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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para
as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

As contas externas da economia brasileira1

continuam servindo de anteparo contra crises e turbulências
financeiras internacionais. Ainda que o superavit em
transações correntes esteja diminuindo devido à redução do4

saldo da balança comercial — que, por sua vez, é decorrente
de um incremento de importações de bens necessário para
proporcionar um aumento da produção interna —, o7

resultado final permanece positivo. Além disso, há uma
participação crescente de investimentos diretos estrangeiros,
que, em 2007, baterão novo recorde. Se, por um lado, o10

estoque de investimentos estrangeiros está aumentando, por
outro, a dívida externa líquida encolheu significativamente.
Assim, o ganho obtido com a redução do pagamento de juros13

praticamente compensou o acréscimo de remessas de lucros
e dividendos, mesmo com os ótimos resultados das empresas.

Como tudo indica que o Brasil será promovido16

à categoria de grau de investimento pelas agências
internacionais avaliadoras de risco soberano, a economia do
país continuará atraindo investimentos de maneira suficiente19

para manter a conta financeira do balanço de pagamentos
superavitária. Com tudo isso, as transações correntes
encontrarão seu próprio equilíbrio, deixando de ser a maior22

fonte de pressão sobre o câmbio, e a valorização excessiva
do real encontrará seu próprio antídoto no decorrer do
tempo. 25

O importante é que as contas externas deixaram de
ser o calcanhar-de-aquiles da economia brasileira. As
exportações foram o principal instrumento dessa virada e,28

enquanto tiverem um bom desempenho, serão o grande fator
de tranqüilidade para o ambiente econômico nacional.

Editorial, O Globo, 24/10/2007 ( com adaptações).

Em relação aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, julgue os itens que se seguem.

1 O termo “Ainda que” (R.3) pode, sem prejuízo para a
correção gramatical e a informação original do período, ser
substituído por qualquer um dos seguintes: Embora,
Conquanto, Mesmo que, Apesar de que, Porquanto.

2 Na linha 6, a palavra “necessário” está no masculino singular
para concordar com o antecedente “incremento”, mas
poderia estar no feminino plural para concordar com
“importações”, sem prejuízo para a correção gramatical do
período.

3 Pelos sentidos do texto, é correto afirmar que “Se” (R.10)
introduz oração subordinada substantiva e expressa dúvida,
incerteza, interrogação indireta.

4 O termo “Como” (R.16), de valor comparativo, poderia ser
substituído, sem prejuízo para a correção gramatical e para
a informação original do período, por qualquer uma das
expressões a seguir: Bem como, Assim como, Visto que.

5 O sinal indicativo de crase em “à categoria” (R.17) justifica-
se pela regência de “será” (R.16) e pela presença de artigo
definido feminino.

6 A expressão “calcanhar-de-aquiles” (R.27), inadequada para
correspondências oficiais, está sendo empregada
conotativamente, com o sentido de ponto fraco ou
vulnerável.

Na abordagem da questão da violência, é clássico o1

conflito entre, de um lado, os defensores da repressão
policial e, de outro, os propugnadores de políticas sociais.
Embora, na verdade, uma abordagem não exclua a outra,4

esse choque costuma ser carregado de forte conteúdo
ideológico e termina contaminando as próprias ações de
governo.7

De um dos extremos talvez não haja melhor
intérprete do que o presidente Washington Luiz, o último da
República Velha, para quem a questão social era caso de10

polícia. Em sã consciência, hoje em dia ninguém que tenha
algum peso na vida pública concorda com essa visão. Há, no
entanto, no outro extremo, radicais do assistencialismo, para13

quem a repressão policial é sempre negativa, e por isso deve
ser evitada a qualquer custo. 

Em troca, defendem políticas maciças de16

transferência paternalista de renda, na idéia de que o resgate
da pobreza colocará a pessoa dentro dos limites da lei. 

Essa bem-intencionada percepção do mundo,19

entretanto, não tem relação com a realidade. Pois, se assim
fosse, a criminalidade teria sido abolida nos países de renda
alta e sem grandes problemas sociais. Mas é nestes que se22

encontram os mais formidáveis aparatos de segurança
pública. Isso porque, como não há uma relação automática e
direta entre nível social e criminalidade, o Estado precisa25

sempre de um sistema de repressão para forçar o
cumprimento da lei. 

O Brasil, infelizmente, continua preso a um choque28

de visões sobre a violência que prejudica a própria luta
contra a violência. 

Editorial, O Globo, 22/10/2007 (com adaptações).

Com referência aos sentidos e às estruturas lingüísticas do texto
acima, bem como à temática por ele abordada, julgue os itens a
seguir.

7 A palavra “clássico” (R.1) está sendo empregada com o
mesmo sentido que tem na seguinte sentença: Na questão da
segurança pública, é clássico o confronto entre posições
divergentes quanto ao peso que as questões sociais
representam nos índices de violência. 

8 A expressão “na verdade” (R.4) está entre vírgulas porque
tem função de aposto.

9 Dadas as informações do texto, é correto afirmar que a
expressão “De um dos extremos” (R.8) se refere à idéia
antecedente de “defensores da repressão policial” (R.2-3).

10 A substituição de “para quem” (R.10) por para os quais
prejudica a correção gramatical do período por fazer
referência aos “radicais do assistencialismo”(R.13).

11 A expressão “Em troca” (R.16) deixa subentendida a idéia de
que a ação assistencialista deveria substituir a “repressão
policial” (R.14).
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12 Em “se assim fosse” (R.20-21), o “se” indica indeterminação

do sujeito.

13 Infere-se do texto que um programa oficial de transferência

de renda como o Bolsa Família repete, no início do século

XXI, a mesma tese que vigorava no Brasil da República

Velha, qual seja, a do apoio ao assistencialismo.

14 O texto confirma: no mundo contemporâneo, a criminalidade

está inevitavelmente associada à pobreza, à miséria e à

desigualdade social.

15 Não faltam exemplos, no mundo de hoje, de países que

encontraram na oferta de educação de boa qualidade para

seus habitantes um caminho para o desenvolvimento e para

a redução das desigualdades. 

Não faz muito tempo, os asilos de idosos1

costumavam ser identificados a depósitos de pessoas

rejeitadas e improdutivas, esperando a morte. Com a Política

Nacional de Proteção ao Idoso, em 1994, e principalmente4

com o Estatuto do Idoso, de 2003, muita coisa começou a

mudar. A parcela crescente de brasileiros com mais de

60 anos de idade passou a ter tratamento preferencial, uma7

condição nova e relevante, ainda que não devidamente

absorvida por toda a sociedade. Entretanto, muito caminho

ainda temos pela frente até chegar a um nível de10

compreensão da terceira idade como têm os países mais ricos

e com índice já acentuado e crescente de faixas etárias

avançadas e baixíssimo nível de natalidade. 13

Editorial, Jornal do Commercio, 25/10/2007.

Acerca das estruturas lingüísticas e dos sentidos do texto acima,

bem como de aspectos relacionados à população brasileira, julgue

os itens subseqüentes.

16 As palavras “depósitos” e “políticas” recebem acento gráfico

com base em regras gramaticais diferentes.

17 Estaria gramaticalmente correta e de acordo com as idéias

do texto a inserção de nós, brasileiros, logo após “muito

caminho” (R.9).

18 As estatísticas demográficas dos últimos anos demonstram

a tendência ao envelhecimento da população brasileira, isto

é, ampliam-se as expectativas de vida de homens e mulheres

ao mesmo tempo em que se reduz o número médio de filhos

entre as famílias.

Concretizados os planos do Itamaraty e do Palácio1

do Planalto, até o fim do ano que vem o governo terá elevado

de 19, em 2003, para 34 o número de embaixadas brasileiras

em países africanos. Atualmente são 30. O investimento é4

parte da estratégia de ocupar cada vez mais espaço no

continente de onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

voltou de sua sétima viagem na semana passada, aumentando7

para 19 o número de países africanos que já visitou desde seu

primeiro mandato.

— Há uma sede de Brasil na África. Um grande10

interesse em que o Brasil participe e se envolva mais, até

mesmo para contrabalançar a influência de outras potências

e das antigas metrópoles, disse o ministro das Relações13

Exteriores, Celso Amorim.

Ao citar outras potências, o ministro referia-se

à China, que este ano promoveu uma reunião de cúpula com16

presidentes africanos e é hoje o terceiro maior parceiro

comercial daquele continente, atrás dos Estados Unidos da

América e da França. O plano da China é injetar US$ 40019

bilhões na África até 2009. No ano passado, o país asiático

investiu US$ 7 bilhões em Angola e US$ 5 bilhões no

Congo, dois países que Lula visitou em sua última viagem.22

Jornal do Brasil, out./2007 (com adaptações).

Com relação às ideias e às estruturas do texto acima e

considerando aspectos marcantes da economia mundial

contemporânea, além da inserção internacional do Brasil, julgue

os itens que se seguem.

19 O emprego de vírgula logo após “Planalto” (R.2) justifica-se

por isolar oração reduzida de particípio anteposta à oração

principal.

20 Logo após “são 30” (R.4), subentende-se a seguinte

informação elíptica: embaixadas brasileiras em países

africanos. 

21 Na linha 11, o “se”, em “se envolva”, tem função de

conjunção subordinativa condicional.

22 A expressão “antigas metrópoles” (R.13) faz referência aos

países que perderam sua posição econômica e social

privilegiada no conjunto das nações de primeiro mundo.

23 O emprego de sinal indicativo de crase em “à China” (R.16)

justifica-se pela regência de “referia-se” (R.15) e pela

presença de artigo definido feminino.
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24 A expressão “o país asiático” (R.20) é elemento de coesão
lexical, pois retoma o antecedente “China” (R.19) por meio
de uma qualificação.

25 Tomando-se por base o número de viagens realizadas pelo
presidente Lula, às quais o texto faz referência, é correto
concluir que, para o atual governo brasileiro, a África
constitui área estratégica para a inserção internacional do
Brasil. 

26 Uma das razões pelas quais o Brasil busca ampliar sua
presença na África é o fato de que as grandes economias
ocidentais não manifestam interesse em atuar naquele
continente.

27 Uma das características essenciais do atual estágio da
economia mundial, comumente chamado de globalização, é
a expressiva ampliação dos mercados mundiais, processo
que se dá mediante acirrada competição entre seus
protagonistas.

28 Deduz-se do texto que, apesar das previsíveis facilidades de
contato possibilitadas por um passado histórico comum, o
Brasil tem-se recusado a aproximar-se das antigas colônias
portuguesas na África.

29 No atual cenário mundial, viagens internacionais de chefes
de Estado ou de governo são normalmente marcadas pelo
viés econômico, ou seja, geralmente buscam abrir ou ampliar
contatos e possibilidades de contratos comerciais.

30 A significativa ampliação do número de embaixadas em
países africanos pode ser entendida como uma estratégia
política do Brasil com o objetivo de fortalecer sua presença
no continente e assegurar boas condições para a realização
de negócios.

31 Citada no texto, a China apresenta-se hoje como uma das
mais pujantes economias do planeta, com índices anuais de
crescimento que superam significativamente a média
mundial.

32 Há consenso entre os analistas de que o acentuado
desenvolvimento econômico da China só foi possível devido
à ampla liberalização de seu regime político, hoje
reconhecidamente democrático e pluralista.

33 Nos dias de hoje, as relações comerciais entre os países
encontram na Organização Mundial do Comércio a instância
multilateral responsável pela fixação de normas e pela
observância de seu cumprimento, inclusive funcionando
como uma espécie de tribunal para a resolução de
pendências entre as partes.

34 Por ser um país considerado emergente, o Brasil desfruta de
privilégios no comércio internacional, o que lhe dá muitas
vantagens na concorrência por mercados com as grandes
potências.

35 Por ser estatal, ao contrário da recentemente privatizada
PETROBRAS, a Vale do Rio Doce é a única empresa
brasileira com presença marcante na economia mundial
globalizada.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do Word
2003, contendo um documento com parte de um texto extraído do
sítio www.limeira.sp.gov.br, julgue os itens a seguir.

36 O documento em questão possui apenas um parágrafo,
formatado com alinhamento justificado.

37 A ferramenta  permite realçar uma parte do texto que
esteja selecionada. 

38 A ferramenta  permite autoformatar o texto por
meio de modelos predefinidos. 

39 O Símbolo  no final do parágrafo indica a existência de
vínculo do documento com uma fórmula do Excel.

Considerando a figura acima, que mostra uma janela do
aplicativo Outlook Express com uma mensagem em edição,
julgue os itens seguintes.

40 A partir de opções disponíveis no menu , é possível

enviar a mensagem mostrada em uma outra sessão de uso do
Outlook Express. 

41 O botão  possui a função de encaminhar uma cópia

como anexo da mensagem para o destinatário final da
mensagem identificado como “Senhor Secretário”.
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Considerando a figura acima, julgue os itens subseqüentes, acerca do Excel 2003.

42 Sabendo que o valor pago por paciente é R$ 120,00, a fórmula utilizada para calcular o total gasto em 2004 é =B2*120.

43 Para centralizar o conteúdo da coluna A, é suficiente selecioná-la e clicar a ferramenta .

A figura acima mostra a janela do Windows Explorer, executada
em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP.
Com relação a essa figura, ao sistema de arquivo e ao sistema de
entrada/saída de computadores pessoais, julgue os itens que se
seguem.

44 A figura apresenta o conteúdo da pasta Meus documentos. 

45 Ao se clicar o ícone , o conteúdo da área de

trabalho é apresentado.

46 Caso, no campo , seja

digitado o endereço www.limeira.sp.gov.br e pressionada a

tecla �, a página da Prefeitura de Limeira será

apresentada. 

47 Para se criar uma cópia de segurança da pasta Apresentação,

é necessário utilizar o programa Winzip, que é uma

ferramenta do Windows XP cuja função é gerar backup.

Considerando os conceitos de Internet e intranet e os principais

navegadores, julgue os itens que se seguem.

48 Para se acessar a intranet a partir de um computador de uma

empresa, é necessário que esse computador possua um

modem e um contrato com o provedor de serviços

da intranet. 

49 No endereço www.limeira.sp.gov.br, o segmento .gov indica

que se trata de um sítio do governo.

50 A Internet é um exemplo típico de que a globalização rompe

as barreiras geográficas, pois agiliza a troca de informações,

o intercambio de idéias e as transações financeiras, mas uma

desvantagem é que o ambiente oferecido pode não ser

completamente seguro.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de adesão ao

tratamento da hanseníase no Brasil é precário, chegando a mais

de 25% de abandono. A literatura especializada aponta a

compreensão do tratamento por parte do paciente como um dos

fatores determinantes para a adesão. Considerando o referencial

teórico das representações sociais, julgue os itens a seguir, acerca

da compreensão do tratamento pelo paciente.

51 A informação sobre a doença passa por um processo de

elaboração pessoal que traduz a informação médica em uma

linguagem que faça sentido para o doente. 

52 Para acontecer a representação sobre a doença, o discurso

médico é atribuído a categorias do senso comum sobre saúde

e doença que o doente já possui em seu repertório de

conhecimentos. 

53 As representações sobre a doença adquirem sentido e

significado somente dentro de um determinado contexto

social e cultural. 

54 Quando o doente refere aspectos negativos da sua vida

social, familiar ou individual como fator de etiologia para a

doença, o tratamento deve incluir os procedimentos médicos

modernos e o tratamento de fatores emocionais negativos

reconhecidos como mediadores de diferentes moléstias. 

Um grupo de estudantes de psicologia ouviu as falas de pacientes

portadores de hanseníase e agrupou essas verbalizações de acordo

com o modo de enfrentamento descrito por essas verbalizações.

Em cada um dos itens que se seguem, é apresentada uma dessas

verbalizações, seguida de uma proposta de classificação feita

pelos estudantes, que deve ser julgada. 

55 A hanseníase é um castigo. Eu me pergunto onde errei. Fico

muito nervoso e revoltado por causa disso. Não tenho

namorada e não saio de casa porque as pessoas evitam se

aproximar de mim por causa das deformações que tenho. Eu

bebo para ficar mais calmo. Enfrentamento focado na

emoção.

56 Eu tenho muito cuidado para não me machucar e faço o

tratamento com a medicação que o médico manda. Meu

irmão está se medicando por conta própria, mas eu presto

atenção nas palavras do médico e faço tudo que pode me

ajudar. Enfrentamento focado na emoção.

57 Não quero mais fazer o tratamento que me faz tanto mal. Os

médicos não conseguem me curar, mas Deus consegue e ele

será o meu médico a partir de hoje. Enfrentamento focado no

problema.

58 Eu nunca mais usei bebidas alcoólicas, faço exercícios

físicos e tomo os poliquimioterápicos. Todo material que

encontro sobre hanseníase eu leio e procuro informações

com os médicos. Enfrentamento focado no problema.

Um programa multidisciplinar para tratamento ambulatorial do

alcoolismo recebeu um paciente encaminhado para atendimento,

após admissão em coma alcoólica no serviço de pronto

atendimento. Após a entrevista inicial, a psicóloga evoluiu o

prontuário, informando que o paciente se encontrava na fase de

contemplação, de acordo com o modelo transteórico de

Prochaska e DiClemente. Considerando essa situação, julgue os

itens seguintes.

59 O paciente está convencido de que ele decide quando e o

quanto vai beber.

60 O paciente reconhece a relevância do tratamento para ele.

61 O paciente mostra ambigüidade em relação ao tratamento.

62 O paciente tem clara intenção de implementar mudanças e

investe em tentativas malsucedidas por não se engajar em

ações eficazes. 

63 Nessa fase, a tomada de decisão do paciente é o fator

essencial para que ocorram as ações planejadas.

A reforma psiquiátrica no Brasil é um processo político e social

complexo, composto por diferentes atores, instituições e forças

que incidem nos territórios, nos governos federal, estadual e

municipal, nas universidades, no mercado de serviços de saúde,

nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com

transtornos mentais e de seus familiares, nos movimentos sociais

e na opinião pública. Julgue os itens subseqüentes, acerca da

referida reforma.

64 É um movimento que tem em suas raízes a motivação para

superar a violência asilar e defender os direitos dos pacientes

psiquiátricos.

65 Critica o saber psiquiátrico e o modelo hospitalocêntrico na

assistência às pessoas com transtornos mentais.

66 Promove os movimentos para substituir a internação

hospitalar como forma de cuidados à saúde mental e para

erradicar os leitos psiquiátricos existentes no país.

67 O Programa Nacional de Avaliação do Sistema

Hospitalar/Psiquiatria (PNASH/Psiquiatria) é um sistema de

avaliação que usa, entre outros recursos, a “entrevista de

satisfação”, realizada com médicos e funcionários da

instituição avaliada.

68 A desinstitucionalização significa que o paciente retorna a

seu lar e se desvincula do atendimento oferecido por

hospitais, como prevê o programa De Volta para Casa. 
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Considere a proposta de redução de danos e julgue os próximos
itens, acerca do tratamento para uso de álcool e outras drogas.

69 As diretrizes da reforma psiquiátrica excluem a proposta de
redução de danos como técnica terapêutica para o uso de
álcool e outras drogas. 

70 A redução de danos consiste em um programa detalhado,
preestabelecido e de uso generalista, que pode facilmente ser
utilizado pela grande maioria dos dependentes químicos sem
necessidade de adaptação.

71 O uso de álcool e de outras drogas é reconhecido e tratado
como um problema de saúde pública.

72 A ampliação do acesso aos serviços de saúde para os
usuários que não têm contato com o sistema de saúde e a
distribuição de seringas e agulhas são estratégias utilizadas
na proposta de redução de danos.

73 A elaboração e a distribuição de materiais educativos
informando sobre formas mais seguras do uso de álcool e
outras drogas e sobre as conseqüências negativas do uso de
substâncias psicoativas são estratégias utilizadas na proposta
de redução de danos. 

O autismo infantil é considerado um transtorno invasivo do
desenvolvimento, caracterizado por uma síndrome
comportamental específica. Acerca desse transtorno e de seu
tratamento, julgue os itens a seguir.

74 A síndrome do comportamento autista inclui, em geral,
prejuízo qualitativo na comunicação verbal e não-verbal,
além de comportamentos e interesses restritivos e repetitivos.

75 A síndrome do comportamento autista inclui, em geral,
prejuízo quantitativo nas interações sociais, mantendo
preservada a qualidade das interações eventualmente
estabelecidas.

76 No entendimento de Melanie Klein, o autismo podia ser
explicado como inibição constitucional do desenvolvimento,
combinada com as defesas primitivas e excessivas do ego. 

77 O reforçamento diferencial de respostas desejadas tem sido
utilizado com sucesso no desenvolvimento de repertório
social de crianças autistas.

78 Famílias de crianças autistas apresentam nível de estresse
psicológico menor do que famílias de crianças com síndrome
de Down, provavelmente porque crianças autistas costumam
ser mais dóceis e demandam menos cuidados do que as
portadoras de síndrome de Down. 

A avaliação psicológica é atividade exclusiva do psicólogo e
pode ser utilizada para fins de diagnóstico, intervenção e
orientação vocacional, entre outros. A respeito das características
e aplicações dessa atividade, julgue os itens que se seguem.

79 É utilizada no processo de tomada de decisões por parte do
profissional de psicologia e de outros profissionais, como
médicos e juízes. 

80 Acontece por meio da coleta e interpretação de dados
obtidos tanto por meio de instrumentos padronizados, quanto
por meio de outras técnicas, como entrevistas e observação
direta.

81 Oferece informações acerca de dimensões psicológicas como
capacidades cognitivas, componentes sociais, emocionais e
afetivos da personalidade, mas não sobre atitudes e valores
do indivíduo.

82 Técnicas vivenciais são técnicas de avaliação planejadas,
têm situações reais como referência e, por isso, são
eticamente inaceitáveis para uso com crianças e
adolescentes.

83 Testes psicométricos são instrumentos padronizados quanto
às tarefas e à interpretação, enquanto os testes projetivos
constam de tarefas não-estruturadas, cuja decodificação e
interpretação dos resultados dependem em grande parte do
aplicador.

A obesidade entre crianças e adolescentes brasileiros é um grave
problema que já recebe atenção especial dos órgãos oficiais e de
profissionais de saúde. Com relação a esse problema, julgue os
seguintes itens.

84 O psicólogo infantil é o único profissional indicado para
tratar a obesidade da criança porque as emoções subjacentes
ao comportamento alimentar são as variáveis mais
importantes desse processo.

85 A cirurgia bariátrica é recomendada pelo SUS como
tratamento de escolha para adolescentes com IMC maior que
40 kg/m2.

86 Adolescentes obesos podem eventualmente se tornar
anoréxicos. 

87 A criança que recusa um alimento deve ser respeitada e ter
a oferta modificada em favor de um alimento preferido,
sempre que a recusa acontecer.

88 Crianças e adolescentes devem ter sua alimentação
fracionada em seis refeições diárias.

89 O tratamento compreensivo da obesidade infantil inclui o
estudo de variáveis biológicas e situacionais, o que inclui
também os pais como co-responsáveis nesse processo.

90 Sobremesas como sorvetes e chocolates devem ser usadas
apenas como reforçadores positivos para crianças que
aceitam alimentos saudáveis nas refeições principais.

Um programa de tratamento ambulatorial para tabagistas tem
formato grupal e um coordenador, que se reúnem por 90 minutos
duas vezes por semana, em um total de quatro sessões. Nessas
duas semanas de programa, os participantes aprendem a
reconhecer seus comportamentos, pensamentos e sentimentos. As
sessões são estruturadas em quatro etapas, incluindo atenção
individual aos participantes, informações sobre o tabagismo e
estratégias para reduzir o uso do cigarro, revisão do material
descrito e tarefas a serem realizadas após a sessão. Julgue os itens
subseqüentes, a respeito do tabagismo e do referido programa de
tratamento.

91 O programa se caracteriza como uma forma de terapia breve.

92 A estrutura e a proposta do programa são compatíveis com
a abordagem teórica comportamental-cognitiva.

93 Do ponto de vista psicológico, é irrelevante que nesse tipo
de programa o tabagista entenda porque ele fuma. O
importante é que ele entenda como o cigarro faz mal a sua
saúde.
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94 Uma análise funcional da resposta tabagista, nesse programa,
fica inviável porque a estrutura das sessões não oferece
espaço para essa atividade. 

95 O tabagista em geral apresenta dependência física e
psicológica do cigarro.

96 O profissional que conduz esse tipo de programa tem
autonomia para decidir e convidar pessoas da comunidade e
a imprensa em geral para assistir às sessões, considerando
que a iniciativa pode ser um modelo para a sociedade como
um todo.

97 O tratamento do tabagismo pode propor a parada abrupta ou
a parada gradual e ambas têm boas possibilidades de
sucesso. 

98 Técnicas de relaxamento geralmente são utilizadas com
tabagistas porque elas impedem a ocorrência de síndrome de
abstinência quando eles param de fumar.

Um homem chegou a casa embriagado, querendo assistir
um jogo de futebol pela televisão e, irritado com o filho de
seis anos de idade que insistia para ver outro programa, espancou
a criança até lhe quebrar um braço e em seguida passou a
espancar a esposa que tentou proteger o filho. Ouvindo gritos, os
vizinhos chamaram a polícia, que socorreu a criança e levou os
pais para a delegacia, onde ficou claro que cenas de agressão
eram constantes na família. 

Julgue os próximos itens, relativos a esse caso hipotético.

99 A psicoterapia familiar não seria uma proposta para esse
caso porque o problema se deve ao etilismo paterno, o que
foge ao escopo da terapia familiar. 

100 A criança pode desenvolver problemas emocionais e
cognitivos decorrentes dos maus-tratos sofridos. 

101 O estresse e a frustração pessoal causados por desemprego
e baixa renda têm sido associados a situações de violência
doméstica, mas não há indicadores de que seja esse o caso
no exemplo citado.

102 O agressor mais freqüente em casos de violência física
contra a criança e o adolescente é a mãe, mas agressões
praticadas pelo pai costumam gerar lesões mais graves. 

103 A situação descrita corresponde ao conceito de violência
física contra a criança, transgredindo o direito que ela tem de
ser tratada como sujeito e pessoa em condição peculiar de
desenvolvimento.

Julgue os itens a seguir, acerca da velhice e do envelhecimento.

104 O surgimento de deficits cognitivos e mudanças
psicomotoras em idosos tanto pode indicar o diagnóstico de
demência quanto de pseudodemência depressiva. 

105 A capacidade funcional do idoso é avaliada quanto à sua
capacidade para executar atividades básicas da vida diária
como alimentar-se, vestir-se e controlar os esfíncteres.

106 A independência do idoso é definida por sua capacidade de
realização em dado momento, frente às necessidades de sua
vida diária. 

107 Embora os cuidados com o idoso dependente, quando
dispensados pelos filhos sejam, em geral, compulsórios, o
asilamento é visto geralmente de forma negativa tanto pelo
idoso quanto pela família. 

108 O risco de abusos e maus-tratos contra o idoso diminui
quando sua dependência e suas necessidades múltiplas
aumentam.

109 Se o paciente de um psicólogo é denunciado por maus-tratos
ao idoso, compete a esse psicólogo atuar como perito no
caso com o objetivo de elucidar a denúncia. 

Julgue os itens que se seguem, referentes ao trabalho e à saúde do
trabalhador.

110 É objetivo primordial da psicologia moderna identificar
indivíduos saudáveis, aptos e atentos para o trabalho, visto
que o papel da psicologia é assegurar a produtividade e os
melhores resultados. 

111 O mérito e o fracasso no trabalho são decorrentes de
características do trabalhador tanto quanto das condições de
trabalho, das características de chefia e liderança, da
demanda e do treinamento oferecido, entre outras variáveis.

112 Na situação de trabalho, sofrimento e dor são construtos
equivalentes e utilizados pela psicologia como sinônimos.

113 Mesmo na ausência de um comprometimento neuromuscular,
a existência da dor no sujeito é possível, como resultado de
processos histéricos inconscientes.

114 Nas situações em que a empresa exige maior produção dos
empregados e apresenta alta competitividade, emerge um
sentimento natural de colaboração e solidariedade entre os
colegas de trabalho, que atuam como barreiras contra o
estresse ocupacional.

O processo de adoecimento vem sendo cada vez mais
reconhecido como determinado por variáveis psicológicas,
sociais e biológicas. Acerca desse tema, julgue os itens a seguir.

115 Manifestações somáticas podem ocorrer em resposta à dor
ou a conflitos psíquicos originados em uma fonte de estresse
superior à capacidade de tolerância do indivíduo.

116 A organização psicossomática individual provavelmente
resulta de uma interação inadequada entre mãe e filho,
independentemente das características inatas da criança.

117 Pacientes somáticos, de modo geral, apresentam
pensamentos complexos e plenos de valor libidinal, muito
voltados para o mundo interior e para a subjetividade.

Acerca de equipes assistenciais, julgue os seguintes itens.

118 Considere que um ambulatório de pediatria conta com
pediatras, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. A
equipe se reúne uma vez por semana e, após discussão dos
casos, toma decisões acerca da conduta a ser adotada para
todos os pacientes assistidos por mais de um dos
profissionais do serviço. Nessa situação, é correto afirmar
que se trata de uma equipe interdisciplinar.

119 Equipes multidisciplinares caracterizam-se por modificarem
seus entendimentos a partir da intercomunicação entre os
profissionais de diferentes disciplinas.

120 Equipes interdisciplinares podem emergir de equipes
multidisciplinares sem a necessidade de mudar os membros
das equipes.


