	social.
(D)	 É	 livre	a	expressão	da	atividade	 intelectual,	artística,	

científica	e	de	comunicação,	respeitando	sempre	sua	
licença.

(E)	 As	leis,	contudo,	não	se	aplicam	às	crianças.

II. É dever do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino.

III. Ao adolescente portador de deficiência é 
assegurado trabalho protegido.

IV. São linhas de ação da política de atendimento, 
as campanhas de estímulo ao acolhimento 
sob forma de guarda de crianças e 
adolescentes afastados do convívio familiar 
e à adoção, especificamente interracial, de 
crianças maiores ou de adolescentes, com 
necessidades específicas de saúde ou com 
deficiências e de grupos de irmãos.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 6.949, de 
25/8/2009, é INCORRETO afirmar que são princípios 
gerais da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência:

(A)	 o	 respeito	 pela	 dignidade	 inerente,	 a	 autonomia	
individual,	 inclusive	 a	 liberdade	 de	 fazer	 as	 próprias	
escolhas,	 e	 a	 independência	 das	 pessoas	 e	 a	 não-
discriminação.

(B)	 promover,	 proteger	 e	 assegurar	 o	 exercício	 pleno	 e	
equitativo	de	todos	os	direitos	humanos	e	liberdades	
fundamentais	por	todas	as	pessoas	com	deficiência	e	
promover	o	respeito	pela	sua	dignidade	inerente.	

(C)	 a	plena	e	efetiva	participação	e	inclusão	na	sociedade	
e	 o	 respeito	 pela	 diferença	 e	 pela	 aceitação	 das	
pessoas	 com	 deficiência	 como	 parte	 da	 diversidade	
humana	e	da	humanidade.

(D)	 a	 igualdade	 de	 oportunidades,	 a	 acessibilidade	 e	 a	
igualdade	entre	o	homem	e	a	mulher.

(E)	 o	respeito	pelo	desenvolvimento	das	capacidades	das	
crianças	 com	 deficiência	 e	 pelo	 direito	 das	 crianças	
com	deficiência	de	preservar	sua	identidade.

Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com o Decreto nº 
1.171/94 que aprovou o Código de Ética do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, é vedado 
ao servidor público

I. o uso do cargo ou função, facilidades, 
amizades, tempo, posição e influências, 
para obter qualquer favorecimento, para si 
ou para outrem.

II. alterar ou deturpar o teor de documentos 
que deva encaminhar para providências.

III. fazer uso de informações privilegiadas 
obtidas no âmbito interno de seu serviço, 
em benefício próprio, de parentes, de 
amigos ou de terceiros.

IV. apresentar-se embriagado no serviço ou 
fora dele habitualmente.

(A)	 Apenas	I,	II	e	III.
(B)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(C)	 Apenas	I	e	II.
(D)	 Apenas	III	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A criança e o adolescente portadores 
de deficiência receberão atendimento 
especializado.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22

QUESTÃO 19

QUESTÃO 18
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Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. De acordo com a Art. 7º da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, podemos afirmar que são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais:

I. relação de emprego protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa.

II. fundo de garantia do tempo de serviço.

III. garantia de salário, mesmo inferior ao 
mínimo, para os que percebem remuneração 
variável.

IV. remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno.

(A)	 Apenas	I	e	II.
(B)	 Apenas	II	e	III.
(C)	 Apenas	II,	III	e	IV.
(D)	 Apenas	I,	II	e	IV.
(E)	 I,	II,	III	e	IV.

De acordo com os princípios fundamentais, 
estabelecidos no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 atuação	 profissional	 do	 Psicólogo	 compreenderá	
uma	análise	crítica	da	realidade	política,	econômica	e	
social.

(B)	 O	Psicólogo	não	se	comprometerá	com	ciências	afins.
(C)	 A	 atuação	 profissional	 do	 Psicólogo	 compreenderá	

uma	 análise	 crítica	 da	 realidade	 psíquica,	 mas	 não	
política.

(D)	 A	 atuação	 profissional	 do	 Psicólogo	 compreenderá	
uma	 análise	 crítica	 da	 realidade	 psíquica,	 mas	 não	
social.

(E)	 A	 atuação	 profissional	 do	 Psicólogo	 compreenderá	
uma	 análise	 crítica	 da	 realidade	 psíquica,	 mas	 não	
econômica.

De acordo com as responsabilidades do psicólogo 
estabelecidas no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, podemos afirmar que são deveres 
fundamentais dos psicólogos:

(A)	 praticar	 ou	 ser	 conivente	 com	 quaisquer	 atos	 que	
caracterizem	 negligência,	 discriminação,	 exploração,	
violência,	crueldade	ou	opressão.

(B)	 induzir	 a	 convicções	 políticas,	 filosóficas,	 morais,	
ideológicas,	religiosas	ou	de	orientação	sexual.

(C)	 prestar	 serviços	 profissionais	 em	 situações	 de	
calamidade	 pública	 ou	 de	 emergência,	 sem	 visar	
benefício	pessoal.

(D)	 induzir	qualquer	pessoa	ou	organização	a	 recorrer	a	
seus	serviços.

(E)	 prolongar,	 desnecessariamente,	 a	 prestação	 de	
serviços	profissionais.

De acordo com o Art. 7º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, o psicólogo poderá 
intervir na prestação de serviços psicológicos que 
estejam sendo efetuados por outro profissional 
nas seguintes situações, EXCETO

(A)	 a	pedido	do	profissional	responsável	pelo	serviço.
(B)	 em	 caso	 de	 emergência	 ou	 risco	 ao	 beneficiário	 ou	

usuário	do	serviço,	quando	dará	 imediata	ciência	ao	
profissional.

(C)	 quando	informado	expressamente,	por	qualquer	uma	
das	 partes,	 da	 interrupção	 voluntária	 e	 definitiva	 do	
serviço.

(D)	 quando	 se	 tratar	 de	 trabalho	 multiprofissional	 e	 a	
intervenção	fizer	parte	da	metodologia	adotada.

(E)	 quando	 solicitado	 por	 um	 familiar,	 independente	 da	
condição	do	quadro	clínico	do	usuário.

De acordo com o Estatuto da Criança e 
Adolescente, podemos afirmar que são aspectos 
do direito à liberdade

(A)	 trabalho.
(B)	 seguro	desemprego.
(C)	 participar	da	vida	política,	na	forma	da	lei.
(D)	 ir,	 vir	 e	 estar	 nos	 logradouros	 públicos	 e	 espaços	

comunitários,	independente	de	restrições	legais.
(E)	 opinião,	 exceto	 a	 expressão	 que	 ficará	 sob	 a	

responsabilidade	de	seus	responsáveis.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
o termo “Família Natural” é descrito como a 
comunidade formada

(A)	 pelos	pais	ou	qualquer	deles	e	seus	descendentes.
(B)	 pela	mãe	ou	por	qualquer	ente	do	sexo	feminino.
(C)	 pelos	filhos	naturais	que	independem	de	escrituras.
(D)	 por	 filhos	 do	 sexo	 feminino	 que	 independem	 de	

escrituras.
(E)	 por	 parentes	 próximos	 com	 os	 quais	 a	 criança	 ou	

adolescente	convive	e	mantém	vínculos	de	afinidade	
e	afetividade.

Assinale a alternativa que apresenta os itens 
obrigatórios da petição inicial de adoção, descritos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, para 
residentes no Brasil.

(A)	 Cópias	 não	 autenticadas	 de	 certidão	 de	 nascimento	
ou	casamento.

(B)	 Atestado	de	sanidade	física,	exceto	mental.
(C)	 Certidão	negativa	de	distribuição	civil.
(D)	 Declaração	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	

Social	e	Cidadania.
(E)	 Pagamento	 de	 parcelas	 fixadas	 de	 acordo	 com	 a	

Caixa	Econômica	Federal.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 29

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Segundo a teoria do desenvolvimento cognitivo de 
Piaget, assinale a alternativa correta.

(A)	 No	 período	 pré-operatório,	 há	 adaptações	 sensório-
motoras	intencionais.

(B)	 O	período	das	operações	concretas	é	marcado	pela	
entrada	na	adolescência.	

(C)	 O	 período	 pré-operatório	 também	 é	 conhecido	 por	
fase	da	personalidade	polivalente.	

(D)	 Por	volta	dos	7	aos	12	anos	de	idade,	surgem	as	noções	
de	conservação	de	substâncias	e	posteriormente,	de	
conservações	espaciais	e	conservações	numéricas.

(E)	 É	por	meio	da	experiência	e	do	exercício	operatório	
formal	 que	 se	 organizam,	 progressivamente,	 as	
condutas	significantes	e	intencionais.	

Com base nos pressupostos da Psicologia Social 
e Comunitária, assinale a alternativa correta.

(A)	 Os	trabalhos	comunitários	no	Brasil	começaram	a	ser	
desenvolvidos	por	volta	da	década	de	50	por	diferentes	
profissionais	exclusivos	da	educação.

(B)	 A	Psicologia	Social	Comunitária	é	uma	prática	que	tem	
um	compromisso	com	os	setores	menos	favorecidos	
da	população.

(C)	 A	 psicologia	 social	 comunitária	 tem	 como	 foco	
psicologizar	os	problemas	das	pessoas.

(D)	 Os	trabalhos	em	comunidades	vêm	inicialmente	com	
métodos	e	processos	de	conscientização.

(E)	 Em	 psicologia	 comunitária	 evita-se	 a	 busca	 do	
desenvolvimento	de	consciência	crítica.

Com respeito à Psicoterapia Breve, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 As	limitações	econômicas	jamais	trazem	em	seu	bojo,	
influências	na	difusão	de	Psicoterapia	Breve.

(B)	 A	 Psicoterapia	 Breve	 pode	 ou	 não	 ser	 empregada	
em	indivíduos	com	capacidade	egoica	suficiente	para	
serem	tratados.

(C)	 A	elaboração	da	história	clínica	exclui	sua	finalidade	
em	Psicoterapia	Breve.

(D)	 A	devolução	diagnóstico-prognóstica	é	uma	finalidade	
do	final	do	tratamento	em	Psicoterapia	Breve.

(E)	 Em	 Psicoterapia	 Breve	 é	 necessário	 realizar	 uma	
indagação	exaustiva	dos	dados	do	paciente.	

O Transtorno de Ansiedade é um tipo de 
transtorno que, atualmente, apresenta-se como 
um importante problema de saúde pública. Com 
base no enunciado, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 transtorno	 de	 ansiedade	 de	 separação	
pode	 apresentar,	medo	 excessivo,	 preocupações	 ou	
sentimentos	 de	 pânico	 exagerados	 e	 irracionais	 a	
respeito	de	várias	situações.

(B)	 Fobias	 específicas	 são	 definidas	 por	 ansiedade	
excessiva	 em	 relação	 ao	 afastamento	 dos	 pais	
ou	 seus	 substitutos,	 não	 adequada	 ao	 nível	 de	
desenvolvimento,	que	persiste	por,	no	mínimo,	quatro	

De acordo com o artigo 67 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ao adolescente empregado 
aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno 
de escola técnica, assistido em entidade 
governamental ou não governamental, é vedado 
trabalho

(A)	 noturno,	realizado	entre	as	vinte	e	duas	horas	de	um	
dia	e	às	cinco	horas	do	dia	seguinte.

(B)	 noturno,	realizado	entre	as	vinte	horas	de	um	dia	e	às	
cinco	horas	do	dia	seguinte.

(C)	 noturno,	realizado	entre	as	vinte	e	uma	horas	de	um	
dia	e	às	seis	horas	do	dia	seguinte.

(D)	 noturno,	realizado	entre	as	vinte	e	duas	horas	de	um	
dia	e	às	seis	horas	do	dia	seguinte.

(E)	 noturno,	realizado	entre	as	vinte	e	uma	horas	de	um	
dia	e	às	cinco	horas	do	dia	seguinte.

Ao adolescente até quatorze anos de idade é 
assegurado

(A)	 direitos	trabalhistas.	
(B)	 direitos	previdenciários.
(C)	 trabalho	protegido	e	direito	previdenciário.
(D)	 trabalho	e	remuneração	adequada.
(E)	 bolsa	de	aprendizagem.

De acordo com a teoria de Vygotsky sobre o 
pensamento e a linguagem, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 novo	 e	 essencial	 na	 teoria	 de	 Vygotsky	 é	 a	
investigação	sobre	o	desenvolvimento	dos	significados	
dos	sentimentos.

(B)	 A	linguagem	serve	como	expressão	de	um	pensamento	
pronto.

(C)	 Na	 relação	 entre	 o	 pensamento	 e	 a	 fala	 nos	
estágios	 iniciais	 do	 desenvolvimento	 filogenético	 e	
ontogenético,	encontramos	interdependência	entre	as	
raízes	genéticas	do	pensamento	e	da	palavra.

(D)	 A	 relação	 entre	 pensamento	 e	 palavra	 não	 é	 um	
pressuposto	 para	 o	 desenvolvimento	 histórico	 da	
consciência.

(E)	 Vygotsky	não	 investigou	a	precedência	da	gramática	
sobre	a	lógica.

De acordo com a teoria do desenvolvimento 
cognitivo de Piaget, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	inteligência	humana	é	compreendida	como	a	forma	
de	adaptação	mais	refinada.	

(B)	 As	 adaptações	 sucessivas	 interrompem	 atingir	 o	
estado	de	equilíbrio	das	regulações	entre	o	sujeito	e	o	
meio.

(C)	 A	assimilação	caracteriza	as	modificações	da	estrutura	
do	indivíduo	em	função	das	modificações	do	meio.

(D)	 Adaptação	 ocorre	 independentemente	 do	 estado	 de	
assimilação	do	indivíduo.

(E)	 A	 acomodação	 caracteriza	 a	 incorporação	 de	
elementos	do	meio	à	estrutura	do	indivíduo.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 33
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semanas,	 causando	 sofrimento	 intenso	 e	 prejuízos	
significativos	em	diferentes	áreas	da	vida	da	criança	
ou	adolescentes.

(C)	 A	 causa	 dos	 transtornos	 ansiosos	 infantis	 é	 muitas	
vezes	 desconhecida	 e	 provavelmente	 multifatorial,	
incluindo	fatores	hereditários	e	ambientais	diversos.

(D)	 O	 tratamento	 comportamental	 da	 ansiedade	 social	
foca	 inicialmente	 na	 modificação	 de	 pensamentos	
mal	 adaptados	 que	 parecem	 contribuir	 para	 o	
comportamento	de	evitação	social.

(E)	 A	identificação	precoce	dos	transtornos	de	ansiedade	
está	 desvinculado	 de	 	 repercussões	 negativas	
na	 vida	 da	 criança,	 tais	 como	 o	 absenteísmo	 e	 a	
evasão	 escolar,	 a	 utilização	 demasiada	 de	 serviços	
de	 pediatria	 por	 queixas	 somáticas	 associadas	
à	 ansiedade	 e,	 possivelmente,	 a	 ocorrência	 de	
problemas	psiquiátricos	na	vida	adulta.

De acordo com a Classificação Internacional das 
Doenças (CID-10), a síndrome caracterizada por 
um comprometimento importante das memórias 
recente e remota, ao passo que a memória imediata 
permanece preservada com habilidade reduzida 
para aprendizagem e uma desorientação temporal, 
denomina-se

(A)	 Delirium	 não	 induzido	 pelo	 álcool	 ou	 por	 outras	
substâncias	psicoativas.

(B)	 Síndrome	amnésica	orgânica	não	induzida	pelo	álcool	
ou	por	outras	substâncias	psicoativas.

(C)	 Demência	não	especificada.
(D)	 Demência	por	infartos	múltiplos.
(E)	 Demência	vascular	subcortical.

Em psicopatologia, o transtorno caracterizado 
por uma alteração da memória, por dificuldades 
de aprendizado e por uma redução da capacidade 
de concentrar-se numa tarefa além de breves 
períodos, denomina-se

(A)	 transtorno	cognitivo	leve.
(B)	 transtorno	de	labilidade	emocional	[astênico]	orgânico.
(C)	 transtorno	dissociativo	orgânico.
(D)	 transtornos	de	ansiedade	orgânicos.
(E)	 transtornos	de	humor	[afetivos]	orgânicos.

Como se denomina o transtorno caracterizado 
por uma alteração significativa dos modos de 
comportamento que eram habituais ao sujeito 
antes do advento da doença, onde as perturbações 
concernem em particular à expressão das 
emoções, das necessidades e dos impulsos?

(A)	 Transtorno	orgânico	da	personalidade.	
(B)	 Síndrome	pós-encefalítica.
(C)	 Síndrome	pós-traumática.
(D)	 Síndrome	de	Airnchef.
(E)	 Transtorno	de	corporalidade.

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam 
em geral por distorções fundamentais e 
características do pensamento e da percepção, e 
por afetos inapropriados ou embotados. De acordo 
com o enunciado, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 esquizofrenia	 paranoide	 é	 caracterizada	 pela	
presença	proeminente	de	uma	perturbação	dos	afetos;	
as	 ideias	 delirantes	 e	 as	 alucinações	 são	 fugazes	e	
fragmentárias,	 o	 comportamento	 é	 irresponsável	 e	
imprevisível;	existem	frequentemente	maneirismos.

(B)	 A	 esquizofrenia	 hebefrênica	 se	 caracteriza	
essencialmente	 pela	 presença	 de	 ideias	 delirantes	
relativamente	 estáveis,	 frequentemente	 de	
perseguição,	em	geral	acompanhadas	de	alucinações,	
particularmente	 auditivas	 e	 de	 perturbações	 das	
percepções.

(C)	 A	 esquizofrenia	 cenestopática	 é	 o	 transtorno	
caracterizado	pela	ocorrência	insidiosa	e	progressiva	
de	excentricidade	de	comportamento,	incapacidade	de	
responder	às	exigências	da	sociedade,	e	um	declínio	
global	do	desempenho.

(D)	 A	esquizofrenia	simples	é	o	 transtorno	caracterizado	
pela	 ocorrência	 insidiosa	 e	 progressiva	 de	
excentricidade	 de	 comportamento,	 incapacidade	 de	
responder	às	exigências	da	sociedade,	e	um	declínio	
global	do	desempenho.

(E)	 O	transtorno	esquizotípico	reúne	transtornos	diversos	
caracterizados	única	ou	essencialmente	pela	presença	
de	 ideias	 delirantes	 persistentes	 e	 que	 não	 podem	
ser	 classificados	 entre	 os	 transtornos	 orgânicos,	
esquizofrênicos	ou	afetivos.	

A perda de memória para eventos que ocorrem 
após o início da condição ou agente etiológico é 
considerada um tipo de amnésia

(A)	 anterógrada.
(B)	 alexiterógrada.
(C)	 retrógrada.
(D)	 aloterógrada.
(E)	 global	transitória.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42
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Considerando a classificação dos transtornos de 
humor, nos quais a perturbação fundamental é 
uma alteração do humor ou do afeto, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Na	hipomania	existe	a	presença	de	uma	elevação	do	
humor	 fora	de	proporção	 com	a	 situação	do	 sujeito,	
podendo	variar	de	uma	jovialidade	descuidada	a	uma	
agitação	praticamente	incontrolável.

(B)	 Na	distimia	ocorre	o	rebaixamento	crônico	do	humor,	
persistindo	 ao	 menos	 por	 vários	 anos,	 mas	 cuja	
gravidade	 não	 é	 suficiente	 ou	 na	 qual	 os	 episódios	
individuais	 são	 muito	 curtos	 para	 responder	 aos	
critérios	 de	 transtorno	 depressivo	 recorrente	 grave,	
moderado	ou	leve.

(C)	 No	 transtorno	 depressivo	 recorrente,	 atualmente	 em	
remissão,	há	 instabilidade	persistente	do	humor	que	
comporta	 numerosos	 períodos	 de	 depressão	 ou	 de	
leve	 elação	 nenhum	 deles	 suficientemente	 grave	
ou	 prolongado	 para	 responder	 aos	 critérios	 de	 um	
transtorno	afetivo	bipolar.

(D)	 No	 transtorno	 afetivo	 bipolar,	 episódio	 atual	 misto,	
há	episódio	atual	correspondente	à	descrição	de	um	
episódio	depressivo	grave	com	sintomas	psicóticos.

(E)	 No	transtorno	afetivo	bipolar,	episódio	atual	depressivo	
grave	sem	sintomas	psicóticos,	existe	a	ocorrência,	no	
passado,	de	ao	menos	um	episódio	afetivo	maníaco	
bem	 documentado,	 e	 episódio	 atual	 caracterizado	
pela	 presença	 simultânea	 de	 sintomas	 maníacos	 e	
depressivos.

Sobre os sintomas de Fobia Social, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Fobias	 limitadas	 a	 situação	 altamente	 específicas	
tais	 como	 a	 proximidade	 de	 determinados	 animais,	
locais	elevados,	trovões,	escuridão,	viagens	de	avião,	
espaços	 fechados,	 utilização	 de	 banheiros	 públicos,	
ingestão	 de	 determinados	 alimentos,	 cuidados	
odontológicos,	ver	sangue	ou	ferimentos.

(B)	 Ataques	recorrentes	de	uma	ansiedade	grave	(ataques	
de	 pânico),	 que	 não	 ocorrem	 exclusivamente	 numa	
situação	ou	em	circunstâncias	determinadas,	mas	de	
fato	são	imprevisíveis.

(C)	 Nervosismo	 persistente,	 tremores,	 tensão	 muscular,	
transpiração,	 sensação	 de	 vazio	 na	 cabeça,	
palpitações,	tonturas	e	desconforto	epigástrico.

(D)	 Sintomas	 ansiosos	 mistos	 se	 acompanham	 de	
características	de	outros	transtornos.

(E)	 Medo	de	ser	exposto	à	observação	atenta	de	outrem	
e	que	leva	a	evitar	situações	sociais.	As	fobias	sociais	
graves	se	acompanham	habitualmente	de	uma	perda	
da	auto-estima	e	de	um	medo	de	ser	criticado.

Segundo critérios da Classificação Internacional 
das Doenças, são características da Personalidade 
Paranoica:

(A)	 retraimento	 dos	 contatos	 sociais,	 afetivos	 ou	 outros,	
bem	 como	 preferência	 pela	 fantasia,	 atividades	

solitárias	e	a	reserva	introspectiva,	e	uma	incapacidade	
de	 expressar	 seus	 sentimentos	 e	 a	 experimentar	
prazer.

(B)	 desprezo	das	obrigações	sociais,	falta	de	empatia	para	
com	os	outros,	onde	há	um	desvio	considerável	entre	
o	comportamento	e	as	normas	sociais	estabelecidas.

(C)	 caráter	 desconfiado,	 tendência	 a	 distorcer	 os	 fatos	
interpretando	 as	 ações	 imparciais	 ou	 amigáveis	
dos	 outros	 como	 hostis	 ou	 de	 desprezo;	 suspeitas	
injustificadas,	 a	 respeito	 da	 fidelidade	 sexual	 do	
esposo	 ou	 do	 parceiro	 sexual;	 e	 um	 sentimento	
combativo	e	obstinado	de	seus	próprios	direitos.	

(D)	 tendência	 nítida	 a	 agir	 de	 modo	 imprevisível	 sem	
consideração	pelas	consequências;	humor	imprevisível	
e	 caprichoso;	 tendência	 a	 acessos	 de	 cólera	 e	 uma	
incapacidade	 de	 controlar	 os	 comportamentos	
impulsivos.

(E)	 transtorno	 da	 personalidade	 caracterizado	
por	 um	 sentimento	 de	 dúvida,	 perfeccionismo,	
escrupulosidade,	 verificações,	 e	 preocupação	
com	 pormenores,	 obstinação,	 prudência	 e	 rigidez	
excessivas.

De acordo com os princípios norteadores na 
elaboração de laudos e pareceres psicológicos, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	psicólogo	baseará	suas	informações	na	observância	
dos	princípios	e	dispositivos	da	Norma	Operacional	do	
Sistema	Único	de	Saúde.

(B)	 O	 processo	 de	 avaliação	 psicológica	 exclui	 que	 os	
objetos	 deste	 procedimento	 (as	 questões	 de	 ordem	
psicológica)	têm	determinações	históricas.

(C)	 O	relatório	ou	laudo	psicológico	é	uma	apresentação	
descritiva	 acerca	 de	 situações	 e/ou	 condições	
estritamente	psicológicas.

(D)	 É	 desnecessária	 a	 recusa,	 sob	 toda	 e	 qualquer	
condição,	 do	 uso	 dos	 instrumentos,	 técnicas	
psicológicas	e	da	experiência	profissional	da	psicologia	
na	sustentação	de	modelos	institucionais	e	ideológicos	
de	perpetuação	da	segregação	aos	diferentes	modos	
de	subjetivação.

(E)	 Os	 psicólogos,	 ao	 produzirem	 documentos	 escritos,	
devem	 se	 basear	 exclusivamente	 nos	 instrumentais	
técnicos.

Com relação ao laudo psicológico, podemos 
afirmar que sua estrutura é composta por

(A)	 prognóstico.
(B)	 anáclise.
(C)	 telesíntese.
(D)	 procedimento.
(E)	 condução.

Em geral, são sintomas comportamentais 
prodrômicos evidentes antes ou coincidem com o 
início dos tiques no Transtorno de Tourette:

(A)	 atrofia	cerebral	e	irritabilidade.
(B)	 irritabilidade,	dificuldades	de	atenção	e	baixa	tolerância	

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 43
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à	frustração.
(C)	 perda	 da	 fala,	 dificuldades	 de	 atenção	 e	 baixa	

tolerância	à	frustração.
(D)	 hipoxemia,	irritabilidade	e	baixa	tolerância	à	frustração.
(E)	 ataxia,	 irritabilidade,	 hipoxemia	 e	 baixa	 tolerância	 à	

frustração.

Face alongada, orelhas grandes, hipoplasia facial, 
palato alto em ogiva, baixa estatura, macro-orquia, 
prolapso de válvula mitral, articulações frouxas 
e estrabismo, são características clínicas da 
síndrome:

(A)	 de	Down.
(B)	 de	Angelman.
(C)	 do	miado	de	gato.
(D)	 do	X	frágil.
(E)	 de	Rubintein	Taybi.

A memória que costuma ser associada a testes 
de reprodução e reversão (auditiva) de números 
e de memória para padrões (visual), denomina-se 
memória

(A)	 remota.
(B)	 recente.
(C)	 episódica.
(D)	 semântica.
(E)	 imediata.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50


