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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 30 (trinta) itens, ordenados de 1 a 30, com alter-
nativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3  (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 03/2016 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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IV. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Oab” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II e III são verdadeiras.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 03

Analise o trecho: “No sistema autor-data, após a citação direta longa, apare-
cerá entre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas”. 
Quanto aos vocábulos sublinhados, julgue as proposições a seguir.

I. Os três vocábulos sublinhados são acentuados pelo mesmo princípio.

II. “parênteses” é paroxítona, “último” e “maiúsculas” são proparoxítonas.

III. “parênteses” é proparoxítona, “último” e “maiúsculas” são paroxítonas.

IV. “parênteses” e “maiúsculas” são paroxítonas.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Apenas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 04

“Se o sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a ini-
cial maiúscula.” 

No trecho acima, o vocábulo “Se” introduz uma Oração Subordinada Adver-
bial:

(a) Concessiva

(b) Condicional

(c) Explicativa

(d) Causal

(e) Consecutiva

QUESTÃO 05

“Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no 
capítulo de Referências. Só serão permitidas notas de rodapé de natureza 
explicativa.” 

Analise as proposições a seguir acerca do trecho acima.

I. “no” é contração.

II. “Só” é advérbio.

III. “de” é preposição.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto abaixo para responder as questões de 01 a 04.

Texto I

A ABNT recomenda a utilização de apenas um dos dois sistemas: 
autor-data ou numérico.

 No sistema autor-data, após a citação direta longa, aparecerá en-
tre parênteses o último sobrenome do autor em letras maiúsculas, o ano 
de publicação da obra e a página da qual foi extraída aquela citação. Se o 
sobrenome do autor aparecer fora dos parênteses, terá apenas a inicial 
maiúscula. Quando se tratar de paráfrase (citação indireta), pode-se omitir 
o número da página citada, mas mencionar o autor e o ano é obrigatório. 
Neste sistema, a referência bibliográfica completa aparecerá apenas no ca-
pítulo de Referências. Só serão permitidas as notas de rodapé de natureza 
explicativa. (MEZZAROBA & MONTEIRO, 2008) 

 No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de 
rodapé (conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de 
uma numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo. Nes-
te sistema, não podem aparecer notas de rodapé de natureza explicativa. 
Atenção: introdução e conclusão (considerações finais) não são apropria-
das para notas de rodapé.

[GONÇALVES, Jonas Rodrigo. Metodologia Científica e Redação Acadêmica. 7. ed. Brasília: JRG, 2016, p.14.]

QUESTÃO 01

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Os dois-pontos após “sistemas” poderiam ser substituídos por pon-
to-e-vírgula sem prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula con-
sertaria gramaticalmente o período.

III. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula pre-
judicaria gramaticalmente o período.

IV. A substituição de dois-pontos após “sistemas” por ponto-e-vírgula man-
teria a correção gramatical.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas IV é verdadeira.

(e) Nenhuma das proposições é verdadeira.

QUESTÃO 02

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “A ABNT recomenda a uti-
lização de apenas um dos dois sistemas: autor-data ou numérico.”

I. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “ABIN” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

II. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas”, é correto grafar “Abin” como sigla da Agência 
Brasileira de Inteligência.

III. Da mesma forma que “ABNT” é uma sigla que significa “Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas”, é correto grafar “OAB” como sigla da Ordem dos 
Advogados do Brasil.
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I. A substituição de “pode-se” por “se pode” manteria a correção gramatical.

II. A substituição de “pode-se” por “se pode” prejudicaria a correção gra-
matical.

III. A substituição de “pode-se” por “se pode” consertaria gramaticalmente 
o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas II é verdadeira.

(b) Apenas I é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e)Apenas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 09

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “No sistema numérico, a 
fonte consultada aparecerá na nota de rodapé (conforme o padrão ABNT 
de referências), mediante a utilização de uma numeração sequencial e cres-
cente em todo o trabalho ou capítulo.”

I. “No sistema numérico” funciona como adjunto adverbial de lugar.

II. “na nota de rodapé” funciona como adjunto adverbial de lugar.

III. “em todo o trabalho ou capítulo” funciona como adjunto adverbial de 
lugar.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é falsa.

(b) Apenas II é falsa.

(c) Apenas III é falsa.

(d) Todas são falsas.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 10

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pa-
ráfrase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada, mas 
mencionar o autor e o ano é obrigatório.”

I. “Quando” é conjunção subordinativa.

II. “Quando” é conjunção integrante.

III. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração subordinada subs-
tantiva subjetiva reduzida de infinitivo de “é obrigatório”.

IV. “mencionar o autor e o ano” funciona como oração coordenada sindética 
adversativa de “é obrigatório”.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas II é verdadeira.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas I e III são verdadeiras.

(e) Apenas II e IV são verdadeiras.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas II é verdadeira.

(d) Apenas II e III são verdadeiras.

(e) Todas são verdadeiras.

QUESTÃO 06

“No sistema numérico, a fonte consultada aparecerá na nota de rodapé 
(conforme o padrão ABNT de referências), mediante a utilização de uma 
numeração sequencial e crescente em todo o trabalho ou capítulo.”

Analise as proposições a seguir acerca do acima.

I. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção gra-
matical e preservaria as relações semânticas do período.

II. A substituição de “mediante a” por “por meio da” manteria a correção 
gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

III. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a cor-
reção gramatical e preservaria as relações semânticas do período.

IV. A substituição de “mediante a” por “por intermédio da” manteria a corre-
ção gramatical, mas alteraria as relações semânticas do período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a) Apenas I é verdadeira.

(b) Apenas I e III são verdadeiras.

(c) Apenas III é verdadeira.

(d) Apenas II e IV são verdadeiras.

(e) Apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 07

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Só serão permitidas as 
notas de rodapé de natureza explicativa.”

I. A supressão de “as” não causa prejuízo quanto à correção gramatical.

II. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” manteria a cor-
reção gramatical.

III. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” prejudicaria 
a correção gramatical.

IV. A substituição de “serão permitidas” por “será permitido” consertaria 
gramaticalmente o período.

A partir das assertivas acima, encontre a alternativa correta.

(a)Apenas I é verdadeira.

(b)Apenas I e III são falsas.

(c)Apenas II é verdadeira.

(d)Apenas III é verdadeira.

(e)Apenas I e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 08

Analise as proposições a seguir acerca do trecho: “Quando se tratar de pará-
frase (citação indireta), pode-se omitir o número da página citada.”
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 11

As Secretarias e os órgãos de igual nível hierárquico poderão, quando da 
realização do estudo anual de lotação, propor a criação de novas classes de 
empregos sempre que necessário. Da proposta de criação de novas classes 
deverão constar:

• denominação das classes que se deseja criar;

• descrição das respectivas atribuições, requisitos de instrução e experiên-
cia para preenchimento;

• justificativa pormenorizada para sua criação;

• quantitativo dos empregos da classe;

Com base no exposto, assinale a alternativa que corresponde a um dos re-
quisitos apresentados pela Lei 2.333 de 2002 que não consta na lista de 
exigências acima apresentada:

(a) Idade e tempo de serviço dos funcionários lotados em cargos análogos 
ao que se pretende criar.

(b) Demanda de serviços em atraso por falta de mão de obra competente.

(c) Nível salarial das classes a serem criadas. 

(d) Indicação de localidade física da prestação de serviços.

(e) Lista de funcionários efetivos que podem ser deslocados para a função 
específica enquanto não ocorrer o provimento efetivo.

QUESTÃO 12

Tendo como fundamento o disposto na Lei 2.333 de 2002 sobre cargos de 
confiança, assinale a alternativa correta: 

(a) Os cargos de confiança serão preenchidos mediante livre escolha do 
Prefeito Municipal.

(b) O preenchimento dos cargos de confiança se dará, obrigatoriamente, 
por integrantes do quadro efetivo de servidores da Prefeitura de Resende.

(c) Os reajustes dos vencimentos estabelecidos para os empregos de na-
tureza efetiva ocorrerão três meses antes do reajuste estabelecido para os 
cargos de confiança. 

(d) Os reajustes dos vencimentos dos cargos de confiança seguirão os parâ-
metros aplicados pelo sindicato estadual da classe.

(e) Os cargos de confiança serão criados mediante livre convicção da neces-
sidade por parte do Prefeito Municipal.

QUESTÃO 13

No que tange às previsões da Lei 2.333 de 2002 sobre concursos públicos, 
assinale a alternativa correta: 

(a) Ainda que inexista candidato aprovado em concurso que não tenha ex-
pirado, é vedada a realização de novo concurso público, para os mesmos 
empregos, durante a validade do concurso anterior. 

(b) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser pror-
rogado, uma única vez, por igual período, a partir de sua homologação.

(c) Não havendo qualquer portador de deficiência que tenha logrado 
aprovação no concurso, a Administração deverá promover novo concurso 
público com inscrição exclusiva para candidatos que se declarem porta-
dores de deficiência. 

(d) Na realização do concurso público somente poderão ser aplicadas pro-
vas escritas, orais e teóricas. 

(e) Fica reservado, às pessoas portadoras de deficiência, o percentual de 
50% (cinquenta por cento) dos empregos públicos do Quadro de Pessoal 
da Prefeitura. 

QUESTÃO 14

Considerando as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca do Treinamento 
de seus servidores, assinale a alternativa que corresponde ao preenchimen-
to adequado das lacunas do texto abaixo: 

Independentemente dos _________________________ previstos, cada chefia desen-
volverá, com sua equipe, atividades de ___________________________ em serviço, em 
consonância com o programa de desenvolvimento ____________________________ 
estabelecido pela Secretaria de ___________________________.

(a) objetivos / aperfeiçoamento / de recursos humanos / Educação.

(b) resultados / treinamento / profissional / Serviços Públicos.

(c) custos / logística / e aperfeiçoamento / Planejamento.

(d) programas / treinamento / de recursos humanos / Administração

(e) horários / aperfeiçoamento / profissional / Trabalho e Renda

QUESTÃO 15

Tendo em vista as disposições da Lei 2.333 de 2002 acerca da Remunera-
ção, assinale a alternativa incorreta: 

(a) O salário dos empregos públicos é irredutível.

(b) Os aumentos salariais respeitarão os distanciamentos percentuais en-
tre os níveis e padrões.

(c) As classes de empregos de natureza efetiva do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura Municipal de Resende estão hierarquizadas por níveis.

(d) Remuneração é o salário do emprego, acrescido das vantagens pecuniá-
rias permanentes ou temporárias, estabelecidas em lei. 

(e) Salário é a retribuição pecuniária pelo exercício de emprego público, 
cujo valor segue a tabela comercial, reajustado periodicamente, garantida 
a sua vinculação.

QUESTÃO 16

Com fundamento na lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta: 

(a) Cargo público é a denominação utilizada para identificar o nível de pro-
gressão de carreira de quem exerce serviços públicos, sejam estes em insti-
tuições públicas ou particulares. 

(b) O provimento dos cargos públicos é de competência do chefe do órgão 
ou entidade em que se pretende o preenchimento de cargos. 

(c) O ato de provimento conterá o seu fundamento legal, sendo vedado 
mencionar o padrão de vencimento correspondente ao cargo em questão. 

(d) Só poderá ser investido no cargo público aquele que tiver, no mínimo, 
18 (dezoito) anos completos. 

(e) A nomeação é feita em caráter efetivo para cargos em comissão de no-
meação e exoneração vinculadas. 

QUESTÃO 17

De acordo com as disposições da Lei 3.210 de 2015 acerca do estágio pro-
batório, assinale o item correto:

(a) Findo o estágio, com ou sem pronunciamento das pessoas competentes, 
o servidor tornar-se-á estável. 

(b) No prazo mínimo de 1 (um) ano antes do término do estágio probatório, 
as chefias imediatas do servidores em questão,  informarão ao Secretário 
sobre os requisitos verificados no período de serviços prestados. 
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(c) O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, fica sujeito ao 
estágio probatório de 2 (dois) anos de exercício ininterrupto. 

(d) Será dada vista, ao servidor estagiário, do parecer que for contrário à 
confirmação do servidor, pelo prazo prorrogável de 15 (quinze) dias, para 
que possa contratar um advogado e garantir sua ampla defesa. 

(e) Sendo apresentada defesa contra parecer contrário à confirmação do 
servidor estagiário, o processo será encaminhado à Câmara Municipal que 
decidirá, em caráter definitivo, sobre a confirmação do servidor. 

QUESTÃO 18

No que tange às regras de provimento dos cargos públicos previstas na Lei 
3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) É vedada a progressão dos servidores de forma automática. 

(b) Promoção é a passagem do servidor de um padrão salarial para outro 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence. 

(c) O servidor que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração sofrerá 
permuta em caráter definitivo para outro órgão mantendo-se o mesmo pa-
drão de vencimento do cargo anterior. 

(d) Reversão é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício do 
cargo público. 

(e) A reversão independe de prova de capacidade física e mental. 

QUESTÃO 19

Com base no que prevê a Lei 3.210 de 2015 acerca do tempo de serviço, 
assinale a alternativa incorreta:

(a) A apuração do tempo de serviço será feita em dias e o número de dias 
será convertido em anos. 

(b) O período de afastamento por motivo de férias será considerado de efe-
tivo exercício. 

(c) Para fins de aposentadoria, será contado em dobro o tempo de serviço 
prestado às Forças Armadas em operações de guerra. 

(d) O Servidor que computar pelo menos 10 (dez) anos de serviços pres-
tados ao Município, ao se deligar terá direito a bonificação por tempo de 
serviço. 

(e) O tempo de serviço em atividade privada, ainda que vinculada à Previ-
dência Social, não será computado para fins de aposentadoria decorrente 
de serviços prestados ao Município. 

QUESTÃO 20

Em relação às responsabilidades dos servidores públicos municipais pre-
vistas na Lei 3.210 de 2015, assinale a alternativa correta:

(a) A obrigação do servidor, de reparar o dano decorrente do exercício irre-
gular de suas atribuições, extingue-se com sua morte. 

(b) É vedado o acordo extrajudicial ao servidor que tenha agido com culpa 
no exercício irregular de suas atribuições.

(c) A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

(d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responderá ape-
nas na esfera administrativa. 

(e) O servidor poderá, de forma parcelada, por abatimento gradual em seu 
vencimento, repor a importância do prejuízo causado ao erário em virtude 
de omissão em efetuar recolhimentos nos prazos legais. 

QUESTÃO 21

Uma das técnicas utilizadas para recrutamento externo é a de uso de agên-
cias de recrutamento, que servem de intermediárias no fornecimento de 
candidatos qualificados para os postos de trabalho.  Assinale a alternativa 
correta que apresenta os três tipos de agências de recrutamento:

(a) Operadas pelo governo em níveis federal, estadual ou municipal; asso-
ciadas com organizações não-lucrativas; particulares ou privadas.

(b) De análise de risco; particulares ou privadas; de análise de tendências 
mercadológicas.

(c) Operadas pelo governo em níveis federal, estadual ou municipal; de aná-
lise de tendências mercadológicas; particulares ou privadas.

(d) De análise de tendências mercadológicas; operadas pelo governo em 
níveis federal, estadual ou municipal; de análise de risco.

(e) Operadas pelo governo em níveis federal, estadual ou municipal; asso-
ciadas com organizações não-lucrativas; de análise de risco.

QUESTÃO 22

O processo de treinamento é composto de quatro etapas. Dentre as alterna-
tivas a seguir, assinale a que NÃO estabelece a relação correta entre conceito 
e definição:

(a) Transmissão de informações: visa aumentar o conhecimento das pes-
soas. São as informações sobre a organização, seus produtos/serviços, polí-
ticas e diretrizes, regras e regulamentos e seus clientes.

(b) Desenvolvimento de habilidades: melhorar as habilidades e destrezas. 
Habilitar para a execução e operação de tarefas, manejo de equipamentos, 
máquinas, ferramentas.

(c) Desenvolvimento de atitudes: desenvolver/modificar comportamentos. 
Mudança de atitudes negativas para atitudes favoráveis, de conscientização 
e sensibilidade com as pessoas, com os clientes internos e externos.

(d) Desenvolvimento de conceitos: visa aumentar o conhecimento das pes-
soas. São as informações sobre a organização, seus produtos/serviços, polí-
ticas e diretrizes, regras e regulamentos e seus clientes.

(e) Desenvolvimento de conceitos: elevar o nível de abstração. Desenvol-
ver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos globais 
e amplos.

QUESTÃO 23

A avaliação de desempenho é feita através de métodos de avaliação, dividi-
dos em dois tipos: tradicionais e modernos. Assinale a alternativa que apre-
senta apenas métodos de avaliação modernos:

(a) Avaliação participativa por objetivos (APPO) e escala gráfica.

(b) Avaliação participativa por objetivos (APPO) e avaliação 360°.

(c) Avaliação 360° e escala forçada.

(d) Método de incidentes críticos e avaliação participativa por objetivos 
(APPO).

(e) Pesquisa de campo e listas de verificação.

QUESTÃO 24

Os sistemas motivacionais compreendem todos os tipos de incentivos e 
recompensas que as organizações oferecem aos seus empregados, na ten-
tativa de conseguir o desempenho que possibilite a realização de seus obje-
tivos. Dentre os elementos comuns dos sistemas motivacionais, se destaca 
o enriquecimento do trabalho. Analise os itens a seguir sobre as técnicas de 
enriquecimento do trabalho:

I – rodízio de cargos.
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II – autocontrole.

III – auto avaliação.

IV – participação em programas de seleção e orientação a estagiários e 
recém-admitidos;

V – participação em grupos de aprimoramento de processos, implantação 
de programas da qualidade e solução de problemas.

Assinale a alternativa correta:

(a) São técnicas de enriquecimento do trabalho apenas os itens I, II, III e V.

(b) Não são técnicas de enriquecimento do trabalho apenas os itens III, IV 
e V.

(c) Todos os itens são técnicas de enriquecimento do trabalho.

(d) São técnicas de enriquecimento do trabalho apenas os itens I, II e V.

(e) Não são técnicas de enriquecimento do trabalho apenas os itens IV e V.

QUESTÃO 25

O processo de comunicação sofre com barreiras e interferências. Analise o 
quadro a seguir de barreiras e suas definições:
 
Assinale a alternativa que representa a correta relação de barreiras na co-
municação e respectivas definições:

Barreiras Definições

1 - percepção sele�va

a - é o mecanismopelo qual o emissor apresenta uma mensagem

manipulada,ao gosto do receptor:diz o que pensa queo outroquer

ouvir.

2 – linguagem

b- acontecequandoo receptorselecionao que escuta,tomandocomo

basesuasprópriasnecessidades,mo�vações,experiência,histórico e

outras caracterís�cas pessoais.

3 – filtragem

c - ocorreporque,modernamente,a disponibilidadee facilidade de

uso dos meios de comunicaçãoe a pressãopor desempenholevam

empregados a selecionar, ignorar ou esquecer informações.

4 – sobrecarga de informação

d- uso inapropriadodo vocabulário.O emissortende a assumirqueas

palavras e termos usados por ele na transmissão têm o mesmo

significado para o receptor.

5 - defesa

e - quandose senteameaçadopeloreceptor,a reação,até ins�n�va,é

de provocar interferências na comunicação, por meio de ataques

verbais, comentários sarcás�cos, excesso de julgamentos e

ques�onamentos sobre os mo�vos do outro.

(a) 1-e; 2-b; 3-c; 4-a; 5-d.

(b) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b; 5-e.

(c) 1-c; 2-e; 3-b; 4-a; 5-d.

(d) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b; 5-e.

(e) 1-b; 2-d; 3-a; 4-c; 5-e.

QUESTÃO 26

A técnica e a habilidade em realizar entrevistas são atributos fundamentais 
e insubstituíveis do profissional de saúde em geral e de saúde mental em 
particular. Sobre entrevista psicológica, assinale a alternativa correta:

(a) Além de paciência e respeito, o profissional necessita de certa têmpera 
e habilidade para estabelecer limites aos pacientes invasivos ou agressivos, 
e, assim proteger-se e assegurar o contexto da entrevista.

(b) Fazer muitas anotações durante a entrevista transmite ao paciente 
maior experiência e segurança do profissional demonstrando que a fala do 
paciente é importante para melhor desenvolvimento do caso.

(c) Reações emocionais intensas de pena ou compaixão pelo profissional 
demonstram maior acolhimento do sofrimento do paciente.

(d) Emitir comentários valorativos ou emitir julgamentos sobre o que o pa-
ciente relata ou apresenta é positivo para melhorar sua autoestima e con-
fiança.

(e) O profissional deve se esforçar por demonstrar serenidade e firmeza 
diante de um doente agressivo ou muito hostil. Assim, deverá responder da 
mesma forma, com hostilidade, ameaça ou agressão.

QUESTÃO 27

O descrito a seguir, é um instrumento clínico de aplicação individual para 
avaliação da capacidade intelectual de adultos na faixa etária entre 16 e 89 
anos. É composto por vários subtestes, cada qual medindo um aspecto di-
ferente da inteligência. Fornece três escores de QI tradicionais – verbal, de 
execução e total – além de quatro escores de índices fatoriais – compreen-
são, verbal, organização perceptual, memória operacional e velocidade de 
processamento. Todos estes escores sintetizam o desempenho do exami-
nando. Este teste é chamado de:

(a) Teste das Matrizes Progressivas – RAVEN

(b) Teste de Inteligência Geral Não-Verbal – TIG-NV.

(c) Escala de Maturidade Mental – Colúmbia.

(d) Escala de Inteligência Wechsler para Adultos – WAIS-III.

(e) Escala de Inteligência Wechsler para Crianças – WISC-IV.

QUESTÃO 28

O termo esquizofrenia refere-se a um conjunto de transtornos que abrange 
o que são, sem dúvida, os mais complexos e assustadores sintomas. Segun-
do DSM-V, são critérios diagnósticos da esquizofrenia, EXCETO:

(a) Delírios.

(b) Alucinações.

(c) Sintomas positivos.

(d) Discurso desorganizado.

(e) Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico.

QUESTÃO 29

Um sistema de memória responsável pelo arquivamento e pela manipula-
ção temporária da informação, servindo para que operações mentais sejam 
realizadas no decorrer desse tempo é chamado de:

(a) Memória declarativa (explícita).

(b) Memória episódica.

(c) Memória semântica.

(d) Memória declarativa (implícita).

(e) Memória operacional.

QUESTÃO 30

Psicoterapias são métodos de tratamento para problemas de natureza 
emocional, nos quais uma pessoa treinada, mediante a utilização de meios 
psicológicos, estabelece deliberadamente uma relação profissional com a 
pessoa que busca ajuda, visando remover ou modificar sintomas existen-
tes, retardar seu aparecimento, corrigir padrões disfuncionais de relações 
interpessoais, bem como promover o crescimento e o desenvolvimento da 
personalidade (Wolberg, 1988). Sobre as diferentes formas de psicoterapia, 
assinale a alternativa correta:

(a) A psicoterapia breve dinâmica destina-se ao tratamento de problemas 
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de natureza crônica, cuja origem situa-se em dificuldades ocorridas no pas-
sado, em especial nas relações com os pais, mesmo que suas manifestações 
ocorram no presente.

(b) A terapia cognitiva utiliza uma série de intervenções destinadas a iden-
tificar e a corrigir emoções, cognições distorcidas, crenças subjacentes, pen-
samentos automáticos, “esquemas” disfuncionais que determinam o estilo 
desadaptativo das relações interpessoais disfuncionais.

(c) A terapia comportamental busca a resolução de conflitos mediante a 
eliminação de defesas consideradas patológicas através do insight. Empre-
ga conceitos de reforço do ego derivado da psicologia do ego, de foco, de 
experiência emocional corretiva e de crises.

(d) A psicoterapia de apoio de longa duração baseia-se em alguns princí-
pios e teorias da aprendizagem para explicar tanto o surgimento como a 
eliminação de sintomas psicopatológicos mediante a aplicação de suas téc-
nicas.

(e) A terapia hospitalar baseia-se na teoria geral dos sistemas de comuni-
cação familiar. As sessões são semanais, com todos os membros da família, 
podendo posteriormente passar a ser quinzenais ou até mensais. Tem por 
objetivo melhorar a comunicação entre os membros da família, desenvolver 
autonomia e a individualização dos diferentes indivíduos.


