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PORTUGUÊS 
 

Para responder as questões 01 e 02, considere o Texto 01.  

 

TEXTO 01 

 
Disponível em: http://brasil.indymedia.org/images/2004/10/293457.gif 

 

01. Com relação ao Texto 01, são corretas as afirmações: 

I. O texto A pomba da paz no divã trata-se de uma 

charge. 

II. O texto apresenta, de forma humorística, uma crítica 

ao problema da violência. 

III. O texto tem como objetivo principal mostrar que a 

pomba da paz está sentindo-se rejeitada por todo 

mundo. 

IV. A função de linguagem predominante no texto, ten-

do em vista seu caráter persuasivo, é a apelativa. 

 

A) I e II 

B) I, II e III 

C) I, II e IV 

D) II e IV 

E) todas as alternativas. 

 

02. No texto acima, qual o valor semântico da conjunção 

ENTÃO? 

A) causa 

B) consequência 

C) concessão  

D) conclusão 

E) explicação 

 

 

Leia atentamente o Texto 02, que norteará a resolução das 

questões 03, 04 e 05.   

 

TEXTO 02 

 

 

 
Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/380-como-nao-chegar-a-paz-2/ 

 

03. Com base na leitura do cartum acima, podemos afirmar 

que o objetivo do autor é: 

A) Fazer uma crítica à política adotada pela ONU, mais 

precisamente aos “métodos pacíficos” utilizados em 

nome da paz mundial, mas que atendem aos interes-

ses das grandes potências. 

B) Argumentar a favor da política adotada pela ONU, 

que tenta manter a paz mundial através de várias 

ações. 

C) Mostrar que é preciso adotar métodos pacíficos, tais 

como: cortar reservas de água e alimento e causar 

sanções, para tentar evitar a guerra. 

D) Evidenciar que só acontece guerra nos países que in-

sistem em não cumprir as orientações da ONU. 

E) Defender a guerra em nome da paz. 

 

04. Considerando os efeitos de sentido pretendidos pelo au-

tor, que reações estão implícitas nas falas e/ou imagens da 

raposa em cada um dos quadrinhos do cartum acima?  

A) questionamento; curiosidade; questionamento; con-

testação; espanto; tristeza 

B) questionamento; curiosidade; questionamento; ques-

tionamento; surpresa; tristeza  

C) ironia; interesse; questionamento; contestação; per-

plexidade; desolação 

D) ironia; desinteresse; espanto; contestação; perplexi-

dade; desolação 

E) ironia; interesse; espanto; contestação; perplexidade; 

desolação 

 

05. Em qual das frases abaixo, encontramos um problema 

regência: 

A) “Espero que assim você repense em suas atitudes 

(quadrinho 05). 

B) “Infelizmente você não está colaborando com méto-

do das grandes potências para chegarmos a paz” 

(quadrinho 01). 

C) “E causando sanções para dificultar o apoio de seus 

amigos (quadrinho 04). 

D) “Então resolvi usar um método mais pacífico usado 

pela ONU” (quadrinho 02). 
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E) “Estou cortando suas reservas de água e alimento” 

(quadrinho 03). 

 

 

As questões de 06 a 10 referem-se ao Texto 03. Por isso, leia-

o com muita atenção. 

    

TEXTO 03 

  

O POLICIAMENTO COMUNITÁRIO COMO UM 

BOM CAMINHO PARA PAZ SOCIAL 

 

Archimedes Marques 

 

13/02/2010 
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A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo 

fundamental de toda pessoa de bom senso, entretanto, só 

pode ser atingida com a ordenação da potencialidade da 

comunidade em confiança e somação ao poder público 

em torno do ideal comum de uma segurança justa.  

A eficiência do trabalho da polícia está intimamen-

te ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o 

policial. Os estudiosos da sociologia criminal entendem 

que a necessidade desta interação nada mais é do que 

uma “co-produção dos serviços policiais”, querendo 

com isso chamar a atenção para a relação simbiótica que 

deve existir entre a Polícia e o povo, ou seja, o povo 

precisa da Polícia para compor a sua proteção e em 

contrapartida lhe fornece os meios para alcançar tal 

finalidade. 

Tal assertiva comunga com a filosofia do policia-

mento comunitário e é por via da confiança e da amiza-

de que são formadas parcerias entre a população e as 

instituições de segurança pública no sentido de identifi-

car, priorizar e resolver os problemas que afetam as 

comunidades relacionados à violência e ao crime. 

A estratégia principal do policiamento comunitário 

é de caráter preventivo para a consequente redução da 

criminalidade, contudo, alcança também a questão da 

diminuição do dano da vítima e modifica os fatores 

comportamentais da população em relação à instituição 

policial fazendo com que boas informações sejam colhi-

das para o trabalho da Polícia investigativa em repressão 

aos delitos ocorridos. 

É fato que em tempos idos a Polícia e a comunida-

de andavam de mãos dadas contra o crime, época em 

que o policiamento vivia junto com o povo saneando as 

suas questões inerentes, mas, com o aumento populacio-

nal, com o crescimento desordenado das cidades e com 

a transformação das eras foram surgindo problemas 

diferentes, aumentando a violência e a marginalidade 

substancialmente fazendo com que novos modelos de 

Polícia fossem implementados e fossem abandonadas 

aquelas velhas e boas interações, começando assim o 

afastamento entre a Polícia e a sociedade. 

As más ações policiais ocorridas no tempo e prin-

cipalmente as executadas na ditadura militar, em que os 

direitos do cidadão brasileiro foram rasgados e total-

mente desrespeitados com grande número de pessoas 

inocentes ou não criminosas sendo torturadas, mortas e 

desaparecidas, ajudaram a distanciar de vez o povo da 

sua Polícia. 

Com esse afastamento a população passou a ter a 

Polícia não mais como sua amiga ou sua parceira contra 
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o crime e, somente como sua protetora, dela exigindo 

tudo sem apoio nenhum a lhe fornecer em troca. 

Aproveitando os espaços deixados entre Polícia e 

povo, o crime organizado foi assim ocupando os lugares 

vazios engrossando as fileiras do tráfico de drogas, raiz 

central de tantos outros tipos de crimes que assola o 

nosso País. 

As favelas, invasões, morros, foram dominados pe-

los traficantes que organizaram facções criminosas para 

maior fortalecimento, enquanto os agentes públicos 

viam naqueles amontoados de barracos de vidas subu-

manas apenas possíveis votos a serem comprados.  

O tráfico passou então a funcionar como uma es-

pécie de governo paralelo dentro das diversas comuni-

dades, realizando em troca de favores e informações o 

trabalho social para o povo carente local, distribuindo 

alimentos, mantimentos e remédios que são tomados de 

assalto em cargas diversas para tais finalidades. Funcio-

nando também o grande traficante como se fosse um 

Juiz opressor ou ditador na resolução das contendas do 

povo. 

Assim, em diversas localidades, o povo por falta de 

opção, prefere o tráfico ao poder público. O policial fora 

trocado pelo traficante por pura imprevidência e inabili-

dade do Estado. A alternativa plausível para resgatar o 

espaço perdido é, sem sombras de dúvidas, o policia-

mento comunitário. 

Há mais de uma década atrás o grande Jurisconsul-

to, professor e Filósofo MIGUEL REALE assim inteli-

gentemente já entendia: “...A polícia comunitária, 

aquela que diuturnamente convive com o povo, não é 

senão a visão da polícia à luz do valor da amizade; e 

é a única solução a ser dada com êxito para resolver 

a preocupante questão da violência, sobretudo nas 

grandes cidades.” 
Um programa de policiamento comunitário bem 

aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da 

comunidade, na redução do medo que sofre a população, 

na restauração da ordem pública danificada, na satisfa-

ção do povo em relação ao serviço policial prestado, no 

melhor relacionamento e confiança da sociedade nas 

ações policiais, além da redução da criminalidade e da 

real punição dos criminosos. 

Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Es-

tados da Nação, bem monitorados e administrados com 

ética, legalidade e responsabilidade, além de resgatar a 

interatividade perdida, ainda farão com que os olhos do 

povo sejam a extensão dos olhos da Polícia para que 

nada de mal passe despercebido e nos aproximemos 

mais da tão sonhada paz social. 

 
Disponível em: 

http://www.mundomulher.com.br/?pg=17&sec=28&sub=29&idtexto=9279&keys=O+p

oliciamento+comunitario+como+um+bom+caminho+para+a+paz+social 

 

 

06. Com relação às funções de linguagem presentes no texto 

O policiamento comunitário como um bom caminho para paz 

social, o único item correto é: 

A) Existem, no texto, duas funções de linguagem, a ex-

pressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal 

quanto ao policiamento comunitário; e a e a referen-

cial, pois o texto informa o leitor sobre a relação po-

lícia/comunidade ao longo da história. 
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B) Existe, no texto, apenas uma função de linguagem, a 

conativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a con-

cordar que o policiamento comunitário é um dos 

caminhos para se alcançar a paz social 

C) Existe, no texto, apenas a função de linguagem ex-

pressiva, pois o autor apresenta a opinião pessoal 

quanto ao policiamento comunitário; 

D) Existem, no texto, duas funções predominantes, a 

apelativa, pois o autor tenta persuadir o leitor a con-

cordar que o policiamento comunitário é um dos 

caminhos para se alcançar a paz social; e a referen-

cial, pois o autor também informa o leitor sobre a re-

lação polícia/comunidade ao longo da história. 

E) Existe no texto apenas a função referencial, pois o 

objetivo do autor é informar o leitor sobre a relação 

polícia/comunidade ao longo da história. 

 

07. O objetivo do autor Marques, no texto O policiamento 

comunitário como um bom caminho para paz social, já expli-

citado no título, é reafirmado em que trecho? 

A) “A paz no seio da sociedade é a aspiração, o desejo 

fundamental de toda pessoa de bom senso” (linhas 

01 e 02). 

B) “[...] a população passou a ter a Polícia não mais 

como sua amiga ou sua parceira contra o crime e, 

somente como sua protetora, dela exigindo tudo sem 

apoio nenhum a lhe fornecer em troca (linhas 48 a 

51). 

C) “A eficiência do trabalho da polícia está intimamen-

te ligada ao bom relacionamento entre o cidadão e o 

policial" (linhas 06 a 08). 

D) “É fato que em tempos idos a Polícia e a comunida-

de andavam de mãos dadas contra o crime, época em 

que o policiamento vivia junto com o povo saneando 

as suas questões inerentes, mas, com o aumento po-

pulacional” (linhas 30 a 33). 

E) “Um programa de policiamento comunitário bem 

aplicado resulta no aumento da qualidade de vida da 

comunidade, na redução do medo que sofre a popu-

lação, na restauração da ordem pública danificada, 

na satisfação do povo em relação ao serviço policial 

prestado, no melhor relacionamento e confiança da 

sociedade nas ações policiais, além da redução da 

criminalidade e da real punição dos criminosos” (li-

nhas 85 a 92).  

 

08. De acordo com Marques, que fatores contribuíram para 

distanciar comunidade/polícia? 

A) aumento populacional; crescimento desordenado das 

cidades; surgimento de novos problemas decorrentes 

das transformações das eras; aumento da violência e 

da marginalidade; as más ações policiais, especial-

mente, as realizadas na época da ditadura militar; 

B) ocupação, pelo crime organizado, dos espaços dei-

xados entre polícia e povo; aumento do tráfico de 

drogas; domínio de favelas, invasões e morros por 

traficantes; organização de facções criminosas; o 

governo paralelo exercido pelo tráfico em diversas 

comunidades; realização de trabalho social para o 

povo carente em troca de favores e informações; re-

solução de contendas do povo pelos grandes trafi-

cantes; 

C) realização de trabalho social para o povo carente em 

troca de favores e informações; resolução de conten-

das do povo pelos grandes traficantes; aumento po-

pulacional; crescimento desordenado das cidades; 

surgimento de novos problemas decorrentes das 

transformações das eras; aumento da violência e da 

marginalidade;  

D) aumento da violência e da marginalidade; as más 

ações policiais, especialmente, as realizadas na épo-

ca ditadura militar; realização de trabalho social para 

o povo carente em troca de favores e informações; 

resolução de contendas do povo pelos grandes trafi-

cantes; aumento populacional; crescimento desorde-

nado das cidades; 

E) aumento populacional; aumento da violência e da 

marginalidade; as más ações policiais, especialmen-

te, as realizadas na época ditadura militar; ocupação, 

pelo crime organizado, dos espaços deixados entre 

polícia e povo; aumento do tráfico de drogas; domí-

nio de favelas, invasões e morros por traficantes; or-

ganização de facções criminosas; o governo paralelo 

exercido pelo tráfico em diversas comunidades. 

 

09. Considerando o contexto em que aparecem no texto, qual 

o valor semântico estabelecido pelas conjunções destacadas 

nas frases a seguir: 

I. “[...] o povo precisa da Polícia para compor a sua 

proteção e em contrapartida lhe fornece os meios pa-

ra alcançar tal finalidade” (linhas 12 a 15). 

II. “Funcionando também o grande traficante como se 

fosse um Juiz opressor ou ditador na resolução das 

contendas do povo” (linhas 67 a 70). 

III. “A polícia comunitária [...] e é a única solução a ser 

dada com êxito para resolver a preocupante questão 

da violência, sobretudo nas grandes cidades” (linhas 

79 a 84). 

IV. “Fortes projetos inerentes abrangendo todos os Esta-

dos da Nação, bem monitorados e administrados 

com ética, legalidade e responsabilidade, além de 

resgatar a interatividade perdida, ainda farão com 

que os olhos do povo sejam a extensão dos olhos da 

Polícia” (linhas 93 a 97).  

 

A) oposição, comparação, direção, adição 

B) adição, condição, finalidade, concessão 

C) adição, comparação, finalidade, adição 

D) oposição, comparação, finalidade, concessão 

E) adição, condição, direção, adição 

 

10. Qual dos pares de palavras abaixo está em desacordo com 

as Novas Regras Ortográficas? 

A) conseqüente / polícia 

B) co-produção / conseqüente 

C) êxito / interatividade  

D) interatividade / co-produção 

E) conseqüente / interatividade 

  

http://www.mundomulher.com.br/?pg=19&palavra=Archimedes&x=47&y=15
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente o posto de presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral, o chamado TSE, responsável por todo o andamento 

das eleições do país tem sido da pessoa de: 

A) Marcos Aurélio de Melo 

B) Arnaldo Versiani  

C) Carmen Lúcia Rocha 

D) Gilmar Mendes 

E) Ricardo Lewandowski 

 

12. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma 

queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca 

de 40 bilhões de reais por ano destinado a um ministério, 

conforme anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação, 

extraída do bolso do contribuinte, era em forma de um impos-

to provisório que com a sua extinção, fez com que o Governo 

onerasse um outro imposto de operação financeira denomina-

do CPMF. O imposto da CPMF era destinado, exclusivamen-

te, para:  

A) o PAC 

B) o ENEM 

C) as Forças Armadas 

D) o Ministério da Saúde 

E) o Banco Central 

 

13. Todos os municípios abaixo fazem divisa com Poço Ver-

de, EXCETO: 

A) Tobias Barreto 

B) Ribeira do Amparo 

C) Heliópolis 

D) Fátima 

E) Riachão do Dantas 

 

14. No município de Poço Verde, típico de uma política efer-

vescente, foi eleito prefeito para o quadriênio 1997-2000: 

A) Carlos Alberto Lima  

B) Milton Souza de Santana 

C) José Everaldo de Oliveira 

D) Ricardo Henrique Nogueira 

E) Antônio da Fonseca Dorea 

 

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, em 

documentário que trata da história da cidade, todos os ilustres 

abaixo citados foram prefeitos do município de Poço Verde, 

EXCETO: 

A) Jonas Dias Neto 

B) Emídio Neto 

C) José Bonifácio Rodrigues 

D) Carlos Alberto Lima 

E) Milton Santana 

 

16. O município de Poço Verde passou a ser cidade em data 

de: 

A) 15 de outubro de 1948. 

B) 25 de novembro de 1953. 

C) 22 de abril de 1954. 

D) 02 de agosto de 1969. 

E) 19 de setembro de 1974. 

 

 

 

17. O gentílico para quem nasce em Poço Verde corresponde 

a: 

A) poçoverdense 

B) verdense 

C) pocense 

D) poçoverdenense 

E) poçovernense 

 

18. Sabemos da importância do Agente Comunitário de Saú-

de (ACS) para a comunidade em um município no que se 

refere ao aspecto preventivo. Neste caso, o ACS é um servi-

dor ligado diretamente a(o): 

A) Conselho Tutelar 

B) Hospital do Município 

C) Secretaria da Saúde   

D) Secretaria da Ação Social 

E) IBGE 

 

19. Os símbolos de um município são representados, sistema-

ticamente pelo(a): 

A) o Povo, a Bandeira e o Escudo. 

B) a Comunidade, o Escudo e as Matas. 

C) o Povo, o Hino e as Vilas. 

D) o Hino, o Escudo e a Bandeira.   

E) o Hino, o Povo e a Comunidade. 

 

20. No estado de Sergipe, o atual presidente da Assembleia 

Legislativa é o(a) deputado(a): 

A) Adelson Barreto 

B) Conceição Vieira 

C) André Moura 

D) Pastor Mardoqueu 

E) Angélica Guimarães 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. As Teorias da Personalidade podem ser agrupadas de 

acordo com a abordagem ou ênfase dada pelos seus teóricos. 

Neste sentido, pode-se dizer que as teorias de abordagem 

psicodinâmica enfatizam: 

A) A mensuração e a taxonomia. 

B) Os conflitos externos e a motivação consciente. 

C) A construção da realidade através da experiência. 

D) Os determinantes inconscientes e o comportamento 

patológico. 

E) A continuidade e o processo de aprendizagem. 

 

22. Sob a pressão da ansiedade o indivíduo busca mecanis-

mos que aliviam a pressão, de forma inconsciente, geralmente 

negando, falseando ou distorcendo a realidade. Quando uma 

pessoa apresenta excessivas demonstrações de ódio como 

forma de substituir inconscientemente seus impulsos afetivos 

por outra pessoa, está fazendo uso do mecanismo de defesa 

denominado: 

A) Projeção. 

B) Formação reativa. 

C) Fixação. 

D) Repressão. 

E) Racionalização. 
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23. Apesar da formulação inicial do conceito de inveja ter 

sido proposto por Freud, este termo assumiu um novo perfil 

ao ser abordado por Klein. Sobre os aspectos da teoria pro-

posta por Klein, assinale a alternativa incorreta: 

A) O ciúme se baseia na inveja, mas envolve uma rela-

ção com pelo menos duas pessoas. 

B) A inveja é dirigida tanto ao objeto mau quanto ao 

objeto bom. 

C) A frustração pela espoliação do seio acarreta em 

conforto. 

D) O surgimento da inveja se dá através da posição es-

quizoparanóide 

E) A voracidade na fase oral é justificada pela relação 

de amor e ódio. 

 

24. Kurt Lewin utilizou formulações matemáticas de forma a 

estruturar sua teoria da personalidade, sendo o comportamen-

to tido como uma função do espaço de vida representado pela 

seguinte fórmula, C = f (V), onde V é: 

A) P + U. 

B) Não-P + P. 

C) P-M + P. 

D) A + Não-P. 

E) P + A. 

 

25. A entrevista que procura colocar em prática a estratégia 

de intervenção psicológica para acompanhar o paciente e 

esclarecer suas dificuldades é denominada entrevista: 

A) Psicoterápica. 

B) De triagem. 

C) Diagnóstica. 

D) Devolutiva. 

E) Sistêmica. 

 

26. Fazem parte da terapia de abordagem humanista, exceto: 

A) O reflexo. 

B) A autenticidade. 

C) A elucidação. 

D) A diretividade. 

E) A congruência. 

 

27. De acordo com Erikson, o desenvolvimento se dá em oito 

estágios, cujo núcleo central é formado por uma “crise psi-

cossocial” e forças básicas resultantes. Sobre estes estágios 

considere as seguintes afirmativas: 

I. A virtude do amor passa a existir durante o estágio 

de desenvolvimento da intimidade. 

II. A sabedoria é a virtude resultante do encontro da in-

tegridade com o desespero. 

III. As distorções da ritualização geracional se expres-

sam pelo cuidado. 

IV. Durante o estágio da diligência emerge a virtude da 

fidelidade. 

 

Estão corretas, somente: 

A) I e II 

B) I e III 

C) II, III e IV 

D) I, II e IV 

E) I, II, III e IV 

 

 

28. Piaget e Vigotsky são representantes da corrente constru-

tivista da aprendizagem e desenvolvimento. Sobre as seme-

lhanças e diferenças entre suas teorias assinale a alternativa 

incorreta: 

A) Ambos entendem o conhecimento como adaptação e 

construção individual. 

B) Ambos concordam que aprendizagem e desenvolvi-

mento são autoregulados. 

C) Para Vigotsky a aprendizagem é a força propulsora 

do desenvolvimento intelectual. 

D) Para Piaget o desenvolvimento é a apropriação ativa 

do conhecimento social disponível. 

E) Para Piaget o nível de desenvolvimento impõe limi-

tes sobre o que pode ser aprendido. 

 

29. Apesar dos avanços obtidos, o trabalho em equipe ainda 

constitui um importante desafio para o desenvolvimento da 

psicologia hospitalar. Sobre a intervenção multidisciplinar 

podemos afirmar que: 

A) Equipes multidisciplinares caracterizam-se por mo-

dificarem seus entendimentos a partir da intercomu-

nicação entre os profissionais de diferentes discipli-

nas. 

B) A elaboração e encaminhamento de pareceres técni-

cos sobre casos atendidos devem ser realizados em 

conjunto pelos profissionais da equipe. 

C) O trabalho em equipe multidisciplinar possibilita 

uma multiplicidade de enfoques ao mesmo problema 

e, em consequência, ações diversas. 

D) A avaliação e o planejamento do tratamento são fei-

tos em colaboração de forma interdependente, com-

plementar e coordenada. 

E) A equipe busca a superação de fronteiras disciplina-

res. 

 

30. A análise funcional do comportamento de um paciente 

diagnosticado como transtorno obsessivo compulsivo não 

inclui a identificação e descrição de: 

A) Desencadeadores internos de ansiedade. 

B) Desencadeadores externos de ansiedade. 

C) Possíveis consequências temidas. 

D) Estados psicóticos associados ao transtorno. 

E) Respostas emitidas para remover a ansiedade. 

 

31. Sobre o processo de morte e o atendimento à pacientes 

terminais, o discurso de Kübler-Ross tem por objetivo: 

A) Re-humanização do processo de morrer. 

B) Delimitar as fases do processo de morrer. 

C) Desmistificação do processo de morrer. 

D) Considerações psíquicas do processo de morrer. 

E) Considerações sociais do processo de morrer. 

 

32. Sobre os aspectos referentes à Psicologia Social considere 

as afirmativas: 

I. Seu objeto formal é a interação humana e suas con-

sequências cognitivas. 

II. O pensamento social é formado por processos cogni-

tivos decorrentes da interação social. 

III. Interação social é a influência recíproca entre as pes-

soas. 

IV. O fenômeno psicossocial se caracteriza pelo caráter 

longitudinal e correlacional. 
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Estão corretas, somente: 

A) I e IV 

B) II e III 

C) II, III e IV 

D) I, II e IV 

E) I, II, III e IV 

 

33. A psicoterapia é o atendimento de problemas de natureza 

emocional, na qual um profissional estabelece com o paciente 

uma relação que objetiva, exceto: 

A) Remover, modificar ou retardar sintomas. 

B) Intervir em modelos perturbados do comportamento. 

C) Promover o desenvolvimento positivo da personali-

dade. 

D) Estabelecer uma transferência de valores. 

E) Aliviar o sofrimento psíquico. 

 

34. É uma das técnicas utilizadas em terapia da gestalt: 

A) Reiteração. 

B) Elucidação. 

C) Relaxamento progressivo. 

D) Interpretação. 

E) Polarização. 

 

35. Pensamentos automáticos são: 

A) Estruturas cognitivas de formação de significados 

desenvolvidas na infância que auxiliam na interpre-

tação e explicação do mundo. 

B) Conteúdos cognitivos rígidos e profundos que a pes-

soa tem de si mesma, dos outros e do mundo. 

C) Distorções da realidade para que esta se torne condi-

zente com crenças centrais. 

D) Conteúdos cognitivos superficiais que consistem em 

regras e suposições com o objetivo de reduzir a ansi-

edade provocada por crenças centrais. 

E) Fluxos de processamento cognitivo que se encon-

tram abaixo da superfície consciente da mente. 

36. Considere a seguinte afirmação:  

“Sabemos muito bem que ficamos doentes quando as 

condições de vida são hostis e nos mantemos saudáveis quan-

do são favoráveis” – Hipócrates 

 

Acerca dos fatores sociais, ambientais e culturais que influen-

ciam a saúde pode-se dizer que: 

A) A doença é uma solução consciente para enfrentar 

ou reagir a dificuldades através de seus benefícios 

primários e secundários. 

B) Não há relação entre doença em função da classe so-

cial. 

C) Os aspectos psicossociais e biológicos guardam 

maior importância na profilaxia em grande escala do 

que na terapia individual. 

D) No mesmo ambiente ecológico e social, nem todos 

sucumbem a doenças, sendo a seleção feita nos ní-

veis psicológico, biológico e individual. 

E) A tendência a somatização em um contexto de con-

flitos psicossociais se encontra exclusivamente nas 

culturas ocidentais. 

 

 

 

37. São sintomas de conversão, ou dissociativos frequentes, 

exceto: 

A) Amnésia. 

B) Estupor. 

C) Hipertimia. 

D) Acinesia. 

E) Ataxia. 

 

38. Na obra literária de Victor Hugo “Os Miseráveis”, Jean 

Valjean, após tentar roubar um bispo, sente-se transtornado 

por ter sido tratado por ele de uma forma excepcionalmente 

bondosa. A partir deste fato Jean passa por um processo de 

mudança de personalidade que começa a se manifestar no 

incidente seguinte, em que, após roubar e negar-se a devolver 

uma moeda a uma criança, parte em desespero para tentar 

reparar o dano. Em psicoterapia breve este fenômeno é co-

nhecido como: 

A) Efeito carambola. 

B) Experiência emocional corretiva. 

C) Resolução do conflito focal. 

D) Experiência relacional edificante. 

E) Insight. 

 

39. Para Jung, os arquétipos constituem a base dos complexos 

situados no inconsciente pessoal. Sobre os arquétipos consi-

dere as seguintes afirmativas: 

I. A Persona corresponde à identidade e ao desempe-

nho de papéis socialmente atribuídos a uma pessoa. 

II. O Animus manifesta-se no comportamento feminino 

através de expressões judicativas e reflexivas. 

III. Anima é o arquétipo associado à personificação da 

natureza masculina no inconsciente feminino. 

IV. O Self é centro organizador do inconsciente (pessoal 

e coletivo) e de toda a psique. 

  

Estão corretas, somente: 

A) I e IV 

B) II e III 

C) II, III e IV 

D) I, II e IV 

E) I, II, III e IV 

 

40. Sobre equipes multidisciplinares, algumas ações podem 

contribuir para a otimização das reuniões e encontros, exceto: 

A) Focalizar a identificação de um sintoma, ou parte do 

problema em detrimento do problema real. 

B) Selecionar as ideias mais plausíveis e promissoras, 

obtendo todos os fatos relevantes para satisfazer uma 

solução aceitável. 

C) Definir metas e compromissos para os participantes. 

D) Estipular prazo e critérios para avaliação das solu-

ções implementadas. 

E) Identificar um mediador ou facilitador. 

 

 


