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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Prova antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Prova está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de prova, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO  
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PORTUGUÊS 
 

Battisti por um fio 
O Supremo julga refúgio ilegal e só uma rara 

mudança de voto poderá impedir a extradição do 
italiano 
 

Adriana Nicacio 
 
 O italiano Cesare Battisti viu pela televisão, na 

Penitenciária de Brasília, suas esperanças caírem por 
terra na quarta-feira 9. Apontado pelo governo italiano 
como ex-terrorista, Battisti esperava que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) validasse a decisão do ministro 
da Justiça, Tarso Genro, que lhe concedeu refúgio à 
revelia do parecer do Conselho Nacional de Refugiados 
(Conare).  

 Mas, por cinco votos a quatro, os ministros do STF 
consideraram o ato de Genro "ilegal e absolutamente 
nulo". E o pior ainda estava por vir. Depois dessa 
primeira votação, o tribunal passou a julgar se Battisti 
deve ser extraditado ou não para a Itália, onde foi 
condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 
quatro pessoas. 

 Quando o placar registrava quatro a três contra Battisti, 
o ministro Marco Aurélio Mello pediu vistas e a votação 
foi suspensa, com previsão para recomeçar até o fim do 
mês. Mas, como Marco Aurélio praticamente revelou 
seu voto no debate da questão inicial, ocorrerá empate. 
Caberá, então, ao presidente do STF, Gilmar Mendes, 
o voto de Minerva. Tudo indica que Gilmar mandará 
Battisti de volta à Itália. 

 Diante do desfecho sombrio, a defesa de Battisti joga a 
esperança em filigranas jurídicas. Em entrevista à 
ISTOÉ, o advogado Luís Roberto Barroso afirmou que 
sua principal estratégia será convencer Gilmar Mendes 
a não desempatar a votação. 

 No apagar das luzes da sessão plenária do STF, ele 
subiu à tribuna e lançou a tese de que o pedido de 
extradição é análogo ao pedido de habeas-corpus. No 
caso do julgamento de habeas-corpus, o empate 
favorece o réu, sem a necessidade do voto do 
presidente do Supremo.  

 "Não há jurisprudência a respeito, mas a analogia é 
consistente", diz Barroso, explicando que no Direito a 
criatividade não tem limites. Se sua tese não for aceita 
e Battisti perder, Barroso pretende pedir clemência ao 
presidente Lula. "Não há precedente de nenhuma corte 
no mundo anular um ato político", ressalta o advogado.  

 Pode não haver precedente judicial, mas será muito 
difícil convencer o presidente a rever a decisão do STF. 
"O governo não vai afrontar o Supremo", confidenciou 
um ministro próximo de Lula. Se depender, porém, da 
opinião do ministro Genro, que ficou indignado com a 
decisão da maioria do STF e especialmente com o voto 
do ministro-relator Cezar Peluso, o Executivo não devia 
se sujeitar aos ditames do Judiciário. Para ele, o STF, 
ao invalidar seu ato, criou um precedente muito 
perigoso, capaz de afetar o equilíbrio entre os Três 
Poderes. 

 "Todos os pedidos de refúgio que foram concedidos até 
agora (pelo Executivo) poderão ser analisados pelo 
Supremo, que pode julgar nulos ou não os atos 
políticos de deferimento dos refúgios até agora 
proferidos", reclama Genro. Mas Mendes, do STF, diz 
que não há crise nenhuma. 

 "Muitas vezes nós declaramos a inconstitucionalidade 
de uma emenda constitucional aprovada por 400 votos 
da Câmara e mais de 70 e tantos votos no Senado. 
Isso nunca provocou celeuma, nenhuma escaramuça, a 
não ser aquela crítica, que é comum", diz Mendes. Na 
opinião de especialistas, o erro não foi do Supremo em 

julgar, mas do próprio ministro da Justiça, ao não 
respeitar o parecer do Conare, que não viu os 
requisitos necessários à concessão do refúgio. 

 Agora, só resta à defesa de Battisti confiar numa 
alternativa: convencer Mendes ou outro ministro a 
mudar de idéia, depois que Marco Aurélio der seu voto-
vista. Isso é raro, mas já aconteceu em outros 
julgamentos do STF.  

 Talvez surta efeito, da próxima vez, a mobilização de 
simpatizantes da causa, que levou um grupo ao STF 
com cartazes e gritos: "Liberdade a Cesare Battisti" e 
"Abaixo a repressão". Enquanto aguarda seu destino, 
Battisti diz ter medo de morrer. 

 "Assim que o assunto sair da mídia eu estou morto", 
disse o italiano a seu advogado logo depois do 
julgamento. E os lamentos se seguiram: "Nunca fui 
ouvido por um juiz na Itália e desafio a Itália a me levar 
a um novo julgamento imparcial." Condenado à prisão 
perpétua, Battisti está fora de seu país há 28 anos.  

 O governo italiano o considera um foragido e não 
refugiado. A Itália cobra do governo Lula o cumprimento 
do Tratado de Extradição, do qual o Brasil é signatário. 
E o Brasil, pela manifestação do STF, vai honrar o 
compromisso. Para desespero de Cesare Battisti 

 Disponível em 
<http://www.terra.com.br/istoe/edicoes/2079/artigo151601-1.htm>. 

Acesso em 06 nov 2009. 
 
Questão 01 
 Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo 

do texto. 
(A) A Itália espera que o governo Lula cumpra o Tratado de 

Extradição, do qual o Brasil é signatário. 
(B) Tarso Genro entende que a invalidação de seu ato 

criou um precedente muito perigoso. 
(C) Especialistas entendem que o erro não foi do Supremo 

em julgar, mas do próprio ministro da Justiça. 
(D) O advogado de Cesare Battisti tem como principal 

estratégia convencer Gilmar Mendes a não desempatar 
a votação. 

(E) O governo italiano considera que Cesare Battisti é um 
refugiado político e deve retornar à Itália. 

  
Questão 02 
 “Battisti esperava que  o Supremo Tribunal Federal 

(STF) validasse a decisão do ministro da Justiça, 
Tarso Genro, que  lhe concedeu refúgio à revelia do 
parecer do Conselho Nacional de Refugiados 
(Conare).” 

 
 No período acima, os dois elementos destacados 

são, respectivamente,  
(A) pronome relativo e pronome relativo. 
(B) conjunção integrante e pronome relativo. 
(C) pronome relativo e conjunção integrante. 
(D) pronome expletivo e conjunção integrante. 
(E) conjunção integrante e pronome expletivo. 
 
Questão 03 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

formas verbais destacadas.  
(A) “’Assim que o assunto sair da mídia eu estou morto...’" 

(verbo de ligação) 
(B) “A Itália cobra do governo Lula o cumprimento do 

Tratado de Extradição...” (verbo transitivo direto e 
indireto) 

(C) “Para ele, o STF, ao invalidar seu ato, criou um 
precedente muito perigoso...” (verbo transitivo direto) 

(D) “O italiano Cesare Battisti viu pela televisão [...] suas 
esperanças caírem por terra...” (verbo transitivo 
indireto) 

(E) “’Assim que o assunto sair da mídia eu estou morto...’" 
(verbo intransitivo) 
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Questão 04 
 Em “Na opinião de especialistas, o erro não foi do 

Supremo em julgar, mas do próprio ministro da 
Justiça, ao não respeitar o parecer do Conare , que 
não viu os requisitos necessários à concessão do 
refúgio”, o valor lógico-semântico do fragmento 
destacado é o de 

(A) finalidade. 
(B) concessão. 
(C) tempo. 
(D) comparação. 
(E) causa. 
 
Questão 05 
 Em “Quando o placar registrava quatro a três contra 

Battisti , o ministro Marco Aurélio Mello pediu 
vistas ..., há, respectivamente, 

(A) uma oração subordinada adverbial temporal e uma 
oração principal. 

(B) uma oração subordinada adverbial temporal e uma 
oração subordinada substantiva subjetiva. 

(C) uma oração principal e uma oração subordinada 
adverbial final. 

(D) uma oração principal e uma oração subordinada 
substantiva objetiva direta. 

(E) uma oração subordinada adverbial consecutiva e uma 
oração principal. 

 
Questão 06 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à função 

sintática desempenhada pelas expressões em 
destaque.  

(A) “...disse o italiano a seu advogado...”  (objeto indireto) 
(B) “Battisti está fora de seu país há 28 anos.” (sujeito) 
(C) “E o Brasil [...] vai honrar o compromisso.” (objeto 

direto) 
(D) “...ele subiu à tribuna...” (adjunto adverbial de lugar) 
(E) “O governo italiano o considera um foragido...” 

(predicativo do sujeito) 
 
Questão 07 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta o valor 

lógico-semântico correto dos elementos 
destacados. 

(A) “Enquanto aguarda seu destino, Battisti diz ter medo de 
morrer.” (tempo) 

(B) “Se sua tese não for aceita e Battisti perder, Barroso 
pretende pedir clemência...” (condição) 

(C) “’Assim que o assunto sair da mídia eu estou morto...’” 
(causa) 

(D) “Pode não haver precedente judicial, mas será muito 
difícil convencer o presidente...” (adversidade) 

(E) “E o Brasil, pela manifestação do STF, vai honrar o 
compromisso.” (adição) 

 
Questão 08 
 Todas as palavras abaixo apresentam o mesmo 

número de letras e de fonemas, EXCETO 
(A) foragido. 
(B) advogado. 
(C) analogia. 
(D) desfecho. 
(E) respeito. 
 
Questão 09 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que 

se afirma abaixo.  
(A) Em quatro, há dois dígrafos consonantais. 
(B) Em análogo, não há encontro consonantal nem 

vocálico. 
(C) Em respeitar, há um encontro vocálico. 
(D) Em honrar, há seis letras e quatro fonemas. 
(E) Em proferidos, há um encontro consonantal. 
 

Questão 10 
 Assinale a alternativa cuja palavra NÃO apresenta 

dígrafo(s) em sua grafia.  
(A) Lamentos 
(B) Escaramuça 
(C) Conselho 
(D) Sessão 
(E) Terrorista 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 11 
 A doutrina que prega o domínio do livre mercado 

sobre a economia, defendendo a diminuição do 
papel do Estado na vida econômica é conhecida por 

(A) comunismo. 
(B) neoliberalismo. 
(C) bolivarianismo 
(D) socialismo 
(E) globalização 
 
Questão 12 
 O prêmio Nobel, criado pelo sueco Alfred Nobel, foi  

criado para distinguir "a pessoa que tivesse feito a 
maior, ou melhor, ação pela fraternidade entre as 
nações, pela abolição e redução dos esforços de 
guerra e pela manutenção e promoção de tratados 
de paz". Em 2009, seu ganhador foi  

(A) George Bush. 
(B) Mahmoud Ahmadinejad. 
(C) Barack Obama. 
(D) Fidel Castro. 
(E) Luís Inácio Lula da Silva. 
 
Questão 13 
 O maior país do continente africano é 
(A) Sudão. 
(B) Guiné Bissau. 
(C) Gabão. 
(D) Uganda. 
(E) Tunísia. 
 
Questão 14 
 Iniciadas oficialmente em 2001, as negociações 

entre os países que formam a Organização Mundial 
de Comércio (OMC) a fim de liberalizar o comércio 
mundial ficaram conhecidas como 

(A) Rio 92. 
(B) Cúpula das Américas. 
(C) Protocolo de Kyoto. 
(D) Rodada de Doha. 
(E) Fórum social Mundial. 
 
Questão 15 
 O maior expoente da música do modernista no 

Brasil, responsável pela consolidação da linguagem 
musical nacionalista e autor de músicas como O 
trenzinho Caipira, foi o compositor e maestro 

(A) Tom Jobim. 
(B) Di Cavalcati. 
(C) Heitor Villa Lobos. 
(D) Oscar Niemeyer. 
(E) Gregório de Mattos. 
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Questão 16 
 Sobre a Região Sul do Brasil é INCORRETO afirmar 

que 
(A) é um grande polo turístico, econômico e cultural com 

forte influência europeia. 
(B) apresenta a maior taxa de alfabetização do país, com 

94,8% da população alfabetizada. 
(C) possui o maior Índice de Desenvolvimento Humano - 

IDH do Brasil. 
(D) possui o maior PIB per capita do Brasil, com 13.208,00 

reais. 
(E) compreende os Estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. 
 
Questão 17 
 O Estado da Cidade do Vaticano é uma cidade-

estado soberana, cujo território consiste de um 
enclave murado dentro da cidade de Roma, Itália. É 
o menor país do mundo, com aproximadamente 44 
hectares de área e uma população de 800 
habitantes. É um estado eclesiástico, governado 
pelo bispo de Roma, o Papa, sendo eleito por 

(A) um conselho multirracial de bispos. 
(B) um conselho de bispos delegados de cada continente. 
(C) um colégio de cardeais denominado conclave. 
(D) um colégio de arcebispos denominado conclave. 
(E) um colégio bicameral de arcebispos e cardeais 

denominado conclave. 
 
Questão 18 
 Os combustíveis para automotor, fabricadas a partir  

de fontes renováveis no Brasil, são 
(A) petróleo e oleaginosas. 
(B) álcool e biodiesel. 
(C) álcool e petróleo. 
(D) álcool e energia elétrica. 
(E) álcool e energia nuclear. 
 
Questão 19 
 O Brasil é um grande produtor e exportador de 

mercadorias de diversos tipos, principalmente 
commodities minerais, agrícolas e manufaturados. 
A agricultura e indústria encontram-se, atualmente,  
em expansão. Considerado um país emergente, a 
economia brasileira é 

(A) restrita aos países do Mercosul. 
(B) restrita às relações bilaterais com a economia norte-

americana. 
(C) aberta e está inserida no processo de globalização. 
(D) fechada e voltada para o mercado interno. 
(E) fechada com forte investimento no agronegócio. 
 
Questão 20 

“Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil”. 

 
 A estrofe acima faz parte do 
(A) Hino Nacional Brasileiro. 
(B) Hino da Bandeira. 
(C) Hino da Independência do Brasil. 
(D) Hino do Município de Bombinhas 
(E) Hino do Estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Questão  21 
 A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Saúde-SUS reordena e redefine o modelo de 
atenção à saúde. Em relação a essa redefinição 
assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) Redefine os papéis de cada esfera de governo e em 
especial no tocante à direção única. 

(B) Redefine os vínculos dos serviços com os seus 
usuários, privilegiando os núcleos familiares e 
comunitários, criando assim, condições para uma 
efetiva participação exceto o controle social. 

(C) Redefine os instrumentos gerenciais para que 
municípios e estados superem o papel exclusivo de 
prestadores de serviços e assuma seus respectivos 
papeis de gestores do SUS. 

(D) Redefine os mecanismos e fluxos de financiamento, 
reduzindo a remuneração por produção de serviços e 
ampliando as transferências de caráter global, fundo a 
fundo, com base em programações ascendentes, 
pactuadas e integradas. 

(E) Redefine a prática do acompanhamento, controle e 
avaliação no SUS, superando os mecanismos 
tradicionais, centrados no faturamento de serviços 
produzido, e valorizando os resultados advindos de 
programações com critérios epidemiológicos e 
desempenho com qualidade. 

 
Questão  22 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 
 De acordo com a Norma Operacional Básica de 

Saúde, os sistemas municipais de saúde 
apresentam níveis diferentes de __________, sendo 
comum estabelecimentos ou órgãos de saúde de 
um município atenderem __________encaminhados 
por outro. Quando o serviço requerido para o 
__________ da população estiver localizado em 
outro município, as negociações para tanto devem 
ser efetivadas exclusivamente entre os __________. 

(A) atuação / órgãos / atendimento / gestores estaduais 
(B) complexidade / serviços / governo / munícipes 
(C) complexidade / usuários / atendimento / gestores 

municipais 
(D) atuação / usuários / exercício / gestores estaduais 
(E) complexidade / conselhos / exercício / gestores 

municipais 
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Questão 23 
 A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

cada esfera de governo,é composta pelo órgão 
setorial do poder executivo e pelo respectivo 
conselho de saúde. Este processo de articulação 
entre os gestores nos diferentes níveis do sistema 
conta com dois colegiados de negociação: a 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e a 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Nesta 
perspectiva das Comissões analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. A CIB é composta de forma não Paritária. 
 
II.  A CIT é composta paritariamente por 

representação do Ministério da Saúde (MS) 
do Conselho Nacional de Secretários 
Estaduais de Saúde (CONASS) e do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS). 

 
III. As conclusões das negociações pactuadas 

na CIT e na CIB são formalizadas em ato 
próprio do gestor respectivo. 

 
IV. As conclusões das negociações pactuadas 

na CIT e na CIB não serão formalizadas em 
ato próprio do gestor respectivo. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I,II e III. 
(E) I,II,III e IV. 
 
Questão 24 
 De acordo com a Lei n°8080/1990 do SUS, através 

do seu artigo 18, são estabelecidas as 
competências quanto à Direção Municipal do 
Sistema de Saúde (SUS).  Nesta perspectiva, em 
relação às competências dos municípios é 
INCORRETO afirmar que 

(A) participar do Planejamento, programação exceto da 
organização da rede regionalizada e hierarquizada. do 
Sistema Único de Saúde (SUS) independente do 
Conselho Estadual. 

(B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços 
públicos de saúde. 

(C) executar serviços. 
(D) dar execução, no âmbito municipal à política de 

insumos e equipamentos para a saúde. 
(E) colaborar na fiscalização das agressões ao meio 

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde. 
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais 
e federais competentes para controlá-las. 

 
Questão 25 
 De acordo com o Estatuo da Criança e do 

Adolescente Lei n° 8069/1990, através do seu artigo  
53, a criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício de cidadania e 
qualificação para o trabalho. Em relação a esses 
direitos é INCORRETO afirmar que 

(A) direito de ser respeitado por seus educadores. 
(B) direito de organização e participação em entidades 

estudantis. 
(C) acesso a Escola Publica e gratuita próxima de sua 

residência. 
(D) igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 
(E) direito de recorrer as instancias Escolares superiores 

exceto contestar critérios avaliativos. 

Questão 26 
 O artigo 88 do Estatuto da criança e do 

Adolescente, Lei n° 8069/90, estabelece as 
Diretrizes da Política de atendimento para crianças 
e adolescentes. Em relação às Diretrizes analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponte a(s)  
correta(s). 

 
I. Criação de Conselhos Municipais Estaduais e 

Nacional dos Direitos da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e 
controladores das ações em todos os níveis 
assegurada a participação popular não 
paritária por meio de organizações 
representativas, segundo Leis Federal, 
estaduais e municipais. 

 
II. Criação e manutenção de programas 

específicos, observada a descentralização 
político administrativa. 

 
III. Manutenção de fundos nacional,estaduais e 

municipais vinculados aos respectivos 
conselhos da saúde e da Assistência Social. 

 
IV. Integração operacional de órgãos do 

Judiciário, Ministério Publico, Defensoria, 
Segurança Publica e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para 
efeito de agilização do atendimento inicial a 
adolescente a quem se atribua autoria de ato 
infracional . 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas II e IV. 
(E), I,II,III e IV. 
 
Questão 27 
 Qual das seguintes afirmações define as 

desvantagens do recrutamento externo? 
(A) Desenvolve um sadio espírito de competição entre o 

pessoal. 
(B) Afeta a Política Salarial da Empresa. 
(C) Aproveita os investimentos em preparação e o 

desenvolvimento de pessoal efetuados por outras 
empresas ou pelos próprios candidatos. 

(D) É mais econômico. 
(E) Quando efetuado continuamente, pode levar os 

empregados a uma progressiva limitação às Políticas e 
diretrizes da Organização. 

 
Questão 28 
 Em relação aos principais objetivos do 

Treinamento, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O treinamento tem o objetivo de gerar despesas e é 

uma sistemática apreciação do desempenho do 
indivíduo no cargo de seu Potencial de 
Desenvolvimento além de um instrumento de Relações 
Públicas. 

(B) O treinamento tem como objetivo preparar o pessoal 
para a execução imediata das diversas tarefas 
peculiares à organização. 

(C) Proporcionar oportunidades para o contínuo 
desenvolvimento pessoal, não apenas em seus cargos 
atuais, mas também para outras funções para as quais 
a pessoa pode ser considerada. 

(D) Tem como finalidade mudar a atitude das pessoas. 
(E) Criar um clima mais satisfatório entre os empregados, 

aumentar-lhes a motivação e torná-los mais receptivos 
as técnicas de supervisão e gerência. 
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Questão 29 
 Em relação aos principais Critérios de seleção no 

campo da Psicoterapia Breve analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s) . 

 
I. Motivação do paciente para o tratamento. 
 
II. Capacidade de lidar com conceitos 

psicológicos. 
 
III. Incapacidade de concentrarem-se na 

resolução do conflito envolvido na questão 
central ou foco subjacente ao seu problema 
básico. 

 
IV. Capacidade de desenvolver uma aliança 

terapêutica e trabalhar com o terapeuta rumo 
à aquisição da saúde emocional.  

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e IV. 
(D) Apenas I,II e IV. 
(E)  I,II,III e IV. 
 
Questão 30 
 Em relação ao Papel do Psicodiagnóstico em 

Psicoterapia Breve, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A aplicação de testes Psicológicos é útil para o 
diagnostico, prognostico e para as indicações e contra-
indicações de Psicoterapia Breve. 

(B) Facilita a formulação da hipótese Psicodinâmica inicial. 
(C) O psicodiagnóstico não descreve as características das 

relações objetais dentro da Psicoterapia Breve. 
(D) Os dados obtidos não só podem contribuir para a 

consecução de bons resultados mas também agilizam o 
processo terapêutico. 

(E) Os dados obtidos contribuem para o diagnóstico da 
personalidade e quadros psicopatológicos. 

 
Questão 3131   
 De acordo com os critérios de exclusão para a 

seleção de pacientes para a terapia de  grupo, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) Acentuada incompatibilidade com as normas do grupo 
quanto a um comportamento aceitável. 

(B) Severa incompatibilidade com um ou mais membros do 
grupo. 

(C) Capacidade para tolerar o contexto de grupo. 
(D) Tendência para assumir um papel desviante. 
(E) Incapacidade para tolerar o contexto de grupo. 
 
Questão 32 
 Em relação à Psicoterapia de grupo para pacientes 

ambulatoriais, assinale a alternativa correta. 
(A) A terapia é exposta, aberta à observação e escrutínio 

pelo meio. 
(B) Nível heterogênio de funcionamento do ego. 
(C) Pacientes admitidos no grupo com pouca seleção, ou 

preparação anterior. 
(D) Pacientes dormem, comem e vivem juntos fora do 

grupo. 
(E) O grupo é homogêneo com relação ao funcionamento 

do ego, embora os conflitos e questões possam diferir. 
 
Questão 33 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale 

a alternativa correta. 
 
 __________ é o processo cognitivo pelo qual uma 

pessoa integra um novo dado __________, motor ou 
conceitual nos  __________ ou padrões de 
comportamento já existentes. Pode-se dizer que 

uma criança tem __________: vê coisas novas, ou 
vê coisas velhas de novas formas e ouve coisas. 

(A) Esquema / novo / sistemas / experiências 
(B) Assimilação / perceptual / esquemas / experiências 
(C) Acomodação / novo / sistemas / experiências 
(D) Equilibração / infantil / esquemas / percepções 
(E) Acomodação / perceptual / sistemas / estruturas 
 
Questão 34 
 Em relação ao desenvolvimento do Pensamento 

Pré-Operacional,assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A capacidade de representação de objetos e eventos é 

o principal desenvolvimento do estágio pré-operacional. 
(B) Egocentrismo, centração, a ausência de reversibilidade 

e a inabilidade de acompanhar transformações são 
características do pensamento da criança pré-
operacional. 

(C) A criança passa a ser capaz de representar eventos 
internamente. 

(D) Na fase do Pensamento Pré-operacional  a criança é 
capaz de resolver a maioria dos problemas cognitivos. 

(E) Dos 2 aos 7 anos, o nível operacional ou pré-lógico 
representa um avanço sobre a inteligência sensório-
motora mas não alcança o avanço das operações 
lógicos dos níveis seguintes. 

 
Questão 35 
 A principal exigência da Psicanálise consiste na 

integração gradual do material anteriormente 
reprimido à estrutura total da personalidade. Neste  
sentido considere os Métodos de Tratamentos 
utilizados na Psicanálise e assinale a alternativa 
correta. 

(A) Estrita limitação de sessões,absoluta perspectiva de 
término, predomínio precoce de transferência positiva. 

(B) Inversão de papeis, duplo múltiplo, técnica do espelho. 
(C) Aproximação suscessiva, esquemas de reforço e 

condicionamentos. 
(D) Técnicas de modelação,técnicas de dessensibilização. 
(E) Associação livre,atenção flutuante, regra de 

abstinência, transferência. 
 
Questão 36 
 A gradual progressão da criança no seu 

desenvolvimento para a maturidade é perturbada 
pelas transformações da puberdade que altera seu 
físico, suas capacidades e as demandas do meio 
sobre ela, tudo isto obrigando-a a uma profunda 

(A)  reorganização de impulsos. 
(B) reorganização pré-puberal. 
(C) reajustamento de comportamentos. 
(D) reorganização intrapsíquica. 
(E) reajustamento de amadurecimento. 
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Questão 37 
 Em relação a Adolescência, analise as assertivas e 

assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 
 
I. Por volta dos dez ou onze anos inicia-se a 

adolescência. 
 
II. Costuma-se dividir a adolescência em três 

etapas: pré-puberdade, puberdade e 
puberdade interpessoal. 

 
III. A adolescência é uma época em que 

aumentam as dissonâncias entre as três 
partes do aparelho psíquico e é necessário 
um certo tempo para que id,ego e superego 
estejam aptos a funcionarem, outra vez. 

 
IV. O início da puberdade é a atividade pela 

maturação do eixo hipotalâmico-hipofisário-
adrenal-gonodal, levando à secreção dos 
esteróides sexuais. 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E)  I, II,III e IV. 
 
Questão 38 
 Os mecanismos de defesa têm funções protetoras e 

são empregados para conseguir a estabilidade 
emocional porém seu uso pode ser feito de forma 
inadequada ou mesmo destrutiva, levando ao 
aparecimento de distúrbios psicológicos. Nesta 
perspectiva e a respeito dos mecanismos de defesa 
assinale a afirmativa INCORRETA. 

(A) Compensação é um mecanismo de defesa pelo qual o 
indivíduo, inconscientemente procura compensar uma 
deficiência real ou imaginária. 

(B) Formação reativa consiste no bloqueio de certas 
percepções do mundo externo, ou seja, o indivíduo 
frente a determinadas situações intoleráveis, 
inconscientemente nega sua existência para proteger-
se do sofrimento. 

(C) Projeção é o processo mental pelo qual atributos da 
própria pessoa, não aceitos conscientemente,são 
imputados a outra pessoa, sem levar em conta os 
dados da realidade. 

(D) Deslocamento ocorre quando um impulso ou 
sentimento é  inconscientemente deslocado de um 
objeto original para um objeto substituto. 

(E) Sublimação é o processo pelo qual um impulso é 
modificado de forma a ser expresso de conformidade 
com as demandas do meio. 

 
Questão 39 
 Qual dos seguintes Transtornos consistem em 

revivência do Trauma, através de sonhos e de 
pensamentos durante a vigília, hiperexcitação 
persistente, evitação persistente de coisas que 
lembrem do trauma e embotamento da resposta a 
esses indicadores? 

(A) Transtorno de Somatização. 
(B) Transtorno Obsessivo-Compulsivo. 
(C) Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
(D) Transtorno Conversivo. 
(E) Transtornos Factícios. 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 40 
 Em relação a Depressão Anaclítica, assinale a 

alternativa correta. 
(A) Caracteriza-se por crises motoras mais freqüentemente 

parciais e relacionadas com o sono. 
(B) Caracteriza-se pelo comportamento de lactentes de 1 a 

6 meses quanto às epilepsias parciais. 
(C) Caracteriza-se pela perda de conhecimento inicial 

brutal provocando  queda com ou sem grito. 
(D) Caracteriza-se pelos conflitos internos inerentes à fase 

fálico-edipiana. 
(E) Caracteriza-se pelo comportamento de lactentes de 6 a 

18 meses colocados em um ambiente desfavorável, 
após uma brutal separação da mãe, apresentando 
inicialmente um período de choramingos, depois um 
estado de retraimento e de indiferença. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


