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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO:  as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.



6 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.



8 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - PSICÓLOGO

QUESTÃO 16 

Considere as afirmações a seguir com base na CID-10 (Classificação Internacional de Doenças).

I. a CID-10, em seu capítulo V, acerca de transtornos mentais e de comportamento, lida com a 
compreensão de “psicótico” como um termo descritivo. 

II. Transtorno é um termo exato, definindo comportamentos clinicamente reconhecíveis que geram 
desvios e conflitos sociais. 

III. Devem ser registrados tantos diagnósticos quanto forem necessários para o estabelecimento do 
quadro psíquico, sendo contra indicado destacar, com precedência, o mais relevante. 

IV. podem ocorrer, antes do aparecimento dos sintomas típicos das esquizofrenias, etapas marcadas 
por pródromos inespecíficos, em que podem ser notados sinais como absenteísmo, irritação, 
hipersensibilidade, diminuição de encontros sociais, perturbações grosseiras do comportamento e 
estranhamento da realidade.

Em relação a essas assertivas é CorrETo afirmar que

a) são corretas as alternativas I e IV.
B) todas as alternativas são falsas.
C) estão corretas as alternativas II e IV.
D) todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 17

Em sua prática, os psicólogos têm que lidar com classificações nosológicas relativas à saúde mental, 
que permitam compreensões por profissionais com distintas formações. para tanto, são usados certos 
parâmetros, sendo os quadros descritos pela organização mundial da saúde (oms), por meio da CID-
10, um instrumento para essa tarefa. 

assinale a alternativa CorrETa em que se apresentam quadros contemplados por essa forma de 
classificação:

a) a demência é uma síndrome consequente de doenças cerebrais, crônicas ou progressivas, com a 
perturbação de funções psíquicas como memória, pensamento, orientação, compreensão, linguagem 
e pensamento, sem obnubilação da consciência.

B) a tolerância às drogas psicoativas consiste na capacidade de se suportar a intoxicação aguda, com 
a percepção de ganhos secundários, sob o aspecto social, com o uso da substância, especialmente 
no caso de drogas ilícitas. 

C) a avaliação pelo questionário CagE é um método psicométrico confiável para avaliar o grau de 
demência em pacientes adultos. 

D) atividade física e excitação continuadas, com a possibilidade de negligência de autocuidados e 
das atividades da Vida Diária (aVD), assim como fuga de ideias, delírios e autoestima inflada, 
constituem os principais indicadores de Transtornos de Conduta e Emoções.
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QUESTÃO 18

assinale a alternativa em que foi apresentado corretamente um conceito sobre Qualidade de Vida e sua 
avaliação.

a) a subjetividade não deve ser considerada na avaliação da Qualidade de Vida, tampouco no 
planejamento de atividades relacionadas ao seu incremento. Especificamente no trabalho, devem 
ser avaliadas, apenas, as condições sociais concretas e objetivas, mensuradas por técnicas 
multifatoriais.

B) a multidimensionalidade do conceito de Qualidade de Vida leva à preferência pela sua avaliação por 
meio do modelo funcionalista, centrado na felicidade e no bem-estar, no qual deficiências e doenças 
não interferem nos papéis sociais, sem impacto sobre as expectativas pessoais.

C) Em sua avaliação, deve ser considerado que as pessoas mantêm padrões de comportamento 
estáticos e inalterados, especialmente na velhice, cujos padrões de enfrentamento ao estresse são 
mais interativos que intrapessoais. 

D) Qualidade de vida é a autopercepção de sua posição na vida, no contexto cultural e do sistema 
de valores em que vive, em relação com as suas expectativas, suas preocupações e os conceitos 
interpessoais. 

QUESTÃO 19

assinale a opção que NÃo contempla o entendimento dos processos de somatização.

a) a resposta psicossomática constitui um ponto de objetivação da tensão, permeada de aspectos 
subjetivos e socioculturais, sob a forma de queixas ou sintomas.

B) o sintoma psicossomático, na contemporaneidade, é um fenômeno pouco frequente, funcionando 
como indicador de que os estressores químicos, físicos e mecânicos são problemas laborais 
determinantes para a exclusão social, com pouco impacto das condições de vida.

C) Entre as formas de respostas psicossomáticas estão: sensações de mal-estar, dores indeterminadas, 
mau funcionamento de órgãos, desconforto e fadiga.  

D) a fadiga está relacionada a elementos como a falta de esperança de alcançar objetivos, falta 
de interesse nas tarefas e atividades, pressão externa e sentimento de luta contra obstáculos 
insuperáveis, podendo levar à exaustão e a quadros depressivos. 

QUESTÃO 20

a inclusão de deficientes, tema de grande importância no contexto atual, está relacionada a determinados 
conceitos que a definem. 

assinale a alternativa em que se descreve a opção CorrETa sobre deficiência, utilizada pela 
organização mundial de saúde (oms).

a) perda ou anormalidade psicológica, anatômica ou fisiológica de uma estrutura ou função dentro do 
que é considerado padrão. Tem dimensões biológicas, sociais e ambientais.

B) Doença que gera restrições à execução de funções comuns e específicas, com impacto permanente 
e irreversível na limitação para o trabalho.

C) Conceito construído socialmente, sem uma relação clara com a incapacidade, que é a base da 
deficiência, ou com a desvantagem, constituindo-se como um fator pessoal e individual.

D) a deficiência mental, especificamente, não necessita ser alvo de políticas públicas, com a 
necessidade, somente, de práticas educacionais especializadas, como classes especiais. 
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QUESTÃO 21

Considerando-se as orientações dos órgãos reguladores da profissão de psicólogo, quanto aos 
procedimentos na elaboração de documentos profissionais, é INCorrETo afirmar que

a) caso se opte pelo uso de testes, eles devem ser utilizados com base em perfis profissiográficos do 
cargo pretendido,  incluindo, nos instrumentos de avaliação,  técnicas capazes, minimamente, de aferir 
características como inteligência, funções cognitivas, habilidades específicas e personalidade.

B) sempre devem ser seguidas as recomendações atualizadas dos manuais técnicos acerca de 
procedimentos de aplicação e de avaliação quantitativa e qualitativa. 

C) é necessário que o/a profissional ou comissão responsável seja designado/a por intermédio de 
ato formal pela instituição ou empresa que promova o concurso ou seleção e esteja regularmente 
inscrito no Conselho regional de psicologia.

D) a avaliação psicológica na seleção de candidatos constitui um processo realizado por meio de 
procedimentos objetivos e científicos, sendo de livre escolha do profissional o uso de testes, sem 
necessidade de reconhecimento da sua validade por parte de órgãos reguladores.

QUESTÃO 22

assinale a alternativa CorrETa sobre a elaboração de documentos escritos produzidos pelos 
psicólogos, decorrentes de avaliações psicológicas.

a) são modalidades de documentos a Declaração, atestado psicológico, Laudo profissional e parecer 
psicológico. só existe a necessidade de ser assinada a última lauda, por se constituírem documentos 
únicos, sem a necessidade de reconhecimento de outras produções escritas.

B) a Declaração presta-se a justificar faltas ou impedimentos do solicitante, justificar estar inapto após 
a entrevista psicológica e definir a hipótese diagnóstica sob o aspecto psicossomático.

C) o relatório psicológico não deve conter o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos, 
estando vedado ao profissional apontar a descrição da demanda, os procedimentos realizados e as 
conclusões alcançadas.

D) os psicólogos devem se basear, ao produzirem documentos escritos, exclusivamente nos 
instrumentos técnicos que se configuram como métodos e técnicas psicológicas, tais como 
entrevistas, testes, observações, dinâmicas de grupo, escuta e intervenções verbais, assim como 
em materiais e documentos pertinentes à matéria em questão. 

QUESTÃO 23

acerca dos Transtornos mentais e do Comportamento relacionados ao Trabalho, assinale a opção 
CorrETa.

a) as sensações de bem-estar e prazer são independentes de ambientes laborais, consistindo-se 
em percepções estritamente subjetivas, sem impacto sobre a saúde e doenças, com o quadro 
econômico mundial as influenciando de maneira irrelevante.

B) ambientes que possibilitem a comunicação espontânea,  manifestação de insatisfações, construção 
coletiva de instrumentos de gestão e as sugestões dos funcionários levam ao aumento da tensão e 
de doenças profissionais.

C) o burn-out tem pouca relação com a tensão, fadiga ou pressão sobre o ambiente de trabalho, 
sendo causado pela incapacidade pessoal de executar as tarefas assumidas no contrato de 
trabalho, especialmente quando ocorre a necessidade de razoáveis níveis de atenção, consciência 
e sensopercepção.

D) o local de trabalho constitui um lugar fundamental do investimento afetivo das pessoas, atuando, 
também, como mediador da integração social, tanto por seu aspecto de subsistência, quanto pelo 
simbólico, com importância na constituição da subjetividade.
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QUESTÃO 24

abaixo são descritos alguns Transtornos mentais e do Comportamento relacionados ao Trabalho.

I.  alcoolismo Crônico relacionado ao Trabalho: refere-se ao modo crônico e continuado de usar bebidas 
alcoólicas, com o descontrole periódico da ingestão ou por um padrão de consumo de álcool com 
episódios frequentes de intoxicação. Esse quadro tem seu desenvolvimento influenciado por fatores 
genéticos, psicossociais e ambientais, com possíveis distorções do pensamento e a negação do 
uso abusivo. É mais frequente em determinadas ocupações socialmente desprestigiadas.  pode 
levar ao desenvolvimento de outros transtornos como delirium, transtorno psicótico induzido pelo 
álcool e transtorno amnésico induzido pelo álcool.

 II. Transtorno Cognitivo Leve: caracteriza-se por alterações da memória, da orientação, do 
aprendizado e redução da capacidade de concentração. a manifestação é percebida pelo declínio 
no desempenho cognitivo. Testes psicológicos objetivos devem ser interpretados com cuidado, 
devido à inespecificidade e a outras causas ligadas às condições de vida. 

III. Neurastenia: observa-se a presença de fadiga constante, acumulada ao longo de meses ou anos. É 
relatada pela pessoa como sendo constante, incluindo acordar cansada. outras manifestações podem 
ser má qualidade do sono, despertar frequentemente, irritabilidade e desânimo. Está relacionada 
com trabalhos acelerados, falta de pausas (ou com as mesmas sem condições de repouso) e turnos 
alternados. Devem estar presentes ao menos dois desses critérios: dores musculares, tonturas, 
cefaleias tensionais, perturbações do sono, incapacidade de relaxar, irritabilidade, dispepsia. a 
duração de pelo menos três meses deve ser observada.

IV. Estado de Estresse pós-traumático: é a resposta tardia a uma situação estressante (curta ou longa em 
sua duração) de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Fatores predisponentes, 
como traços da personalidade ou história prévia de doença neurótica podem agravar seu curso. 
É mais comum em adultos e jovens. Inclui repetidas revivencias do trauma, que se impõem à 
consciência. seu início acontece após um período de latência variável entre poucas semanas a 
meses, relacionado ao trauma. ocorrem atitudes persistentes de evitar circunstâncias semelhantes 
ao evento estressor.

Quanto a essa relação estão CorrETas:

a) apenas a I.
B) a I, II, III e IV.
C) a I e II somente.
D) a II, III e IV somente.
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QUESTÃO 25

a seleção de pessoal é um procedimento de rotina nas organizações. sobre essa prática, assinale a 
alternativa em que há erros conceituais.

a) o serviço público Federal atua, em seu processo de admissão, com o procedimento denominado 
por snell e Bohlander (2009), de Investigação dos Antecedentes, a partir da compreensão que, 
nesse processo, é avaliada a documentação comprobatória de que a pessoa possui os pré-
requisitos necessários ao cargo e que não existem impedimentos jurídicos à posse e ao exercício 
da profissão. 

B) Em um processo de seleção, é frequente o exagero na descrição das qualificações. Da mesma 
maneira, ocorre a exclusão de situações e informações desfavoráveis ou atividades com pouco 
reconhecimento social. a Entrevista de seleção pode permitir a exploração a e compreensão de 
valorizações excessivas ou situações desfavoráveis.  

C) a seleção de pessoal é uma forma ampliada do recrutamento, cuja meta geral é prever os acertos 
ao máximo. os acertos consistem na alocação de pessoas adaptadas à cultura organizacional 
vigente, sendo desnecessárias descrições e especificações de cargos, pela sua ambiguidade e 
incerteza. 

D) Informações obtidas em entrevistas, testes e demais ferramentas de seleção, que gerem dados 
comparáveis em certo intervalo de tempo, permitem que esses instrumentos sejam considerados 
como dotados de confiabilidade. a confiabilidade dos resultados é uma medida da consistência dos 
métodos empregados.

QUESTÃO 26

as instituições podem ser locais passíveis de diversos episódios de violência. Entre os indicadores 
apresentados pelas pessoas, as quais requerem monitoramento, assinale a única alternativa em que 
tais indicadores são descritos corretamente.

a) Destruição de equipamentos de trabalho, ameaças, forte estresse na vida pessoal, comportamento 
antissocial, percepção exagerada de injustiças.

B) alto nível de resiliência, boa adaptação à comunidade, níveis satisfatórios de realizações pessoais 
e bons vínculos sociais.

C) Histórico familiar de alta tolerância ao estresse, com níveis de escolaridade dentro dos esperados 
para a faixa etária e grupo social dos quais participa.

D) portador de deficiências, déficits e deformidades congênitas.

QUESTÃO 27

a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tornou-se um tema frequente de pesquisas e de intervenções. 
sobre esse aspecto, é INCorrETo afirmar que

a) a QVT faz parte do rol de transformações do trabalho contemporâneo, influenciado por fatores como 
aumento de expectativa de vida, maior tempo no mercado de trabalho e impacto do estresse sobre 
o trabalhador. 

B) a QVT consiste em uma área científica que investiga contextos de trabalho geradores de bem-estar 
ou mal-estar.

C) a avaliação da QVT pode ser mensurada, sob o aspecto objetivo, através de instrumentos validados 
estatisticamente, como o “Inventário de avaliação de Qualidade de Vida No Trabalho” (Ia_QVT). 

D) as práticas de QVT consistem, estritamente, em formas de controle contra-hegemônicos do trabalho 
formal por parte das organizações. por isso, não é possível construir mecanismos de mensuração. 
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QUESTÃO 28

Em relação ao trabalho, na contemporaneidade, considere os seguintes aspectos.

I. observa-se o processo, cada vez mais robusto, de interdependência dos mercados, sob configurações 
transnacionais, em que regiões industriais surgem e desaparecem de maneira concomitante. 

II. Entre as formas de pensamento e compreensão do mundo do trabalho, encontra-se a socioeconômica, 
baseada em princípios como proteção de parcelas vulneráveis, pluralismo e liberdade com 
autonomia. 

III. Na atualidade, ocorre a precarização do trabalho, com o aumento de relações informais e 
subcontrações, além da exclusão de trabalhadores jovens e dos bastante especializados. 

IV. Deve ser considerada a expansão dos processos de qualidade e produtividade para a qualidade de 
pessoal, envolvendo o aperfeiçoamento de políticas que envolvam a capacitação. 

os aspectos CorrETos que os orgãos de gestão devem considerar são

a) I, II e III.
B) I, III e IV.
C) I, II, III e IV.
D) II e III. 

QUESTÃO 29

assinale o quadro psíquico que pode levar à constatação de invalidez, após a avaliação da junta oficial 
em saúde designada pelo siass.

a) alienação mental.
B) Transtornos de personalidade.
C) Quadros de Distúrbios Neuróticos.
D) Déficits Cognitivos ou retardos mentais de todos os níveis.

QUESTÃO 30

assinale a opção que descreve, de maneira INCorrETa, quadros e características que podem ser 
demarcadas como de alienação mental, segundo os parâmetros do siass.

a) o transtorno psiquiátrico deve se apresentar como grave e persistente, sendo refratário às formas 
habituais de tratamento.

B) o quadro implica no prejuízo da capacidade de entendimento e autodeterminação.
C) Constituem quadros de alienação os transtornos de personalidade e os decorrentes de substâncias 

psicoativas sob as formas leves e moderadas.
D) abrange os quadros epilépticos com sintomatologia psicótica cronificada e resistente à 

terapêutica. 
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QUESTÃO 31

“o aumento da expectativa de vida ao nascimento e a projeção da continuidade desse aumento nas 
próximas décadas imprimem diversos novos desafios às ciências da saúde. algumas patologias do 
desenvolvimento se tornam mais frequentes com o aumento da quantidade de idosos, entre as quais se 
destacam as patologias da cognição, do comportamento e da funcionalidade” (maLLoY-DINIz e CoLs, 
2013).

são afirmativas corretas, EXCETo.

a) o exame neuropsicológico é um recurso útil no diagnóstico diferencial das perdas cognitivas 
decorrentes do envelhecimento normal ou patológico.

B) o exame neuropsicológico é aplicado a uma variedade de situações em que é importante avaliar 
competências, capacidades e adequação funcional a contextos específicos do cotidiano.  

C) Na ausência de marcadores biológicos capazes de diagnosticar com precisão quadros demenciais, o 
exame neuropsicológico é, na atualidade, um dos principais exames complementares em geriatria. 

D) o exame neuropsicológico do idoso e do adulto consiste em uma coleção de resultados de testes 
aplicados. 

QUESTÃO 32

analise as seguintes afirmativas e assinale a INCorrETa.

a) o treino cognitivo envolve prática e atividades padronizadas com o objetivo de manter ou melhorar 
o funcionamento de determinado grupo de funções cognitivas específicas como, por exemplo, a 
atenção ou a memória. 

B)  a estimulação cognitiva engloba diversas formas de exposição do indivíduo a diferentes aspectos 
do ambiente, a estímulos específicos ou a situações sociais complexas, tendo como resultado a 
manutenção ou o aprimoramento do seu desempenho cognitivo.

C) o treinamento cognitivo pode levar a ganhos substanciais, mantendo-se por alguns anos e não se 
limitando à área trabalhada, ou seja, há transferência para outras áreas cognitivas ou atividades 
cotidianas. 

D) a reabilitação cognitiva envolve a prática orientada de determinadas atividades, tendo como foco 
principal a melhoria da funcionalidade do indivíduo na realização de atividades cotidianas, sendo 
destinada a pessoas acometidas por alguma doença cerebral. 

QUESTÃO 33

“os idosos constituem um recurso considerável para as famílias e comunidades em que se situam e não 
devem ser desconsiderados inclusive no mercado de trabalho formal e informal, pois são um repositório 
de conhecimentos e experiência” (CosENza e maLLoY-DINIz, 2013, p. 438).

Em relação a essa assertiva, é CorrETo afirmar que

a)  o preconceito etário, ou “ageísmo”, é uma barreira à implementação das mudanças e limita os 
idosos aos serviços, à educação e ao trabalho.  

B)  são critérios para o envelhecimento bem-sucedido, conforme rowe e Kahn (1997): ausência de 
doença, incapacidade e fatores de risco (ex: obesidade e hipertensão); a manutenção da alta 
capacidade física e cognitiva; a diminuição de atividades produtivas e de engajamento social. 

C)  deve ser evitada a interação intergeracional na aprendizagem ao longo da vida. 
D)  as pessoas envelhecem de forma diversa e não sofrem influência dos hábitos de vida e dos fatores 

econômicos e psicossociais.
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QUESTÃO 34

“a depressão e suas relações com disfunções cognitivas são mais comuns nos seguintes distúrbios 
neurológicos: aVC, esclerose múltipla, doença de parkinson e de alzheimer”. 

Com base nessa afirmativa, analise as seguintes assertivas:

I. Dependendo do hemisfério acometido em um aVC, a depressão pode apresentar características 
próprias. 

II. Estados neurofisiológicos que inibem ou liberam fragmentos do comportamento humano, como 
elação, indiferença afetiva e hipobulia, são patognomônicos da depressão, isso é, são exclusivos 
dos quadros depressivos.  

III. a depressão pode ser uma das primeiras manifestações da esclerose múltipla, antecedendo a 
sintomatologia física incapacitante.

IV. o impacto da depressão sobre a cognição na doença de parkinson evidencia-se na apatia, em 
problemas de concentração, atenção e memória, além dos distúrbios de sono, fadiga e lentidão 
psicomotora associados a ambos os transtornos. 

V.  a escala Cornell de depressão não é um instrumento válido para avaliação e acompanhamento de 
pacientes com doença de alzheirmer.

Em relação a essas afirmativas é CorrETo afirmar que

a) a I, III e IV são verdadeiras.
B) a III, IV e V são falsas.
C) a II, IV e V são falsas.
D) a I, II e IV são verdadeiras. 

QUESTÃO 35

Leia as seguintes afirmativas:

I. o início da doença de Huntington é lento e insidioso. anormalidades psiquiátricas são comuns 
e costumam ocorrer logo no início da doença. as alterações cognitivas podem preceder as 
manifestações motoras e psiquiátricas da doença. Cerca de 25% dos indivíduos com mutação para 
doença de Huntington, mas sem manifestações motoras, apresentam déficit de memória operacional 
e redução da flexibilidade mental. 

II. as principais alterações cognitivas em pacientes com aVCI (acidente Vascular Cerebral Isquêmico) 
na região do lobo frontal e conexões córtico-subcorticais incluem déficit de atenção e de fluência 
verbal, inibição de respostas irrelevantes, criação de estratégias, planejamento, flexibilidade mental, 
memória operacional e velocidade de processamento de informações. 

III. memórias remotas em indivíduos com doença de alzheimer apresentam um gradiente, ou seja, 
lembranças mais antigas tendem a se preservar por mais tempo. Esse aspecto não é observado nas 
demências fronto-subcorticais e, por extensão, na demência da doença de parkinson (a não ser que 
haja concomitância com outra moléstia degenerativa).

IV. Na epilepsia do lobo temporal, são bem conhecidas as alterações de memória, em particular para 
fatos recentes e não há dificuldades em testes que medem fluência verbal e atenção alternada na 
epilepsia hipocampal à esquerda.

acerca dessas afirmativas, está INCorrETa

a) a I.
B) a II.
C) a III.
D) a IV.
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QUESTÃO 36
“ser deficiente não é o mesmo que ser incapaz ou portador de um handicap” (rIBEIro e LIma, 2010). 
Com base nessa afirmativa marque a opção CorrETa.

a) o sujeito se torna portador de um handicap, quando toma sua deficiência como um fator motivador 
para desenvolver-se, para conectar-se com o mundo, com o seu meio social ou mesmo para ser 
produtivo e independente. 

B) Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura anatômica que gere incapacidade para 
o desempenho da atividade. 

C) Deficiente é aquele que possui uma falta, quando comparado às pessoas ditas normais, e que não 
consegue superá-la.

D) a maior dificuldade encontrada por profissionais que atuam na reintegração de deficientes encontra-
se, em geral, não do lado desses últimos, pois, para que se integrem ao coletivo, é necessário que 
o próprio coletivo experimente seus limites.

QUESTÃO 37

Considerando-se que os transtornos mentais ocupam os primeiros lugares nas estatísticas sobre os 
motivos de afastamento do trabalho, é CorrETo afirmar que

a) em saúde mental e Trabalho (sm&T), entende-se que, antes das pessoas, é do trabalho que se 
deve cuidar em todos os sentidos, na medida em que  se lida com determinações objetivas, cuja 
transformação só pode se dar na (e pela) prática.

B) do ponto de vista da psicologia, a melhor alternativa de atendimento aos trabalhadores acometidos 
por algum transtorno mental é o tratamento psicológico individual, para que eles suportem melhor o 
contexto de trabalho.

C) no campo da sm&T, o que mais importa é o diagnóstico das causas dos transtornos mentais no 
trabalho e a denúncia dos problemas que estariam na origem deles. 

D) hoje, podemos dizer que há uma causalidade linear entre transtorno mental e trabalho.

QUESTÃO 38

são quadros patológicos que NÃo são indicados para realização de avaliação neuropsicológica,

a) Epilepsias e demências.
B) Desordens tóxicas, endócrinas, metabólicas e de deficiência de vitamínicas.
C) Traumatismos cranioencefálicos, tumores cerebrais e acidentes vasculares cerebrais.
D) Transtorno de humor em fase maníaca, com sintomatologia psicótica e agitação psicomotora.

QUESTÃO 39

marque a alternativa que NÃo corresponde à avaliação das funções executivas.

a) o teste de stroop, além de ser uma importante de medida de controle inibitório, também é uma 
medida de atenção seletiva.

B) o teste de trilhas e o Iowa gambling Task são utilizados para avaliar a memória operacional.
C) além de ser considerado uma importante medida de flexibilidade cognitiva, o teste de seleção de 

cartas de Winsconsin (WCsT) também fornece informações sobre processos de categorização, 
impulsividade e atenção.

D) os testes das torres (torre de Londres e torre de Hanoi) e o teste de labirintos são utilizados para 
avaliar as habilidades de planejamento.
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QUESTÃO 40

Em princípio, os vários tipos de psicoterapia possuem suas indicações e contraindicações. Com base 
nessa informação, é CorrETo afirmar que

a) as psicoterapias breves de apoio são indicadas para pacientes psiquiatricamente comprometidos, 
com baixas expectativas sobre o futuro, mas com teste de realidade preservado.

B) constituem-se em algumas indicações para terapia cognitiva: abuso de substâncias, transtornos de 
personalidade, transtorno bipolar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e dor cônica.

C) as terapias de orientação analítica são indicadas em transtornos mentais, tais como transtornos de 
ansiedade, transtornos de humor, transtornos alimentares e transtornos de personalidade. 

D) Indivíduos com ausência de controle de impulsos agressivos, fortes tendências destrutivas e de 
expressar na conduta suas ansiedades (transtorno borderline, histriônico, antissocial) são contra 
indicados para psicoterapias de grupo.

QUESTÃO 41

analise a seguintes afirmativas e marque a alternativa INCorrETa.

a) observação, confrontação e interpretação são intervenções típicas das psicoterapias 
psicodinâmicas. 

B)  a terapia comportamental utiliza-se de técnicas como exposição, prevenção de rituais, 
contingenciamento de reforços, treino de habilidades sociais, técnicas de auto-regulação.

C) são intervenções cognitivas: psicoeducação, registro de pensamentos automáticos disfuncionais, 
questionamento socrático, seta descendente, exame das vantagens e desvantagens. 

D) Não são todas as abordagens que partem do princípio de que é indispensável o reconhecimento, 
por parte do paciente, da necessidade de mudança e de um esforço pessoal para conseguir os 
resultados desejados. 

QUESTÃO 42

analise as seguintes afirmativas.

I. a  neuropsicologia é a ciência que estuda a relação entre o funcionamento cerebral e o comportamento, 
investigando a repercussão das disfunções cerebrais. 

II. a neuropsicologia estuda os estados e os processos do cérebro, a cognição, a linguagem, a ação e 
a motivação, mas não a personalidade. 

III. a identificação de déficits cognitivos específicos nos transtornos psiquiátricos não são significativos 
como preditores do curso da doença. 

IV. são instrumentos utilizados no Brasil para avaliação da personalidade: EFN (Escala Fatorial de 
ajustamento Emocional / Neuroticismo), Escala HarE pCL-r, pirâmides coloridas de pfister, 
rorschach, Teste de zulliger, dentre outros.

Em relação a essas assertivas é CorrETo afirmar que

a) a I e IV são verdadeiras.
B) a II e III são verdadeiras.
C) a II e I são verdadeiras.
D) a II e IV são verdadeiras.
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QUESTÃO 43

sobre o exame clínico do paciente psiquiátrico, sadock et al. (2009) NÃo concordam com a seguinte 
afirmativa:

a) o pensamento pode ser dividido em processo (ou forma) e conteúdo. o processo refere-se àquilo 
que o indivíduo realmente pensa sobre ideias, crenças, preocupações e obsessões. o conteúdo se 
refere à maneira como o indivíduo reúne ideias e associações à forma do pensamento.  

B) o exame mental de um paciente deve contemplar informações sobre aparência; fala; humor; 
pensamento; percepções; sensório e cognição (atenção, orientação, concentração, memória, 
cálculos, conhecimentos gerais e raciocínio abstrato); controle de impulsos; insight (grau de 
consciência em relação a estar doente) e discernimento social.

C) No exame clínico do paciente psiquiátrico, é importante pesquisar sua história pessoal, incluindo 
dados sobre história pré-natal e perinatal; primeira infância; infância média; infância tardia; idade 
adulta (história ocupacional, de relacionamentos, militar, educacional, religião, atividades sociais, 
história legal, história sexual, sonhos, fantasias e valores). 

D) alguns termos utilizados para descrever o nível de consciência do paciente são: turvação, sonolência, 
esturpor, coma, letargia, alerta e estado de fuga. 

QUESTÃO 44

analise as afirmativas abaixo e assinale a INCorrETa:

a) Nos transtornos factícios, não há incentivos externos para o comportamento (por exemplo, 
vantagens econômicas, esquiva de responsabilidades legais ou melhora no bem-estar físico) como 
na simulação.

B) Existem cinco tipos de transtornos somatoformes específicos: de somatização, conversivo, 
hipocondria, dismórfico corporal e transtorno doloroso. 

C) são considerados transtornos de ansiedade: pânico com e sem agorafobia; agorafobia sem histórico 
de pânico; fobias específicas e social; transtorno obsessivo-compulsivo; transtorno de estresse pós-
traumático; transtorno de estresse agudo; transtorno de ansiedade generalizada. 

D) pacientes com transtorno de adaptação apresentam comprometimento do funcionamento social, 
não chegando a comprometer o funcionamento ocupacional e demonstram sintomas para além da 
reação normal e esperada ao estressor.    

QUESTÃO  45

Leia as seguintes afirmações acerca das psicoterapias breves:

I. abordagens de tratamento de curto prazo ajudam as pessoas a lidarem com problemas e crises 
atuais e, também, são úteis para transtornos mentais maiores como depressão e ansiedade, dentre 
outros. 

II. Na psicoterapia Breve Focal, os terapeutas não devem identificar e interpretar a transferência, 
inclusive a negativa. 

III. os terapeutas devem formular um foco circunscrito e estabelecer previamente uma data de término 
nas terapias breves.

Em relação a essas afirmativas é CorrETo afirmar que

a) são corretas as afirmativas I e III.
B) são incorretas as afirmativas I e III.
C) Todas as afirmativas são corretas.
D) são corretas as afirmativas I e II.
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