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C Nas questões a seguir, marque, para 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 respostas.

C Nas questões que avaliam conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português; o mouse está configurado para pessoas destras; expressões
como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse; teclar corresponde à operação de
pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 4

A despeito da retórica que chama atenção para1

avanços obtidos pelo país no plano econômico, é mais do que
evidente que o Brasil ainda se enquadra no elenco dos
chamados países em desenvolvimento, com índices4

verdadeiramente escandalosos em termos de qualidade de vida,
saúde e educação, com significativa parcela da população
alijada do que os estudiosos costumam designar como mínimo7

existencial para uma vida digna. 
Ressalte-se que a doutrina diverge quando se trata de

estabelecer a acepção do termo democracia. Apesar das10

divergências acerca de conceitos, teses ou doutrinas, há
consenso de que a democracia constitui a melhor forma de
governo de um Estado, visto que impede atos de violência e de13

intolerância, buscando a integração e a inclusão. Cumpre
acrescentar que, no enfrentamento do desafio de inclusão
social, emerge cristalina a necessidade de fortalecer as16

instituições democráticas.
Nessa linha de pensamento em que se procura reverter

um processo de descrença, a defensoria pública, erigida na19

Constituição Federal de 1988 (CF) à condição de instituição
essencial à justiça, precisa preencher relevante espaço no
compromisso constitucional de redução das desigualdades, com22

promoção do integral acesso à justiça. Assim definida, cabe-lhe
não só a assistência judiciária, pois pouco, ou nada, valem
direitos formalmente reconhecidos, sem que se concretizem na25

vida das pessoas e dos grupos sociais. Aquilo de que se precisa,
de uma vez por todas, compreende igualmente um conjunto de
atividades extrajudiciais e de informação, extremamente28

imprescindível em um país de analfabetos e semianalfabetos,
com o intuito de proporcionar aos necessitados consciência de
seus direitos, fazendo-os se verem como partes integrantes31

desse país, ou seja, como cidadãos.
Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Com base nas informações apresentadas no texto, assinale a opção
correta.

A O Brasil não constitui, de fato, um governo de Estado
democrático, uma vez que necessita de ações promotoras da
redução do índice de desigualdades sociais.

B Constitui o escopo da defensoria pública o acesso integral à
justiça, o que se traduz na elevação do indivíduo analfabeto e
semianalfabeto à condição de cidadão.

C Como em todos os países em desenvolvimento, a população
brasileira não tem acesso à informação.

D Regimes democráticos de governo estorvam condutas
denotadoras de coação e de preconceito.

E No Brasil, a CF é elemento garantidor suficiente para asseverar
o tratamento igualitário dos cidadãos pelo Estado.

QUESTÃO 2

Considerando que as opções a seguir apresentam propostas de
reescrita dos trechos do texto indicados entre aspas, assinale a
opção que, além de estar gramaticalmente correta, mantém o
sentido original do texto.

A “Apesar das (...) de governo” (R.10-13): O regime democrático
de governo sempre foi considerado o mais adequado, não
obstante as disparidades conceituais, doutrinárias e de teses.

B “Cumpre acrescentar (...) instituições democráticas” (R.14-17):
Convém acrescentar que se evidencia claramente a
imprescindibilidade de aprimoramento das instituições
democráticas no confronto com a difícil busca da inclusão
social.

C “A despeito (...) em desenvolvimento” (R.1-4): Em face à
exaltação dos avanços econômicos do Brasil, este é ainda um
país em desenvolvimento.

D “com significativa (...) vida digna” (R.6-8): mais de 50% da
população brasileira nunca teve acesso a bons índices de
qualidade de vida, saúde e educação, o que equivale a dizer
que nunca fizeram jus a uma vida digna.

E “Ressalte-se (...) termo democracia” (R.9-10): Destaque-se a
divergência doutrinária no que pertine ao conceito de
democracia.

QUESTÃO 3

A respeito de aspectos sintáticos do texto, assinale a opção correta.

A O termo “direitos formalmente reconhecidos” (R.25) exerce
função de complemento de ambas as formas verbais “valem”
(R.24) e “concretizem” (R.25).

B A forma verbal “compreende” (R.27) concorda com o
respectivo sujeito: “um conjunto de atividades extrajudiciais e
de informação” (R.27-28).

C Na linha 16, o deslocamento do vocábulo “cristalina” para
imediatamente depois de “necessidade” não interfere no
sentido nem na estrutura sintática do trecho.

D Na linha 18, o vocábulo “que” retoma “linha de pensamento”
e pode, juntamente com a preposição que o antecede e sem
prejuízo gramatical ou de sentido para o texto, receber artigo
definido masculino e ser reescrito da seguinte forma: no qual.

E O pronome “lhe” (R.23) faz referência a “defensoria pública”
(R.19).

QUESTÃO 4

Quanto à pontuação empregada no texto, assinale a opção correta.

A A supressão da vírgula logo após “pública” (R.19) manteria a
correção gramatical e o sentido original do texto.

B As vírgulas que isolam o segmento “ou nada” (R.24) são
obrigatórias.

C O emprego de vírgula logo após o vocábulo “Brasil” (R.3)
manteria a correção gramatical do texto.

D Caso se desejasse intensificar a ênfase ao que se destaca no
texto, seria correto empregar vírgula logo após o termo
“Ressalte-se” (R.9).

E A vírgula empregada logo após o vocábulo “que” (R.15) é
obrigatória.
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Texto para as questões 5 e 6

O direito que se realiza pacificamente é o ideal —1

praticamente inatingível — de uma sociedade que se queira

justa. Justiça, a seu turno, exige efetivação de direitos

humanos, configuração da verdadeira cidadania, a qual4

abrange, obrigatoriamente, direitos civis, sociais e políticos;

adoção de políticas públicas amplas e eficazes. Justiça não é

simplesmente acesso ao Poder Judiciário, o qual, por mais7

estruturado e eficiente que seja, não a promove sozinho. 

Não se pode exercer, pacífica ou contenciosamente,

um direito de que não se sabe titular. E a grande maioria da10

população brasileira não exerce seus direitos simplesmente

porque os desconhece — o que é mais grave —, em uma

ignorância hábil para provocar grande parte das mazelas13

sociais que lotam os jornais brasileiros contemporâneos.

Dizimar tal ignorância é papel essencial da defensoria pública.
Amélia Soares da Rocha. Defensoria pública e igualdade material

no acesso à justiça. Internet: <www.adital.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 5

Com relação às ideias e à estrutura do texto, assinale a opção

correta.

A Não exercer os direitos que se tem por desconhecê-los é

bastante grave, segundo o texto, porque esse é um caso muito

difícil de ser resolvido.

B De acordo com o texto, a parcela da população brasileira que

não exerce seus direitos não tem acesso à defensoria pública.

C De acordo com o texto, justiça e Poder Judiciário são matérias

complementares.

D O texto é imparcial com relação ao tema tratado, limitando-se

a descrever os conceitos de direito e justiça; é, por isso,

essencialmente descritivo.

E O texto, por defender uma tese — a de que a cidadania só pode

ser exercida de forma plena quando os indivíduos têm

conhecimento de seus direitos e deveres —, é

predominantemente dissertativo-argumentativo.

QUESTÃO 6

Com relação ao vocabulário e à estrutura gramatical do texto,

assinale a opção correta.

A O trecho “pacífica ou contenciosamente” (R.9) apresenta ideias

opostas.

B O vocábulo desigualdades pode substituir “mazelas” (R.13) no

texto, mantendo seu sentido original e sua correção gramatical.

C Na linha 1, a palavra “ideal” é um adjetivo que caracteriza

“direito”.

D Na linha 7, a expressão “o qual” retoma “acesso ao Poder

Judiciário”.

E O pronome “a” em “não a promove sozinho” (R.8) retoma a

expressão “verdadeira cidadania” (R.4).

Texto para as questões de 7 a 9

A ideia de democracia tem seu nascedouro nas1

cidades-Estados gregas e consubstancia-se na tomada de
decisões mediante a participação direta dos cidadãos. Como se
pode depreender, o conceito era restrito, pois excluía, por4

exemplo, as mulheres e os escravos. Na trajetória da Grécia,
com sua experiência de democracia primária ou de assembleia,
ao mundo moderno, alguns fatores se apresentaram como7

inviabilizadores da participação política direta: número de
cidadãos, extensão territorial e tempo (noção cada vez mais
modificada diante dos avanços tecnológicos).10

Diante da impossibilidade de reunião de todos os
envolvidos — aqueles que, de alguma forma, sentem os
reflexos das decisões tomadas — e sendo cada vez mais13

urgente a tomada de decisões em tempo recorde, identificou-se
a necessidade de eleger representantes. Assim nasceu a
democracia representativa, com seus prós e contras.16

A rigor, em uma sociedade composta de milhares de
pessoas, apenas mediante a representação por um grupo
escolhido é possível que os diferentes interesses se façam19

presentes no momento de decidir; porém, é certo que nem
sempre esse grupo representa os interesses do todo e nem
sempre todos os interesses de uma sociedade plural chegam a22

ter representantes, ficando alguns alijados do processo
decisório. Um governo que se propõe como democrático busca
estabelecer mecanismos para que sejam garantidas ao máximo25

as possibilidades de os cidadãos participarem das decisões
políticas, mas há um “lado sombrio”, identificado por Robert
Dahl nos seguintes termos: “sob um governo representativo,28

muitas vezes os cidadãos delegam imensa autoridade arbitrária
para decisões de importância extraordinária.”. Segundo o autor,
as eleições periódicas garantem certo compromisso dos31

representantes com os representados, obrigam as elites a
“manter um olho na opinião do povo”. Apesar do “lado
sombrio”, a democracia alicerçada sobre o pilar da eleição34

periódica de representantes é a única viável nos Estados
contemporâneos.

Tatiana de Carvalho Camilher. O papel da defensoria pública

para a inclusão social rumo à concretização do estado

democrático de direito. Internet: <www.conpedi.org> (com adaptações).

QUESTÃO 7

Assinale a opção correta de acordo com as ideias apresentadas no
texto.

A O “lado sombrio” (R.27) do governo democrático é assim
denominado porque, nesse regime, os interesses dos cidadãos
podem estar sob a responsabilidade de indivíduos detentores
de poder excepcional.

B Da argumentação do texto, conclui-se que a realização de
eleições periódicas garante que os representantes escolhidos
cumpram os compromissos assumidos com os seus
representados.

C Nos dias de hoje, fatores como contingente populacional e
extensão territorial não obstam a participação direta dos
cidadãos nas decisões governamentais.

D A democracia representativa derivou da negligência de certos
grupos da sociedade nas decisões do Estado.

E A escolha de representantes no sistema de governo
democrático garante o atendimento às necessidades de toda a
população.
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QUESTÃO 8

Com relação à estrutura do texto e ao vocabulário nele empregado,
assinale a opção correta.

A A palavra indivíduos está implícita logo após o vocábulo
“alguns” no trecho “ficando alguns alijados do processo
decisório” (R.23-24).

B A substituição de “sobre” (R.34) por sob alteraria o sentido
original do texto, mas manteria sua coerência e sua correção
gramatical.

C O trecho entre travessões nas linhas 12 e 13 explica a
expressão “todos os envolvidos” (R.11-12).

D O vocábulo “recorde” (R.14) também poderia ser corretamente
grafado com acento — récorde.

E A substituição de “composta de” (R.17) por constituída de

acarretaria prejuízo de sentido ao texto.

QUESTÃO 9

Considerando as estruturas do texto, assinale a opção correta no que
diz respeito à concordância.

A As formas verbais “garantem” (R.31) e “obrigam” (R.32)
concordam com “eleições periódicas” (R.31).

B A inserção da forma verbal manterem no lugar de “manter”,
em “manter um olho na opinião do povo” (R.33), acarretaria
prejuízo sintático ao texto.

C A oração existia alguns fatores inviabilizadores parafraseia
de modo gramaticalmente correto o trecho “alguns fatores se
apresentaram como inviabilizadores” (R.7-8).

D Ainda que o vocábulo “necessidade” (R.15) estivesse
flexionado no plural, a forma verbal “identificou” (R.14)
deveria permanecer no singular.

E A alteração de “sejam garantidas” (R.25) para seja garantido

não interfere na correção gramatical do período.

QUESTÃO 10

Considerando as normas de redação oficial, assinale a opção
correta.

A Todos os expedientes oficiais devem seguir a mesma
diagramação.

B O uso do padrão culto da língua deve ser evitado nas redações
oficiais, pois dificulta o entendimento dos textos por parte da
população em geral.

C A redação de um documento oficial deve visar
primordialmente o entendimento da mensagem pelo seu
remetente, para quem, de fato, ela é importante.

D O registro de impressões pessoais nas comunicações oficiais
não deve ocorrer, ainda que o expediente apresente signatário
e destinatário identificados nominalmente.

E Como forma de uniformizar as comunicações oficiais,
emprega-se o mesmo vocativo em todas elas,
independentemente de seu destinatário.

QUESTÃO 11

Com relação ao sistema operacional e ao ambiente Linux, assinale

a opção correta.

A O Linux oferece a opção de que um novo usuário possa abrir

uma sessão de uso do ambiente para utilizar seus aplicativos

mesmo que outro usuário esteja logado no sistema.

B O Linux pode ser acessado a partir da área de trabalho do

Gnome apenas, pois o KDE é uma GUI que só pode ser

utilizada em computador que tiver instalado o Windows para

uso simultâneo.

C Debian é uma das distribuições do Linux mais utilizadas no

mundo; no entanto, sua interface não suporta a língua

portuguesa, sendo necessário conhecimento de inglês para

acesso.

D O Linux oferece facilidade de interação entre software de

diversas plataformas; no entanto, não permite que sejam

criados drivers de configuração para que outros hardware

possam rodar no Linux.

E O kernel é um software que se instala dentro do Linux e faz

com que o Linux possa ser distribuído gratuitamente.

QUESTÃO 12

Assinale a opção correta a respeito da edição de textos, planilhas e

apresentações em ambiente Linux.

A Um arquivo editado pelo BROffice em formato nativo pode ser

aberto por qualquer outro aplicativo do mercado, pois ele foi

feito para ser aberto e compatível com todos os ambientes, no

entanto o contrário não é verdadeiro.

B O Calc é uma ferramenta útil na construção de fórmulas

matemáticas para cálculo, possui as mesmas funcionalidades

do Excel da Microsoft, mas possui sintaxe de fórmulas

diferente das utilizadas por este.

C O BROffice é uma suíte de aplicativos que possui versões

específicas para Linux e para Windows; no entanto, para

executá-lo no Windows, é necessário fazer logoff e acessar o

Linux para utilizá-lo.

D No Impress, é possível criar uma nova apresentação de slides

e salvá-la no formato padrão nativo de arquivos para esse

aplicativo.

E Atualmente, o formato padrão dos arquivos do Writer é o

SXW, em substituição ao ODT, que apresentava diversas

limitações de compatibilidade. 
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QUESTÃO 13

Com relação ao uso e às opções do Mozilla Firefox, tendo como base a figura acima que mostra uma página acessada com esse navegador,
assinale a opção correta.

A Usando o botão , é possível ter acesso imediato aos dez sítios mais acessados em toda a Internet e ficar por dentro dos
principais acontecimentos. Também é possível configurar essa opção por assunto ou área temática, para se listar os principais sítios
correlatos.

B Na opção Código-Fonte, do menu , é possível ter acesso ao código html do documento e fazer alterações necessárias, caso
haja algum erro de carregamento na página.

C Por padrão, ao se clicar o botão , será aberta uma nova tela, com o mesmo conteúdo da tela mostrada na figura.

D A opção  da barra de menus exibe as versões anteriores das páginas do sítio da DPU, já publicadas.
E Caso um cadeado fechado tivesse sido apresentado no rodapé dessa página, ele indicaria que o Firefox está conectado a um servidor

web que provê suporte ao HTTP seguro.

QUESTÃO 14

Com relação aos aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações em ambiente Windows, assinale a opção correta.

A No modo de apresentação de slides do MSPowerPoint, que

pode ser acionado por meio da tecla � ou do botão ,
é possível visualizar os slides de uma apresentação em
conjuntos de quatro slides por tela. 

B Ao se inserir em um documento do Word um índice analítico,
é necessário que todas as entradas do índice estejam marcadas
por meio de um estilo específico.

C O comando Fórmula de uma tabela do Word permite acionar
o Excel para que possa ser incluída, dentro do documento, uma
tabela do Excel com campos pré-formatados para cálculos
numéricos.

D A extensão de arquivos .DOCX do Windows é uma alternativa
para que sejam salvos textos que possam ser abertos em outros
ambientes operacionais, como o Linux, por exemplo. 

E No Word, pode-se inserir uma quebra de página após a última

linha digitada teclando-se simultaneamente � e �.

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta a respeito de conceitos básicos,
ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet.

A O uso do modelo OSI permite uma melhor interconexão entre
os diversos protocolos de redes, que são estruturados em sete
camadas, divididas em três grupos: entrada, processamento e
saída.

B O correio eletrônico é um serviço de troca de mensagens de
texto, que podem conter arquivo anexado. Esse serviço utiliza
um protocolo específico denominado FTP.

C Um modem ADSL é um equipamento que permite que uma
linha telefônica seja compartilhada simultaneamente por
tráfego analógico de voz e outro digital de dados.

D Se a conta de e-mail está localizada em um servidor do tipo
Exchange Server, quando o usuário acessar as suas mensagens,
elas são automaticamente baixadas para a máquina usada pelo
usuário para fazer o acesso à conta, não ficando cópia das
mensagens acessadas nos servidor.

E Usando a ferramenta Telnet, pode-se verificar se uma máquina
está ou não no ar, e até mesmo obter o endereço IP dessa
máquina.
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QUESTÃO 16

É função da Defensoria Pública

A defender judicialmente e administrativamente os direitos e

interesses das populações indígenas.

B promover a ação penal pública.

C promover, prioritariamente, a solução judicial dos conflitos em

favor dos mais necessitados.

D exercer com exclusividade a curadoria especial.

E exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos,

coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do

consumidor, conforme previsto na CF. 

QUESTÃO 17

A Defensoria Pública

A tem, por primazia, o objetivo de promover o bem de todos, sem

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou de quaisquer

outras formas de discriminação.

B é dirigida pelo ministro da Justiça.

C tem por princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade

e a independência funcional.

D tem por função gerenciar os sistemas internacionais de

proteção dos direitos humanos.

E defere aos seus membros, com fulcro na LC 80, a prerrogativa

de se manifestar por cota em autos judiciais, não nos

administrativos.

QUESTÃO 18

Os membros da Defensoria Pública da União (DPU)

A podem participar de sociedade comercial, exceto como cotista.

B gozam de independência funcional.

C não podem exercer a advocacia.

D sujeitam-se, precipuamente, ao regime da Lei n.º 8.112/1990.

E devem ter idade mínima de 35 anos.

QUESTÃO 19

As prerrogativas e garantias deferidas aos defensores públicos

(DPs) da União incluem

A a inamovibilidade, salvo se apenados com remoção

compulsória.

B o direito de recolhimento a prisão especial ou a sala de Estado

Maior, mesmo após sentença condenatória transitada em

julgado.

C a autoridade para requisitar força policial para assegurar a

incolumidade física dos membros da DPU, quando estes se

encontrarem ameaçados em razão do desempenho de suas

atribuições institucionais.

D o poder para determinar correições extraordinárias.

E a autoridade para convocar o Conselho Superior da DPU.

QUESTÃO 20

No que concerne aos DPs da União, assinale a opção correta.

A Entre as funções dos DPs da União, inclui-se representar a

parte em feito administrativo ou judicial, independentemente

de mandato, mesmo nos casos para os quais a lei exija poderes

especiais.

B DPs da União podem requisitar, de autoridade pública ou

privada e de seus agentes, exames, certidões, perícias,

vistorias, diligências, processos, documentos, informações,

esclarecimentos e providências necessários ao exercício de

suas atribuições.

C Os DPs da União possuem vitaliciedade.

D É livre o ingresso dos DPs da União em estabelecimentos

policiais, prisionais e de internação coletiva, desde que

previamente agendado.

E Aos DPs da União é reservado o mesmo tratamento concedido

aos magistrados e demais titulares dos cargos das funções

essenciais à justiça.

QUESTÃO 21

Com relação à classificação das normas constitucionais, assinale a

opção correta.

A Muitas vezes, uma regra prevista na Constituição utiliza

expressões como nos termos da lei e na forma da lei,

evidenciando não ter aplicabilidade imediata. São as chamadas

normas constitucionais de eficácia contida.

B Normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas por

meio das quais o legislador constituinte regulou

suficientemente os interesses relativos a determinada matéria,

mas deixou margem à atuação restritiva por parte da

competência discricionária do poder público, nos termos em

que a lei estabelecer ou nos termos dos conceitos gerais por ele

enunciados.

C As normas constitucionais de eficácia plena são completas, não

necessitando de qualquer outra disciplina legislativa para terem

total aplicabilidade. Entre elas, encontram-se, por exemplo, as

declaratórias de princípios organizativos (ou orgânicos), que

contêm esquemas gerais e iniciais de estruturação de

instituições, órgãos ou entidades.

D Normas constitucionais de eficácia contida têm aplicação

direta e imediata, mas possivelmente não integral, pois, embora

tenham condições de produzir todos os seus efeitos, podem ter

sua abrangência reduzida por norma infraconstitucional. Como

regra geral, elas criam órgãos ou atribuem competências aos

entes federativos.

E A eficácia da norma contida pode ser restringida ou suspensa

pela incidência de outras normas constitucionais, a exemplo da

liberdade de reunião, que, mesmo consagrada no art. 5.º da

Constituição Federal de 1988 (CF), está sujeita a restrição ou

suspensão em períodos de estado de defesa ou de sítio.
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QUESTÃO 22

É comum o emprego da expressão jurisdição constitucional

para designar a sindicabilidade desenvolvida judicialmente tendo

por parâmetro a CF e por hipótese de cabimento o comportamento

em geral, principalmente, do poder público, contrário àquela norma

paramétrica.

A fiscalização do cumprimento da CF tem como

pressuposto básico a ideia desta como conjunto normativo

fundamental, que deve ser resguardado em sua primazia jurídica,

vale dizer, em que se impõe a rigidez constitucional. Requer-se,

ainda, a CF em sentido formal.
André Ramos Tavares. Curso de direito

constitucional, 6.ª ed., p. 240 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial, assinale a opção

correta, acerca do controle de constitucionalidade.

A A inconstitucionalidade formal se verifica quando a lei ou ato

normativo apresenta algum vício em seu processo de formação.

O desrespeito a uma regra de iniciativa exclusiva para o

desencadeamento do processo legislativo constitui exemplo de

vício formal objetivo.

B O controle de constitucionalidade preventivo é realizado

durante a etapa de formação do ato normativo, com o objetivo

de resguardar o processo legislativo hígido. Caso haja proposta

de emenda constitucional tendente a abolir direito fundamental,

qualquer dos legitimados poderá ajuizar, ainda durante o

processo legislativo, ação direta de inconstitucionalidade para

impedir o trâmite dessa emenda.

C O sistema jurisdicional instituído com a Constituição Federal

de 1891, influenciado pelo constitucionalismo norte-

americano, acolheu o critério de controle de

constitucionalidade difuso, ou seja, por via de exceção, que

permanece até a Constituição vigente. No entanto, nas

constituições posteriores à de 1891, foram introduzidos novos

elementos e, aos poucos, o sistema se afastou do puro critério

difuso, com a adoção do método concentrado.

D A CF mantém regra segundo a qual somente pelo voto de dois

terços de seus membros ou dos membros do respectivo órgão

especial podem os tribunais declarar a inconstitucionalidade de

lei ou ato normativo do poder público. Essa norma se refere à

reserva de plenário.

E A inobservância da competência constitucional de um ente

federativo para a elaboração de determinada lei enseja a

declaração da inconstitucionalidade material do ato normativo.

QUESTÃO 23

Conforme o art. 6.º, da Lei Complementar n.º 70/1991, é prevista

para as sociedades civis de prestação de serviços de profissões

legalmente regulamentadas, isenção do recolhimento de

contribuição para o financiamento da seguridade social. O art. 56

da Lei Ordinária n.º 9.430/1996, no entanto, revogou referida

isenção. Tendo por base essa situação e levando em consideração

o princípio constitucional da hierarquia das normas e a

jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a opção correta. 

A A revogação é válida, pois, consoante regra geral de direito

intertemporal, lei posterior revoga lei anterior.

B Não havendo hierarquia entre lei complementar e lei ordinária,

o conflito não se resolve por critérios hierárquicos, e sim pela

análise de critérios constitucionais acerca da materialidade

própria de cada uma dessas espécies normativas.

C A referida revogação é inválida, pois a lei complementar é

hierarquicamente superior à lei ordinária, não podendo por ser

suprimida.

D A revogação é válida, pois a lei ordinária é hierarquicamente

superior à lei complementar, extinguindo-a do mundo jurídico

quando ambas forem incompatíveis entre si.

E A revogação é inválida, pois lei complementar e lei ordinária

são espécies normativas materialmente distintas, cabendo à

primeira regulamentar no plano infraconstitucional as matérias

constitucionais mais relevantes, como aquelas relacionadas aos

direitos fundamentais.

QUESTÃO 24

Considerando os direitos fundamentais contidos na CF, assinale a

opção correta.

A Todos têm direito a receber dos órgãos públicos quaisquer

informações de seu interesse particular, ou de interesse

coletivo ou geral, que têm de ser prestadas no prazo da lei, sob

pena de responsabilidade.

B A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas

independem de autorização, sendo vedadas a dissolução

compulsória dessas instituições ou a suspensão de suas

atividades.

C A CF assegura plena liberdade para o exercício de trabalho,

ofício ou profissão, sendo vedadas restrições de qualquer

natureza.

D Os tratados e convenções internacionais acerca dos direitos

humanos que forem aprovados, em cada casa do Congresso

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos

respectivos membros, serão equivalentes às emendas

constitucionais.

E No caso de iminente perigo público, a autoridade competente

poderá fazer uso de propriedade particular, assegurada ao

proprietário indenização, independentemente da ocorrência de

dano.
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QUESTÃO 25

A respeito dos princípios e normas que regem a administração
pública brasileira, assinale a opção correta.

A O princípio da irredutibilidade dos vencimentos alcança todos
os servidores, inclusive os que não mantêm vínculo efetivo
com a administração pública.

B A proibição constitucional de acumular cargos públicos
alcança os servidores de autarquias e fundações públicas, mas
não os empregados de empresas públicas e sociedades de
economia mista.

C O princípio da publicidade se verifica sob o aspecto da
divulgação externa dos atos da administração, não propiciando
o conhecimento da conduta interna dos agentes públicos.

D Apenas os brasileiros, por preencherem os requisitos
estabelecidos em lei, podem assumir cargos, empregos e
funções públicas.

E O servidor público da administração direta, autárquica e
fundacional, no exercício de mandato eletivo federal, estadual
ou distrital, fica afastado de seu cargo, emprego ou função, e
pode optar pela sua remuneração.

QUESTÃO 26

Com relação aos atos administrativos, assinale a opção correta.

A No que se refere às espécies de atos administrativos, a
aprovação e a homologação são atos administrativos com igual
significado e extensão.

B Valendo-se de seu poder de autotutela, a administração pública
pode anular o ato administrativo, sendo que o reconhecimento
da desconformidade do ato com a lei produz efeitos a partir da
própria anulação.

C Pelo atributo da presunção de veracidade, a validade do ato
administrativo não pode ser apreciada de ofício pelo Poder
Judiciário.

D Os atos administrativos discricionários, por sua própria
natureza, não admitem o controle pelo Poder Judiciário.

E Quanto à exequibilidade, o denominado ato administrativo
perfeito é aquele que já exauriu seus efeitos, tornando-se
definitivo e não podendo mais ser impugnado na via
administrativa ou na judicial.

QUESTÃO 27

No que se refere ao processo administrativo e aos poderes da
administração, assinale a opção correta.

A Prevalece no processo administrativo a aplicação do princípio
da tipicidade, pelo qual a configuração de infração de natureza
administrativa depende de descrição precisa na lei.

B O princípio da gratuidade não se aplica ao processo
administrativo, considerando-se a necessidade de cobertura das
despesas decorrentes da tramitação.

C O princípio da obediência à forma e aos procedimentos tem
aplicação absoluta no processo administrativo, razão pela qual
os atos do referido processo sempre dependem de forma
determinada.

D O denominado princípio da oficialidade não tem aplicação no
âmbito do processo administrativo, pois a instauração do
processo depende de provocação do administrado.

E O poder disciplinar é aquele pelo qual a administração pública
apura infrações e aplica penalidades aos servidores públicos e
a pessoas sujeitas à disciplina administrativa,  sendo o processo
administrativo disciplinar obrigatório para a hipótese de
aplicação da pena de demissão.

QUESTÃO 28

Quanto à responsabilidade civil da administração, assinale a opção

correta.

A A teoria da irresponsabilidade do Estado é aplicável no direito

brasileiro.

B O nexo de causa e efeito não constitui elemento a ser aferido

na apuração de eventual responsabilidade do Estado.

C O Brasil adotou a teoria da responsabilidade subjetiva do

Estado, segundo a qual a administração pública somente

poderá reparar o prejuízo causado a terceiro se restar

devidamente comprovada a culpa do agente público.

D A reparação do dano, na hipótese de prejuízo causado a

terceiros pela administração, pode ser feita tanto no âmbito

administrativo quanto no judicial.

E As empresas prestadoras de serviços públicos não respondem

pelos prejuízos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a

terceiros. Em tal hipótese, o ressarcimento do terceiro

prejudicado deve ser feito diretamente pelo agente causador

do dano.

QUESTÃO 29

Acerca da administração indireta na organização administrativa

brasileira, assinale a opção correta.

A A sociedade de economia mista pode ser organizada sob

quaisquer das formas admitidas em direito.

B As autarquias estão sujeitas a controle administrativo exercido

pela administração direta, nos limites da lei.

C A empresa pública é pessoa jurídica de direito privado

organizada exclusivamente sob a forma de sociedade anônima.

D A autarquia é pessoa jurídica de direito público dotada de

capacidade política.

E A fundação instituída pelo Poder Público detém capacidade de

autoadministração, razão pela qual não se sujeita ao controle

por parte da administração direta.

QUESTÃO 30

De acordo com o disposto na Lei n.º 8.112/1990, na hipótese de

inassiduidade habitual, a penalidade disciplinar a ser aplicada ao

servidor público é de

A suspensão de até 30 dias.

B multa.

C suspensão de até 15 dias.

D demissão.

E advertência.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Em organizações que operam por meio de várias modalidades

profissionais, a organização do processo de trabalho pode apresentar

uma integração disciplinar predominantemente multi ou

pluridisciplinar, o que a diferencia do processo de trabalho realizado

em equipes. A respeito de equipes interprofissionais, assinale a opção

correta. 

A Do ponto de vista quantitativo, o trabalho em equipe constituída

de profissionais de diferentes áreas é mais produtivo que o

trabalho realizado por indivíduos que trabalham isoladamente.

B A educação interprofissional baseia-se na proposta de que

profissionais aprendem juntos sobre o trabalho conjunto e sobre

as especificidades de cada profissão, com o objetivo de melhorar

a qualidade no cuidado ao paciente.

C No âmbito do trabalho em equipe, as competências devem ser

divididas em competências exclusivas de cada profissão e

competências colaborativas, estas essenciais ao trabalho em

conjunto.

D Nos ambientes em que atuam equipes interprofissionais, falhas

ou erros não são utilizados para a defesa de interesses

particulares, como, por exemplo, a luta política entre profissões.

E O corporativismo é uma das características essenciais ao

trabalho interprofissional, pois promove a coesão profissional

em torno de práticas socialmente estabelecidas.

QUESTÃO 32

No que se refere às relações interpessoais em equipes

interprofissionais, assinale a opção correta.

A O ambiente de trabalho interfere no comportamento das pessoas,

o que, por sua vez, influencia nas relações interpessoais e,

supostamente, nos resultados das empresas; por isso, é o fator

que mais contribui para a existência de conflitos nas

organizações. 

B Nas equipes de trabalho, em decorrência de sua estrutura, a

dependência entre os seus membros está diretamente relacionada

ao grau de conflito entre eles.

C Fenômeno inerente ao contexto das organizações e das equipes,

o conflito intragrupal associa-se, estritamente, a aspectos

negativos como a redução da coesão grupal e à diminuição dos

níveis de desempenho.

D As equipes de trabalho são compostas por pessoas com

percepções, valores e ideias diferentes, mas isso não significa

que essas equipes, necessariamente, passarão por fases de

conflito.

E Como as equipes são consideradas unidades mais complexas que

os grupos, por haver maior nível de inter-relação entre os

membros, elas tornam-se mais suscetíveis a conflitos

interpessoais. 

QUESTÃO 33

Assinale a opção correta, com relação a equipes interprofissionais.

A As pesquisas com equipes interprofissionais indicam que é

fácil o acordo sobre os limites do poder de influência entre os
profissionais, ou mesmo sobre os limites individuais na

deliberação conjunta entre os distintos especialistas.

B Em equipes interprofissionais, a possibilidade de o

profissional se tornar resistente a mudanças e a opiniões
discordantes é praticamente inexistente, já que o conflito,

precursor da mudança, se torna a regra para que o trabalho se
concretize.

C O trabalho em equipes interprofissionais independe de
mudança no processo de formação dos profissionais, pois a

formação técnica os torna capazes de prestar atenção integral
e humanizada às pessoas.

D É comum o profissional que atua em equipes
interprofissionais, tão logo inicie o trabalho, desconstruir a

identidade característica de seu núcleo de especialidade, o
que facilita a interação em espaços interdisciplinares.

E O atual estágio de conhecimento sobre equipes
interprofissionais permite afirmar que nenhum especialista,

de modo isolado, pode assegurar uma abordagem integral dos
problemas de saúde, por exemplo. 

QUESTÃO 34

Os conflitos intragrupos podem ser classificados em conflitos de

tarefas ou de relacionamento. Acerca desse assunto, assinale a
opção correta. 

A É fácil distinguir o conflito de tarefas do conflito de

relacionamento: a percepção individual da existência de tais
fenômenos é delimitador eficaz da origem e da natureza do

conflito.

B Geralmente, o conflito de relacionamento influencia o

desempenho efetivo da equipe de forma tão negativa quanto
os conflitos de tarefa.

C Níveis elevados de satisfação e comprometimento dos
membros com as equipes influenciam positivamente a crença

desses membros de que a equipe é efetiva, bem como a
negociação e a cooperação entre esses membros e a

administração dos conflitos que surgem durante os processos
de trabalho.

D Quando vivenciam altos níveis de interdependência de
resultados, os membros da equipe são capazes de

compreender que os colegas constituem peças fundamentais
na consecução dos objetivos de trabalho propostos, o que

minimiza os conflitos no grupo.

E Não se observa relação negativa entre conflitos intragrupais,

interdependência de tarefas e características afetivas da
equipe.
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QUESTÃO 35

Em relação aos conflitos característicos das relações interpessoais e
grupais, assinale a opção correta.

A A existência do ciclo de atividades-interações-sentimentos
depende da competência técnica dos envolvidos na relação, e
não pode influenciá-la a ponto de afetar a quantidade e a
qualidade do trabalho.

B A ausência de qualquer tipo de conflito indica bom ambiente,
boas relações e, no caso das organizações, competência.

C A administração de conflitos consiste exatamente na escolha e
na implantação das estratégias mais adequadas para se evitar
conflitos no contexto das relações humanas.

D A mediação e a arbitragem são formas de resolução de conflitos
que dependem da atuação de uma terceira pessoa não envolvida
diretamente no conflito.

E Experimentos com grupos sociais mostram que reduzir a
interdependência de funções e desvincular atuação de metas
comuns, eliminando-se os objetivos de ordem superior, são
ações que promovem a cooperação nas relações intergrupais. 

QUESTÃO 36

Com relação a trabalho em equipe e relações humanas, assinale a
opção correta. 

A Na constituição de equipe interprofissional, a afinidade entre os
membros é o único parâmetro a ser utilizado para avaliar a
adequação do trabalho em equipe.

B A despersonalização, comportamento defensivo no local de
trabalho, consiste em tratar as pessoas como objetos, distanciar-
se dos problemas, não considerar as idiossincrasias de
determinadas pessoas ou o impacto dos eventos sobre elas.

C O trabalho em equipe gera conflitos de relações interpessoais,
denominados conflitos disfuncionais, que ocorrem estritamente
porque os indivíduos possuem percepções, crenças e valores
diferentes, os quais são naturalmente incompatíveis com o
trabalho em conjunto.

D No trabalho em equipe interprofissional, a presença de diversas
especializações contribui para a diluição de competências e
atribuições profissionais.

E Para que sejam evitados os conflitos de relacionamento
interpessoal nas equipes, os indivíduos devem trabalhar em lócus
diferenciados e apresentar atitudes de lealdade, obediência,
dedicação, disciplina e colaboração para com os superiores. 

QUESTÃO 37

Ivone apresenta-se muito queixosa e sedutora,
indiferentemente da relação que mantém com as pessoas, ou da
circunstância onde se encontra, seja no corredor ao sair da terapia,
seja na família, acolhendo críticas ou aprovações, conta seus
problemas para todas as pessoas que encontra. Muito inquieta,
estabelece rapidamente familiaridade com esses terceiros que
encontra em seu caminho. Muito intolerante à frustração, tem acessos
de raiva e rupturas relacionais frequentes, com mágoas e tendência a
se fazer de vítima. Com humor oscilante, ora ela se julga sem
atrativos, ora se acha cheia de charme.

No caso hipotético apresentado acima, identifica-se o transtorno de
personalidade

A histriônica.
B dependente.
C limite.
D narcísica.
E de conduta ao fracasso.

QUESTÃO 38

Celso se diz um visionário, iluminado, inspirado,
caracterizando fenômenos de despersonalização que lhe fazem
duvidar da realidade habitual e que o levam a desenvolver crenças
sobrenaturais. Sentimentos abundantes, recorrentes e
incontroláveis de dejà-vu fazem-no crer que volta a uma época
anterior, ou que pode pressentir o futuro e adivinhar pensamentos.
Marcado por uma errância, sem teto nem lei, ele é solitário. Mais
que isolado e distante, Celso se apresenta excêntrico, bizarro,
sempre antecipando a ocorrência de um evento dramático.

No caso hipotético em tela, Celso apresenta características de

A antissocialismo.
B personalidade esquizotípica.
C estado alterado de consciência.
D personalidade esquizoide.
E personalidade evitante.

QUESTÃO 39

Paula, com dezesseis anos de idade, se diz muito cansada,
angustiada, tendo comportamentos repetitivos, visando manter a
ordem e a limpeza das coisas em sua casa, onde vivem sua mãe e
seus dois irmãos menores, que para ela são muito desorganizados,
lhe dando mais trabalho para deixar tudo limpo. Ela levanta-se
várias vezes à noite para verificar se a porta de casa está trancada
e se os tapetes estão em seus devidos lugares. Evita sair de casa,
não inclui a diversão em sua vida, quase não fala nem oferece
acesso aos que a procuram para um contato social. Ela, que
sempre gostou muito da escola, obtendo excelentes notas, irrita-se
com frequência ao pensar no vestibular, que lhe exige fazer uma
escolha de profissão, chegando a ficar muito desanimada com as
aulas.

De acordo com o quadro hipotético acima apresentado, Paula
enquadra-se no grupo de personalidade

A borderline.
B depressiva.
C obsessiva.
D paranoica.
E passivo-agressiva.

QUESTÃO 40

Segundo a classificação DSM-IV dos transtornos de
personalidade, os sujeitos que manifestam dramatização,
emotividade ou condutas excêntricas, encontram-se no grupo de
personalidades

A antissocial, limite, histriônica e narcísica.
B narcísica, dependente e paranoica.
C paranoica, esquizoide e esquizotípica.
D evitantes, dependentes e obsessiva.
E histriônica, obsessiva e esquizoide.

QUESTÃO 41

É consenso que a psicogênese referente a antecedentes de carência
materna prolongada e de maus tratos repetidos, incluindo abuso
sexual por um adulto próximo, ou por ter assistido ou sofrido
violência física na família, onde o protetor se revela um
perseguidor, resultando na incerteza permanente quanto aos
próprios sentimentos e aos dos outros, corresponde ao tipo de
personalidade 

A dependente.
B anancástica.
C histriônica.
D limite.
E antissocial.
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QUESTÃO 42

Assinale a opção correspondente à sequência que configura o sintoma

e a defesa das estruturas neurótica e psicótica, respectivamente.

A obsessão/clivagem e esquizofrenia/repressão

B depressão/negação e idealização/fusão

C narcisismo/projeção e delírio/introjeção

D compulsão/recalque e despersonalização/ foraclusão

E conversão somática/formação reativa e alucinação/regressão

QUESTÃO 43

Assinale a opção correta quanto aos fenômenos de desrealização e de

despersonalização.

A Na despersonalização, o sentimento de existir está colocado à

prova, mas a imagem do corpo está preservada.

B A desrealização e a despersonalização são fenômenos exclusivos

da estrutura psicótica. 

C O adolescente está mais vulnerável aos episódios de

despersonalização.

D O fenômeno da desrealização corresponde à sensação de

estranheza em relação a uma parte do próprio eu.

E Nos fenômenos da estranheza, o mecanismo de defesa em jogo

é o recalcamento.

QUESTÃO 44

Assinale a opção correta quanto ao diagnóstico diferencial entre as
psicoses infantis e outros distúrbios invasivos do desenvolvimento.

A A síndrome de Rett ocorre preferencialmente no sexo masculino
e é identificada entre o quinto e o trigésimo mês de vida, com
deficit no desenvolvimento e aceleração do crescimento
craniano.

B Os transtornos abrangentes não especificados iniciam-se em
idades variadas, com prevalência no sexo feminino e com forte
comprometimento da sociabilidade, da cognição e da
comunicação.

C A síndrome de Asperger é reconhecida após os dois anos de
idade, com prevalência nos meninos, deficit na sociabilidade,
inteligência próxima da normalidade e alta associação com as
convulsões.

D Os transtornos desintegrativos são reconhecidos depois dos
dois anos de idade, com prevalência nos meninos, padrões de
sociabilidade e comunicação empobrecidos, sem associação a
convulsões.

E Para Jerusalinky, a estruturação subjetiva que ocorre na infância
é provisória, razão por que as psicoses infantis muito precoces
não devem ser consideradas como definitivas.

QUESTÃO 45

Ana, com 46 anos de idade, foi submetida a consulta
psicológica, levada por uma vizinha, que a encontrou muito
debilitada, trancada em casa, onde mora só, sem se alimentar e
sem dormir, não sabendo precisar o tempo, mas sua fragilidade e
apatia sugerem vários dias nessa situação, extremamente solitária.
Antes dos três anos de idade, Ana perdeu a mãe, que passara mais
de dois anos na cama com um tumor cerebral, situação que deixou
Ana sem os cuidados da mãe nos primeiros meses de sua vida.
Desde então, se julga coisa nenhuma, não sabe quem é,
estranhando a própria imagem, manifesta sua desilusão quanto à
felicidade, dizendo que para ela não há remédio. O pai, um
executivo muito dedicado ao trabalho, também se ausentou. Ana
ficou aos cuidados de uma avó muito entristecida, que jamais
aceitou a perda da filha. Até os dias atuais, Ana tem uma vida
solitária e traz consigo a dor de quem nunca se engana, como
consequência de nunca ter-se sentido amada. 

Com referência ao caso hipotético em tela e ao diagnóstico
diferencial entre depressão e melancolia, assinale a opção correta.

A A melancolia, que é outra denominação dada para os antigos
sintomas da neurose, caracteriza-se pela falta de implicação
do sujeito em seu destino e por uma tristeza típica de quem
acha que não pode mudar.

B O fato de Ana ter sofrido falta excessiva no primeiro tempo
de sua constituição psíquica, pela carência dos cuidados
maternos, indica melancolia.

C O fato de Ana, em função do seu quadro depressivo, não ter-
se sentido amada, não saber quem é, estranhar a própria
imagem e crer que não há solução para ela é compatível com
o diagnóstico de depressão.

D Ana, encontra-se em estado depressivo, manifestado pela
falta de ilusão com pessimismo quanto à mudança dos
sintomas que a paralisa; para ela, a falta é devastadora.

E Ana apresenta um quadro de depressão que, em sua estrutura
neurótica, se expressa por uma conjunção particular à mãe,
sem poder triunfar sobre o pai, o qual está tão engrandecido
que não há lugar para o sujeito.

QUESTÃO 46

Iara refere ter medo de avião e de elevador, situações que
lhe causam palpitações, transpirações e secura da boca só de

pensar em se encontrar em uma delas. Todas as vezes que se
obrigou a entrar em um elevador, acreditou que fosse parar de

respirar, sentindo, ao mesmo tempo, muita náusea. Em relação ao
avião, nunca quis tentar. Pensa que seus medos são invenções de

suas ideias, mas assim que tem contato com essas situações vem
o medo de morrer, que a deixa sem graça, deprimida e paralisada.

O caso hipotético acima descrito é compatível com o diagnóstico

de

A fobia específica de situações.

B transtorno dissociativo de conversão.

C transtorno obsessivo-compulsivo.

D episódio depressivo com transtorno somático.

E transtorno de humor.
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QUESTÃO 47

Assinale a opção correta quanto à concepção psicanalítica acerca da

dependência química.

A Mesmo considerando a incurabilidade da toxicomania, o
psicanalista trata as dependências químicas.

B Segundo Freud, ao usar drogas o sujeito visa de forma
masoquista aumentar a dor de existir.

C O dependente químico visa preservar a incompletude humana
desfazendo-se do objeto ideal.

D As toxicomanias de suplemento referem-se à formação de uma
prótese narcísica.

E A droga assume uma função paradoxal na vida psíquica e na
busca do sujeito por uma autodestruição.

QUESTÃO 48

Assinale a opção correta acerca do tratamento da toxicomania.

A Uma estratégia utilizada para o tratamento das toxicomanias é

realizar o deslocamento da compulsão por um objeto para outro.

B A determinação expressa de abstinência, ou a presença efetiva

da lei, promove novo posicionamento do sujeito na sua relação
com a droga, a ponto de eliminá-la.

C No tratamento da toxicomania, é necessário agir de forma
diretiva, estabelecendo, por exemplo, a proibição de o paciente

frequentar os mesmos lugares e se relacionar com as mesmas
pessoas de antes.

D O dependente químico ou o usuário de drogas se distingue do
toxicômano, o qual não estabelece uma relação de dependência

que prejudique sua vida em família, nos estudos e no trabalho.

E Uma das ferramentas mais eficazes do tratamento para reduzir

o consumo de drogas é a informação acerca da ilegalidade, dos
prejuízos acarretados e, uma vez passado o seu efeito, de sua

ineficácia.

QUESTÃO 49

Assinale a opção correta com relação aos momentos de crise que
levam o toxicômano a demandar um tratamento.

A Quando encara a drogadição não como uma fuga do sofrimento,
e sim como uma estratégia de vida controlável, o sujeito não é
considerado um toxicômano.

B Um sujeito se reconhece como usuário de drogas quando
percebe que a vida sem a droga é insuportável e que ele sofreu
graves perdas em função dela.

C As demandas de reparação ocorrem quando o sujeito, motivado
pelo sentimento de ódio, recusa-se a reparar os danos que causou
aos outros.

D Quando percebe que o prazer obtido com a droga não compensa
os danos, mesmo sem considerar doentia sua relação com a
droga, o sujeito decide se tratar.

E As demandas de conciliação advêm dos sujeitos que desejam
obter o controle sobre o uso de drogas sem precisar abrir mão
delas.

QUESTÃO 50

Assinale a opção correta quanto ao programa de redução de danos

no tratamento da toxicomania.

A A redução de danos, também denominada prática de troca de

seringas, tem como princípio o respeito aos usuários de

drogas e suas demandas específicas.

B É uma estratégia de redução de danos a prescrição feita por

médicos de opiáceos aos drogadictos, como uma gratificação

até que se possa realizar a abstinência.

C O programa de redução de danos regulamenta, estritamente,

o uso de drogas em coffe-shops e a instalação de máquinas

fornecedoras de seringas.

D Na redução de danos, propõem-se esquemas de proteção,

eliminando a exigência da abstinência.

E O profissional que atua em programa de redução de danos vai

ao local onde o usuário utiliza drogas em grupos e se insere

para orientar acerca do uso limpo e de exames médicos.

QUESTÃO 51

Com relação a entrevista clínica, assinale a opção correta.

A Buscando saber mais acerca da representação psíquica e da

nomeação, o psicólogo acolhe o outro como objeto social.

B No âmbito da pesquisa clínica sobre a função do eu na

constituição psíquica de crianças autistas, o psicólogo dirige-

se ao outro como sujeito.

C Na pesquisa sobre a relação entre a escolha do governante e

o nível social, o psicólogo acolhe a pessoa como um objeto

de estudo sobre as eleições.

D Nas pesquisas acerca da linguagem de sinais para os surdos

e mudos, o psicólogo dirige-se ao outro como objeto do

simbólico.

E No quadro de uma pesquisa sobre a relação entre o psíquico

e o somático, o psicólogo dirige-se ao paciente como objeto

de estudo da relação entre mente e corpo.

QUESTÃO 52

Assinale a opção correta quanto ao objetivo da entrevista.

A A entrevista diagnóstica é parte da avaliação clínica que

inclui o uso de testes psicológicos.

B A entrevista de pesquisa pode ser feita com ou sem o termo

de consentimento livre e esclarecido.

C A entrevista de desligamento ocorre no pedido de demissão

do funcionário ou na alta do paciente.

D Na entrevista de encaminhamento o entrevistador estabelece

um plano de tratamento.

E As técnicas de entrevistas psicoterápicas advêm da

intervenção psicológica na abordagem rogeriana.
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QUESTÃO 53

Na entrevista de devolução,

A a devolução conclui-se com a definição do sintoma que motivou

a queixa inicial.

B o entrevistador explica o que é o psicodiagnóstico e indica a

terapêutica mais adequada.

C o entrevistador não explica sobre a composição e sim sobre a

condução do processo de avaliação.

D a devolução se inicia com os aspectos mais comprometidos do

paciente.

E o uso de termos técnicos ajuda a explicar os sintomas percebidos

durante a avaliação.

QUESTÃO 54

Assinale a opção correta quanto às recomendações para a entrevista
psicológica, segundo Erickson.

A Ao final de cada sessão, o entrevistador solicita que o

entrevistado sintetize o que foi abordado.

B Para indicar sua atenção, o entrevistador pode completar as

frases do entrevistado.

C Para incentivar a fala, o entrevistador pode discutir sobre os

pontos de vista com o entrevistado.

D O tempo de entrevista e a quantidade de assuntos devem ser

ilimitados.

E Quando os silêncios forem longos, o entrevistador poderá

retomar o tópico anterior.

QUESTÃO 55

No que se refere aos transtornos de personalidade, de acordo com o
DSM-IV, consideram-se comorbidade

A as preocupações exageradas com o corpo.

B os quadros depressivos e o abuso de álcool e(ou) drogas.

C os transtornos conversivos.

D as alucinações auditivas e visuais.

E as preocupações exageradas com doenças e medicações.

QUESTÃO 56

Segundo Kernberg, há relutância dos profissionais de saúde em
diagnosticar crianças e adolescentes com transtorno de personalidade,
porque

A as crianças, normalmente, têm comportamentos agressivos,
independentemente de apresentarem algum transtorno.

B a criança, ou o adolescente, não apresenta sintomas que
caracterizariam o transtorno.

C tal diagnóstico implica gravidade e os convênios de saúde ainda
não proporcionam, por esse motivo ou diagnóstico, atendimento
a pacientes dessa faixa etária.

D não existem parâmetros para avaliá-los.
E é consenso que a personalidade da criança ainda está em

formação, podendo, no futuro, não desenvolver o transtorno de
personalidade. 

QUESTÃO 57

Segundo o DSM-IV, o transtorno da personalidade esquizotípica
distingue-se do transtorno de personalidade esquizoide 

A pelas distorções cognitivas e(ou) da percepção.
B pelo distanciamento social.
C pelo distanciamento afetivo.
D pelo comportamento agressivo.
E pelas tentativas de suicídio recorrentes.

QUESTÃO 58

Os pacientes bipolares

A do tipo bipolar I podem apresentar sintomas psicóticos.
B têm seu diagnóstico confundido mais com transtornos

dissociativos que com transtorno depressivo maior.
C não são tratáveis com psicoterapia.
D apresentam os sintomas somente na idade adulta.
E têm, na psicoeducação, a forma mais adequada de tratamento.

QUESTÃO 59

Com relação ao suicídio, é correto afirmar que

A os profissionais de saúde que não conseguiram prever que
seus pacientes estavam prestes a cometer tal ato,
negligenciaram seus pacientes.

B é determinado sempre por estados alterados de consciência.
C quem diz que vai se matar, realmente não o faz.
D os meios de comunicação não deveriam veicular notícias

sobre o assunto.
E a Organização Mundial de Saúde atesta que está entre as dez

principais causas de morte na maioria dos países.

QUESTÃO 60

Segundo a Associação Psiquiátrica Americana, o retardo mental

pode ser classificado em

A adaptável e não adaptável à vida com autonomia do

indivíduo.

B graus 1, 2 ou 3.

C leve, moderado ou grave.

D incial, intermediário e final.

E passível de tratamento e não passível de tratamento.

QUESTÃO 61

Na avaliação psicológica de dependentes de substâncias
psicoativas (SPA), é correto afirmar que

A o paciente com dependência de substâncias psicoativas não
costuma apresentar nenhum tipo de comorbidade.

B a dependência impede a avaliação psicológica devido ao
estado alterado de consciência provocado pelas substâncias.

C os sintomas de abstinência não se confundem com sintomas
de nenhum outro quadro.

D os sintomas de ansiedade e depressão devem ser avaliados.
E a dependência de substâncias está intimamente associada a

transtornos de estresse pós-traumático. 
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QUESTÃO 62

No que concerne à avaliação psicológica, o conceito de validade

A refere-se somente ao contexto clínico.

B refere-se ao alcance com que o teste mensura aquilo que se

propõe a medir.

C não se aplica aos testes projetivos, já que não são padronizados.

D não se refere aos testes.

E não se refere necessariamente aos testes válidos, pois estão

relacionados a alguma teoria da psicologia.

QUESTÃO 63

O Ministério da Saúde, a partir da década de 90 do século passado,

definiu uma nova política de saúde mental, instituindo um modelo de

serviços de base comunitária que incentiva a criação de serviços em

saúde mental públicos e territorializados. Com relação aos termos

base comunitária e territorializados, assinale a opção correta.

A Territorializado significa que as regiões Norte, Sul, Centro-

Oeste, Nordeste e Sudeste foram contempladas na

implementação desse modelo.

B Base comunitária diz respeito à teoria de base adotada nos

programas de saúde mental – terapia comunitária.

C Base comunitária define que os cuidados são oferecidos na

comunidade, em articulação com os recursos de que a

comunidade dispõe.

D Base comunitária refere-se ao fato de entender os pacientes

portadores de transtornos mentais a partir de sua realidade, ou

seja, sua comunidade.

E Territorializado refere-se à área geográfica onde os cuidados são

oferecidos à população. 

QUESTÃO 64

Hall, Lindzey e Campbell defendem que as teorias da personalidade

têm sua aceitação ou rejeição determinadas por sua utilidade. No que

se refere às teorias da personalidade, assinale a opção correta.

A O norteador empírico (pesquisas, testes etc.) não é importante,

visto que determinada teoria da personalidade constituída pós

eventos é construída a partir do que já foi observado, não sendo

capaz de predizer comportamentos humanos.

B As teorias da personalidade devem ser consideradas verdadeiras

ou falsas.

C Tais teorias devem ser capazes de responder a qualquer

comportamento humano.

D Não é essencial que determinada teoria da personalidade gere

predições sobre comportamentos humanos, uma vez que estes

não podem ser padronizados.

E O termo utilidade refere-se à verificabilidade e à abrangência

das predições. 

QUESTÃO 65

As teorias da personalidade dividem-se em teorias
psicodinâmicas, teorias estruturais, teorias experienciais e teorias
da aprendizagem. (Hall, Lindzey e Campbell).  Acerca de tais
teorias, assinale a opção correta.

A As teorias da aprendizagem enfatizam a base aprendida das
tendências de resposta, com ênfase no processo de
aprendizagem, e não nas tendências resultantes. 

B As teorias psicodinâmicas enfatizam os motivos conscientes
e os inconscientes dos comportamentos humanos.

C As teorias estruturais baseiam-se em uma tendência de
comportamento humano.

D As teorias experienciais baseiam-se em experimentos e testes.
E As teorias da aprendizagem baseiam-se na memória, na

acuidade visual, na orientação espacial, entre outras. 

Texto para as questões 66 e 67

Mariana, com 42 anos de idade, obesa, com índice de
massa corporal de 53 kg/m2, sofre de hipertensão arterial, diabetes
tipo 2 e apneia do sono. Ela relata comer em intervalos
irregulares, diversas vezes ao dia, sendo a primeira refeição feita
em torno de meio-dia. Levanta-se em torno de 7 h, mas nunca
sente fome para tomar café da manhã. Suas preferências
alimentares incluem doces cremosos, sorvetes, tortas doces
recheadas, refrigerantes regularmente, pizzas, frituras, saladas com
molhos grossos à base de maionese, sanduíches enriquecidos com
bacon e molhos diversos, carnes e peixes fritos. As refeições
principais são fartas, com grande variedade de alimentos e duram,
no máximo, de 8 a 10 minutos.

QUESTÃO 66

Tendo como base o texto acima e os múltiplos aspectos que ele
suscita, assinale a opção correta.

A A ingesta rápida nas refeições, como relatada nesse caso,
representa um ponto positivo, pois comendo por menos
tempo o volume ingerido é menor do que quando o paciente
fica mais tempo exposto ao alimento.

B A resposta alimentar do grande obeso é desencadeada por
processos biológicos e neuroquímicos de intensidade
proporcional à quantidade de células gordurosas no
organismo, o que torna inviável o controle dessa resposta
pela paciente em questão, justificando a cirurgia bariátrica
como primeira opção de tratamento nesse caso.

C O tratamento psicológico pode ser útil para Mariana, mas
será insatisfatório como modalidade única de tratamento, a
menos que haja um diagnóstico de compulsão alimentar
periódica, que, por si só, já define a psicoterapia como
tratamento único de escolha.

D O paladar é determinado por variáveis interoceptivas típicas
de cada organismo e pelas características sensoriais do
alimento, mas também sofre influência de variáveis
socioculturais e pode ser aprendido sob controle de
reforçadores externos, mesmo no caso de grandes obesos,
como Mariana.

E As propriedades sensoriais palatáveis de um alimento
tornam-se menos prazerosas à medida que a necessidade
fisiológica de ingestão diminui. Então, se Mariana ingerir
alimentos de baixa caloria até se sentir fisiologicamente
saciada, em intervalos curtos e regulares, a busca pelos
alimentos preferidos pode deixar de ocorrer.
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QUESTÃO 67

Acerca das condições de saúde e do tratamento de Mariana, assinale
a opção correta.

A A ansiedade e a depressão são condições clínicas que podem
estar associadas à etiologia do comportamento alimentar de
Mariana e, nesse caso, a equipe interdisciplinar de tratamento
deve incluir um nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra,
sendo dispensável a presença de outro especialista médico.

B O hábito de iniciar as refeições apenas ao meio-dia é uma
variável útil para o início do tratamento comportamental de
Mariana, pois o longo período de jejum entre a noite anterior e
a manhã de cada dia pode potencializar o efeito reforçador de
saladas e grelhados a serem introduzidos no almoço.

C Embora os problemas de saúde relatados possam ser
consequência da obesidade e agravados pelo comportamento
alimentar da paciente, espera-se que, à medida que ela emagreça,
essas condições remitam, independentemente do método
terapêutico utilizado no tratamento.

D Em um tratamento interdisciplinar da obesidade, sem cirurgia,
Mariana pode ter êxito na perda de peso, poderá manter os
horários de sua preferência para as refeições, como os atuais,
mas nunca mais poderá voltar a ingerir os alimentos relatados
como preferidos.

E Se Mariana for submetida à cirurgia redutora do estômago, suas
preferências alimentares e sua necessidade de ingesta serão
modificadas pelo ato cirúrgico, de modo que o tratamento
psicológico dessa paciente só fará sentido se for realizado antes
da operação, para que ela entenda e aceite o procedimento.

QUESTÃO 68

Com relação à intervenção psicológica junto a pacientes portadores
de doenças cardiovasculares, assinale a opção correta.

A Para uma pessoa com doença cardiovascular, também portadora
de depressão maior e de ansiedade social, o tratamento da
ansiedade social é prioritário ao tratamento da depressão,
considerando o maior impacto desse transtorno sobre a fisiologia
cardiovascular.

B Estudos associam fatores psicológicos crônicos e agudos ao
maior risco para o surgimento de doenças cardíacas e suas
manifestações, como enfarto do miocárdio, o que torna a
intervenção psicológica importante tanto para a prevenção
quanto para o tratamento dessas doenças.

C Fadiga, depressão reativa e alta irritabilidade são os causadores
primários de doenças cardiovasculares porque desencadeiam
respostas fisiológicas capazes de gerar catecolaminas nocivas ao
sistema circulatório.

D Para um paciente com padrão comportamental do tipo A e
saudável do ponto de vista cardiológico, a intervenção
psicológica comportamental preventiva deve ser conduzida sem
menção ao risco cardíaco, porque essa simples menção pode
aumentar a ansiedade do paciente a níveis prejudiciais.

E No tratamento de pacientes hipertensos, com alto nível de
exigência, competitividade e ambição, o psicólogo deve ter
como objetivo a mudança das condições ambientais do paciente
para que ele seja protegido de variáveis situacionais
desencadeadoras dessas respostas nocivas à sua saúde.

QUESTÃO 69

A insônia, além de aumentar a busca por serviços de saúde, reduz
a qualidade de vida do paciente. Tratamentos comportamentais da
insônia, não farmacológicos, têm-se mostrado eficazes e
recomendados cada vez mais como tratamentos de primeira linha
para todos os tipos de insônia. A respeito desse assunto, assinale
a opção correta.

A A técnica de intenção paradoxal deve ser utilizada apenas em
situações controladas porque o paciente é induzido ao sono
por hipnose e pode ter dificuldade para acordar.

B O psicólogo deve estar preparado para tratar condições
psicológicas de base, pois a insônia é secundária aos
transtornos da ansiedade e do humor, que são o principal foco
da intervenção psicológica nesse caso.

C Se um paciente prefere utilizar pequenas doses de bebida
alcoólica para conseguir iniciar o sono, o terapeuta não tem
motivos para modificar esse comportamento, pois o álcool
tem um efeito inicial depressor que induz ao relaxamento e
ao sono.

D Ao utilizar a técnica de controle de estímulos, o paciente
deve ser orientado a ir para a cama em um horário
preestabelecido, considerado ideal para iniciar o sono, e lá
ficar até adormecer. Assim, a cama adquire propriedades de
um estímulo indutor do sono e do descanso.

E Quando o paciente relata cognições ou pensamentos
acelerados que o impedem de iniciar o sono, o treinamento
em técnicas de relaxamento é um recurso apropriado e
geralmente eficaz.

QUESTÃO 70

No que concerne ao trabalho de psicólogos em diferentes
realidades e contextos, assinale a opção correta à luz do código de
ética profissional.

A Ao divulgar resultados de intervenções ou diagnósticos em
meios de comunicação, o psicólogo deve se assegurar de que
os pacientes envolvidos não poderão ser identificados a partir
de sua exposição.

B Um psicólogo convocado ou solicitado a prestar serviços em
situações emergenciais, como um acidente aéreo ou uma
enchente, deve se assegurar de exigir o pagamento mínimo
por seus serviços, de modo a assegurar a dignidade no
exercício da profissão e seu próprio reconhecimento.

C O psicólogo deve encaminhar um paciente para determinada
seita religiosa como parte do processo terapêutico, desde que
esteja convencido de que esse é o auxílio do qual o paciente
necessita.

D No caso de avaliação psicológica solicitada por um juiz,
compete ao psicólogo enviar um laudo detalhado, com todos
os achados da avaliação, independentemente dos objetivos da
solicitação.

E Ao interromper um atendimento por motivos pessoais e
encaminhar o paciente para um colega, o psicólogo não pode
enviar documentos sobre o caso ao colega.
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Texto para as questões 71 e 72

João, diagnosticado como portador de transtorno do humor

bipolar, recebe tratamento medicamentoso. Em algumas situações,

fica muito depressivo, apático, desinteressado por atividades que

geralmente reconhece como prazerosas, e se isola por vários dias de

sua família, com quem vive. Em outras situações, se envolve em

comportamentos de risco, sentindo que é capaz de administrar

diferentes tipos de desafio, dorme pouco e faz muitos planos

profissionais ambiciosos. 

QUESTÃO 71

Na intervenção psicológica de abordagem cognitivo comportamental

para João, os objetivos do terapeuta incluem

A focar no risco de tentativa de suicídio, que é alto entre pacientes

com transtorno de humor bipolar e cujo índice de morte é

significativo.

B assegurar a adesão ao tratamento medicamentoso, porque o

impacto negativo de possíveis episódios de mania é minimizado

pelo uso regular da medicação.

C auxiliar o paciente a elaborar um plano ativo de ação para

situações de mania, a ser implementado unicamente por ele

próprio.

D criar uma agenda aleatória de exercícios físicos e variações

planejadas no horário de refeições, e de atividades sociais para

evitar a rotina e a monotonia.

E negociar horários de estudo ou de trabalho variáveis, de

preferência alternando entre horário diurno e noturno, para

otimizar o ritmo circadiano.

QUESTÃO 72

O planejamento terapêutico de João deve prever

A evitar discussão sobre as crises e condutas adequadas durante os

períodos de eutimia.

B reestruturação cognitiva durante crises de mania.

C intervenção precoce aos primeiros sinais de mania.

D aumento de atividades sociais saudáveis quando sinais de mania

forem reconhecidos.

E estratégias a curto prazo para João se mudar de casa, tornando-

se independente da família.

QUESTÃO 73

Os objetivos da terapia cognitiva incluem a identificação e correção

de distorções ou erros cognitivos apresentados pelo indivíduo, como

A medo irracional.

B pensamento dicotômico.

C baixa assertividade.

D regras autoimpostas.

E especificação da resposta.

QUESTÃO 74

As estratégias importantes para o tratamento cognitivo-

comportamental do transtorno do pânico com agorafobia incluem

A treinar o paciente a buscar ajuda imediata quando tiver a

sensação de dificuldade para respirar.

B garantir a redução da ansiedade por meio da esquiva

agorafóbica.

C desafiar as interpretações catastróficas em relação ao

significado das crises.

D permitir que o paciente descreva apenas superficialmente a

crise, para evitar que a verbalização dos detalhes seja um

precipitador de nova crise.

E iniciar a exposição interoceptiva como forma principal de

relaxamento.

QUESTÃO 75

Com relação a técnicas psicoterápicas, assinale a opção correta.

A A redução de danos aplicada a casos de abuso de substancias

psicoativas requer total abstinência.

B A dessensibilização sistemática é útil para o tratamento de

fobia específica, mas é inadequada para tratar fobia social.

C Exposição gradual ao vivo é o mesmo que exposição por

imersão.

D Exposição e prevenção de resposta é utilizada quando o

paciente não sofre de ansiedade.

E A reestruturação cognitiva de crenças disfuncionais é

apropriada para tratar anorexia nervosa.

QUESTÃO 76

Acerca de prevenção de recaídas, quando o paciente está sendo

preparado para o encerramento do processo terapêutico planejado,

assinale a opção correta.

A O paciente deve ser orientado a retornar ao processo

terapêutico imediatamente, caso sinta tristeza, angústia ou

frustração, mesmo em grau muito pequeno.

B As sessões na fase final de tratamento precisam manter a

mesma periodicidade observada ao longo de todo o processo

terapêutico.

C O progresso obtido pelo paciente deve ser enfatizado como

resultado da intervenção do psicólogo e da sua abordagem

teórica.

D Possíveis problemas e situações difíceis devem ser

antecipados e soluções propostas pelo paciente devem ser

avaliadas e discutidas nas sessões.

E A técnica de role playing, na terapia cognitiva, pode ser

usada nesse momento para ensinar ao paciente o conceito de

pensamento disfuncional.
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QUESTÃO 77

De acordo com o código de ética profissional do psicólogo, assinale

a opção correta.

A O psicólogo não pode propor mudança na orientação sexual do

paciente como objetivo terapêutico, mesmo quando reconhecer

o sofrimento do paciente em decorrência dessa orientação.

B Quando trabalha em um serviço essencial, o psicólogo só deve

aderir a um movimento grevista se seu salário estiver

comprovadamente ameaçado.

C O psicólogo pode receber remuneração ou porcentagem por

encaminhamento de serviços, desde que a outra parte seja da

área de saúde e que eles tenham um contrato formal para esse

fim.

D Se tiver que depor em juízo, o psicólogo deverá prestar

informações necessárias, mesmo aquelas obtidas no contexto da

confidencialidade profissional.

E Os honorários devidos devem ser apresentados ao paciente após

os trabalhos prestados, quando o psicólogo tem condições de

estimar adequadamente o valor do seu serviço. 

QUESTÃO 78

Quanto ao tratamento para o transtorno do deficit de atenção com

hiperatividade, assinale opção correta.

A O tratamento é sempre individual, pois as características de

dispersão e impulsividade inviabilizam a terapia em grupo.

B O tratamento de crianças prioriza o treinamento do paciente no

que diz respeito a prestar atenção à emissão de respostas

inadequadas e às consequências dessas respostas sobre o

ambiente, diferentemente do tratamento de adultos, que já são

atentos a essas variáveis.

C A técnica de solução de problemas é inadequada para essa

condição porque requer habilidades de atenção que o paciente

não tem.

D O treino de autoinstrução é utilizado sob a justificativa de que o

discurso interno favorece a regulação da atenção.

E A indicação de  uso de agendas, listas e despertadores, para

portadores adultos desse transtorno, é impróprio porque torna o

paciente refém desses recursos, que evidenciam a falta de

controle pessoal sobre a própria vida e comprometem a

autoestima.

QUESTÃO 79

De acordo com o novo código brasileiro de ética médica, em vigor

desde abril de 2010, a ortotanásia pode ser praticada em casos de

doença incurável e terminal, evitando o prolongamento inútil e o

sofrimento do doente já sem chances de cura. Nesse novo

contexto, o psicólogo que assiste o doente e sua família deve

A estudar o caso do paciente, avaliar as condições clínicas

declaradas pela equipe médica e, de acordo com seus

próprios valores morais, éticos e religiosos, orientar a família

sobre a melhor decisão a tomar.

B sensibilizar a família e o paciente, quando consciente, a

aceitar a ortotanásia como a melhor opção para minorar o

sofrimento de todos.

C sugerir sempre a opção pela ortotanásia, quando interagindo

em equipes de saúde, e mostrar à equipe as vantagens dessa

opção do ponto de vista psicológico.

D orientar a família a evitar o assunto sobre morte com o

paciente, de modo que ele não perceba ou não seja obrigado

a pensar sobre a proximidade do fim.

E auxiliar o paciente, quando consciente, e a família a entender

o momento, fazer perguntas aos médicos e a tomar, eles

próprios, as decisões acerca da ortotanásia.

QUESTÃO 80

Na terapia cognitivo-comportamental de um casal cuja

comunicação será trabalhada, é importante ensinar cada parceiro

a

A interromper sempre o parceiro quando discordar de sua fala,

para evitar más interpretações ao longo da conversa.

B responder perguntas sempre com um elemento a mais do que

foi perguntado para que o parceiro perceba a intenção de

colaborar.

C escutar o argumento do parceiro, considerando sempre suas

próprias experiências sobre o assunto como referencial.

D fazer perguntas objetivas que possam ser respondidas pelo

parceiro com “sim” ou “não”.

E aceitar o silêncio do parceiro, que pode representar o tempo

necessário para que ele entenda o significado que foi dito.




