
 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA – SALA DAS COMISSÕES 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

CONCURSO: PSICÓLOGO   
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome.  

 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar.  
 
3. Este caderno de provas contém 90 (noventa) questões, todas com 4 (quatro) alterna-

tivas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será 
trocado se apresentar problema de impressão.  

 
4. O caderno de provas será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 
parte da prova. 

 
6. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de 

n.º 1 à de n.º 90). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. A rasura implicará a anulação da resposta.  

 
7. Na página de número 30, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 

seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo.  
 
8. A duração da prova é de 5 (cinco) horas. A saída do candidato só será permitida após 

transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a 
prova deverão retirar-se da sala simultaneamente.  

 
9. O gabarito e as provas serão divulgado no dia 29 de abril, após as 16 (dezesseis) horas, 

no site do Tribunal de Justiça www.tj.sc.gov.br e na Sala das Comissões, 11º andar. O 
resultado não será fornecido por telefone.  

 
 
 FLORIANÓPOLIS, 27 de Abril de 2008.  
 
 

A COMISSÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As portas da transformação  

  Todo indivíduo necessita de três alimentos vitais para sua alma: fé, força interior e amor. Na 

falta de um deles as pessoas estruturam na infância alguns modelos para serem infelizes. 

A falta de amor na infância costuma gerar adultos hiper-responsáveis, profissionalmente 

competentes mas solitários, que continuam a viver sem amor. 

A falta de fé leva ao medo. São aquelas pessoas que, independentemente de qualquer coisa 

que lhes aconteça de bom ou ruim, estão sempre assustadas. Por melhor que estejam suas vidas, têm 

a sensação de que estão prestes a sofrer uma desgraça. 

A criança cujo poder de transformação é anulado torna-se um adulto sem força para lutar. 

Perde oportunidades e coleciona fracassos. Passa a vida sentindo-se vítima do destino. 

Muitos pensam que apenas os pobres, ou os ricos, podem ser infelizes. Na verdade, a 

infelicidade é uma doença que não escolhe classe social. 

 SHINYASHKI, Roberto. O sucesso é ser feliz. São Paulo: Ed. Gente, 2007, p.44 

 

1ª Questão: Após ler e analisar o texto, assinale a alternativa que corresponde ao pensamento nele 

expresso: 
a) Todos os hiper-responsáveis e solitários tiveram uma infância sem amor. 

b) Se a infelicidade não escolhe classe social, estamos todos condenados à infelicidade. 

c) “As portas da transformação”, segredo da felicidade, se estruturam na infância. 

d) O caminho para vencer o medo se baseia na fé provinda da religião. 

 

2ª Questão: Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao pensamento do texto: 

a) Colecionar fracassos é conseqüência de uma vida mal estruturada. 

b) Dos três alimentos da alma apontados, somente dois são desenvolvidos, resultando que, para o 

autor, amor e força interior se identificam. 

c) A felicidade humana depende bem mais da estrutura da personalidade do que de fatores sociais 

ou econômicos. 

d) Sentir-se infeliz ou vítima do destino pode decorrer de fatores estruturados desde a infância. 

 

3ª Questão: Analise a relação das palavras no texto acima e assinale a alternativa que se refere a 

afirmativas corretas: 

I - A expressão “Na falta de um deles” é um anafórico que remete à fé, à força interior e ao amor. 

II - Em “independentemente de qualquer coisa que lhes aconteça de bom ou de ruim”, o pronome 

oblíquo lhes remete à infância. 

III - Em “Por melhor que estejam suas vidas”, o pronome possessivo suas retoma o antecedente 

pessoas. 

IV - Os sintagmas: “Perde oportunidades”; “coleciona fracassos”;  “passa a vida sentindo-se 

vítimas do destino” têm como sujeito “A criança”. 

V - A oração: “Todo indivíduo necessita de três alimentos vitais para sua alma” tem como núcleo 

do sujeito “indivíduo”. 
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a) I, III e V 

b) II e IV 

c) II, III e V 

d) I, II e III 

 

4ª Questão: Assinale a alternativa em que há desobediência à norma gramatical (Os textos foram 

modificados para esta questão de prova e são de Roberto Shinyashiki): 

a) O otimista não permite que determinado problema em certa área de sua vida contamine as 

demais. Então, se é demitido do emprego, procura ver o restante com bons olhos, vai à luta para 

conseguir outro emprego, mantém o alto-astral. 

b) Abandone sua seriedade, viva solto, aja com leveza. Divirta-se consigo mesmo, com suas 

dificuldades, com seus deslizes. 

c) O sucesso é construído à noite! Durante o dia você faz o que todos fazem (...) Terá de trabalhar, 

enquanto os outros tomam sol à beira da piscina.  

d) Se uma pessoa passar a vida toda evitando sofrimento, também acabará evitando o prazer que a 

vida ofereça. Há milhares de tesouros guardado em lugares onde precisamos ir para descobrí-lo. 

 
5ª Questão: Analise as proposições abaixo, considerando os termos sublinhados, e enumere a 

coluna II de acordo com a coluna I e, a seguir, assinale a alternativa correta, na seqüência da 

coluna II : 

                        Coluna I     Coluna II 
I - As manifestações oníricas são  

pistas de acesso ao inconsciente.       (   )  oração subordinada adjetiva 

II - Aquela atitude foi prejudicial  

 a dois componentes do Big Brother.         (   ) oração coordenada 

III -  Cruz e Sousa, que escreveu Missal e 

 Broquéis, introduziu o Simbolismo no Brasil.   (   ) verbo de ligação 

IV - As provas foram elaboradas pelos professores.          (   )  agente da passiva 

V - O candidato falou muito bem, logo encantou  

 os eleitores com seu discurso.                           (   ) complemento nominal 

 
a) V, III, I, II e IV 

b) III, V, I, IV e II 

c) III, IV, V, II e I 

d) V, IV, II, I e III 

 

6ª Questão: Assinale a alternativa em que o emprego do pronome oblíquo átono NÃO substitui 

corretamente a expressão destacada: 

a) Minha caneta caiu. Peguem-a, por favor.  

b) O analista apresentou-me algumas sugestões. Vou analisá-las. 

c) Mostraram a realidade aos jovens. Mostraram-lhes a realidade. 

d) Em sinal de protesto, os produtores não vendem o leite. Dão-no à população. 
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7ª Questão: Analise a regência das proposições abaixo e assinale a alternativa que se refere apenas 

a proposições corretas: 

I - O pai aspirava à guarda dos filhos. 

II - Certifiquei-lhe o problema ao fazer a inscrição. 

III - Tenho admiração a todos os que defendem os seus direitos. 

IV - O cargo a que visamos é disputado por muitos candidatos. 

V - O livro que está em cima da mesa é para mim ler. 

 
a) I, II e III 

b) II e III 

c) I, III e IV 

d) I, IV e V 

 

8ª Questão: Analise as colocações abaixo em relação à estrutura fonética e assinale a alternativa 

que compreende somente afirmativas corretas: 

I - Nos pares: mudo/mundo; luar/mais, as letras destacam, respectivamente: vogal oral/nasal; 

vogal/semivogal. 

II - Os pares: país/pátria; aí/perspicaz formam, respectivamente: hiato/ditongo crescente; 

vocábulos dissílabos/trissílabos. 

III - Nos pares: absoluto/esquentar; tempo/bem temos, respectivamente: encontros consonantais/ 

dígrafos consonantais; dígrafos vocálicos/ditongo nasal. 

IV - As palavras: adivinhar, superticioso, reinvindicar, meteorologia estão grafadas corretamente. 

V - V. A divisão silábica está correta nas palavras: traí-do; sub-me-ter; bis-a-vô; bis-ne-to. 

  

a) III e IV 
b) I, II, IV e V 

c) II, III e V 

d) I, II e III 

 

9ª Questão: Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa INCORRETA:  

I - Há um quê não dito em suas palavras. Você quer dizer exatamente o quê? 

II - Só eu sei as dores porque passei quando você partiu. 

III - A cessão de terras aos índios compete ao governo. 

IV - O concerto do computador saiu caro. 

V - Ao substituir a forma do verbo “fazer” pela forma apropriada de um sinônimo, na frase “O 

cantor, Roberto Carlos, faz um CD a cada ano”, o sentido fica mais adequado: “O cantor, 

Roberto Carlos, grava um CD a cada ano”. 

 
a) I, II e IV 

b) I, III e V 

c) II e IV 

d) III e V           
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10ª Questão: Assinale a alternativa em que as duas proposições fazem concordância correta: 

a) - Mais de um jogador chorou com a derrota do time. 

- Mais de um torcedor se cumprimentaram. 

b) - A mídia mostra como os Estados Unidos determina o movimento da economia no mundo.  

- 25% do orçamento da União deverá destinar-se à Educação. 

c) - Se você é um dos que admiram Cruz e Sousa, certamente sente-se feliz com o traslado dos seus 

restos mortais para Santa Catarina. 

- Filmes, internet, psicólogo, nada tiravam o jovem da depressão. 

d) - Faziam anos que não tentava um novo trabalho. 

- Trata-se de questões polêmicas o caso do cartão corporativo no Governo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
História  
11ª Questão: A cana-de-açúcar foi uma atividade econômica desenvolvida durante o período 

colonial brasileiro. Suas marcas estão presentes até os dias atuais em diversas regiões do Brasil. A 

respeito dessa atividade econômica, assinale a alternativa correta: 

a) Teve como características a mão-de-obra escrava africana, o latifúndio, a monocultura e a 

produção voltada para o mercado externo. 

b) Utilizou em larga escala a mão-de-obra indígena, canalizou a produção para o mercado externo 

asiático e desenvolveu a monocultura. 

c) Foi a terceira atividade mais importante da colônia até a decadência do ouro, no final do século 

XIX, tornando-se, então, a segunda atividade mais importante, perdendo apenas para o café. 

d) Já era desenvolvida pelos índios, mas foi com os portugueses que tal atividade atingiu o 

mercado consumidor europeu, principalmente com a introdução da mão-de-obra escrava 

africana. 

 

12ª Questão: No início deste ano de 2008, a imprensa brasileira abriu as comemorações dos 200 

(duzentos) anos da vinda da Família Real para o Brasil. Tal fato foi de enorme importância para o 

futuro da nossa nação, pois: 

a) Assim que a Família Real chegou ao Brasil o, então príncipe, D. Pedro I, declarou a nossa 

independência, abriu os portos às nações amigas e incentivou o desenvolvimento do comércio 

internacional, dando privilégios à Inglaterra. 

b) A abertura dos portos às nações amigas garantiu a entrada de capital estrangeiro no Brasil, 

principalmente inglês, e o conseqüente avanço do nosso comércio, agricultura e manufatura, 

apoiada na Tarifa Alves Branco, de incentivo a essa atividade. 

c) A chegada da Família Real trouxe enorme modernização para a cidade de Salvador, local 

escolhido por D. João VI para instalar toda a corte portuguesa e os funcionários que com ela 

chegaram. 

d) A presença de D. João VI em território brasileiro abriu as portas para a nossa independência, 

pois, duas importantes mudanças foram promovidas enquanto o príncipe regente estava no 

Brasil. Foram elas: a abertura dos portos às nações amigas e a elevação do Brasil à condição de 

Reino Unido a Portugal e Algarves. 
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13ª Questão: A região de Kosovo, situada dentro da Sérvia, foi palco de um violento conflito entre 
1996 – 1999. De um lado estava o ELK (Exército de Libertação de Kosovo) formado por 
separatistas albaneses que lutavam pela independência de Kosovo. Do outro lado, o governo da 
Iugoslávia que não aceitava a independência e portanto, reprimiu violentamente o movimento 
separatista kosovar. Este conflito culminou com a intervenção de forças da OTAN (Organização do 
Tratado do Atlântico Norte), que bombardearam por 79 dias a cidade de Belgrado, então capital da 
Iugoslávia, cujo líder, Slobodan Milosevic, estava sendo acusado de praticar um chacina étnica..  
Em 10 (dez) de junho de 1999 foi assinada a paz. Kosovo voltou aos noticiários no início deste ano 
(2008), devido: 
a) Ao reinicio da guerra na região, envolvendo agora, diretamente, os EUA e a Rússia, antigos 

inimigos dos tempos da Guerra Fria. 
b) À retirada das tropas da OTAN, que lá estavam instaladas desde 1999, e à invasão de diferentes 

países de origem eslava que decidiram reintegrar o território à Sérvia. 
c) À declaração do presidente dos EUA de que apoiaria a entrada desse país na União Européia e 

contribuiria para a sua recuperação econômica. 
d) Sua emancipação, com o apoio dos EUA, mas sofreu forte oposição da Sérvia e da Rússia. Tal 

fato desencadeou uma onda de manifestações, na Europa, em oposição e apoio à declaração de 
independência.  

 
14ª Questão: A Guerra do Contestado(1912-1916), ocorrida em Santa Catarina durante a República 
Velha foi o mais violento conflito catarinense. Uma de suas características foi o messianismo que 
também havia marcado outro forte e popular movimento, dessa vez, no interior baiano: Canudos. 
Sobre o conflito ocorrido em Santa Catarina, assinale a única alternativa correta: 
a) Os líderes religiosos desse movimento tiveram um importante papel mediador na relação entre 

sertanejos e governo, evitando um derramamento de sangue maior do que aquele que se 
verificou. 

b) A intolerância das  forças do governo do Paraná, de Santa Catarina e do Brasileiro, que chegou a 
utilizar aviões para bombardeio produziu um enorme número de mortos. 

c) A construção da ferrovia São Paulo – Rio Grande, ao gerar emprego, atenuou a miséria, mas não 
evitou a guerra. 

d) Este conflito está diretamente relacionado com a Guerra de Canudos, tendo sido o monge José 
Maria seguidor de Antônio Conselheiro.  

 
15ª Questão: No Brasil, a organização política implantada pelo Regime Militar, instalado em 1964, 
caracterizou-se pela: 
a) Crescente concentração de poderes para o Executivo com os Atos Institucionais legitimando a 

manutenção de um Estado forte. 
b) Permanente utilização de instrumentos de exceção controlados pelos representantes do 

Congresso, que passou a ser autônomo e independente. 
c) Implantação de mecanismos de controle popular sobre os grandes políticos regionais, evitando o 

autoritarismo, a corrupção e os desmandos. 
d) Ampliação dos poderes estaduais sustentada por acordos regionais entre chefes políticos 

conservadores e setores da vanguarda empresarial. 
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Geografia 
 16ª Questão: Sobre as atividades e a organização do espaço econômico brasileiro, assinale a única 

alternativa correta: 
a) O setor primário da economia vem gradativamente perdendo importância na balança comercial 

brasileira, pois, na atualidade os produtos industrializados ganharam importância ajudando a 

diminuir o déficit comercial brasileiro, desde o ano de 2000. 

b) A modernização da agricultura brasileira ocorreu, sobretudo nas últimas décadas com 

intensificação do emprego de máquinas, fertilizantes e defensivos agrícolas nos sistemas de 

produção completando com a ação do Estado que vem estimulando e investindo em culturas que 

constituem a alimentação básica dos trabalhadores brasileiros. 

c) Das fontes energéticas utilizadas no Brasil, as hidrelétricas constituem a principal fonte e foram 

construídas principalmente por iniciativa do Estado, visando fortalecer o desenvolvimento 

industrial. 

d) O processo de industrialização que se implantou no Brasil teve forte participação do Estado que 

investiu no setor de insumos básicos e da capital multinacional, responsável pelo surgimento de 

empresas artesanais, logo substituídas por indústrias implantadas com capital nacional. 

 

17ª Questão: Sobre o cenário geo-político mundial podemos afirmar que, EXCETO: 

a) O principal agente do processo da globalização é a empresa transnacional que é a que controla a 

capacidade organizacional, o capital, o mercado, a tecnologia mundial. 

b) O termo Terceiro Mundo, surgiu na Indonésia em 1955 na Conferência de Bandung para 

denominar o grupo de países subdesenvolvidos da África, da Ásia e da América Latina.  

c) Os países desenvolvidos ou centrais são os grandes defensores do neoliberalismo e da 

globalização e defendem a consolidação de economias nacionais, para enfrentar as crises 

estruturais da atual fase da economia mundial. 

d) A tendência da regionalização da economia e a formação dos mega-blocos regionais de mercado 

foi fortalecida a partir dos anos 90 com o desaparecimento dos dois grandes blocos da Guerra 

Fria, liderados pela URSS e pelos Estados Unidos. 

 

18ª Questão: Sobre o espaço natural do Brasil, analise as proposições corretas: 

I - A latitude é o fator preponderante na caracterização das paisagens naturais do Brasil com 

médias térmicas elevadas, formações vegetais heterogêneas e latifoliadas. 

II - Na dinâmica do relevo brasileiro, o predomínio de ação forças endógenas, como o tectonismo 

é a sua característica mais marcante, cuja maior conseqüência é a presença maciça de 

dobramentos modernos. 

III - A caatinga, vegetação predominante no interior nordestino se caracteriza por uma formação 

de folhas caducas e espécies xerófitas, como as cactáceas. A região se caracteriza por elevada 

concentração populacional, apresentando as maiores densidades demográficas . 

IV - Na atual configuração do relevo brasileiro, o intemperismo é o fator que determina a sua 

característica de altitudes modestas, intensamente desgastadas pela erosão com serras de picos 

arredondadas, como ocorre nas serras e planaltos do Sudeste brasileiro conhecidos como 

“mares de morros”. 
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Estão corretas as proposições: 

a) I e IV 

b) I e II 

c) II e III 

d) III e IV 

 

19ª Questão: A análise das pirâmides etárias brasileiras abaixo, referentes aos anos de 1960 e 2000, 

nos permite concluir que, EXCETO: 

 
 

a) A diminuição da natalidade da população brasileira evidenciada na pirâmide de 2000 pode ser 

explicada pelo alto custo de criação dos filhos e uma maior participação feminina no mercado de 

trabalho. 

b) Todas as regiões brasileiras podem ser representadas pela pirâmide 2000, pois, não existem 

diferenças marcantes nos indicadores sociais das regiões do país. 

c) A pirâmide de 1960 é típica de um país subdesenvolvido, com maior parte da população com 

menos de 20 anos. Isto indica a necessidade de uma séria política governamental voltada para a 

educação e a saúde. 

d) Nos últimos 40 anos, há evidências que o Brasil deixa de ser um país jovem e passa a  ser um 

país em transição para a maturidade, com um predomínio da População Economicamente Ativa, 

ou de adultos. 
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20ª Questão: Sobre as interferências humanas no espaço mundial e do Brasil e suas conseqüências 

assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O crescimento desordenado dos núcleos urbanos, a grande quantidade de concreto, a diminuição 

das áreas verdes nas grandes metrópoles, ocasiona um aumento da temperatura na região central 

dessas cidades. Tal fenômeno é conhecido como  “ilhas de calor” e verifica-se tanto nas grandes 

cidades brasileiras como São Paulo mas, também nas de médio porte como Florianópolis. 

b) A expansão térmica da superfície oceânica, que vem se registrando em várias partes do globo, 

tem contribuído para o aumento significativo do número de tempestades e dos ciclones extra- 

tropicais em várias áreas. Isto inclusive tem se verificado nos últimos anos, na região Sul do 

Brasil especialmente, no litoral sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. 

c) O Aqüífero de Guarani, importante reservatório de água doce do planeta, localiza-se na Bacia 

Sedimentar Paranaíca, sendo que sua maior parte está localizada no território brasileiro, mas, 

também nos vizinhos do MERCOSUL como Argentina, Paraguai e Uruguai. 

d) A água, este precioso recurso natural, ainda aparentemente abundante na superfície terrestre, 

poderá ser no futuro alvo de disputa entre os países. Por isto, o manejo desse recurso exige 

procedimentos que preservam suas qualidades, como ocorre no Brasil, onde a formação de uma 

consciência social a respeito fundamenta-se numa política de gestão racional dos recursos 

hídricos. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
1) A menos que seja explicitamente informado na questão, o termo “clicar” significa a operação 

de pressionar o botão esquerdo do mouse; 

2) Para todos os programas e acessórios mencionados nas questões, considere a configuração 

padrão em português do Brasil. 

 

21ª Questão: Considere que no Excel, em uma célula cujo conteúdo é o número 23, seja aplicada a 

formatação “Porcentagem” com duas casas decimais. O valor que passa a ser exibido pela célula é: 
a) 23% 

b) 23,00% 

c) 2300% 

d) 2300,00% 

 

22ª Questão: Em uma planilha eletrônica do Calc, do pacote de aplicativos BrOffice 2.0, a 

aplicação da fórmula =QUOCIENTE(10;20) retorna o valor: 

a) 0 

b) 0,5 

c) 2 

d) #REF 

 



 10 

Atenção: As questões 23ª e 24ª referem-se à seguinte imagem do Word:  

 

 
 

23ª Questão: O que acontece quando o usuário clica no botão  (Novo documento em branco)? 

a) É criado um novo documento em branco e o documento atual é fechado. 

b) É apagado todo o conteúdo do documento atual. 

c) É criado um novo documento em branco em outra janela e o documento atual continua aberto. 

d) É apresentada uma mensagem de erro, informando que não é possível criar um novo documento 

enquanto existirem documentos abertos. 

 
24ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O cursor está posicionado na primeira página do documento. 

b) O cursor está posicionado na coluna 1 da linha 18. 

c) Na posição atual do cursor, a fonte utilizada é Times New Roman de tamanho 18. 

d) O documento possui duas páginas. 

 
25ª Questão: O que acontece quando o usuário tenta executar a impressão de um documento do 

Word tendo digitado a palavra “algumas” no campo “Número de cópias” da janela “Imprimir”? 
a) Uma cópia do documento é enviada para a impressora. 

b) O Word apresenta uma mensagem informando que este não é um número válido. 

c) O Word fecha a janela “Imprimir” sem que nada seja enviado para a impressora. 

d) São enviadas de duas a cinco cópias do documento para a impressora, sendo que o número 

exato depende das configurações do Word. 
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26ª Questão: Sobre a utilização de “Favoritos” no Internet Explorer 7.0, assinale a alternativa 

correta: 
a) A lista de favoritos é gerada automaticamente pelo Internet Explorer, com base nos sites mais 

visitados pelo usuário na última semana. 

b) Todos os favoritos devem obrigatoriamente ser gravados na pasta “Links”. 

c) É possível exportar a lista de favoritos para um arquivo com o nome “bookmark.htm”. 

d) Após gravar um favorito na pasta “Links”, não é possível excluí-lo. 

 

27ª Questão: Com relação ao download de arquivos através do Internet Explorer 7.0, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

a) Por questões de segurança, não é possível efetuar download de um arquivo com a extensão 

“.exe”. 

b) É possível fazer o download de mais de um arquivo ao mesmo tempo. 

c) É possível cancelar o download de um arquivo após iniciado. 

d) Ao fazer o download de um arquivo, é possível escolher a pasta onde ele será gravado. 

  

28ª Questão: Sobre os conceitos relacionados com a utilização do Windows XP, analise as 

afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta: 

I - É possível manter mais de uma janela aberta ao mesmo tempo. 

II - “Ícones” são fotos dos criadores do Windows que podem ser acessadas através da opção 

“Exibir programadores do Windows”. 

III - O termo “Painel de Controle” representa o conjunto formado por computador, teclado e 

mouse. 

IV - É possível usar uma imagem como plano de fundo para a área de trabalho. 

 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas 

c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas 

d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas 

 

29ª Questão: Considere que o arquivo “relatório.doc” está aberto no Word.  O que acontece quando 

o usuário tenta, através do Windows Explorer, renomear esse arquivo para “relatório mensal.doc”? 

a) É exibida uma mensagem indicando que não é possível renomear o arquivo, pois está sendo 

usado pelo Word. 

b) O arquivo é renomeado. 

c) É criada uma cópia do arquivo com o nome “relatório mensal.doc”. 

d) É exibida uma mensagem indicando que “relatório mensal.doc” não é um nome válido, pois não 

é permitido utilizar espaços no nome de arquivos. 
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Atenção: A 30ª questão refere-se à seguinte imagem do Outlook Express 6: 

 
30ª Questão: Com relação à organização de mensagens no Outlook Express 6, assinale a alternativa 
correta: 
a) Não é possível criar novas pastas para organizar as mensagens recebidas. 
b) Por padrão, as mensagens enviadas são armazenadas na pasta “Rascunhos”. 
c) É possível configurar o Outlook Express para que todas as novas mensagens recebidas sejam 

automaticamente armazenadas na pasta “Particular”. 
d) É possível renomear a pasta “Caixa de Entrada” para “Meu Correio”. 
 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 
31ª Questão: Assinale a alternativa correta à luz da Constituição Federal: 
a) A soberania constitui um dos princípios que regem as relações internacionais da República 

Federativa do Brasil. 
b) A prevalência dos direitos humanos constitui um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. 
c) d)A independência nacional constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil. 
d) A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. 
 
32ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com os direitos e garantias constitu-
cionalmente previstos: 
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. 
b) A todos é garantida a plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter 

paramilitares. 
c) Aos reconhecidamente pobres, são gratuitos o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, 

na forma da lei. 
d) No processo, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. 
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33ª Questão: De acordo com a lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar: 
a) Para efeitos da referida lei, considera-se o servidor público apenas o agente investido em função 

ou cargo pertencente à administração pública direta. 
b) As disposições da referida lei também são aplicáveis aos que, mesmo não sendo agentes 

públicos, se beneficiem de forma direta ou indireta do ato de improbidade. 
c) Somente os casos de ação ou omissão dolosas que causem lesão ao patrimônio público ensejam 

o ressarcimento integral do dano pelo agente que lhe deu causa. 
d) O ato de permitir ou ordenar a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento 

caracteriza ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito do agente. 
 
34ª Questão: Assinale a alternativa que contém um dos princípios a serem obedecidos pela 
Administração Pública, conforme prevê a Constituição Federal: 
a) Eficiência 
b) Pessoalidade 
c) Dirigismo 
d) Informalismo 
 
35ª Questão: À luz do direito administrativo moderno, o agente investido em função ou cargo 
público exerce um: 
a) Um poder público 
b) Um atributo público 
c) Um múnus público 
d) Um ônus público 
 
36ª Questão: Assinale a alternativa que contém hipótese de casamento nulo: 
a) Contraído com erro essencial em relação à pessoa de um dos cônjuges. 
b) Contraído por um dos cônjuges mediante coação. 
c) Contraído  por menor em idade núbil sem autorização de  seu representante legal. 
d) Contraído entre pessoas afins em linha reta. 
 
37ª Questão: Assinale a alternativa que contém medida que pode ser aplicada à criança por prática 
de  ato infracional: 
a) Abrigo em entidade. 
b) Prestação de serviços comunitários. 
c) Inserção em regime de semiliberdade. 
d) Internação em estabelecimento educacional. 
 
38ª Questão: De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa que 
contém duas das características do direito ao reconhecimento do estado de filiação: 
a) Disponível e imprescritível. 
b) Indisponível e prescritível. 
c) Personalíssimo e imprescritível. 
d) Personalíssimo e disponível. 
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39ª Questão: Assinale a alternativa que contém um crime contra a administração da justiça: 
a) Condescendência criminosa; 
b) Advocacia administrativa 
c) Violência arbitrária 
d) Denunciação caluniosa 
 
40ª Questão: Segundo o Código Civil, é correto afirmar: 
a) Os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos são considerados 

absolutamente  incapazes. 
b) Os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos são considerados 

relativamente incapazes. 
c) Os maiores de 16 (dezesseis) anos e menores de 18 (dezoito) anos são considerados 

absolutamente capazes. 
d) Os maiores de 18 (dezoito) anos e menores de 21 (vinte e um) anos são considerados 

relativamente incapazes. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
41ª Questão: Analise as proposições abaixo, e responda. 
Segundo o Conselho de Psicologia, o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicoló-
gicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações: 
I - A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
II - Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata 

ciência ao profissional. 
III - Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e 

definitiva do serviço. 
IV - Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia 

adotada.  
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as proposições estão corretas 
b) Somente as proposições II e IV estão corretas 
c) Somente as proposições III e a IV estão corretas 
d) Somente as proposições I e III  estão incorretas 
 
42ª Questão: Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
Considera-se _________________ o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e 
interpretações de informações a respeito dos fenômenos psicológicos que são resultantes da relação 
do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas (métodos, 
técnicas e instrumentos). 
a) Entrevista Clínica 
b) Avaliação Psicológica 
c) Avaliação Psicossocial 
d) Entrevista Psicológica 
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43ª Questão: Considera-se Recursos Humanos – R.H.:  

I - A função ou departamento onde funciona como prestador de serviços nas áreas de recruta-

mento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene e segurança do trabalho, 

benefícios, etc. 

II - O conjunto de práticas de Recursos Humanos, ou seja, o modo como a organização opera suas 

atividades de recrutamento, seleção, comunicação, benefícios, etc. 

III - Os profissionais que trabalham em tempo integral em papéis diretamente relacionados com 

Recursos Humanos. 

   

Assinale a alternativa correta: 
a) Somente as proposições I e II estão corretas 

b) Somente as proposições II e III estão corretas 

c) Somente a proposição I está correta  

d) Todas as proposições estão corretas 

 

44ª Questão: Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. 

A/O _________________tem por finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do 

conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, de uma “questão-problema”, 

visando dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma 

consulta: 
a) atestado psicológico 

b) declaração 

c) parecer psicológico 

d) relatório psicológico 

 
45ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA. 

O Diagnóstico Organizacional é um instrumento de coleta de informações da empresa e tem por 

objetivo(s):  

a) Detectar possíveis fatores limitantes da eficácia da organização. 

b) Avaliar a estrutura da organização visando o reconhecimento de suas potencialidades e 

dificuldades. 

c) Analisar os comportamentos, a motivação, a produtividade no trabalho e também a satisfação 

das pessoas envolvidas na organização. 

d) Buscar alternativas de ações e implantação de soluções para manter o desempenho da empresa. 

 

46ª Questão: Relacione as colunas abaixo: 

(1) Abordagem da Administração Científica (    ) Daniel Katz e Robert Kahn 

(2) Abordagem dos Princípios da Administração (    ) Max Weber e Henry Fayol 

(3) Abordagem das Relações Humanas (    ) Frederick Taylor 

(4) Abordagem dos Sistemas Abertos (    ) Douglas McGregor e Frederick Herzberg 
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Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 

a) 4 – 2 – 1 – 3  

b) 3 – 2 – 1 – 4  

c) 3 – 1 – 2 – 4  

d) 4 – 1 – 2 – 3  

 

47ª Questão: As bases para a seleção de pessoal são a obtenção de informações sobre o cargo e a 

aplicação de técnicas de seleção para a coleta de informações sobre o candidato. Para tanto, as 

principais técnicas de seleção são: 

1. Entrevista 

2. Prova de conhecimentos 

3. Testes psicológicos 

4. Testes de personalidade 

5. Técnicas de simulação 

 

(   ) Dinâmica de grupo e dramatização. 

(   ) Pode ser feita quanto a forma de aplicação, quanto à abrangência e quanto à organização. 

(   ) Zulliger, TAT, Figura Humana. 

(   ) Bastante subjetiva e requer treinamento do entrevistador. 

(   ) Medem as aptidões. 

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 3 – 1 – 4 – 2 – 5  

b) 4 – 1 – 3 – 2 – 5  

c) 5 – 2 – 4 – 1 – 3 

d) 5 – 2 – 3 – 1 – 4  

 

48ª Questão: A Avaliação de Desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e para 

as pessoas. Para tanto, marque a alternativa INCORRETA: 

a) A avaliação deve cobrir não somente o desempenho dentro do cargo ocupado, como também  o 

alcance de metas e objetivos. 

b) A avaliação deve enfatizar o indivíduo no cargo bem como seus hábitos pessoais observados no 

trabalho. 

c) A avaliação deve ser aceita por ambas as partes: avaliador e avaliado. 

d) A avaliação deve ser utilizada para melhorar a produtividade do indivíduo dentro da 

organização. 

 

49ª Questão: A Resolução 18/2002 do Conselho Federal de Psicologia trata: 
a) Da construção do Código de Ética do Psicólogo. 

b) Das normas de atuação para Psicólogo em relação ao preconceito e à discriminação racial. 

c) Das normas de atuação do Psicólogo em relação às questões da Orientação Sexual. 

d) Do Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo Psicólogo. 
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50ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No transtorno obsessivo-compulsivo as obsessões são ações ritualizadas que devem ser reali-

zadas para aliviar a ansiedade enquanto as compulsões são definidas como pensamentos 

recorrentes. 

b) No transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa vivenciou, testemunhou ou foi confrontada 

com um evento ou eventos que envolveram morte real ou ameaça de morte ou ferimento grave e 

a resposta da pessoa envolveu medo, desamparo ou terror intensos. 

c) No transtorno do pânico além dos sintomas fisiológicos alarmantes, como sufocação, tontura e 

taquicardia, os pacientes têm a sensação de morte iminente. 

d) Algumas características encontradas em pessoas que possuem o transtorno de personalidade 

Borderline são: instabilidade da auto-imagem, sensibilidade à rejeição e abandono. 

 
51ª Questão: A seqüência correta da Hierarquia das Necessidades de Maslow é: 
a) Auto-realização  /  Estima  /  Segurança  /  Fisiologia  /  Social 

b) Fisiologia  /  Estima  /  Social  /  Segurança  /  Auto-realização 

c) Fisiologia  /  Segurança  /  Aauto-realização  /  Estima  /  Social 

d) Fisiologia  /   Segurança  /  Social  /  Estima  /  Auto-realização 

 

52ª Questão: Segundo a Hierarquia das Necessidades de Maslow é correto afirmar que: 

I - As necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das de nível mais alto. 

II - Quando a necessidade de nível mais baixo deixa de ser satisfeita, ela volta a predominar no 

comportamento devido à tensão gerada no organismo. 

III - Para que um nível elevado de necessidades surja no comportamento é necessário que as 

necessidades de nível inferior sejam satisfeitas ou atendidas adequadamente. 

 

Assinale a resposta correta: 
a) Somente as proposições I e II estão corretas 

b) Somente as proposições II e III estão corretas 

c) Todas as proposições estão incorretas 

d) Todas as proposições estão corretas 

 

53ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA: 

Para Maslow: 

a) Qualquer frustração ou possibilidade de frustração de certas necessidades passa a ser conside-

rada ameaça psicológica, porém sem provocar reações de emergência.  

b) Somente quando um nível inferior de satisfação está satisfeito ou adequadamente atendido é que 

o nível imediatamente mais elevado surge no comportamento.  

c) Qualquer comportamento motivado é um canal pelo qual muitas necessidades fundamentais 

podem ser expressas.  

d) A necessidade de segurança está relacionada com a estabilidade e com o perigo.  
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54ª Questão: A finalidade de obter um bom rapport propicia: 

I - Conseguir do entrevistado os dados que o entrevistador busca. 

II - A utilização dos conhecimentos teóricos do entrevistador. 

III - Obtenção de potencial para uma transferência. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as proposições estão corretas 

b) Somente as proposições I e II estão corretas 

c) Somente a proposição III está correta 

d) Somente as proposições II e III estão corretas 

 

55ª Questão: Em relação a um bom rapport, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Estabelecer uma boa empatia com o entrevistado. 

b) Uma relação empática, onde o terapeuta se coloca no lugar do outro, assimilando os aspectos 

transferenciais e contratransferenciais do paciente. 

c) Uma relação harmoniosa, serena, determinada e tranqüila, que permite ao entrevistado 

manifestar seu comportamento. 

d) Permitir uma relação afetuosa, de apreço e confiança entre entrevistador e entrevistado. 

 
56ª Questão: Quanto aos pressupostos da Teoria X e Y de Douglas McGregor, no que diz respeito 

ao comportamento humano nas organizações: 

I - Teoria X supõe que a maioria das pessoas são indolentes e preguiçosas, não têm ambição, não 

gostam de assumir responsabilidades, preferem ser dirigidas e controladas, tendo objetivos 

opostos ao da empresa, não gostando de assumir riscos, tendo somente motivação econômica, 

sendo incapazes de autocontrole e autodisciplina. 

II - A Teoria Y admite que as pessoas têm motivação básica e potencial de desenvolvimento, têm 

capacidade de assumir responsabilidades, dedicação, capacidade de autodireção, autocontrole, 

amplo potencial de criação e imaginação. 

III - A Teoria X admite que as pessoas têm motivação básica e potencial de desenvolvimento, têm 

capacidade de assumir responsabilidades, dedicação, capacidade de autodireção, autocontrole, 

amplo potencial de criação e imaginação. 

IV - A Teoria Y supõe que a maioria das pessoas são indolentes e preguiçosas, não têm ambição, 

não gostam de assumir responsabilidades, preferem ser dirigidas e controladas, tendo 

objetivos opostos ao da empresa, não gostando de assumir riscos, tendo somente motivação 

econômica, sendo incapazes de autocontrole e autodisciplina. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as proposições estão incorretas 
b) As proposições III e IV estão corretas 

c) As proposições I e IV estão incorretas 

d) As proposições I e II estão corretas 
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57ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:  

Para Heidegger:  

a) Os conceitos de medo, angústia, morte e o nada ocupam lugar estratégico em sua  obra: na 

passagem do ser-aí desde a inautenticidade para a autenticidade de seu ser. 

b) O conceito de ser-no-mundo é uma estrutura ontológica fundamental do ser aí, que indica que o 

homem vive no mundo de modo independente e separado do mesmo.  

c) A angústia e o nada tomam o todo do ser, fazendo com que o próprio ser-no-mundo seja abalado 

em suas bases e seja sentido em seu fundamento como angustiante. 

d) A angústia reside no puro fato de existir; o simples ser-no-mundo, o mundo como mundo, é a 

origem da angústia que nos toma por inteiro.  

 
58ª Questão: Podemos classificar as entrevistas como: 

a) Diagnóstica; psicoterápica; de encaminhamento; de seleção; de desligamento; de pesquisa. 

b) Psicológica; diagnóstica; de seleção; de encaminhamento; probatória; investigativa. 

c) Exploratória; de seleção; de encaminhamento; interventiva; inicial; devolutiva. 

d) Diagnóstica; psicológica; de encaminhamento; de seleção; de desligamento; investigativa; 

probatória. 

 

59ª Questão: O processo de entrevista pode proporcionar maior ou menor grau de liberdade para o 

entrevistador na condução da entrevista. Neste sentido, as entrevistas podem ser classificadas em 3 

tipos, correlacione: 

1. Entrevista diretiva ou fechada 

2. Entrevista livre ou aberta (não-diretiva) 

3. Entrevista semi-dirigida 

(   ) Ampla liberdade do entrevistador para realizar as perguntas e intervenções. É flexível e permite 

uma investigação profunda da personalidade do entrevistado. 

(   ) O entrevistado escolhe o assunto pelo qual iniciará sua fala e o entrevistador intervirá no sen-

tido de esclarecer pontos obscuros ou confusos, bem como para ampliar as informações. 

(   ) São programadas, planejadas, seqüenciadas, não havendo alteração das perguntas. 

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 1 – 2 – 3  

b) 2 – 1 – 3  

c) 3 – 2 – 1  

d) 2 – 3 – 1 
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60ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:  

a) J. P. Sartre se preocupou com questões relativas ao conhecimento e a objetividade nas ciências 

do homem. 

b) Sartre constatou a transcendência ontológica entre consciência e personalidade.  

c) Segundo Sartre a consciência se evidenciou como pura intencionalidade ou plena abertura para 

subjetividade transcendente do mundo. 

d) Para Sartre a personalidade se impõe como sujeito psicofisicamente objetivado entre as coisas e 

os outros. 

  

 61ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) O Existencialismo de Sartre coloca o homem no domínio do que ele é e lhe atribui a total 

responsabilidade por sua existência no mundo. 

b) Para o Existencialismo não há determinismo absoluto, o homem é livre para suas escolhas. 

c) A Metafísica de Heidegger é uma postura, um modo de compreender o homem no mundo. 

d) Para Husserl, a filosofia deve estabelecer seus conhecimentos e verdades sustentadas na 

descrição da realidade circundante, como ela é apreendida pelo homem, enquanto ser 

consciente. 

 

62ª Questão: Considerando as proposições abaixo:  

I - O significado do desenho da figura humana tem suas bases no conceito da imagem corporal. 

O indivíduo lança sobre o papel a imagem corporal que possui e que se torna veículo de 

expressão de sua personalidade.  

II - A imagem corporal é projetada no desenho e, consequentemente, o conceito de si mesmo.  

III - O desenho da figura humana  se mostra um excelente instrumento diagnóstico, pois nos revela 

as experiências objetivas com o corpo e a maneira como estas experiências foram organizadas 

psiquicamente. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) As proposições I e II estão corretas 

b) As proposições II e III estão corretas 

c) As proposições I e III estão incorretas  

d) Todas as proposições estão corretas 

  

63ª Questão: Considerando as proposições abaixo:  

I - A descrição de cargos é a base de todo sistema de administração de cargos e salários, pois a 

partir da descrição é que os cargos são avaliados.  

II - A área de treinamento desenvolve seus programas com base na avaliação de necessidades, 

dispensando a descrição de cargos para seus programas.  

III - A descrição de cargos pode embasar a seleção de pessoal de funções específicas.  

IV - O perfil profissiográfico não interfere no recrutamento e seleção de pessoal, apenas no 

treinamento e desenvolvimento de pessoal. 
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Assinale a alternativa correta: 
a) As proposições I, II e IV estão corretas 

b) As proposições I e IV estão incorretas 

c) Todas as proposições estão corretas 

d) As proposições I e III estão corretas 

 

64ª Questão: Um trabalho psicoterapêutico de base analítica é deflagrado pelo processo da 

Entrevista Inicial (E.I.), que consiste: 

a) Na primeira comunicação que se realiza entre o psicoterapeuta e o paciente. 

b) Numa necessária avaliação que pode demandar um período de tempo mais longo, opera-

cionalizando-se mediante entrevistas preliminares. 

c) Na entrevista prévia à efetivação do contrato analítico. 

d) No encontro que depende das circunstâncias que cercam o encaminhamento do paciente. 

 

65ª Questão: Correlacione as características abaixo com os Transtornos de Personalidade corres-

pondentes:   

(1) Sedução (    ) T.P. Histriônica  

(2) Medo de abandono (    ) T.P. Anti-social  

(3) Ausência de remorso (    ) T.P. Paranóide  

(4) Desconfiança (    ) T.P. Borderline  

(5) Embotamento emocional (    ) T.P. Esquizoitípica                                                     

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 

a) 1 – 3 – 4 – 2 – 5  

b) 3 – 1 – 4 – 2 – 5  

c) 1 – 3 – 4 – 5 – 2  

d) 1 – 3 – 4 – 5 – 3  

 

66ª Questão: Correlacione os Transtornos com seus respectivos subtipos: 

(1) Transtorno de Ansiedade (    ) T. Distímico 

(2) Transtorno de Humor (    ) Tipo purgativo 

(3) Transtorno Somatoforme (    ) Agorafobia 

(4) Transtorno de Alimentação (    ) T. de Despersonalização 

(5) Transtorno Dissociativo (    ) Hipocondria 

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 

a) 1 – 4 – 3 – 5 – 2 
b) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 

c) 2 – 3 – 1 – 5 – 4  

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
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67ª Questão: Considerando as rápidas transformações da sociedade e a necessidade constante de 

adaptação às mudanças, percebe-se que o estresse vem afetando a saúde das pessoas, muitas vezes 

desencadeando o aparecimento de doenças. No Poder Judiciário, correlacionado ou não, acrescido 

do  volume excessivo de trabalho, o número de pessoas com Depressão e Síndrome do Pânico tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos. Podemos afirmar que a Depressão (Episodio 

Depressivo Maior), caracteriza-se por:  

I - Falta de interesse ou prazer em coisas que sentia antes. 

II - Ausência de agitação ou incapacidade de ficar quieto. 

III - Afeta tanto homens e mulheres na mesma proporção. 

IV - Aumento exagerado do apetite ou inapetência. 

V - Diminuição da energia, cansaço ou fadiga. 

VI - Dificuldades para pensar, concentra-se ou tomar decisões.  

  

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as proposições estão corretas 
b) As proposições I, II, V e VI estão corretas 

c) As proposições I, II, IV e V estão corretas 

d) As proposições I, IV, V e VI estão corretas 

 

68ª Questão: São características da Síndrome do Pânico:   

I - Medo de perder o controle. 

II - Falta de ar ou sufocamento. 

III - Sudorese, tremores, taquicardia.  

IV - Sensações de irrealidade e medo de enlouquecer. 

V - Medo de ter novos Ataques de Pânico. 

   

Assinale a alternativa  correta: 

a) Todas as proposições estão corretas.  

b) Somente as proposições II, III e V estão corretas.  

c) Somente as proposições I, III e IV estão incorretas.  

d) Somente as proposições III, IV e V estão corretas.  

  

69ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Novos projetos e grandes negócios, devidamente analisados em suas conseqüências e a baixa 

sexualidade são características do Episódio Maníaco.  

b) O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade e o Episódio Maníaco são ambos 

caracterizados por atividade excessiva e comportamento impulsivo.  

c) A grandiosidade e a auto- estima inflada são características do Episódio Maníaco (E.M.).  

d) A redução da necessidade de sono e a fuga de idéias são características do Episódio Maníaco.  
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70ª Questão: Leia as proposições abaixo: 

I - O Transtorno de Estresse Pós-Traumático caracteriza-se pela revivência de um evento 

traumático. 

II - A Agorafobia é a ansiedade ou esquiva a locais onde poderia ser difícil escapar. 

III - O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) caracteriza-se por obsessões e compulsões 

intensas, como lavar constantemente as mãos, sem ansiedade.  

IV - O Transtorno de Ansiedade Generalizada caracteriza-se por preocupações excessivas, medo 

da morte e comportamentos de esquiva. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Todas as proposições estão incorretas. 
b) As proposições I, II e III estão corretas.  

c) As proposições I, II e IV estão corretas.  

d) As proposições III e IV estão incorretas.  

 

71ª Questão: Em relação a Psicoterapia Breve:  

I - O terapeuta apresenta um papel mais intenso e atuante no trabalho, o de “agente parti-

cipante”. 

II - A profundidade que se alcançará em um processo de terapia breve dependerá da “força do 

ego” do cliente e da habilidade do terapeuta em aprofundar verticalmente, em um foco. 

III - A postura do terapeuta é de neutralidade, ambigüidade e atenção flutuante.  

 

Assinale a alternativa correta: 
a) As proposições I e III estão corretas  

b) As proposições I e II estão corretas 

c) Somente a proposição III está correta 

d) Somente a proposição II está correta  

 

72ª Questão: Em relação a  Psicoterapia Breve,  assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O terapeuta atua de modo mais ativo e participativo, estabelecendo um foco  a ser trabalhado 

durante o processo.  

b) O terapeuta estabelece metas e objetivos terapêuticos a serem atingidos num prazo determinado. 

c) O terapeuta agiliza o processo terapêutico utilizando recursos alternativos e a interpretação 

transferencial clássica.  

d) O terapeuta atua numa linha de focalização que implica interpretações seletivas, atenção seletiva 

e “negligenciar”seletivas. 
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73ª Questão: Considerando a Psicoterapia Breve e o conceito de Experiência Emocional Corretiva, 
podemos afirmar que: 
I - É uma experiência completa, tanto cognitiva como emocional, volitiva e motora.  
II - É mais do que insigth essencialmente cognitivo e menos emocional.  
III - Se dá com a mudança de comportamentos e atitudes, geradas pela compreensão do trauma.  
IV - Acontece com o reviver do paciente de situações traumáticas do passado fortemente 

reprimidas e num ambiente seguro e acolhedor.  
 
Assinale a alternativa correta: 
a) As proposições II, III e IV estão corretas 
b) As proposições I e IV estão corretas 
c) As proposições I, III e IV estão incorretas 
d) Todas as proposições estão corretas 
 
74ª Questão: Em relação a Psicoterapia Breve podemos afirmar que: 
I - A aliança terapêutica vai ser incentivada na medida em que ela será um veículo de cana-

lização necessária para que a Experiência Emocional Corretiva aconteça. 
II - A técnica focal e a participação ativa do terapeuta facilitam a aliança terapêutica. 
III - O estabelecimento do contrato reforça a aliança terapêutica por diminuir o desconhecimento e 

a ambigüidade do processo terapêutico. 
IV - A aliança terapêutica constitui-se no aspecto consciente da transferência positiva, facilitando 

o processo terapêutico.  
 
Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as proposições estão corretas 
b) Somente as proposições II, III e IV estão corretas 
c) Somente as proposições I e III estão corretas 
d) Somente as proposições I e IV estão incorretas 
 
75ª Questão: Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) A técnica da Psicoterapia Breve se baseia na tríade: atividade, planejamento e foco.  
b) Em Psicoterapia Breve o foco é considerado como o fim que se pretende atingir no processo 

terapêutico. 
c) O processo de cura da Psicoterapia Breve se dá tanto pela neurose de transferência quanto pela 

Experiência Emocional Corretiva.  
d) Na  Psicoterapia Breve o foco é constituído  de material consciente e inconsciente do paciente,  

delimitado como área a ser trabalhada no processo terapêutico.  
 
76ª Questão: Correlacione os Transtornos de Personalidade com suas respectivas características:   
(1)Anti-social                 (   ) Desrespeito ao direito básico dos outros.  
(2) Paranóide                  (   ) Excessiva emotividade e busca de atenção. 
(3) Histriônico                (   ) Grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia.  
(4) Dependente               (   ) Pouca expressão emocional  e desejo de intimidade reduzido. 
(5) Esquizóide                (   ) Padrão de desconfiança e suspeita. 
(6) Narcísica                   (   ) Dificuldades em tomar decisões.  



 25 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 3 – 1 – 6 – 4 – 2 – 5 

b) 6 – 3 – 2 – 5 – 1 – 4 

c) 1 – 4 – 3 – 5 – 2 – 6 

d) 1 – 3 – 6 – 5 – 2 – 4 

 

77ª Questão: São características da Anorexia Nervosa: 

I - Perda acentuada de peso, apesar de manterem o apetite.  

II - Temor intenso em engordar com intensa restrição alimentar  

III - Perturbação significativa  na percepção da forma ou tamanho do corpo.  

IV - Mulheres pós-menarca com este transtorno costumam ter amenorréia.  

V - A preocupação com o ganho ponderal normalmente aumenta com a perda de peso.  

VI - O tipo restritivo se refere a perda de peso obtida através de dietas, jejuns ou exercícios 

excessivos.  

  

Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as proposições I, II e III estão corretas 

b) As proposições IV e V estão incorretas 

c) Somente as proposições I, II, III e VI estão corretas 

d) Todas proposições estão corretas 

  

78ª Questão: Em relação a Bulimia Nervosa, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Há episódios de hiperfagia e métodos compensatórios inadequados para evitar ganho de peso.  

b) Os ataques de hiperfagia normalmente são de doces e alimentos com alto teor calórico e 

ocorrem no jantar e na companhia da família.  

c) A crise bulímica é tipicamente desencadeada por estados de humor disfóricos, estressores 

interpessoais e intensa fome após restrição por dietas.  

d) A crise bulímica alivia a disforia, porém a autocrítica e o humor deprimido frequentemente 

aparece logo após a crise.  

  

79ª Questão: Em relação à Transferência: 

I - A transferência psíquica enquanto fenômeno do sistema inconsciente, não pertence à 

realidade psíquica, outrossim, refere-se a sentimentos associados com figuras do passado que 

são revividos com o terapeuta no presente, durante o processo terapêutico. 

II - A transferência se refere aos impulsos ou fantasias que se fazem conscientes durante o 

desenvolvimento do tratamento. 

III - A vida emocional que o paciente não pode recordar é revivenciada na transferência e é ali 

onde deve ser resolvida. 
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Assinale a alternativa correta: 
a) Todas as proposições estão corretas 
b) As proposições I e II estão corretas 
c) As proposições II e III estão corretas 
d) As proposições I e III estão corretas 
 
80ª Questão: Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
A Fase ____________ corresponde ao momento culminante e ao declínio do Complexo de Édipo. 
a) fálica 
b) anal 
c) oral 
d) genital 
 
81ª Questão: Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
Pode-se afirmar que a/o _________________ refere-se a instância da personalidade resultante da 
convergência do narcisismo e das identificações com os pais, com seus substitutos e com os ideais 
coletivos. 
a) ideal de ego 
b) superego 
c) identificação projetiva 
d) neurose de transferência 
 
82ª Questão: Correlacione os Mecanismos de Defesa abaixo descritos: 
1. Cisão  
2. Idealização 
3. Dissociação 
4. Negação 
5. Intelectualização  
  
(   ) O indivíduo recusa reconhecer algum aspecto doloroso da realidade externa ou da experiência 
subjetiva. 
(   ) As imagens de si próprio e dos objetos tendem a alternar-se entre opostos polarizados. 
(   ) O indivíduo lida com o conflito emocional mediante o uso excessivo do pensamento abstrato ou 
de generalizações, para controlar ou minimizar sentimentos perturbadores. 
(   ) O indivíduo lida com o conflito emocional ou estressores internos ou externos atribuindo a 
outros qualidades positivas exageradas. 
(   ) O indivíduo lida com o conflito emocional com uma ruptura nas funções de consciência, me-
mória ou na percepção de si mesmo . 
                      
Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 5 – 1 – 3 – 2 – 4   
b) 4 – 5 – 1 – 3 – 3   
c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1 
d) 4 – 1 – 5 – 2 – 3   
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83ª Questão: Em relação a Clivagem do Ego é INCORRETO dizer que: 

a) Atitudes psíquicas opostas para com a realidade exterior coexistem no seio do ego. 

b) Diferentes atitudes psíquicas coexistem simultaneamente, uma levando em conta a realidade e a 

outra, negando-a. 

c) Constitui-se na defesa mais primitiva contra a angústia: objeto, visado pelas pulsões eróticas e 

destrutivas, cinde-se num “bom” e num “mau” objeto. 

d) Duas atitudes psíquicas persistem lado a lado sem se influenciarem reciprocamente. 

 

84ª Questão: Correlacione as colunas abaixo:   

1. Formação Reativa  

2. Onipotência  

3. Racionalização  

4. Sublimação  

 

(   ) O indivíduo lida com o conflito emocional canalizando sentimentos ou impulsos poten-

cialmente mal adaptativos para um comportamento socialmente aceitável.  

(   )  O indivíduo age como se fosse detentor de poderes ou capacidades especiais, como se fosse 

superior aos outros. 

(   ) O indivíduo encobre as verdadeiras motivações para seus próprios pensamentos, ações ou 

sentimentos, por meio da elaboração de explicações satisfatórias, porém incorretas. 

(   ) O indivíduo substitui seus próprios pensamentos ou sentimentos inaceitáveis por um compor-

tamento, pensamento ou sentimento diametralmente oposto. 

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 4 – 2 – 1 – 3  

b) 4 – 2 – 3 – 1 

c) 2 – 4 – 3 – 1  

d) 2 – 4 – 1 – 3  

 

 85ª Questão: Esta defesa foi descrita como a conduta mais típica ou específica das fobias, nas 

quais a evitação de um objeto é transferida a outro, com a vantagem de que se pode manter a 

relação com o objeto primitivo. Assinale o Mecanismo de Defesa correspondente: 
a) Isolamento 

b) Deslocamento 

c) Conversão 

d) Projeção 

 

86ª Questão: As características essenciais de uma Parafilia consistem em fantasias, anseios sexuais 

ou comportamentos recorrentes, intensos e sexualmente excitantes, em geral envolvendo:  

� objetos não humanos;  

� sofrimento ou humilhação, próprios ou do parceiro; 

� crianças ou outras pessoas sem o seu consentimento. 
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A partir disso, relacione as diversas Parafilias e suas respectivas características: 

(1) Exibicionismo                 (   ) Observar atividade sexuais. 

(2) Fetichismo                       (   ) Infligir humilhação ou sofrimento. 

(3) Voyeurismo                     (   ) Uso de objetos inanimados. 

(4) Masoquismo Sexual        (   ) Exposição dos genitais. 

(5) Sadismo Sexual               (   ) Ser humilhado ou sofrer. 

  

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 
a) 3 – 4 – 2 – 1 – 5  

b) 1 – 5 – 2 – 3 – 4  

c) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 

d) 2 – 5 – 4 – 1 – 3  

   

87ª Questão: Numere as colunas abaixo relacionadas: 

1. Encoprese  

2. Vaginismo  

3. Enurese  

4. Ejaculação Precoce  

5. Pedofilia  

6. Frotteurismo  

  

(   ) Atividade sexual com foco em crianças pré- púberes.  

(   ) Contração involuntária, recorrente ou persistente dos músculos do períneo quando é tentada a 

penetração vaginal com pênis, dedo ou tampão. 

(   ) Prazer sexual em tocar e esfregar-se em uma pessoa sem o seu consentimento.  

(   ) Repetida exoneração intestinal em locais inadequados. 

(   ) Repetida emissão urinária, diurna ou noturna. 

(   ) Início recorrente de orgasmo com estimulação mínima.   

 

Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 

a) 5 – 2 – 6 – 1 – 3 – 4  

b) 5 – 3 – 6 – 1 – 4 – 2  

c) 6 – 2 – 4 – 3 – 1 – 5 

d) 6 – 2 – 5 – 1 – 3 – 4  

 

88ª Questão: Leia o caso: 

Em atendimento a um casal e seu filho verificou-se o seguinte: Pedro (o marido) relata os sucessos 

profissionais que tem tido. Considera-se muito inteligente, especial e superior aos seus pares. 

Atualmente, está escrevendo um livro e aguarda a publicação com muita expectativa, pois acredita 

que será um sucesso. Leila (a esposa), segundo Pedro, vem lhe causando problemas, pois necessita 

de sua companhia para ir ao médico. Ele ainda acrescenta que ela solicita sempre sua opinião para 

decidir questões do dia-a-dia. Embora a considere uma boa esposa, dizendo que esta sempre 
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concorda com suas atitudes e decisões, comenta com certo desprezo, que ela não é muito 

inteligente. Leila diz se sentir desamparada e com dificuldades para iniciar projetos e cuidar de si. O 

filho do casal, Luizinho, tem 8 anos e vem apresentando problemas não só na escola como também 

em casa, onde está sempre agitado, fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, só ficando sossegado 

na frente da televisão ou vídeo-game. No colégio briga com os colegas, perde o material, conversa 

na aula e não presta atenção no professor. Ainda relatam que a mãe de Leila, Sra. Terezinha, mora 

com o casal desde que Luizinho nasceu. Esta veio ajudar a cuidar do neto, pois Leila se sentia muito 

insegura para cuidar do filho. Terezinha tem sido muito importante para Leila, pois sua presença a 

faz se sentir mais confiante. Terezinha costuma ajudar nas tarefas da casa, muitas vezes exagerando. 

Lava as roupas de cama a cada dois dias e as toalhas de banho todos os dias. Ultimamente, sente 

dificuldades para fazer o almoço, pois necessita lavar as panelas e demais utensílios mais de uma 

vez. Por vezes, chega a se atrasar no horário do almoço, chegando a irritar Pedro, que gosta que o 

almoço seja servido tão logo chegue em casa. O pai de Leila, Sr. Afonso, faleceu há 2 anos e nos 

últimos 10  anos quase não saia de casa, se sentia inferior ou incapaz diante de estranhos. Durante 

sua vida laboral procurava atividades mais reservadas, sem contato com o público. 

 

De acordo com o histórico familiar, assinale os quadros clínicos correspondentes: 

a) Pedro – Transtorno de Personalidade Borderline / Leila – Depressão/ Luizinho – Transtorno 

Déficit de Atenção e Hiperatividade / Terezinha – Transtorno Obsessivo Compulsivo / Afonso – 

Transtorno de Personalidade Evitativo. 

b) Pedro – Transtorno de Personalidade Histriônica / Leila – Transtorno de Personalidade 

Dependente / Luizinho – Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade / Terezinha – 

Transtorno de Ansiedade / Afonso – Transtorno de Personalidade Anti-social. 

c) Pedro – Transtorno de Personalidade Narcisista / Leila – Transtorno de Personalidade 

Dependente / Luizinho – Transtorno de Personalidade Histérica / Terezinha – Transtorno 

Obsessivo Compulsivo / Afonso – Depressão. 

d) Pedro – Transtorno de Personalidade Narcisista / Leila – Transtorno de Personalidade 

Dependente / Luizinho – Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade / Terezinha – 

Transtorno Obsessivo Compulsivo / Afonso – Transtorno de Personalidade Evitativo. 

 

89ª Questão: Leia o caso: 

O Sr. Carlos. era um jovem executivo de 25 anos que recém havia concluído seu mestrado e 

assumido seu primeiro emprego em uma corporação. Ele havia desenvolvido um intenso medo de 

encontrar pessoas novas no trabalho ou em situações sociais. Ele também apresentava uma intensa 

ansiedade quando tinha que falar diante de um grupo de pessoas no trabalho. Quando forçado a 

enfrentar as situações temidas, ele tinha falta de ar e gaguejava ao ponto de não conseguir completar 

as frases. Estes sintomas são características de qual transtorno? 
a) De pânico 

b) De fobia social 

c) De estresse pós-traumático 

d) Dissociativo 
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90ª Questão: Em relação a Depressão Pós-Parto, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) Crises de choro, inquietude, flutuação de humor, fadiga, sentimentos de culpa e negatividade em 

relação ao marido e ao bebê por mais de trinta dias. 

b) Sentimentos de ansiedade, tristeza ou desespero intensos e por período prolongado, onde a mãe 

pode se sentir incapaz de cuidar do bebê e realizar tarefas diárias. 

c) Alterações hormonais, fadiga, privação do sono, gravidez não planejada e falta de apoio da 

família são fatores que facilitam o surgimento da Depressão Pós-Parto. 

d) Refere-se a crises depressivas que acometem mães em primeira gestação, logo após o parto ou 

mesmo, após aborto espontâneo ou provocado, que variam em intensidade, severidade e 

durabilidade. 
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