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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Observe a imagem da escultura de Rodin, “O Pensador”, e responda à questão 
01. 
 

 
Disponível em: http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/. Acesso em: 19 de abril de 2012.  
(texto adaptado) 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0011 
 

Leia os enunciados a seguir e assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) “O Pensador” pode representar aquele que tem ideias e pensamentos.  
(B) “O Pensador” pode retratar o ato de pensar como uma especificidade que 

define o ser humano. 
(C) “O Pensador” pode representar uma qualificação argumentativa do pensar 

do homem.  
(D) “O Pensador” pode remeter a reflexões profundas sobre determinadas 

situações humanas.  
(E) “O Pensador” pode imprimir uma mensagem de caráter abstrato e 

narrativo. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0022 
 

Leia os enunciados a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Cada criança da escola ganhou um brinde surpresa. 
II. Qualquer homem exerce uma atividade digna de respeito. 

 

As expressões em negrito referem-se, respectivamente, às noções de: 
 

(A) totalidade; indefinição. 
(B) totalidade; generalização.  
(C) indefinição; generalização.  
(D) indefinição; totalidade. 
(E) generalização; indefinição. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0033 
 

Leia os enunciados a seguir para responder à questão 03.  
 

I. Se você gosta de comida mexicana, anote esse nome: Lasca do Zé 

e da Maria. 

II. Abajur de porcelana e bronze: uma peça glamourosa e tropical. 

III. “Brigadeiro puxa-puxa, feito raspa de panela, enroladinho feito 

bala...” 
IV. Ela enfeitiçou os nobres espanhóis em 1878 e agora desembarca no 

Brasil para agitar nosso verão. Madame Cloá, o champanhe da 
vinícula familiar Martan, à venda na Joyce & Cia, nas versões rose e 
brut. 

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Os dois pontos utilizados nos itens I e II marcam enumeração. 
(B) É permitido o uso da vírgula entre sujeito e verbo, logo no início do item 

IV.  
(C) O pronome  ‘Ela’, no item IV refere-se à Joyce & Cia, versões rose e 

brut. 
(D) As reticências utilizadas no item III sugerem a continuidade e movimento 

de uma ideia. 

(E) O uso da crase no item IV é facultativo, pois pode ser suprimido sem 
alterar o sentido do enunciado. 

 
 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 04, 05 e 06. 
 

O piadista do Vaticano 

Poggio Bracciolini redescobriu em documentos antigos a arte de contar piadas e 
virou o comediante da Renascença 

Álvaro Oppermann 

Um italiano chega a um mosteiro alemão e pergunta: "Vocês têm livro de humor 
grego?" Parece anedota, mas situações como essa eram comuns para Gian Francesco 
Poggio Bracciolini (1380-1459). Secretário de 8 papas, o funcionário graduado do 
Vaticano aproveitava as viagens de trabalho para praticar seu hobby: vasculhar 
bibliotecas. Entre pilhas de manuscritos em decomposição, Poggio localizou e copiou 
valiosas obras de gregos e romanos perdidas havia séculos. Mas seu grande achado 
foi uma coleção de piadas. 
 
No século 15, elas eram mesmo item de colecionador. Abundantes e populares até o 
fim da Antiguidade - o autor romano Suetônio menciona 150 coletâneas à disposição de 
seus contemporâneos -, foram sendo banidas e esquecidas, vítimas da moral do 
cristianismo medieval. 
 
Daí a alegria de Poggio quando encontrou, em um mosteiro no sul da Alemanha, o 
lendário Philogelos ("Amante do Riso"), uma antologia de humor grego do século 4. 
Seus contos de escatologia, adultério e burrice, que hoje eliminariam humoristas do 
Show do Tom, eram flashbacks hilariantes para a sombria Europa medieval. "Com a 
divulgação do Philogelos, a piada nasceu de novo, e Poggio foi o seu parteiro", 
escreveu seu biógrafo, William Sheperd, ele mesmo um precursor do humor 
involuntário. 

Em 1451, aos 70 anos, Poggio finalmente publicou sua própria obra humorística. O 
Liber Facetiarum ("Livro da Jocosidade"), ou apenas Facetiae, era uma coleção em 
latim de 273 anedotas, a primeira desde o Império Romano. Piadas hoje meio chochas 
("Como eu quero que o barbeiro corte meu cabelo? Em silêncio!" ou "A esposa 
convidou o marido para jantar ou fazer amor... e não tinha comida em casa!") tornaram 
seu autor a sensação nas cortes italianas. 
[ ...] 

O piadista do Vaticano morreu em Florença e virou estátua de Donatello. A imagem de 
Poggio ficou na frente do famoso Duomo até 1569, quando foi parar no topo da fachada 
da catedral, "reciclada" como um dos 12 apóstolos. Poggio, crítico dos pecados da 
Igreja, certamente acharia graça na canonização. 

Revista SuperInteressante. Edição 263. Março de 2009. Disponível em:<http://super.abril.com.br/cultura/piadista-
vaticano-616655.shtml>. Acesso em: 19 de abril de 2012. (texto adaptado) 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0044 
 

A partir da leitura e interpretação do texto, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Gian Francesco Poggio Bracciolini, secretário de 8 papas, tinha como 
atribuição, no trabalho, localizar obras raras em bibliotecas e traduzi-las. 

(B) Suetônio, autor romano do século 15, foi mencionado em 150 coletâneas 
de piadas, que foram banidas e esquecidas por causa da moral do 
cristianismo medieval.  

(C) Philogelos, obra antológica de humor grego do século 4, descreve 
objetivamente a vida, os costumes e a cultura da época da Europa 
Medieval.  

(D) William Sheperd, biógrafo e precursor do humor involuntário, defendeu a 
publicação da obra humorística Philogelos. 

(E) Liber Facetiarum, obra humorística de Poggio Bracciolini, lançada em 
meados do século 15, era uma coleção de anedotas em latim. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0055 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A palavra ‘reciclada’, 5° parágrafo, empregada entre aspas, apresenta 
mais de um sentido denotativo. A acepção, neste caso, refere-se à 
canonização, título dado pela Igreja Católica em Roma.   

(B) As palavras ‘Jocosidade’ e ‘chochas’, 4° parágrafo, podem ser 
substituídas, respectivamente, sem sofrer alteração de sentido por 
‘chistoso’ e ‘fatídicas’. 

(C) As conjunções ‘Daí’ e ‘que’, 3° parágrafo, assinalam, respectivamente, 
relações de explicação e causa/consequência. 

(D) A expressão ‘crítico dos pecados da Igreja’, 5° parágrafo, é considerada 
um aposto. 

(E) O pronome ‘elas’, 2° parágrafo, refere-se a valiosas obras de gregos e 
romanos. 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/
http://super.abril.com.br/cultura/piadista-vaticano-616655.shtml
http://super.abril.com.br/cultura/piadista-vaticano-616655.shtml
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QQUUEESSTTÃÃOO  0066 
 

Leia as assertivas a seguir: 
 

I. Em: ‘”Com a divulgação do Philogelos, a piada nasceu de novo, e 
Poggio foi o seu parteiro", escreveu seu biógrafo, William Sheperd 
[...]’”, o pronome ‘seu’, em negrito, estabelece uma relação de posse.  

II. Na variedade culta, a regência do verbo chegar, 1° parágrafo, 
implica o uso da preposição a. No entanto, na variedade coloquial, 
também ocorre o uso da proposição em. Neste caso, pode ser 
admitido: ‘Um italiano chega num mosteiro’. 

III. Em ‘A imagem de Poggio ficou na frente do famoso Duomo até 1569, 
quando foi parar no topo da fachada da catedral, [...]’, a conjunção 
‘quando’ estabelece uma relação de temporalidade. 

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e II estão corretas. 
(D) Apenas II e III estão corretas. 
(E) I, II e III estão corretas. 
 

 
 

Leia o texto para responder às questões 07 e 08.  
 

Conjugador verbal 
 
Com todas as facilidades de pesquisa e de consulta oferecidas pela internet, faltava 
um banco de dados que reunisse, on-line, as conjugações verbais mais frequentes do 
idioma. Para suprir essa lacuna, foi lançado o conjugador verbal Cilenis 
[http://conjugador.cilenis.com], por meio do qual o usuário pode pesquisar os 
principais verbos da língua portuguesa em todas as suas conjugações. Adaptada ao 
novo acordo ortográfico, a ferramenta foi desenvolvida para consultas rápidas, sendo 
muito útil em aulas e em estudos caseiros, dispensando dicionários de papel 
especializados somente em conjugações.  
Revista Língua Portuguesa. Ano 7. N. 76. Fev. de 2012. (texto adaptado) 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0077 
 

Considerando o texto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Ao afirmar que a nova ferramenta dispensa os dicionários de papel 
especializados, o autor deixa claro que esses dicionários cairão em 
desuso.   

(B) O autor se mostra favorável ao uso da nova ferramenta, pois segundo ele, 
o conjugador verbal pode auxiliar em aulas e estudos caseiros.   

(C) A ferramenta Cilenis [http://conjugador.cilenis.com] auxilia o usuário a tirar 
dúvidas sobre questões gramaticais variadas. 

(D) A expressão “para suprir” pode ser substituída por “para suprimir” sem 
alteração de sentido. 

(E) O texto apresenta características informativas sobre a problemática de 
consultas rápidas e estudos caseiros. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  0088 
 

Em: “Com todas as facilidades de pesquisa e de consulta oferecidas pela 
internet, faltava um banco de dados que reunisse, on-line, as conjugações 
verbais mais frequentes do idioma.”, o emprego do tempo verbal, em negrito, 
indica:  
 

(A) uma ação futura que está consumada antes de outra. 
(B) um fato atual, isto é, que ocorre no momento em que se fala. 
(C) um fato habitual e durativo no passado, anterior ao momento em que se 

fala. 
(D) um fato passado que ocorreu antes de outro também já passado.  
(E) um fato certo ou provável, posterior ao momento em que se fala. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  0099 
 

Aponte a alternativa que completa corretamente as lacunas, segundo a 
variedade culta da língua portuguesa.  
 

Foram ____ cidade e após ____ reunião, entraram uma ____ uma e assistiram 
____ cena em silêncio. 
 

(A) a, a, a, à.  
(B) à, à, a, à.   
(C) à, a, a, à.  
(D) à, à, a, a.  
(E) a, à, à, a. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Leia a conversa entre os personagens na tirinha Calvin & Haroldo para 
responder à questão 10. 
 

Disponível em:http://www.google.com.br/imgres?q=regencia+verbal+visar. Acesso em: 18 de abril 2012. (texto 
adaptado) 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1100 
 

Levando-se em consideração a variedade culta da língua portuguesa, pode-se 
afirmar que:  
 

(A) O verbo assistir (quarto quadrinho), empregado no sentido de ver, é 
transitivo direto.   

(B) No fragmento “O autor foi premiado?” (segundo quadrinho), o verbo 
premiar é empregado na voz passiva. 

(C) No fragmento “Há elogios na contra-capa?” (terceiro quadrinho), o verbo 
haver pode ser substituído por existir, com a seguinte concordância: 
“Existe elogios na contra-capa?” 

(D) O verbo esperar (primeiro quadrinho), empregado no modo indicativo, 
denota um fato certo em relação ao que se enuncia. 

(E) No fragmento “Só quero histórias altamente recomendadas!” (terceiro 
quadrinho), o verbo querer foi empregado no sentido de “desejar” e é um 
verbo transitivo indireto. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1111 
 

Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico e as mudanças nas regras de 
acentuação, optou-se por não acentuar 
 

I. as paroxítonas com e tônico em hiato com final em: creem, leem. 
II. as vogais tônicas i e u nas paroxítonas precedidas de ditongo: feiura, 

baiuca. 
III. as oxítonas marcadas pelos ditongos em ei e oi: papeis, cauboi. 
IV. as formas verbais terminadas em oo: voo, enjoo. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

(A) apenas I e II estão corretas. 
(B) apenas I e III estão corretas.  
(C) apenas II e III estão corretas. 
(D) apenas I, II e IV estão corretas.  
(E) apenas II, III e IV estão corretas.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  1122 
 

Considere as formas “a, à, há” e assinale a alternativa em que essas formas 
foram utilizadas segundo a variedade culta da língua portuguesa.  

 

(A) Ele chegou à meia-noite e já começou à rever os documentos do 
processo.  

(B) Há muitas crianças no Brasil que necessitam de nossa ajuda.   
(C) Daqui há duas horas, iremos começar os exames de saúde de todos os 

presentes.    
(D) Prenderam o suspeito que estava sendo procurado pela justiça a anos.    
(E) Compramos o lote a vista na imobiliária.  
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1133 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas, segundo a 
variedade culta da língua. 
 

Não sei ________ você tem essa opinião. Todos nós já conhecemos o seu 
________. Afinal,  _________ você veio?  
 

(A) por que, porquê, por que 
(B) porque, porquê, por que.    
(C) porque, porque, por quê.  
(D) por que, porquê, por quê.  
(E) por que, porque, por quê. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=regencia+verbal+visar
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Leia o excerto abaixo para responder à questão 14. 
 

[...] 
No fim do dueto...no fim? que dizemos? No fim, não! Em todo ele, de quatro em 
quatro compassos, rompia da platéia um dilúvio de palmas, que era cousa por maior, 
e um cão que lá estava latia como um desesperado, em virtude sem dúvida das 
instruções que recebera. Há animais muito inteligentes!!...Desapareceram os dois 
palmejados atores, assobiou o Sr. Pessina, moveram-se as tramóias, e desceu das 
nuvens uma aldeia; pouco depois entrou o charlatão Dulcamara em carro de aluguel 
puxado por um cavalo magro, trôpego e raquítico, que vinha conduzido pelo freio por 
duas figuras heteróclitas; [...] 
BENDER, Flora Christina. Crônica, história, teoria e prática. São Paulo: Scipione, 1993.  (texto adaptado) 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1144 
 

Assinale a alternativa em que as palavras ‘palmejados’, ‘charlatão’ e 
‘heteróclitas’, respectivamente, podem ser substituídas sem alteração de 
sentido no texto.   
 

(A) aclamados; cínico; recatadas.    
(B) glorificados; ladrão;  prosaicas. 
(C) espalmados; vigarista; vulgares.    
(D) festejados;  desonesto; dementes.   
(E) aplaudidos; embusteiro;  excêntricas.    
 

QQUUEESSTTÃÃOO  1155 
 

Segundo o Manual de Redação da Presidência da República  é CORRETO 
afirmar sobre a definição e finalidade de ‘aviso’ e ‘ofício’ que:  
 

I. quanto a sua forma, aviso e ofício seguem o modelo do padrão 
ofício, sem o emprego do vocativo, que invoca o destinatário. 

II. ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos 
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, 
também com particularidades. 

III. são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas. 
Uma das diferenças entre eles é que o aviso é expedido 
exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma 
hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais 
autoridades.  

 

(A) apenas I está correta.   
(B) apenas II está correta.    
(C) apenas I e II estão corretas.    
(D) apenas II e III estão corretas.  
(E) I, II e III estão corretas.  

 
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA  
 

         QUESTÃO 16 
 

No Microsoft Office Word 2007, em português, a combinação de teclas que 
alterna as letras entre maiúsculas e minúsculas é: 
 

(A) Shift+F3  
(B) Shift+F2  
(C) Ctrl+F3 
(D) Ctrl+F3 
(E) Shift+Ctrl+F2 

 

         QUESTÃO 17 
 

A Figura abaixo apresenta uma planilha do Microsoft Office Excel 2007, em 
português.  
 

 
 

Com base nos valores apresentados, o resultado da função MÉDIASE, atribuído 
a célula F1, será: 

 

(A) 9,50  

(B) 4,60  
(C) 6,60 
(D) 7,75 
(E) 8,60 

 

         QUESTÃO 18 
 

Sobre Internet/Intranet, analise as assertivas a seguir: 
 

I. www.mp.to.gov.br é um exemplo de domínio de uma instituição 
governamental registrada no Brasil; 

II. sites de busca, como Google e Yahoo, servem para procurar páginas 
na internet a partir de palavras-chave fornecidas pelo usuário; 

III. intranet é uma rede de computadores privada e segura. Por isso, 
dispensa qualquer tipo de autenticação de usuário; 

IV. o Internet Explorer 8 permite apenas que se navegue na internet por 
meio do protocolo HTTPS, pois este é mais seguro que o HTTP; 

 

É CORRETO afirmar que: 
 

(A) Somente as assertivas I e III são verdadeiras 
(B) Somente as assertivas I e II são verdadeiras 
(C) Somente as assertivas II e IV são verdadeiras 
(D) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras 
(E) Somente a assertiva IV é verdadeira 

 

         QUESTÃO 19 
 

No Microsoft Windows 7, em português, conforme mostra Figura abaixo, o 
menu “Compartilhar com” pode ser usado para selecionar arquivos e pastas 
individuais e compartilhá-los com outras pessoas. 

 
 

Sobre as opções deste menu, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A opção Grupo Doméstico (Leitura/Gravação) torna um item disponível 
para o seu grupo doméstico com permissões de leitura/gravação. 

(B) A opção Grupo Doméstico (Leitura) torna um item disponível para o seu 
grupo doméstico com permissões somente de leitura. 

(C) A opção Ninguém abre o assistente de Compartilhamento de arquivos, de 
modo que você possa compartilhar com o usuário Ninguém.  

(D) A opção Ninguém torna um item particular, de modo que apenas você 
tenha acesso. 

(E) Se um arquivo ou pasta não for compartilhado e você optar por 
compartilhá-lo com Ninguém, será perguntado se você deseja 
interromper o compartilhamento. 
 

         QUESTÃO 20 
 

No sistema operacional Linux, várias tarefas podem ser executadas através de 
linha de comando. Relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com a 
funcionalidade de cada comando e, depois, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(1)  killall  (  )  mostra os processos que estão ocupando a maior 
quantidade de recursos do sistema 

(2) top (  ) usado para definir permissões de acesso de arquivos 
ou diretórios 

(3) pwd (  ) fecha todos os processos por nome 

(4) rm  (  ) mostra o diretório de trabalho atual 

(5) chmod (  ) utilizado para excluir arquivos 
  

(A) 1 - 2 - 5 - 4 - 3 
(B) 2 - 1 - 5 - 3 - 4 
(C) 3 - 5 - 2 - 4 - 1 
(D) 2 - 5 - 1 - 3 - 4 
(E) 5 - 2 - 1 - 4 - 3 
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PROVA DE LEGISLAÇÃO 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2211 
 

Com base na Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 que  institui a Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público que dispõe sobre normas gerais para a 
organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências, 
responda às questões 21 e 22. 
 

I. As decisões do Ministério Público fundadas em sua autonomia 
funcional, administrativa e financeira, obedecidas as formalidades 
legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a 
competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de 
Contas; 

II. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos 
limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
encaminhando-a diretamente ao Poder Legislativo; 

III. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias 
e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-
lhe-ão entregues até o dia quinze de cada mês, sem vinculação a 
qualquer tipo de despesa; 

IV. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial do Ministério Público, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia 
de receitas, será exercida pelo Poder Executivo mediante controle 
externo e pelo sistema de controle interno estabelecido na Lei 
Orgânica; 

 

Marque 
 

(A) se todas as alternativas estiverem corretas. 
(B) se todas as alternativas estiverem incorretas. 
(C) se somente três alternativas estiverem correta. 
(D) se somente duas alternativas estiverem corretas. 
(E) se somente uma alternativa estiver correta. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2222 
 

São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em 
lei, EXCETO: 
 

(A) residir, sempre, na respectiva Comarca. 
(B) Indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, 

elaborando relatório em sua manifestação final ou recursal. 
(C) Acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração 

Superior do Ministério Público. 
(D) Assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua 

presença. 
(E) Atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2233 
 

Com base na Lei Complementar 51 de 02 de janeiro de 2008 e atualizações 
posteriores, que institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do 
Tocantins, responda às questões 23 e 24. 
 

No que versa sobre as funções dos órgãos auxiliares, identifique a resposta 
INCORRETA:  
 

(A) A Comissão de Concurso, órgão de natureza permanente incumbido de 
realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do Ministério 
Público, é presidida pelo Procurador-Geral de Justiça e composta de 3 
(três) membros vitalícios da instituição, eleitos pelo Colégio de 
Procuradores e de 1 (um) representante indicado pelo Conselho 
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 

(B) A remuneração de magistério dos professores que vierem a ministrar 
cursos no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional que não 
sejam membros integrantes da carreira do Ministério Público do 
Tocantins, dar-se-á através de pro labore, fixado o seu valor por 
resolução do Colégio de Procuradores. 

(C) Os Centros de Apoio Operacionais são  órgãos  de  apoio à atividade 
funcional do Ministério Público, competindo-lhes,            na forma da Lei  
Orgânica, entre outros: estimular a integração e o intercâmbio entre 
órgãos de execução que atuem na mesma área da atividade e que 
tenham atribuições comuns; remeter informações técnico-jurídicas sem 
caráter vinculativo aos órgãos ligados à sua atividade. 

(D) Os estagiários do Ministério Público, estudantes de Curso Superior, após 
credenciamento, serão designados pelo Procurador-Geral de Justiça para 
o exercício de atividades de aprendizado extracurricular, por período não 
superior a (3) três anos, sem qualquer vínculo com a Administração 
Pública. 

(E) As decisões da Comissão de Concurso serão tomas por maioria absoluta 
de votos, cabendo ao presidente o voto de desempate. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2244 
 

Compete, especialmente, ao Procurador-Geral de Justiça ou a seu substituto 
legal praticar, em nome do Ministério Público, todos os atos próprios de gestão 
decorrentes de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, EXCETO: 
 

(A) Integrar, como membro nato, e presidir o Colégio de Procuradores de 
Justiça, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão de 
Concurso. 

(B) Comparecer perante a Assembleia Legislativa ou suas comissões, no 
prazo de 45 dias, espontaneamente ou sempre que convocado, para 
prestar informações sobre assuntos previamente determinados. 

(C) Providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos 
expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre matéria 
pertinente ao Ministério Público, de interesse da Assembleia Legislativa.  

(D) Tratar diretamente com os Poderes do Estado os assuntos de interesse 
do Ministério Público. 

(E) Submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça a proposta de criação e 
extinção de cargos da carreira do Ministério Público e de seus serviços 
auxiliares, entre outros.  

 
QQUUEESSTTÃÃOO  2255 

 

As questões de 25 a 27 devem ser respondidas tendo como base o Regimento 
Interno do Ministério Público do Tocantins – MPTO. 
 

Analise as questões acerca da carreira dos servidores de cargos de provimento 
efetivo: 
 

I. A remoção voluntária dar-se-á, exclusivamente, por antiguidade; 
II. O servidor efetivo nomeado para cargo de provimento em comissão não 

poderá optar por perceber, em parcela única, o somatório entre o 
subsídio de seu cargo e o valor da correspondente representação; 

III. Aprovado no Estágio Probatório o servidor será automaticamente 
promovido verticalmente para o padrão imediatamente seguinte ao inicial 
do cargo e da classe em que se encontra; 

IV. A avaliação periódica será realizada por Comissão de Avaliação de 
Desempenho, conforme regulamentação expedida por ato do Procurador-
Geral de Justiça. Serão avaliados os servidores efetivos, excluídos os 
que se encontrarem no exercício de cargo em comissão; 

 

Marque 
 

(A) se todas as alternativas estiverem corretas. 
(B) se todas as alternativas estiverem incorretas. 
(C) se somente três alternativas estiverem corretas. 
(D) se somente duas alternativas estiverem corretas. 
(E) se somente uma alternativa estiver correta. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2266 
 

Acerca da estrutura dos órgãos que compõem o Ministério Público do Tocantins 
é correto afirmar, EXCETO: 

 

(A) Ao Chefe de Gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do 
Tocantins incumbe, entre outros, gerir os recursos materiais e humanos a 
serem alocados para as atividades de apoio ao Gabinete da 
Procuradoria-Geral de Justiça. 

(B) São cargos de provimento em comissão: Chefe de Gabinete do 
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins; Diretor-Geral; 
Assessor Especial; Assessor Técnico; Assessor Jurídico; Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação; Diretor de Departamento; 
Encarregado de Área; Assistente de Gabinete; Motorista de 
Representação, Agente de Serviços e Secretário. 

(C) A Administração do Ministério Público do Estado do Tocantins tem a 
seguinte estrutura organizacional: Procuradoria-Geral de Justiça; Colégio 
de Procuradores de Justiça; Centros de Estágio; Conselho Superior do 
Ministério Público; Corregedoria-Geral do Ministério Público; 
Procuradorias de Justiça e Promotorias de Justiça.  

(D) As Promotorias de Justiça serão integradas por Gabinetes de Promotor 
de Justiça, sendo que, não dispondo a lei em contrário, cada cargo de 
Promotor de Justiça corresponderá a uma Promotoria de Justiça. 

(E) As Procuradorias de Justiça serão integradas por Gabinetes de 
Procurador de Justiça, sendo que, não dispondo a lei em contrário, cada 
cargo de Procurador de Justiça corresponderá a uma Procuradoria de 
Justiça. 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.625-1993?OpenDocument
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QQUUEESSTTÃÃOO  2277 
 

Das atribuições dos órgãos pode-se afirmar que, EXCETO: 
 

(A) Compete ao Departamento de Expediente, entre outros: controlar a 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério Público do 
Tocantins.   

(B) Compete à Assessoria Especial de Cerimonial, prestar assessoramento 
direto ao Procurador-Geral de Justiça no que se referir a protocolo e 
cerimonial, entre outros.   

(C) Compete à Assessoria Especial Jurídica: elaborar denúncias nos casos 
de atribuição exclusiva do Procurador-Geral, entre outros.  

(D) Compete à Área de Registro, Distribuição e Diligência da Procuradoria 
Geral de Justiça: elaborar atos para cumprimento das decisões proferidas 
em autos com tramitação na referida área, entre outros. 

(E) Compete ao Analista Ministerial executar, sob supervisão dos Promotores 
de Justiça, tarefas relacionadas com a atividade-meio e a atividade-fim 
do Ministério Público.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  2288 
 

Com fulcro na Lei n° 8.429 de 1992 e alterações posteriores, responda às 
questões 28 e 29. 
 

Marque a afirmativa CORRETA: 
 

(A) Cabe afirmar que a improbidade administrativa viola direta ou 
indiretamente o princípio da moralidade administrativa. 

(B) A improbidade administrativa encontra-se prevista exclusivamente nesta 
lei. 

(C) Os atos de improbidade atingem somente entidades que integram o 
Poder Executivo. 

(D) A entidade que tenha menos da metade do seu patrimônio, ou da sua 
receita anual, constituída de dinheiro ou bens do governo não pode ser 
vítima de ato de improbidade. 

(E) Partidos políticos não podem sofrer atos de improbidade administrativa. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  2299 
 

Analise as assertivas e classifique-as como verdadeiras - V ou falsas – F. 
 

I. As empresas privadas que tenham sido favorecidas com isenção 
fiscal, isto é, exoneradas do pagamento de imposto federal, estadual 
ou municipal, de caráter genérico ou amplo, podem ser vítimas de 
improbidade administrativa;  

II. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE; a 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, a Caixa 
Econômica Federal – CEF; o Banco do Brasil; a Fundação Nacional 
do Índio – Funai; o Serviço Social da Indústria – SESI podem ser 
sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa;  

III. A pessoa física nunca poderá ser sujeito passivo de ato de 
improbidade;  

IV. É cabível aplicar a Lei de Improbidade Administrativa a quem não é 
nela qualificado como agente público; 

V. Em qualquer hipótese, o beneficiário de um ato de improbidade 
administrativa deve responder na forma da Lei n° 8.429/1992;  
 

Marque a sequência CORRETA: 
 

(A) V, V, V, F, F 
(B) F, V, V, V, V 
(C) F, V, V, V, F 
(D) V, F, F, V, F 
(E) V, V, F, F, F 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3300 
 

Analise as assertivas tendo como referência o título da defesa do estado e das 
instituições democráticas, do estado de defesa e do estado de sítio como 
prescreve a Constituição Federal. 
 

I. O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua 
duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos 
termos e limites da lei,  as medidas coercitivas a vigorarem; 

II. O tempo de duração do estado de defesa nunca será superior a trinta 
dias, pois, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação 
deverá ser decretado o estado de sítio;  

III. Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das 
associações; incomunicabilidade dos presos, sigilo de correspondência 
e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica são medidas 
coercitivas possíveis de vigorarem durante o estado de defesa; 

IV. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término 
das medidas coercitivas, em caso de estado de sítio;  

V. A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, entre 
outros, a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras;  

 

Marque a sequência CORRETA: 
 

(A) F, V, V, F, F 
(B) F, V, V, V, F 
(C) V, F, F, F, V 
(D) F, V, F, V, F 
(E) V, F, F, V, V 

 
PROVA DE PSICOLOGIA 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3311 
 

Conforme o texto "Violência contra crianças e adolescentes: questão histórica, 
social e de saúde", de autoria de Raquel N. Sanchez e Maria Cecília S. Minayo, 
todas as afirmações abaixo são corretas, EXCETO: 
 

(A) Vítimas de violência sexual podem apresentar vários sintomas, dentre 
eles: dificuldades de aprendizagem, fobias, comportamento 
autodestrutivo, isolamento social e baixa autoestima. 

(B) Podemos afirmar que a violência psicológica ocorre quando adultos 
sistematicamente depreciam crianças, dificultando o desenvolvimento de 
sua autoestima e as ameaçando de abandono.  

(C) O abuso psicológico frequentemente está associado a distúrbios do 
crescimento e do desenvolvimento psicomotor, intelectual e social. 

(D) Os transtornos psicológicos são as principais consequências 
relacionadas aos maus-tratos e abusos sobre a saúde das crianças e 
adolescentes. 

(E) A violência intrafamiliar, em geral, é maior contra as crianças, devido à 
sua fragilidade física e de personalidade. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3322 
 

A respeito da violência, baseado nas afirmações de Maria Cecília S. Minayo, na 
obra "Violência e Saúde", assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Não deve ser tratada como uma força exterior aos indivíduos e aos 
grupos, pois também é construída no interior das consciências e das 
subjetividades.  

(B)  Sendo um aspecto natural do ser humano, fazendo parte de sua 
essência, não sofre influências importantes do contexto econômico e 
social. 

(C) É necessário considerar a lógica da perda e da sobrecarga, dos excessos 
e da falta de sentido que pervertem, preservam ou também asseguram a 
sobrevivência do sujeito na sociedade atual. 

(D) Devemos considerar o papel da religião na justificação de atos violentos. 
(E) É preciso que existam mecanismos e formas de proteção das vítimas de 

segregação e de discriminação na vida pública e privada. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3333 
 

As afirmações abaixo foram baseadas na obra de Ana Maria T. B. Pereira, a 
respeito do Método de Rorschach. Assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A aplicação consta de três momentos distintos: Fase de Associação, 
Fase do Inquérito e Fase da Confrontação 

(B) Na aplicação é permitido o uso do gravador, desde que o probando 
consinta. 

(C) A modalidade de resposta é a característica ou características da figura 
que levaram o examinando a dar a resposta. 

(D) Respostas vulgares são aquelas cujo conteúdo são muito frequentes. 
(E) O conjunto de pranchas monocromáticas caracteriza situações de maior 

apelo afetivo, onde o indivíduo se vê envolvido primordialmente de modo 
direto pela afetividade. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  3344 
 

Com relação aos testes de inteligência, todas as afirmações abaixo estão 
corretas, de acordo com Larrabure, EXCETO: 
 

(A) Implica em situação experimental padronizada, com objetividade e 
clareza nas instruções, de maneira que seja passível de ser reproduzido 
igualmente para outros sujeitos. 

(B) É fundamental o registro objetivo e preciso das respostas do sujeito. 
(C) Na aplicação, o examinador deve considerar tanto as condições 

emocionais do examinando quanto as suas próprias, além das relações 
estabelecidas entre eles.  
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(D) São imprescindíveis normas padronizadas para avaliação e classificação 
das respostas do sujeito em relação a um grupo de referência. 

(E) Os critérios estatísticos necessários para julgá-los são padronização, 
previsão, validade e quantidade. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3355 
 

Fazem parte do processo diagnóstico todos os passos abaixo descritos, 
EXCETO: 
 

(A) Levantamento quantitativo e qualitativo de dados. 
(B) Comunicação de resultados e orientação sobre o caso. 
(C) Planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame 

psicológico. 
(D) Supervisão instrumental institucional, tendo como pontos de referência os 

resultados e a análise dos dados. 
(E) Integração de dados e informações e formulação de inferências pela 

integração dos dados, tendo como pontos de referência as hipóteses 
iniciais e os objetivos do exame. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3366 
 

A respeito da entrevista clínica, Marcelo Tavares, em capítulo do livro 
Psicodiagnóstico-V, afirma que existem várias formas de abordá-la, conforme o 
objetivo específico da entrevista e a orientação do entrevistador. Ainda, de 
acordo com o autor, todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

(A) Possibilita ao profissional fazer recomendações, encaminhamentos ou 
propor algum tipo de intervenção. 

(B) Permite relacionar eventos e experiências pessoais. 
(C) Apesar de ser importante, não necessita de treinamento especializado, 

pois se baseia nas relações interpessoais. 
(D) Tem como objetivo descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou 

sistêmicos.  
(E) É parte de um processo de avaliação. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3377 
 

Com relação aos métodos e técnicas projetivas, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) O Procedimento de Desenhos-Estórias é indicado para aplicação 
exclusiva às pessoas com deficiências leve e moderada. 

(B) O Desenho da Família permite a avaliação dinâmica individual e familiar. 
(C) O Teste da Casa, Árvore e Pessoa não possibilita a avaliação da 

personalidade. 
(D) O Método de Rorschach é indicado para avaliação da personalidade, 

porém, não deve ser administrado em pessoas com transtorno de 
personalidade antissocial. 

(E) O Desenho da Figura Humana, proposto por Machover, requer material 
técnico padronizado e específico. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3388 
 

Leia as afirmativas abaixo, a respeito do Teste de Bender, baseadas nos 
escritos de Jurema A. Cunha, assinalando a alternativa INCORRETA:  

 

(A) É também conhecido como Teste Gestáltico Visomotor. 
(B) Tanto a percepção dos estímulos como a resposta motora e expressiva a 

eles não constituem processos simples, porque envolvem a experiência 
de uma personalidade. 

(C) Constitui-se por desenhos geométricos dispostos numa variedade de 
relações, de forma a se estruturarem como configurações. 

(D) É indicada para triagem de disfunção cerebral e identificação de alguns 
tipos de lesão cerebral. 

(E) Permite a avaliação de crianças a partir de dois anos de idade, de 
adolescente e adultos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  3399 
 

De acordo com o DSM-IV, as características essenciais do transtorno psicótico 
induzido por substância são alucinações ou delírios proeminentes, considerados 
decorrentes dos efeitos fisiológicos diretos de uma substância. Ainda com 
relação a esse transtorno podemos afirmar que: 

 

(A) Também pode ser denominado de Transtorno Psicótico Primário. 
(B) O Transtorno Psicótico induzido por Álcool, com Alucinações, é um dos 

seus subtipos. 
(C) Para seu diagnóstico, os sintomas psicóticos dos pacientes não devem 

estar associados com estados de intoxicação ou abstinência.  
(D) Os sintomas psicóticos não devem perdurar durante o uso continuado da 

substância. 
(E) Para o seu diagnóstico não devem estar presentes delírios persecutórios. 

QQUUEESSTTÃÃOO  4400 
 

Assinale a alternativa INCORRETA em relação à pessoa diagnosticada como 
portadora do Transtorno de Personalidade Borderline, conforme o DSM-IV: 

 

(A) Possui um padrão de relacionamentos instáveis e intensos. 
(B) Não deve apresentar sentimentos crônicos de vazio, pois esses são 

exclusivos dos transtornos depressivos. 
(C) Pode apresentar um distúrbio de identidade caracterizado por uma 

autoimagem ou sentimento de self acentuado e persistentemente 
instável. 

(D) Frequentemente expressam raiva intensa e inadequada ou têm 
dificuldade para controlar sua raiva. 

(E) Durante períodos de extremo estresse podem apresentar ideação 
paranóide ou sintomas dissociativos transitórios. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4411 
 

Todas as afirmações abaixo, relacionadas diretamente ao Transtorno Factício 
estão de acordo com o DSM-IV, EXCETO: 

  

(A) São considerados idênticos, sinônimos de atos de simulação. 
(B) Caracterizam-se por sintomas físicos ou psicológicos intencionalmente 

produzidos com a finalidade de assumir o papel de doente. 
(C) A sua presença não exclui a coexistência de sintomas somáticos ou 

psicológicos verdadeiros. 
(D) Um diagnóstico de Transtorno Factício sempre indica psicopatologia. 
(E) A sua apresentação pode incluir fabricação de queixas subjetivas, 

falsificação de sinais objetivos e condições autoinfligidas. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4422 
 

Uma senhora de 30 anos, mãe de 3 crianças, chocou a população da pequena 
e pacata cidadezinha onde reside. Sempre tida como pessoa de excelente 
convivência, alegre, zelosa e amorosa com todos familiares e vizinhos, matou a 
si mesma e aos seus filhos na última madrugada. O marido disse "não sei o que 
aconteceu, mas agora eu vejo que já faz uns meses que ela não andava bem, 
pois ficava muito angustiada e ansiosa. Pediu demissão do emprego e dizia que 
não ia voltar a trabalhar (era gerente de empresa), que foi sempre muito 
incompetente, e que só chegou à gerência porque seus superiores sentiam dó 
dela. Falava  que tava muito cansada, sem energia, não queria comer e tomar 
banho... eu via que ela estava mais quieta, isolada, às vezes chorava muito e 
dizia que as coisas iam ser muito difíceis dali em diante, com o olhar distante, 
como se estivesse 'fora do ar', parecia 'estar ouvindo coisas', muito diferente do 
que sempre foi". Dentre as alternativas abaixo, assinale qual seria o diagnóstico 
mais provável dessa senhora: 

 

(A) Transtorno da Personalidade Borderline.  
(B) Transtorno Depressivo Maior Grave com Características Psicóticas. 
(C) Transtorno da Personalidade Anti-Social. 
(D) Transtorno de Estresse Pós-Traumático Com Início Tardio. 
(E)  Fobia Social. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4433 
 

Leia as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA: 
 

(A) Paralelamente ao avanço e sofisticação da biomedicina percebe-se sua 
impossibilidade de oferecer respostas conclusivas ou satisfatórias para 
os componentes psicológicos que acompanham qualquer doença. 

(B) O modelo biomédico estimula os médicos a aderirem a um 
comportamento extremamente cartesiano na separação entre o 
observador e o objeto observado. 

(C) Medicalização pode ser entendida como a crescente e elevada 
dependência dos indivíduos e da sociedade para com a oferta de 
serviços e bens de ordem médico-assistencial e seu consumo cada vez 
mais intensivo. 

(D) O manejo da gravidez e do parto como se fosse uma "doença" e, por isto 
mesmo, requerendo atenção permanente do aparato médico, é um bom 
exemplo de algo fisiológico que é "medicalizado". 

(E) O modelo biopsicossocial possui um vasto e aprofundado poder 
explicativo sobre o processo saúde-doença, centrado no diagnóstico das 
doenças e na sua cura. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  4444 
 

De acordo com Florianita C. B. Campos e Elza L. Guarido, no texto "O psicólogo 
no SUS: suas práticas e as necessidades de quem o procura", assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) Poucas foram as mudanças nos atendimentos psicológicos em relação à 
oferta e à demanda nas últimas três décadas. 
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(B) Desde a década de 1970 o psicólogo tem papel de destaque na atenção 
ambulatorial e nos hospitais.  

(C) Ainda hoje, de modo geral, a formação em Psicologia está centrada na 
patologia, na queixa, no cliente e sua verdade. 

(D) O psicólogo, na atualidade, ao estudar as relações entre as pessoas, 
frequentemente tem realizado prognósticos a partir da clínica ampliada. 

(E) A baixa adesão e o abandono do tratamento devem ser entendidos como 
recusa do paciente ao mesmo, demonstrando, dessa maneira, ainda não 
estar preparado para cuidar de seu sofrimento psíquico. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4455 
 

Leia as afirmações abaixo, baseadas no texto "O processo saúde-doença como 
foco da Psicologia: as tradições teóricas", de Gustavo C. Matta e Kenneth 
Camargo Jr., e assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  Existem outros determinantes que disputariam a causalidade das 
doenças, sendo que o processo saúde-doença não pode ser reduzido 
exclusivamente a uma descrição anátomo-fisiológica. 

(B)  A Biomedicina pode ser entendida como o estudo das doenças por 
meio de um processo ampliado, agregando várias áreas do saber de 
maneira equitativa e compartilhada, onde se inclui a Psicologia. 

(C) A Biomedicina também é designada por alguns autores como Medicina 
moderna. 

(D) As vertentes anátomo-clínica e a microbiologia sanitarista fundaram a 
base do conhecimento médico moderno, que possibilitou a construção de 
uma versão hegemônica de categorias no campo da saúde. 

(E) A Biomedicina foi construída sob a égide da neutralidade e a elitização do 
saber científico, impondo suas descrições e seu método de produzir 
verdades. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4466 
 

Assinale a alternativa INCORRETA, tendo como referência a obra "Promoção 
de saúde: a negação da negação", de Fernando Lefevre e Ana Maria C. 
Lefevre: 

 

(A) Promoção de Saúde não é sinônimo de prevenção de doenças. 
(B) A partir da formulação de Lewel e Clark, Promoção de Saúde vem sendo 

entendida como um nível mais básico, abrangente e inespecífico de 
prevenção.  

(C) Condutas individuais tais como alimentar-se bem, fazer exercícios e não 
fumar são exemplos de Promoção de Saúde. 

(D) Ações de governo ou de Estado como implantação de redes de 
saneamento básico, construção de escolas, melhoria de transportes 
coletivos também podem ser entendidos como Promoção da Saúde. 

(E) A Promoção de Saúde nos permite entender que a doença é uma 
fatalidade. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4477 
 

Leia as afirmações abaixo, assinalando a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A psicodinâmica do trabalho é uma abordagem teórica e que pode ser 
utilizada em pesquisas relacionadas à saúde do trabalhador, porém, seu 
alcance é restrito, pois não permite que sejam feitas intervenções na 
organização do trabalho. 

(B) De acordo com Christophe Dejours, a partir dos anos 1980 a 
psicopatologia do trabalho busca compreender como a maioria das 
pessoas consegue driblar a doença mental, apesar das pressões 
organizacionais. 

(C) Podemos entender que a "normalidade" é uma conquista, que resulta da 
criação de estratégias individuais e coletivas de defesa dos trabalhadores 
no que se refere ao sofrimento no trabalho.  

(D) A psicodinâmica do trabalho estuda as relações dinâmicas entre 
organização do trabalho e processos de subjetivação, que se manifestam 
nas vivências de prazer-sofrimento dos trabalhadores. 

(E) De acordo com a psicodinâmica do trabalho, são fundamentais a 
centralidade e a materialidade do trabalho para os processos de 
subjetivação dos sujeitos-trabalhadores. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4488 
 

Todas as afirmativas abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

(A) O sofrimento pode ser entendido como uma reação, uma manifestação 
da resistência e da insistência em viver em ambiente de trabalho 
precarizado. 

(B) A busca pelo prazer no trabalho, ressignificando o sofrimento, possibilita 
ao trabalhador encontrar estabilidade sociopsíquica.  

(C) De acordo com a psicodinâmica do trabalho não é possível que o 
trabalhador vivencie prazer em contextos precarizados. 

(D) Cinismo, dissimulação, desprezo, desesperança de ser reconhecido, 
danos aos subordinados e negação do risco inerente ao trabalho podem 
ser exemplos de defesa diante das formas de organização do trabalho. 

(E) As LER/DORT e os problemas psicossomáticos podem ser considerados 
patologias sociais prescritas pela organização do trabalho. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  4499 
 

Com relação à Síndrome de Alienação Parental, podemos afirmar que: 
 

(A)  Se trata de um processo que consiste em programar uma criança 
para que odeie, justificativamente, um dos seus genitores. 

(B)  Quando os genitores estão psicologicamente debilitados, os 
aspectos de natureza persecutória podem instalar uma crise, 
desencadeando um processo de alienação do outro cônjuge. 

(C) Ela pode produzir nas crianças problemas como depressão crônica, 
incapacidade de adaptação em ambiente psicossocial normal, mas não 
transtornos de identidade e de imagem. 

(D) De acordo com Lowenstein, a avaliação psicodiagnóstica deve ser feita, 
sempre que possível, com ambos os genitores e a(s) criança(s), para que 
o profissional tenha acesso à dinâmica intrafamiliar. 

(E) O profissional pode basear-se unicamente na opinião e avaliação do(s) 
filho(s), sendo, via de regra, desnecessária ou contraindicado o contato 
com os pais. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5500 
 

Com relação à guarda dos filhos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Os seus princípios norteadores são: o melhor interesse da criança e a 
proteção integral. 

(B) Denomina-se Poder Familiar quando ambos os genitores são 
responsáveis por cuidar e velar pelo crescimento saudável dos filhos. 

(C) A guarda partida consiste em dividir a guarda dos filhos, de forma que um 
pai fique com uns filhos, e o outro, com os demais. 

(D) A guarda compartilhada ocorre quando ambos os pais detêm, segundo 
instituído pelo Código Civil, o poder familiar. 

(E) A educação dos filhos, sublinhando seu desenvolvimento psicológico, é 
atribuição prioritária do genitor responsável pela guarda, nos casos de 
guarda partida e repartida. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5511 
 

Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 

(A)  A criança e o adolescente têm direito à liberdade de opinião e de 
expressão, porém, não a tem em relação às crenças e cultos religiosos, 
devendo, nesse caso, seguirem a religiosidade dos pais até a idade de 
quatorze anos. 

(B)  Os estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são 
obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto à mãe, somente em casos de riscos à vida da criança. 

(C) Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, 
desde que não infrinjam o Código de Ética do Profissional que o atende. 

(D) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, 
aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não-
governamental, é vedado trabalho noturno, realizado entre as vinte e 
duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte. 

(E) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, 
para todos os fins e efeitos de direito, exceto os previdenciários.  

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5522 
 

Tomando como base o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A)  Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às 
técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, 
para sua integração à vida moderna. 

(B)  Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, 
discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos 
seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

(C) O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, 
psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, 
da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos 
pessoais. 

(D) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário às ações e 
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serviços de saúde, exceto nos casos de negligências individuais que 
tenham resultado em doenças crônicas e degenerativas 

(E) Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a 
discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para 
concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  5533 
 

As afirmações abaixo, a respeito da Psicoterapia Breve, estão baseadas na 
obra "Teoria e Técnicas de Psicoterapias", de Hector J. Fiorini, EXCETO: 

 

(A)  Na primeira entrevista é totalmente contraindicada a interpretação, 
pois ainda não foi estabelecido o contrato terapêutico, podendo propiciar 
aumento das defesas do ego e dificultar ou inviabilizar o tratamento. 

(B)  A psicoterapia breve não pode, em prazos limitados, produzir 
mudanças na estrutura nuclear da personalidade. 

(C) Pode ser indicada para quadros agudos, particularmente situações de 
crises ou descompensações, com expectativa de melhoras importantes. 

(D) Uma ênfase excessiva dada à compreensão racional e às interpretações 
prematuras, podem reforçar resistências, incrementando a 
intelectualização. 

(E) Pode beneficiar, como tratamento preparatório pré-analítico, borderlines e 
psicóticos. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5544 
 

Ainda com relação à Psicoterapia Breve, assinale a alternativa INCORRETA, 
com base na obra de  Hector J. Fiorini, "Teoria e Técnicas de Psicoterapias": 

 

(A)  Durante o processo terapêutico o foco não pode ser alterado, 
devendo o terapeuta reestabelecê-lo junto ao paciente sempre que 
houver indícios dessa possível mudança. 

(B)  O foco tem eixo central sendo, em geral, dado pelo motivo da 
consulta. 

(C) O essencial do processo não é o desenvolvimento da transferência e a 
interpretação não é o instrumento privilegiado de modificação. 

(D) O terapeuta deve ter contato empático manifesto, calor humano, 
espontaneidade, iniciativa, atitude docente e se incluir como pessoa real 
no tratamento. 

(E) É permitido ao terapeuta indicar especificamente a realização de certos 
comportamentos com caráter de prescrição. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5555 
 

As afirmativas abaixo estão baseadas no livro "Gestão de Pessoas", de 
Idalberto Chiavenato, EXCETO: 

 

(A)  A qualidade de vida no trabalho tem como objetivo demonstrar que 
os trabalhadores são incapazes de satisfazer suas necessidades 
pessoais através do seu trabalho na organização, necessitando serem 
reparados por meio de benefícios internos e externos. 

(B)  O processo de orientação profissional reduz a ansiedade e a 
rotatividade de pessoas, além de colaborar na economia de tempo e no 
desenvolvimento de expectativas realísticas em relação à organização. 

(C) A avaliação de desempenho permite localizar problemas de supervisão e 
gerência, de integração de pessoas à organização, de adequação da 
pessoa ao cargo e de dissonâncias ou carências de treinamento. 

(D) O treinamento é um processo cíclico e contínuo composto de quatro 
etapas: diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. 

(E) A participação em cursos, a aprendizagem prática e os exercícios de 
simulação são exemplos de métodos de desenvolvimento de pessoas. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5566 
 

Conforme Chiavenato, as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO: 
 

(A)  A descrição e análise do cargo constituem o levantamento de seus 
aspectos intrínsecos (conteúdo do cargo) e extrínsecos (requisitos que o 
cargo exige do seu ocupante). 

(B) As cinco categorias de técnicas de seleção de pessoal são: entrevista de 
seleção, provas de conhecimentos ou de capacidade, testes psicológicos, 
testes de personalidade e técnicas de simulação. 

(C) Dentre as técnicas de simulação temos o psicodrama, a dramatização 
(role playing) e os inventários de motivação e de interesses. 

(D) A entrevista de seleção tem, dentre as suas desvantagens, o fato de que 
é altamente subjetiva, tendo forte margem de erro e variação. 

(E) Os testes psicológicos utilizados no processo seletivo focalizam 
principalmente as aptidões individuais, para fornecer um prognóstico 
futuro do potencial de desenvolvimento do candidato. 

 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  5577 
 

Em relação ao grupo operativo, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) O grupo operativo é um grupo centrado na tarefa, que tem por finalidade 
aprender a pensar em termos da resolução das dificuldades criadas e 
manifestadas no campo grupal. 

(B)  O doente enuncia um acontecimento como o porta-voz de si mesmo 
e das fantasias inconscientes do grupo. 

(C) O porta-voz pode expressar, paradoxalmente, a resistência à mudança. 
(D) O terapeuta autocrático do grupo utiliza uma técnica diretiva, rígida, 

favorece um estereótipo da dependência, entrando a serviço do status 
quo da doença e da resistência à mudança. 

(E) Com o líder laissez-faire ocorre um intercâmbio entre o líder-coordenador 
e o grupo, na forma de uma espiral permanente, formando uma unidade 
de alimentação e retroalimentação. 
 

QQUUEESSTTÃÃOO  5588 
 

Na abordagem de Pichon-Rivière aos processos grupais, as afirmativas abaixo 
são verdadeiras, EXCETO: 

 

(A) O paciente é depositário das ansiedades e tensões do grupo familiar. 
(B) O paciente é o membro dinamicamente mais forte do grupo familiar, já 

que sua estrutura pessoal lhe permite tornar-se o portador da 
enfermidade grupal.  

(C) Se a assunção do papel de doente, pelo paciente, é eficaz, o grupo 
familiar consegue manter um certo equilíbrio e uma certa economia 
sociodinâmica. 

(D) aparecem, por parte da família em relação ao paciente, mecanismos para 
segregá-lo desse grupo, como um desejo de eliminar a enfermidade 
familiar. 

(E) para garantir o tratamento, não se deve romper com a delegação do 
papel de doente pelo grupo e a assunção do mesmo pelo paciente. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  5599 
 

De acordo com a Resolução CFP n° 007/2003, que institui o "Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos" produzidos pelo psicólogo, decorrentes de 
avaliação psicológica: 

 

(A) Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os 
condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a 
finalidade de servirem como instrumentos para atuar exclusivamente 
sobre o indivíduo.  

(B) Torna-se vedada a recusa do uso dos instrumentos, técnicas psicológicas 
e da experiência profissional da Psicologia na sustentação de modelos 
institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes 
modos de subjetivação.  

(C) O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos 
deste procedimento (as questões de ordem psicológica) têm 
determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as 
mesmas elementos constitutivos no processo de subjetivação. 

(D) Não se deve rubricar as laudas, sendo necessário, apenas assinar a 
última página do documento de avaliação psicológica. 

(E) o laudo psicológico relatará sobre encaminhamento, intervenções, 
diagnóstico e prognóstico, enquanto que o parecer tratará da evolução do 
caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico. 

 

QQUUEESSTTÃÃOO  6600 
 

Ainda conforme a Resolução CFP n° 007/2003, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

 

(A) O emprego de frases e termos deve ser compatível com as expressões 
próprias da linguagem profissional, garantindo a precisão da 
comunicação, evitando a diversidade de significações da linguagem 
popular, considerando a quem o documento será destinado. 

(B) A concisão na escrita do documento requer do psicólogo a atenção para 
o equilíbrio que evite uma redação lacônica ou o exagero de uma 
redação prolixa. 

(C) Na elaboração de documento, o psicólogo baseará suas informações na 
observância dos princípios e dispositivos do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo. 

(D) Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, devem se basear nos 
instrumentais técnicos que se configuram como métodos e técnicas 
psicológicas para a coleta de dados, estudos e interpretações de 
informações a respeito da pessoa ou grupo atendidos. 

(E) A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico 
de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito 
dos fenômenos psicológicos, biológicos, sociais e culturais que são 
resultantes da ação do indivíduo sobre a sociedade.  


