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PORTUGUÊS I 
 
 

As questões 01 e 02 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 

“Meio fora de moda nos dias de hoje, o filósofo Karl 
Marx cunhou frases antológicas. Uma delas dizia que a 
humanidade não se coloca problemas que não possa 
resolver. Tomara que esteja certo. A indústria farmacêutica, 
os governos e os planos de assistência médica têm diante 
de si uma equação que parece sem solução – e dela 
depende a saúde da população mundial. De um lado, está 
a impressionante evolução tecnológica de medicamentos, 
equipamentos e tratamentos no campo da saúde. Mas cada 
novo remédio de última geração ou equipamento médico 
digital recém-lançado transforma-se numa espécie de 
fermento para os custos dos tratamentos de saúde. E daí 
surge o outro lado da equação: cada vez menos, pessoas 
têm condição de arcar com os preços de tratamentos 
médicos.” 

(Dinheiro, maio 2006) 
 

01. Sobre o texto, pode-se inferir: 
 
A) A frase do filósofo Karl Marx, mesmo estando ele fora de 

moda, constitui uma verdade inquestionável. 

B) O avanço tecnológico tanto ajuda a população como a 
prejudica. 

C) Os tratamentos médicos e remédios são cada vez mais 
eficazes; por isso, menos pessoas podem custeá-los. 

D) Embora seja difícil equacionar o problema abordado, o autor 
do texto, ao citar Karl Marx, afirma que haverá uma solução. 

E) Como os tratamentos médicos e remédios ficam mais 
dispendiosos com a tecnologia, a sociedade encontrará um 
meio de custeá-los. 

 
 

02. Dadas as assertivas, 

 

I. O termo se (linha 3) é uma partícula expletiva ou de 
realce porque pode ser retirada do texto sem alterar o 
seu sentido. 

II. O termo se (linha 11) é uma partícula apassivadora.  

III. Os verbos cunhar (linha 2) e arcar (linha 14) estão 
usados em linguagem denotativa.  

IV. A expressão “espécie de fermento para os custos dos 
tratamentos de saúde” (linhas 11-12) constitui uma 
linguagem metafórica.  

 
verifica-se que 

 

A) I e IV são falsas. 

B) I e IV são verdadeiras. 

C) I, II e III são falsas. 

D) III e IV são falsas. 

E) somente a II é verdadeira. 

 

03. Dados os períodos seguintes, que podem possuir alguma 
violação gramatical, 

 

I. José irritou-se quando ficou ao par do assunto.  

II. O juiz não aceitou o mandato de segurança impetrado 
pelo advogado.  

III. Os motoristas vivem dando freadas para não serem 
multados pelos controladores de trânsito. 

IV. Dez anos são pouco tempo par se tentar recuperar uma 
floresta. 

V. Eu prefiro mais a comissão de comissário. 

 

verifica-se que 
 

A) somente dois estão corretos. 

B) somente três estão errados. 

C) somente três estão corretos. 

D) somente um está correto. 

E) todos estão errados. 

 
 
04. Há uma desordenação nos trechos seguintes, que 

constituem um texto. Ponha-os em ordem e, em seguida, 
assinale a seqüência correta. 

 
(   ) O Plasma Cluster, desenvolvido e produzido pela Sharp, 

purifica o ar da sua casa. 

(  ) É um aparelho feito sob medida para quem mora em 
grandes centros urbanos. 

(   ) Portanto, pelo menos no lar, pode-se ter ar puro. 

(  ) Em cidades como São Paulo, por exemplo, o nível de 
poluição é altíssimo. 

(   ) Pode parecer mero detalhe, até desnecessário. Não é. 

 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

C) 3 – 5 – 4 –2 – 1  

D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 

E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 

 
 
05. No texto “A bicicleta da Scott USA mostra como os 

equipamentos tornaram-se cruciais no desempenho de cada 
atleta. Além de ser produzida em fibra de carbono, ela tem 
um sistema de tração e uma suspensão que faz com que o 
ciclista tenha a impressão de pedalar nas nuvens”, a 
expressão além de tem valor de 

 

A) concessão. 

B) adição. 

C) conseqüência. 

D) causa. 

E) finalidade. 
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As questões 06 e 07 referem-se ao texto seguinte. 
 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

“Cada vez mais se reconhece que o problema da droga 
é um verdadeiro mosaico de situações diversas, não 
havendo, portanto, um remédio único e universal para todos 
os casos. Cada sociedade deve abordar o seu problema de 
drogas de forma condizente com o seu contexto 
sociocultural, o que não quer dizer que um país não possa 
aproveitar a experiência do outro.” 

 
06. Dadas as assertivas sobre o texto, 

 
I. Como todos os países possuem problemas com o uso 

das drogas, precisam aproveitar as idéias uns dos 
outros para buscar uma solução.  

II. O problema do uso de drogas não pode ser eliminado 
de uma forma única e universal, uma vez que essa 
situação está ligada ao contexto sociocultural em que 
ocorre; assim, deve ser abordado de maneira particular.  

III. Mesmo sendo variadas as situações sobre o problema 
da droga, não se pode dizer que não haja uma forma 
única de resolvê-lo.  

 
verifica-se que 

 
A) há duas informações falsas. 

B) há apenas uma informação falsa. 

C) as três informações são falsas. 

D) há duas informações verdadeiras. 

E) a informação III é verdadeira. 

 
07. O termo mosaico (linha 2), no texto, significa 

 
A) equivocação. 

B) labirinto. 

C) compreensão. 

D) diversidade. 

E) equivalência. 

 
08. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 

do texto seguinte. 

 

“O empresário sabe que, por ______ de uma carteira 
poderosa de marcas, ______ ter prateleiras abundantes para 
colocar seus produtos ao alcance do consumidor. ______, ele 
está criando uma rede de lojas – batizada One Store.” 

 

A) de trás – são imprescindíveis – Por isso 

B) trás – é imprescindível – Por isso 

C) traz – é imprescindível – No entanto 

D) trás – são imprescindíveis – Por isso 

E) traz – é imprescindível – Por isso 

 
 
 

As questões de 09 a 12 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 

“Vem de vez em quando aqueles sinais, aqui e acolá, 
que reacendem uma pitada de esperança. Outro desses foi 
cravado na semana passada com o resultado de 
recuperação da indústria. Em fevereiro último, o setor 
registrou 5,4% de crescimento em relação ao mesmo mês 
do ano anterior e 1,2% de aumento comparando fevereiro e 
janeiro. Os dados alvissareiros deram toda a pinta de que a 
indústria pode estar acelerando rumo a um novo ciclo de 
expansão, desta feita, espera-se, consistente. Várias 
empresas estão informando ao mercado que suas 
respectivas retomadas de produção superam o percentual 
de 10% no acumulado dos três primeiros meses do ano. É 
uma onda ainda em movimento. E na toada em que vai, 
levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a rever 
para cima seus prognósticos do PIB. O que todo ambiente 
produtivo nacional e investidores em geral querem, e 
aguardam com ansiedade, é o sacramento da promessa de 
“espetáculo do crescimento” desenhada ainda nos 
primórdios do governo. Na contagem mundial que coloca 
países vizinhos e até os dos continentes mais ricos numa 
cadência de avanço até duas ou três vezes maior que a do 
Brasil, todo e qualquer atraso numa política de 
desenvolvimento faz diferença. Os exemplos da China e da 
Índia, que viraram coqueluche para os investidores, estão 
aí para provar.” 

(Dinheiro, abr. 2006; adaptado) 
 
09. Das assertivas propostas, qual a que não está de acordo 

com o texto?                                     
 

A) O setor industrial cresceu consideravelmente de 2005 até 
agora. 

B) A expectativa do autor é que a mudança na indústria seja 
sólida. 

C) Em verdade, o plano de desenvolvimento esperado para o 
Brasil ainda se encontra no âmbito do ideal. Isso ainda é 
visto como uma expectativa pelo setor produtivo e por 
investidores. 

D) A China e a Índia superam os índices de crescimento do 
Brasil em duas ou três vezes mais. 

E) A Confederação Nacional da Indústria revê seus 
prognósticos em função da evidência de crescimento. 

 
10. A expressão “os dados alvissareiros” (linha 7) equivale a 
 
A) dados pesquisados com cautela. 

B) dados pesquisados açodadamente. 

C) dados auspiciosos. 

D) dados falhos. 

E) dados elementares. 

 

11. Identifique a expressão que está com linguagem denotativa, 
considerando o contexto em que se encontra. 
 

A) “outros desses foi cravado na semana passada” (linhas 2-3) 

B) “a indústria pode estar acelerando” (linhas 7-8) 

C) “a um novo ciclo de expansão” (linhas 8-9)  

D) “e na toada em que vai” (linha 13) 

E) “numa cadência de avanço” (linhas 20-21) 
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12. Dadas as assertivas referentes à gramática normativa, 
 

I. Há, no primeiro período, uma violação à concordância. 

II. A expressão de esperança (linha 2) é objeto indireto.  

III. A construção desta feita (linha 9) expressa uma idéia 
de conclusão; por isso, deve ser antecedida de um 
ponto-e-vírgula, e não de uma vírgula.  

IV. No contexto, o se, em espera-se (linha 9), é uma 
partícula de indeterminação do sujeito.  

 
verifica-se que 
 

A) I e II são falsas. 

B) todas são verdadeiras. 

C) somente a III verdadeira. 

D) I e IV são verdadeiras. 

E) II e IV são falsas. 

 
As questões de 13 a 15 referem-se ao texto seguinte. 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era 
homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, 
nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que 
remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não 
tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois 
de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias 
recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui 
para a residência do coronel.” 

(Machado de Assis)
 
 
13. Qual das assertivas abaixo não tem coerência? 

A) Sendo o coronel um homem insuportável, ninguém o 
aturava. 

B) Embora fosse insuportável, ninguém o aturava. 

C) Ninguém aturava o coronel. Ele era insuportável. 
D) Era um homem insuportável, e ninguém o aturava. 

E) O coronel era um indivíduo insuportável; por isso, ninguém o 
aturava. 

 
14. Há uma informação incorreta com relação ao texto. 

Identifique-a.  
 
A) Existe uma marcação temporal no primeiro período do texto. 

B) As atitudes do coronel reforçam seu caráter de homem 
doente. 

C) As informações sobre o caráter agressivo do coronel foram 
dadas pelo vigário. 

D) Os substantivos mansidão e caridade (linha 7) 
fundamentam as ações da pessoa que as recomendou. 

E) Partindo do significado do verbo responder (linha 4), 
imagina-se que o texto suscita um diálogo nas entrelinhas. 

 
15. No período “Respondi que não tinha medo de gente sã”, 
 
A) há duas orações coordenadas. 
B) a segunda oração é subordinada adjetiva. 
C) o pronome relativo é o elemento conector. 
D) a segunda oração é subordinada substantiva. 
E) há três orações coordenadas. 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

OS LIVROS COMO PAIXÃO 
 

Ninguém compreende minha paixão por livros, 
suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno 
apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de 
romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos 
médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O 
importante era possuir os livros, saber que toda aquela 
riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua 
mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava 
amorosamente as páginas. 

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia despender muito em 
livrarias. Por isso, roubava. Roubo, aliás, era uma expressão 
que lhe desagradava; preferia falar em algo como 
redistribuição da riqueza cultural. Mas o eufemismo não o 
ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão. 

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-
lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca 
se negou a fazê-lo. 

(SCLIAR, Moacyr. In Folha de S. Paulo, nov. 2002)
 
 
16. Observe o período: “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 

e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo.” De 
acordo com a gramática normativa, o período pode também 
assumir a seguinte estrutura: 
 

A) Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca negou-se a devolvê-las. 

B) Lhes pediam as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. 

C) Justiça seja feita, ele sempre devolvia-lhes as obras 
furtadas de volta quando  pediam-lhes. 

D) Pediam-nas a ele de volta e, justiça seja feita, ele nunca se 
negou a entregá-los as obras furtadas. 

E) Pediam ao ancião as obras furtadas de volta e, justiça seja 
feita, ele nunca se negou a entregá-las. 

 
17. Em qual das frases abaixo, a palavra em negrito tem a 

mesma classificação morfológica da palavra que (linha 6)? 
 
A) A mão que acariciava as lombadas. 
B) O problema é que livros custam dinheiro. 
C) Nem as mãos trêmulas. 
D) Mais do que isso. 
E) E dinheiro lhe faltava. 
  
18. A idéia genérica do texto evidencia um paradoxo. Marque a 

alternativa que fundamenta a afirmação. 
 
A) O velho desejava apenas roubar os livros. Leitura, para ele, 

era ato secundário. 
B) Os bibliotecários e o velho empreendem um jogo perigoso e 

engraçado. 
C) Desagradava ao velho a palavra roubo. 
D) O velho roubava livros porque não tinha dinheiro para 

comprá-los. 
E) O velho roubava porque admirava a riqueza cultural do 

passado.  
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19. “Não que ele os lesse. Ler era secundário.” Esse trecho 
pode também ser reescrito da seguinte forma: 
 

A) Embora a leitura fosse secundária, ele não lia. 
B) Não que ele os lesse, pois ler, era secundário. 
C) Ler era secundário, todavia ele não lia. 
D) Não que ele lesse os livros, pois ler era secundário. 
E) Mesmo que ele lesse os livros, a leitura era secundária. 
  
20. Qual a informação verdadeira sobre o fragmento: “Era uma 

expressão que lhe desagradava” (linhas 13-14)? 
 
A) Há um erro de regência no verbo desagradar; por isso, a 

frase deveria ser escrita: “uma expressão que o 
desagradava.” 

B) A segunda oração é subordinada substantiva. 
C) A palavra que é uma conjunção integrante. 
D) O lhe é um adjunto adnominal. 
E) O lhe é um objeto indireto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS I 
 
21. A Região Sudeste, particularmente o eixo São Paulo – Rio 

de Janeiro, funciona como centro de comando das 
atividades agrárias, influenciando intensamente o Centro – 
Sul e em menor escala, o restante do espaço nacional. Isso 
acontece por diversos motivos, exceto:  

  

A) Concentração populacional e o elevado nível de 
urbanização fazem do Sudeste o grande mercado de 
consumo do país, para o qual se volta boa parte das 
atividades agrárias organizadas com fins comerciais. 

B) Os solos brasileiros que são classificados como tipicamente 
irregulares, correspondem a 50,5% do total do país e quase 
metade está na Região Sudeste. 

C) Concentração de capital permite maiores investimentos para 
a melhoria das técnicas agrícolas, que, por sua vez, são 
tomadas como exemplo pelos produtores de outras áreas do 
país. 

D) As empresas se expandem e, para continuar a crescer, 
mantêm com elas fortes laços de dependência. 

E) As lavouras para exportação se desenvolvem e se 
modernizam cada vez mais – a maior parte delas concentra-
se na Região Sudeste e em áreas próximas, como o Sul e o 
Centro-Oeste.       

 
22.  Após a controvertida participação do Brasil na Conferência 

de Estocolmo em 1972, em  virtude da polêmica gerada em 
torno da sua proposta de desenvolvimento a qualquer preço, 
o governo brasileiro, em 1973, criou 

 

A) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. 

B) o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

C) a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. 

D) o Instituto do Meio Ambiente. 

E) a Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

 
23. Considere as características. 
 

I. As regiões mais baixas, onde predominam gramíneas 
formadas por planícies, estão permanentemente 
inundadas. 

II. As áreas que são inundadas por ocasião das cheias 
formam um verdadeiro mar interior, o mar de Xaraés. A 
vegetação nessas áreas é formada por árvores de 
médio porte, arbustos e plantas rasteiras. 

III. As áreas mais altas estão livres das inundações; 
possuem uma variada flora, onde podemos destacar 
plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e figueiras. 

 
Elas representam as regiões distintas de qual ecossistema 
brasileiro?         
              
A) Da Mata Atlântica. 

B) Do Manguezal. 

C) Da Campanha Gaúcha. 

D) Do Pantanal. 

E) Da Caatinga. 
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24. Uma das feições dominantes no litoral do Estado de 
Alagoas é a presença de corpos lagunares que, inclusive, 
são responsáveis pelo seu nome. A formação das lagunas, 
tem como causas, duas das citadas abaixo. Assinale aquela 
que está correta. 
 

A) A erosão marinha e a presença de falésias. 

B) As últimas transgressões marinhas e a sedimentação 
quaternária. 

C) A presença de falésias e as últimas transgressões marinhas.  

D) A erosão marinha e os recifes costeiros. 

E) Os recifes costeiros e a sedimentação quaternária. 

 

25. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
criou um novo indicador, o Índice de Conquistas 
Tecnológicas (ICT). Os países foram classificados em 
quatro grupos: líderes, líderes em potencial, adotadores 
dinâmicos de tecnologia e marginalizados. Entre 72 países 
avaliados, o Brasil ficou em 

 

A) 70º entre os países marginalizados. 

B) 65º entre os países marginalizados. 

C) 53º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 

D) 25º entre os países líderes em potencial. 

E) 43º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 
 

26. Com a “descoberta” da América por Cristóvão Colombo em 
1492, tornou-se necessário a regulamentação da conquista 
do Ocidente. Portugal impediu que prevalecesse a primeira 
linha de demarcação, que limitava o espaço territorial 
português até 100 léguas de Cabo Verde. Dadas as 
proposições, nesse contexto histórico, 

 
I. Portugal e Espanha assinaram, na cidade de 

Tordesilhas, a Capitulação da Partição do Mar Oceano, 
conhecida como Tratado de Tordesilhas. 

II. O Tratado de Tordesilhas traçava uma linha imaginária 
a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, de modo 
que as terras a oeste da linha pertenceriam a Portugal e 
a leste seria da Espanha. 

III. O Tratado de Tordesilhas evidenciava a supremacia da 
expansão marítima e comercial ibérica. 

IV. O Tratado foi ratificado em 1508, mas nunca foi 
demarcado. 

V. Somente nos séculos XVI e XVII, é que povoadores 
anônimos, luso-brasileiros “vergaram a vertical de 
Tordesilhas”, legando à história os verdadeiros limites 
do Brasil. 

 
quais estão corretas? 

 
A) I, III, V. 

B) I, IV, V. 

C) II, III, IV. 

D) II, IV, V. 

E) I, II, IV. 

 

27. A exploração agrícola no litoral brasileiro foi a única solução 
a apresentar viabilidade econômica, e a cana-de-acúcar o 
produto mais adequado para o plantio na zona costeira. 
Dadas as afirmativas seguintes, 

 
I. No início do século XVII grandes plantações 

esverdearam  de maneira uniforme o litoral da Paraíba 
até Sergipe, além do Recôncavo Baiano. 

II. Conhecido na Europa desde o Renascimento, como 
valor de especiaria, o açúcar era usado como moeda. 

III. No século XV, os portugueses desenvolveram sua 
produção nas ilhas do Atlântico. 

IV. Montar um engenho de açúcar requeria pouco capital. 
V. A maquinaria dos engenhos no início era importada de 

Flandres  e, depois, da Inglaterra. 
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 
A) II, IV e V.  

B) I, II e III. 

C) apenas a II. 

D) II e IV. 

E) I, III e V. 
 
28. O bandeirismo explorou a maior parte do território brasileiro, 

atingindo ainda terras de alguns dos países que fazem hoje 
limites com o Brasil. Dentre os diversos fatores de seu 
surgimento, é incorreto afirmar: 

 
A) A falta de recursos da Vila de S. Paulo nos primeiros tempos 

de sua história, obrigando seus habitantes a penetrarem no 
sertão, uma vez que a barreira representada pela Serra do 
Mar impedia a exportação de produtos coloniais.  

B) A necessidade que tinham os engenhos do Nordeste de 
uma quantidade enorme de escravos para o trabalho na 
lavoura da cana. 

C) A procura de riquezas minerais.  

D) A necessidade de defesa do governo na colônia que não 
tinha tropas disponíveis à altura para enfrentar inimigos 
estrangeiros. 

E) As dificuldades do governo colonial na solução dos 
problemas externos.  

 
29. A máquina administrativa e burocrática implantada na 

América portuguesa objetivava a máxima rentabilidade. Os 
portugueses deixavam o Reino na esperança de se 
tornarem proprietários de terras na Colônia. Nesse contexto 
da administração colonial, é correto afirmar: 

 

I. Martin Afonso de Souza organizou o cultivo de cana-de-
açúcar na região da atual Baixada Santista. 

II. Em 1533, com empréstimos de empresários ingleses e 
italianos, foi erguido o primeiro engenho do Brasil, o 
Engenho São Jorge dos Erasmos. 

III. Os escravos forros não poderiam ser absorvidos nos 
engenhos. 

 

Indique a alínea correta. 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 

B) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

E) As afirmativas II e III estão corretas. 
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30. Considere as realizações da História de Alagoas, abaixo 
relacionadas: 

 

I. Criação do Instituto  Penal Agrícola Santa Fé. 

II. Criação da Escola de Ciências Médicas. 

III. Criação do Batalhão da Rádio Patrulha. 

IV. Criação da Academia de Polícia Civil. 

V. Criação da COHAB. 
 
 

Essas realizações, colocadas na ordem cronológica correta, são: 

 

A) V, III, IV, I, II. 

B) I, V, II, III, IV. 

C) III, V, II, I, IV. 

D) II, I, IV, V, III. 

E) IV, V, III, II, I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. De acordo com a teoria de Piaget sobre desenvolvimento 
cognitivo, 

 

1. Desenvolvimento é um processo de construção das 
estruturas cognitivas explicado por mecanismos 
exógenos em interação com o ambiente. 

2. Inteligência prática, raciocínio intuitivo, raciocínio lógico-
concreto e hipotético dedutivo são formas particulares 
de equilíbrio que correspondem aos cinco estágios 
piagetianos de desenvolvimento. 

3. Os estágios cognitivos possuem uma seqüência 
invariável e irreversível, na qual estruturas anteriores 
são incorporadas às estruturas seguintes. 

4. Os principais fatores do desenvolvimento são: 
maturação biológica, experiência ativa, interação social 
e equilibração. 

5. Pensamento pré-lógico, predomínio da imaginação, 
egocentrismo, animismo, artificialismo e realismo são 
características do estágio operatório concreto. 

 

verifica-se que as assertivas 
 

A) 1, 2 e 3 estão incorretas. 

B) 3 e 5 estão incorretas. 

C) 2, 3 e 4 estão incorretas. 

D) 1 e 5 estão incorretas. 

E) 2 e 3 estão incorretas. 
 
32.  Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a única 

que não diz respeito à psicoterapia breve. 
 
 

A) Essa modalidade de atendimento psicológico possui uma 
tríplice implicação: técnica, teórica e prática. 

B) É uma alternativa para quem trabalha com atendimento 
psicológico em ambulatórios públicos. 

C) Sua eficácia terapêutica pode ser avaliada pela duração do 
processo ou do tempo das sessões. 

D) Solução aceitável para o desenvolvimento de atendimento 
onde o limite de tempo se impõe. 

E) Alternativa para atendimentos de longa duração. 
 
33. Das afirmativas abaixo, qual não pertence à compreensão 

freudiana da personalidade? 
 
A) A personalidade é fruto de um desenvolvimento que envolve 

tanto fatores ambientais quanto fatores intrapsíquicos. 

B) Freud estabeleceu cinco momentos de desenvolvimento 
psico-sexual: as fases oral, anal, fálica, latência e genital. 

C) O Complexo de Édipo é uma perturbação da personalidade 
que ocorre em pessoas que sofrem de neurose. 

D) A segunda tópica freudiana desenha o aparelho psíquico em 
três instâncias: Id, Ego e Superego. 

E) A instauração do princípio de realidade opera como um 
limitador à realização irrestrita do princípio de prazer, e isso 
é fundamental para o desenvolvimento. 
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34.  De acordo com o Relatório Mundial Sobre Drogas das 
Nações Unidas do ano de 2005, cerca de 5% da população 
mundial entre 15 e 64 anos consome drogas ilícitas. Esse 
número representa um acréscimo de 0,3% em relação ao 
relatório anterior, devido principalmente ao aumento no 
consumo da maconha, mas ainda é significativamente 
menor que o consumo de álcool e tabaco nessa mesma 
faixa da população: 50% e 30%, respectivamente. Sobre o 
abuso e a dependência de drogas, verifica-se que: 

 
1. Droga é toda substância natural ou sintética que altera 

o funcionamento do sistema nervoso central e, por ter 
efeito prazeroso, induz a repetição do uso. 

2. A dependência física corresponde a uma exigência do 
organismo, que para conservar seu equilíbrio, necessita 
de fornecimento regular de uma determinada 
substância exógena. 

3. A dependência psíquica corresponde a um estado 
mental caracterizado por impulso irrefreável para usar 
periódica e continuamente uma determinada substância 
psicoativa, a fim de produzir prazer ou evitar o mal-
estar. 

4. A tolerância se traduz pelo aumento da duração e 
intensidade dos efeitos de uma determina substância 
psicoativa após uma adaptação do organismo. 

5. A síndrome da abstinência corresponde a um período 
em que o indivíduo dependente encontra-se privado do 
uso de determinada substância, manifestando sintomas 
ligados à dependência psíquica. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) 1, 4 e 5. 

B) 1, 2 e 3. 

C) 1 e 4, apenas. 

D) 1, 2 e 5. 

E) 2, 4 e 5. 
 
35. Das afirmativas abaixo, qual está correta, no que tange à 

compreensão Junguiana da personalidade? 
 
A) Jung parte do princípio de que o ser humano é uma tabula 

rasa ao nascer e, portanto, toda nossa construção como 
pessoa depende do meio social em que vivemos. 

B) Arquétipos são representações inconscientes que remetem 
à dinâmica familiar de cada um de nós, os quais, durante 
sonhos e fantasias, trazem em si as vivências infantis mais 
significativas. 

C) O Inconsciente coletivo forma-se a partir de conteúdos 
subliminares de um dado grupo humano, e expressa os 
conflitos latentes deste grupo. Assim, o inconsciente coletivo 
é tão um veículo para compreendermos conflitos localizados 
em pequenos grupos, em instituições, em uma família etc.  

D) Para Jung, a sexualidade é um elemento central, ainda que 
não corresponda à totalidade da psique, de modo que para 
uma compreensão mais acurada do ser humano, a 
sexualidade segue sendo um dos elementos principais de 
análise. 

E) Individuação é um conceito que remete ao processo 
gradativo pelo qual uma pessoa adapta-se ao seu grupo 
social, tornando-se membro ativo de uma comunidade, 
adequando-se às leis que regem a coletividade a que 
pertence, pois esta adaptação é sinal de saúde. 

36.  Sobre os tipos de drogas, seus padrões de uso, efeitos e  
comprometimentos físicos, é possível afirmar: 

 
1. Os efeitos farmacológicos diretamente associados ao 

uso de drogas são: alivio da dor física, redução de 
sensações desagradáveis, aumento do nível de 
atividade (energia) e alterações perceptivas. 

2. Os principais sintomas associados ao uso de drogas 
psicomiméticas são: pupilas dilatadas, boca seca, 
deformidade ou intensificação da percepção sensorial, 
alucinação e delírio. 

3. Entre as drogas que podem ser enquadradas no grupo 
das substâncias depressoras do sistema nervoso 
central estão: os opiáceos, a mofina, a heroína e a 
cocaína. 

4. A inalação repetida de solventes orgânicos pode levar a 
lesões irreversíveis no córtex cerebral, na medula 
óssea, nos brônquios e rins. 

5. O padrão de uso dependente instaura uma relação de 
exclusividade com a droga, perda de controle do uso e 
comportamento considerado socialmente “disfuncional”. 

 
Quais afirmativas estão incorretas? 
 
A) 2 e 5. 

B) 2, 3 e 4. 

C) 1, 3 e 5. 

D) 2 e 3. 

E) 1 e 4. 
 
37.  Códigos de Ética expressam sempre uma concepção de 

homem e de sociedade que determina a direção das 
relações entre as pessoas. São princípios e normas que 
devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano e seus 
direitos fundamentais. A missão primordial de um código de 
ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do 
trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores 
relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o 
reconhecimento social daquela categoria. Dentre as 
alternativas abaixo, qual não é considerada um princípio 
fundamental do Código de Ética dos Psicólogos (2005)? 
 

A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

B) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

C) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do 
contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de 
conhecimento e de prática. 

D) O psicólogo considerará a neutralidade científica da 
Psicologia, garantindo seu estatuto de cientificidade e 
rejeitará tomada de posições nas relações de poder nos 
contextos em que atua. 

E) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do 
acesso da população às informações, ao conhecimento da 
ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 
profissão. 
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38. Em relação à dependência química, podemos afirmar 
corretamente: 

 
A) O termo adicção define condutas com características de 

dependência quer se trate de uso de substancias tóxicas 
quer em relação ao jogo, a televisão, sexo, alimentação etc. 

B) A Organização Mundial de Saúde tem um Código 
Internacional de Doenças para classificá-las e o código CID-
12 preconiza a dependência química como uma 
enfermidade curável e progressiva, apesar de poder ser 
estacionada pela abstinência. 

C) A dependência não precisa de uma série de sintomas, entre 
os quais se destaca a tolerância e a abstinência.  

D) Entre as adicções, não se destacam, como paradigma, os 
Transtornos por Consumo de Substâncias. 

E) A dependência não produz um grupo de sintomas 
cognitivos, comportamentais e fisiológicos. 

 

39.  Considerando o tópico cidadania e formação social, 
segundo Túlio Kahn (“Delinqüência juvenil se resolve 
aumentando oportunidades e não reduzindo idade penal”, 
disponível em http://www.mj.gov.br/sedh/dca/), afirma o 
seguinte sobre a redução da idade penal no Brasil: 

 “Com a justificativa de que “a medida já é adotada no 
mundo inteiro” e de que os menores “são utilizados pelo crime 
organizado para acobertar as suas ações”, o Congresso 
Nacional discute no momento a alteração da menoridade penal, 
retirando a previsão de inimputabilidade para menores de 18 
anos e delegando a questão à lei específica que estabeleça um 
novo limite etário, que leve em conta “os aspectos psicossociais 
do agente”. O deputado e ex-coronel Alberto Fraga vai ainda 
mais longe e sugere que a idade limite deva ser fixada aos 11 
anos de idade. Não está longe o dia em que algum parlamentar, 
preocupado com a delinqüência juvenil, proporá emenda 
sugerindo a internação imediata de todos os recém nascidos de 
famílias pobres, cuja soltura eventual ficará condicionada ao 
exame de suas características psicossociais.” De acordo com a 
questão da redução da idade penal e as relações com a 
Psicologia e de acordo com as afirmativas seguintes, 

 

I. Para os estudos progressistas, as características 
psicossociais por si só não levam as crianças e 
adolescentes a delinqüir, ou seja, elas não são 
unicamente responsáveis pelos delitos que cometem. 

II. A medida de redução da idade penal tem um impacto 
intimidatório e contribui para diminuir a criminalidade. 

III. A experiência precoce na cadeia contribuirá para 
aumentar ainda mais a criminalidade uma vez que a 
taxa de reincidência no sistema carcerário é superior a 
taxa nas instituições juvenis. 

IV. A medida de redução da idade penal já é universal, ou 
seja, é adotada pela grande maioria dos países. 

 
assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente I e II estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I e III estão corretas. 

D) Somente II e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 

40. Baseado em Mattos (2001) e Cecílio (2001), considere as 
afirmativas abaixo sobre o conceito de integralidade na 
atenção à saúde e indique a alternativa com a seqüência 
correta de verdadeiro (V) ou falso (F). 

 
I. O conceito de integralidade é constituído por um 

conjunto de matizes (sentidos) que pode ser derivado 
dos seguintes campos da área da saúde: a Medicina 
Integral (que criticava o fato de os médicos adotarem 
diante de seus pacientes uma atitude cada vez mais 
fragmentária e reducionista das relações entre saúde e 
doença), a Epidemiologia e as Políticas Especiais 
governamentais. 

II. São fundamentais para a integralidade na atenção à 
saúde: a postura, a atitude e a formação dos 
profissionais. Mas, em muitas situações a integralidade 
somente se realizará com incorporações ou 
redefinições mais radicais da equipe de saúde e de 
seus próprios processos de trabalho. 

III. A perspectiva da integralidade é a de que os serviços 
de saúde estejam organizados de forma exclusiva para 
responder às doenças de uma população, da maneira a 
mais exata e precisa possível. 

IV. A integralidade da atenção à saúde diz respeito a certas 
propostas de respostas governamentais aos problemas 
de saúde, que se configura fundamentalmente pela 
recusa em objetivar, recortar e fragmentar os sujeitos 
sobre os quais a política de saúde incide, provocando a 
ampliação do horizonte de problemas a serem tratados 
pela própria política adotada. 

V. integralidade focalizada é aquela que se dá nos 
diversos serviços de saúde, fruto do esforço de equipes 
multiprofissionais. Assim, é o compromisso dos 
profissionais de escutar atenta e cuidadosamente os 
usuários para identificar suas necessidades de saúde. 
Uma segunda dimensão dessa idéia é a integralidade 
ampliada, resultado da articulação de cada serviço com 
uma rede complexa composta por outros serviços e 
instituições. 

A) F, F, V, V, V 

B) F, F, V, V, F 

C) V, V, F, V, V 

D) V, V, V, F, V  

E) V, V, F, F, F 
 
41. A crise de identidade vivida na adolescência pode ser 

engendrada pela:  
I. Busca de mitos e idéias que respondam à necessidade 

de fé e de crenças próprias. 
II. Procura de oportunidade de decidir com livre 

dependência sobre os rumos de sua vida. 
III. Disposição em confiar naqueles pares que facultam alto 

âmbito imaginativo às suas aspirações. 
IV. Necessidade de escolha de uma profissão. 
V. Facilitação montada pela tradição/modernidade em 

adiar suas escolhas.  
 São erradas as frases: 

A) I – II  

B) I – IV – V 

C) II – V  

D) I – III – V 

E) II – III – IV 
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42. Dadas as afirmativas sobre a relação entre a família e as 
políticas públicas, 

 
I. Ambas pretendem dar conta da reprodução e proteção 

social dos grupos sob sua tutela. 

II. Desde o período pós-guerra, nos países capitalistas 
centrais, a oferta universal de bens e serviços nas 
políticas públicas descartou a família e privilegiou o 
indivíduo-cidadão. 

III. O Estado moderno, de direito, que hoje conhecemos, 
reduziu e até mesmo obscureceu várias atribuições 
substantivas da família no campo da reprodução e 
proteção social dos indivíduos. 

IV. Nas décadas mais recentes, tanto os países centrais 
quanto os periféricos à família volta a ser pensada 
como co-responsável pelo desenvolvimento dos 
cidadãos. 

V. Na experiência brasileira, a opção das políticas 
públicas, nos anos 70, não recaiu sobre a mulher no 
grupo familiar. 

 
verifica-se que são corretas: 
 
A) I – II  

B) I – II – III – IV  

C) II – V  

D) I – III – V 

E) I – IV – V 

 

43. Dadas as afirmativas sobre o egocentrismo, de acordo com 
a Teoria de Piaget,  

 
1. O egocentrismo sensório-motor do lactante resulta de 

uma diferenciação entre o eu e o mundo. 

2. O egocentrismo causal primitivo fica manifesto na 
causalidade mágica ou “mágico-fenomenal” da criança. 

3. Na primeira infância, o egocentrismo se manifesta pela 
dificuldade da criança em diferenciar seu próprio ponto 
de vista do ponto de vista das demais pessoas. 

4. O pensamento egocêntrico puro se manifesta através 
do jogo simbólico, que consiste numa assimilação 
deformadora do real pelo eu. 

5. No adolescente, o egocentrismo metafísico encontra 
sua correção na reconciliação entre pensamento formal 
e realidade. 

 
verifica-se que  
 
A) 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 

B) 3 e 4 estão corretas. 

C) 2, 3, 4 e 5 estão corretas. 

D) 3, 4, e 5 estão corretas. 

E) 1, 2, e 4 estão corretas. 

 

 

44. Dadas as afirmativas abaixo acerca do Sistema Único de 
Saúde, 

 
I. A saúde da família é entendida como uma estratégia de  

reorientação do modelo assistencial. 

II. O trabalho da equipe de saúde da família não é 
fundamental no processo de comunicação entre saber 
científico profissional e saber popular dos agentes de 
saúde.  

III. As equipes de saúde são responsáveis por áreas 
geográficas não necessariamente delimitadas. 

IV. O Ministério da Saúde desvincula a Política de Saúde e 
a formação profissional. 

V. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde não é 
hoje considerado parte da saúde da família.  

  
verifica-se que são erradas:   
  
A) I – II  

B) I – IV – V 

C) II – V  

D) I – III – V 

E) II – III – IV 
 
45. Dadas as afirmativas abaixo,   
 

I. Para a Psicanálise, a constituição do sujeito psíquico 
passa necessariamente por alguns períodos de 
desenvolvimento psico-sexual, o que dá a esta teoria 
um caráter inatista, ainda que de maneira alguma o 
desenvolvimento humano possa ser considerado fora 
da cultura. 

II. Na primeira tópica (ou primeira teoria do aparelho 
psíquico), através dos conceitos de Id, Ego e Superego, 
Freud apresenta seu ponto de vista energético da 
psique, visando demonstrar que agimos por forças que 
estão para além da consciência e que estas 
determinam nosso dinamismo. 

III. Para Freud, o Inconsciente tem um caráter 
eminentemente descritivo, servindo para denominar 
tudo aquilo que não é consciente. O mais importante, 
porém, é compreender os conteúdos egóicos, pois 
estes representam nosso modo de agir e nosso modo 
de compreender o mundo. 

IV. O princípio de constância refere-se ao fato de que 
tendemos a manter um nível energético estável em 
nossa psique, motivo pelo qual o princípio do prazer 
está ligado simplesmente à descarga energética e não 
a uma noção romântica de prazer como conquistar o 
que é bom, bonito, agradável aos olhos ou ao coração. 

V. Na Psicanálise, sonhos, lapsos de língua, atos falhos, 
esquecimentos, sintomas são formações do 
inconsciente que trazem a lume, numa linguagem 
metafórica, desejos recalcados e reprimidos. 

verifica-se que estão corretas: 
 
A) I – III – IV 

B) II – III – V  

C) I – IV – V  

D) I – II – III  

E) II – V  
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46. Sobre a psicoterapia é correto afirmar:  
 
A) A indicação para psicoterapia tem como critério principal o 

interesse da pessoa em iniciar um processo psicoterápico. 
Isso é mais importante do que a linha teórica adotada. 

B) A Abordagem Centrada na Pessoa preconiza que um 
diagnóstico rigoroso seja feito antes de iniciar o tratamento, 
pois é fundamental delimitar cientificamente o problema 
específico ao qual a pessoa está sujeita.   

C) A Psicanálise tem como base técnica a interpretação que o 
analista faz dos conteúdos trazidos pelos pacientes. Esta 
interpretação deve enfatizar, salientar a sexualidade 
inerente às vivências do paciente, bem como apontar os 
traumas que o paciente esconde de si mesmo, de modo que 
o trabalho do analista é o de revelar o que está escondido. 

D) A Psicoterapia Breve pode abrir mão de teorias específicas 
da Psicologia, pois se trata de uma psicoterapia que visa 
resolver um problema pontual. Assim, basta que o terapeuta 
use seu bom senso e seu interesse pelo outro para que 
selecione a técnica que achar melhor, sem se preocupar 
com a base teórica da técnica escolhida. O principal é não 
fugir do problema escolhido para tratamento e do número 
máximo de sessões. 

E) A duração de uma psicoterapia, seja ela breve ou extensa, 
deve ser fixada de antemão com o paciente, através de um 
contrato verbal que esclareça ao paciente os trâmites a 
serem seguidos. Isso é importante para dar segurança ao 
paciente acerca da competência do terapeuta. Sem esse 
critério uma terapia está fadada ao insucesso, pois não se 
saberá delimitar princípio, meio e final do processo. 

 
47. Dentre as contribuições teóricas e metodológicas atuais no 

campo da Psicologia do Trabalho, mais especificamente das 
relações entre trabalho e saúde mental, uma das mais 
importantes é a do pensador francês, Christophe Dejours (A 
Loucura do Trabalho-estudo da psicopatologia do trabalho, 
5. ed., 1992). Baseado em Dejours, qual das afirmativas 
abaixo não está correta?  

 
A) As formas de luta que sintetizam o campo da saúde mental 

e trabalho estabelecem em cada momento histórico, uma 
denúncia: a “luta pela sobrevivência” no século XIX 
denunciava a excessiva jornada de trabalho. Já a “luta pela 
saúde mental”, pós 1968, denuncia as formas de 
organização do trabalho. 

B) Indignidade e desqualificação profissional que provocam 
sintomas de insatisfações e de ansiedades em relação ao 
trabalho, somente têm a ver com a história pessoal do 
trabalhador e sua vida íntima. 

C) O conteúdo significativo do trabalho, quando relacionado ao 
sujeito, possui estreitas relações com a saúde mental dos 
trabalhadores e articula-se, basicamente, com: dificuldade 
prática da tarefa, significado da tarefa finalizada e estatuto 
social implicitamente ligado ao posto de trabalho 
determinado. 

D) Contra a angústia de determinadas formas de organização 
do trabalho, há a elaboração, por parte dos trabalhadores, 
das chamadas Estratégias Defensivas Coletivas, que 
acabam por mascarar o próprio sofrimento. 

E) A exploração do sofrimento é o instrumento utilizado por 
determinadas formas de organização do trabalho que 
provoca o aumento do rendimento e, conseqüentemente, 
maior produtividade. Não é, portanto, segundo Dejours, o 
trabalho que gera sofrimento, mas ao contrário, a 
exploração do sofrimento que gera trabalho. 

48. Assinale a alternativa incorreta.  

 
A) Skinner desenvolveu o Behaviorismo radical tendo como 

base o evolucionismo. Sua compreensão de ser humano 
entendia que poderíamos compreender o comportamento 
com base apenas no observável. Preconizava a 
experimentação e rejeitava o mentalismo. A teoria de 
Skinner pode ser pensada como uma teoria de cunho 
positivista. 

B) Wilhelm Reich trabalhava com o conceito de “bioenergia”, o 
qual está na base do funcionamento orgânico. Sua teoria 
também tem um caráter energético, tanto quanto a teoria 
freudiana, no entanto, subvertendo a centralidade na fala, 
característica da Psicanálise.  

C) A Gestalt é uma teoria que visa ao crescimento psicológico, 
trabalhando com conceitos com auto-regulação e auto-
apoio. Tem como base o pressuposto de que todo ser 
humano tem potencial de atingir um equilíbrio ótimo consigo 
mesmo e com seu meio. 

D) O Comportamentalismo é uma teoria em cuja base está a 
noção platônica de alma. A diferença principal desta teoria 
em relação a teorias de cunho mentalista é que, para o 
Comportamentalismo, a alma somente pode ser 
compreendida através dos comportamentos observáveis. 

E) A compreensão de Carl Rogers acerca da personalidade 
centra-se no fato de que devemos trabalhar com as opiniões 
que as pessoas têm acerca de si mesmas. A partir destas, é 
que se faz o trabalho terapêutico, a partir do que as pessoas 
mesmas identificam como sendo necessário modificar. Por 
isso também é que se refere a esta teoria como “abordagem 
centrada na pessoa”. 

 

49. Dadas as afirmativas sobre o desenvolvimento do 
adolescente,  

 
1. Costumeiramente há um descompasso entre o corpo 

físico e a imagem corporal. 

2. Há uma crise de identidade que gera condutas de 
isolamento, oposição à autoridade e  incapacidade de 
planejar o futuro. 

3. A rebeldia adolescente constitui um deslocamento da 
impotência sentida frente às transformações corporais e 
lutos vivenciados. 

4. Conquista do pensamento hipotético-indutivo, tornam-
se aptos a aplicar raciocínio lógico a todas as classes 
de problemas. 

5. O egocentrismo adolescente traz como características a 
fábula pessoal e a audiência imaginária. 

  
verifica-se que  
 
 
A) 1, 2 e 3 estão incorretas. 

B) 4 e 5 estão incorretas. 

C) 2, 3 e 4 estão incorretas. 

D) somente a 5 está incorreta. 

E) somente a 4 está incorreta. 
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50. Dadas as afirmativas abaixo acerca dos processos de 
avaliação psicológica, 

 

I. A avaliação psicológica somente tem validade se 
acompanhada de diagnósticos precisos baseados nos 
manuais diagnósticos como DSM IV e CID – 10. 

II. Quando se fala em testagem psicológica, está-se 
referindo à constituição de pesquisas laboratoriais que 
visem isolar uma dada característica de uma pessoa a 
fim de que possamos operar sobre esta característica, 
modificando-a, de modo a eliminar a mente os 
elementos que causam sofrimento.  

III. O Psicodiagnóstico, parte da avaliação psicológica, tem 
como único objetivo o desvendamento da problemática 
da pessoa sob avaliação. Isso permite ao avaliador total 
isenção e neutralidade em relação aos exames 
solicitados, pois questões de empatia e transferência 
somente entram em pauta quando se instaura 
efetivamente um processo terapêutico. 

IV. Nos trabalhos em instituição, o psicólogo tem na 
avaliação psicológica um instrumento importante para a 
sustentação técnica de seus procedimentos; todavia, a 
avaliação deve ser encarada apenas como um 
instrumento e não deve estar descontextualizada nem 
servir como único meio de compreensão da pessoa que 
recorre ao serviço do psicólogo. 

V. Independentemente da natureza da característica 
psicológica que se propõe a mensurar ou do tipo de 
técnica que o fundamenta, para ser considerado um 
teste psicológico, o instrumento deve ser construído de 
acordo com os princípios reconhecidos pela 
comunidade científica, especialmente os desenvolvidos 
pela Psicometria 

  
verifica-se que são erradas: 
 
A) I – II  

B) I – IV – V 

C) IV – V  

D) I – III – IV 

E) I – II – III 
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