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Efeitos da pandemia, casos de depressão, rastros da pan-
demia global de Covid, a escuridão da guerra, numa era de 
transformações tecnológicas e desafios sociais e ambientais, 
criam riscos que só serão superados com a união global. Sur-
gem oportunidades em meio ao nevoeiro e a descoberta do 
ponto cego é questão de sobrevivência. 

A atual década está sendo particularmente desafiadora 
na história mundial. Uma das apostas é que a inteligência ar-
tificial poderá auxiliar na previsão de respostas e trazer suges-
tões para minimizar a crise global.  

A inteligência artificial poderá criar valores? 
A busca da verdade, a autorrealização, é uma busca in-

dividual e, portanto, impossível de ser introduzida em um pro-
jeto de engenharia de inteligência artificial para satisfação em 
massa de necessidades humanas.  

A crise pandêmica, acoplada com a guerra na Europa, re-
sulta em uma confluência de vulnerabilidades socioeconômi-
cas e tensões geopolíticas tornam tudo diferente. Nesse cená-
rio, ainda na fase de preparação para a cúpula anual de Davos, 
o Fórum Econômico Mundial mobilizou mais de 1.200 analis-
tas de risco e especialistas da academia, cientistas de dados, 
renomados professores, homens de negócios, governos e so-
ciedade civil para avaliar, em seu Relatório de Riscos Globais, 
as atuais crises e os desafios a curto e médio prazos. 

Em plena turbulência, o mundo parece estar no modo 
“automático”, ou no modo “incerteza” com ponto fulcral no 
custo de vida, na polarização política e social, na luta pelo for-
necimento de energia e comida, e nas oportunidades trazidas 
pela nova onda digital esbarrando na espionagem internacio-
nal, empresarial e confrontos geopolíticos. As ondas da crise 
global tomaram um vulto inesperado e atingiram jovens de 
uma era de transformações aceleradas. A educação, pesquisa, 
reciclagem para os jovens ou para os “dinossauros” são os 
maiores desafios de curto e médio prazo, para aprender à (1) 
lidar com as mudanças [...]. Não existe sorte, mas esforço e 
determinação. [...] 

Adversidades que pareciam controladas nesta geração – 
como dúvidas de mercado, investimentos, educação, crise do 
custo de vida, guerras comerciais, agitação e divisão social ge-
neralizada, riscos de novas pandemias e até uma guerra quí-
mica, tecnológica e nuclear – voltaram à (2) cena. Os riscos são 
maximizados por (3) desdobramentos relativamente novos, 
como níveis insustentáveis de dívida, uma nova era de baixo 
crescimento, baixo investimento e desglobalização, queda no 
(4) desenvolvimento humano após décadas de progresso e a 
pressão das mudanças climáticas. A Europa lutou décadas, 
primeiro por integração, comunicação e posteriormente pela 
otimização de linguagem tecnológica e legislação comum. [...] 

As emissões de carbono se acentuaram na pandemia 
com a venda acelerada de suprimentos de tecnologia, à me-
dida que a economia global pós-pandêmica voltou a crescer, 
as perspectivas não são boas. Comida e energia tornaram-se 
arsenais com a guerra na Ucrânia, impulsionando a inflação a 
(5) níveis sem precedentes em décadas, globalizando a crise 
do custo de vida e abastecendo a ansiedade social. Segundo 
a OMS, a prevalência de depressão na rede de atenção primá-
ria de saúde é 10,4%, isoladamente ou associada a um trans-
torno físico. De acordo com a OMS, a depressão situa-se em 4º 
lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 
4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a 
vida.  [...] 

São cerca de 28,2 milhões de brasileiros de 10 anos ou 
mais de idade que não usavam a internet (3,6 milhões deles 
estudantes) no ano passado, com os excluídos digitais repre-
sentando 15,3% da população nessa faixa etária. 

Este último ponto é decisivo para alicerçar os demais. 
Não à toa, o tema da cúpula deste ano é “Cooperação em 
um Mundo Fragmentado”. 

Em uma era de choques concorrentes, cresce a impor-
tância da cooperação em níveis setoriais, bilaterais e regio-
nais – por exemplo, no compartilhamento de dados ou fi-
nanciamentos coordenados. Ainda mais urgente é resistir à 
tendência das nações de se fecharem. 

(SANTOS, Coriolano Aurélio de Almeida Camargo. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/coluna/direito-digital/380327/davos--

tecnologia-e-cooperacao-em-um-mundo-fragmentado. Em: 
20/01/2023. Adaptado.) 

 

Questão 01 
Pode-se afirmar que o desenvolvimento das informações e 
ideias apresentadas no texto gravitam em torno do tema 
central:  
A) “Solidão humana em meio à exposição tecnológica vivida 

na atualidade.” 
B) “Efeitos da pandemia: caminhos para superação de uma 

sociedade fragilizada.” 
C) “Ações tecnológicas como solução irreversível e única na 

elaboração de estratégias de combate às grandes tragé-
dias globais.” 

D) “Providências discutidas e praticadas por líderes mundiais 
diante de questões antigas que afligem a humanidade con-
tinuamente.” 

E) “A atual necessidade global de enfrentamento forte e coeso 
aliado à tecnologia diante de demandas que atingem toda 
a humanidade.” 

 

Questão 02 
Considerando-se o 4º§ do texto, pode-se afirmar que a per-
gunta imediatamente anterior feita pelo articulista foi:  
A) Respondida de forma aleatória. 
B) Ignorada, já que se trata de uma pergunta retórica. 
C) Respondida de acordo com a perspectiva do enunciador.  
D) Ignorada, como característica do tipo textual apresentado. 
E) Não respondida, permitindo ao leitor refletir de forma 

autônoma sobre tal questionamento. 
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Questão 03 
“Efeitos da pandemia, casos de depressão, rastros da pan-
demia global de Covid, a escuridão da guerra, numa era de 
transformações tecnológicas e desafios sociais e ambien-
tais, criam riscos que só serão superados com a união 
global.” (1º§) De acordo com a norma padrão da língua e o 
emprego dos sinais de pontuação, considere o trecho des-
tacado anteriormente e assinale a afirmativa correta. 
A) Todas as vírgulas utilizadas no trecho destacado têm a fun-

ção de separar elementos de uma sequência enumerativa.  
B) A última vírgula foi empregada equivocadamente já que 

não se pode separar por vírgula o sujeito e o verbo da 
oração.  

C) A primeira vírgula poderia ser substituída por dois pontos 
introduzindo os demais elementos, mantendo-se a corre-
ção gramatical e semântica do período.  

D) As vírgulas empregadas no segmento “Efeitos da pande-
mia, casos de depressão, rastros da pandemia global de 
Covid, a escuridão da guerra [...]” separam termos coor-
denados na oração. 

E) Em “casos de depressão, rastros da pandemia global de 
Covid, [...]”, as vírgulas empregadas podem ser substituí-
das pelo travessão duplo, pois, a informação que aparece 
separada por elas trata-se de uma explicação do refe-
rente “casos de depressão”. 

 

Questão 04 
“Adversidades que pareciam controladas nesta geração – 
como dúvidas de mercado, investimentos, educação, crise 
do custo de vida, guerras comerciais, agitação e divisão 
social generalizada, riscos de novas pandemias e até uma 
guerra química, tecnológica e nuclear – voltaram à cena. 
Os riscos são maximizados por desdobramentos relativa-
mente novos, como níveis insustentáveis de dívida, uma 
nova era de baixo crescimento, baixo investimento e des-
globalização, queda no desenvolvimento humano após dé-
cadas de progresso e a pressão das mudanças climáticas.” 
(7º§) A partir da leitura do trecho anterior, é correto afir-
mar que: 
A) Questionamentos recentes em relação ao clima contri-

buem para que os riscos globais sejam intensificados. 
B) Os elementos apresentados a partir do segundo período 

do trecho destacado são vistos como consequência das 
situações citadas no período inicial. 

C) Em meio a um cenário global caótico, surgem novos des-
dobramentos capazes de contribuir para que demandas 
recentes sejam positivamente contempladas.  

D) O trecho destaca uma situação de retrocesso no desen-
volvimento humano sendo uma das consequências e di-
retamente relacionado à pressão das mudanças climáti-
cas.  

E) Há duas situações distintas, sendo a primeira composta 
por questões anteriores que retornam ao cenário atual a 
serem abordadas e a segunda composta por incrementos 
cujo surgimento é recente.  

 

Questão 05 
De acordo com as relações sintáticas estabelecidas no inte-
rior das frases, as palavras e expressões podem ocupar dife-
rentes funções cuja compreensão contribui para o entendi-
mento completo do enunciado. A partir de tais considera-
ções, pode-se afirmar que está correto o que se afirma em: 
A) O complemento verbal destacado e expresso em: “Sur-

gem oportunidades [...]” (1º§) não exige o emprego da 
preposição. 

B) Em “[...] criam riscos que só serão superados com a união 
global.” (1º§), o termo destacado representa o agente da 
ação verbal. 

C) Um exemplo de sujeito oracional está expresso em “[...] a 
Inteligência artificial poderá auxiliar na previsão de respos-
tas e trazer sugestões [...]” (2º§) 

D) Caso o predicativo do sujeito fosse retirado em “A atual dé-
cada está sendo particularmente desafiadora na história 
mundial.” (2º§), a coerência do enunciado seria prejudi-
cada.   

E) Em “Surgem oportunidades em meio ao nevoeiro e a desco-
berta do ponto cego é questão de sobrevivência.” (1º§), os 
termos destacados têm a função de completar indireta-
mente a forma verbal “surgem”. 

 

Questão 06 
De acordo com as informações e ideias trazidas ao texto, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O perfil mundial aponta para um quadro em que a oposi-

ção à cooperação é uma realidade.   
B) Ações relacionadas à cooperação são vistas como primor-

diais no enfrentamento das questões apresentadas.  
C) A guerra na Ucrânia é um dos exemplos de situação que 

contribui para a crise global na qual toda a humanidade 
está envolvida.  

D) Fatores econômicos não são os únicos envolvidos no ce-
nário apresentado; questões relacionadas ao psíquico são 
uma realidade crescente.  

E) A corrida tecnológica no cenário pandêmico e pós-pandê-
mico demonstra um saldo totalmente positivo advindo de 
ações não só necessárias, mas também essenciais para 
toda a sociedade. 

 

Questão 07 
“Adversidades que pareciam controladas nesta geração – 
como dúvidas de mercado, investimentos, educação, crise do 
custo de vida, guerras comerciais, agitação e divisão social 
generalizada, riscos de novas pandemias e até uma guerra 
química, tecnológica e nuclear – voltaram à cena.” (7º§) No 
trecho destacado, observa-se a ocorrência da crase. Assinale 
a afirmativa que apresenta o uso adequado do acento grave 
indicativo de crase. 
A) O responsável não dá atenção à reclamações. 
B) A venda à prazo está suspensa por tempo indeterminado. 
C) Após quarenta anos de caminhada chegaram à terra pro-

metida. 
D) Necessário é que haja obediência à toda orientação feita 

até aqui. 
E) A referência foi feita à mulheres que estão de acordo com 

o perfil apresentado. 
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Questão 08 
De acordo com o texto, há um grande desafio proposto mun-
dialmente e historicamente, dentre os elementos apresenta-
dos no texto que representam um cenário que contribui para 
que uma crise se apresente e seja assim caracterizado é pos-
sível identificar, EXCETO:  
A) Crise pandêmica associada aos efeitos por ela provocados. 
B) Crise referente a: alimentação global; provisão de energia; 

e, corrida tecnológica.  
C) Globalização, consequências relacionadas à saúde mental, 

aceleração da tecnologia. 
D) Questões socioeconômicas que se apresentam fragilizadas 

mediante fatos específicos.  
E) Concretização da guerra assim como de uma escalada as-

cendente de desequilíbrio político. 
 

Questão 09 
De acordo com os elementos que constituem a estrutura do 
tipo textual apresentado, identifique o trecho destacado a 
seguir em que a subjetividade se apresenta como caracterís-
tica empregada contribuindo para a expressão da perspec-
tiva do articulista:  
A) “A inteligência artificial poderá criar valores?” (3º§) 
B) “As emissões de carbono se acentuaram na pandemia 

[...]” (8º§) 
C) “[...] a prevalência de depressão na rede de atenção pri-

mária de saúde é 10,4%, [...]” (8º§) 
D) “Em uma era de choques concorrentes, cresce a impor-

tância da cooperação em níveis setoriais, [...]” (11º§) 
E) “[...] o Fórum Econômico Mundial mobilizou mais de 1.200 

analistas de risco e especialistas da academia, [...]” (5º§) 
 

Questão 10 
Com base no primeiro parágrafo do texto, é possível reco-
nhecer que o autor apresenta: 
A) Desenvolvimento da argumentação. 
B) Introdução de argumento por raciocínio lógico. 
C) A tese do texto cuja função é a defesa de posicionamento 

crítico. 
D) Desenvolvimento da contra-argumentação, mediante a 

exposição da tese.  
E) Contextualização do ponto de vista sem que seja exposto 

de forma explícita. 
 

Questão 11 
Em “As emissões de carbono se acentuaram na pandemia 
com a venda acelerada de suprimentos de tecnologia, [...]” 
(8º§) o elemento destacado apresenta a mesma classifica-
ção sintática de: 
A) Havia um se em nossas decisões.  
B) Passaram-se anos e nada mudou. 
C) Feriu-se com a ferramenta de trabalho. 
D) Vivo me questionando se a escolha foi acertada.  
E) O importante é que vão-se as batalhas, mas ficam as 

vitórias. 
 

Questão 12 
Considerando-se a manutenção da correção semântica e 
gramatical do trecho: “A crise pandêmica, acoplada com a 
guerra na Europa, resulta em uma confluência de vulnera-
bilidades socioeconômicas e tensões geopolíticas tornam 
tudo diferente.” (5º§), assinale a afirmativa correta para 
uma possível reescrita. 
A) “A crise pandêmica, acoplada com a guerra na Europa, re-

sulta em uma confluência de vulnerabilidades socioeconô-
micas e tensões geopolíticas que tornam tudo diferente.” 

B) “Acoplada com a guerra na Europa, a crise pandêmica tem 
como resultado uma confluência de vulnerabilidades socio-
econômicas e tensões geopolíticas tornam tudo diferente.” 

C) “A crise pandêmica – assim como a guerra na Europa –, 
resulta em uma confluência de vulnerabilidades socioe-
conômicas e tensões geopolíticas que tornam tudo dife-
rente.” 

D) “A crise pandêmica acoplada com a guerra na Europa, 
resulta, ‘a priori’, em uma confluência de vulnerabilida-
des socioeconômicas e tensões geopolíticas que tornam 
tudo diferente.”  

E) “Como resultado de uma crise pandêmica em referência à 
guerra na Europa, uma confluência de vulnerabilidades soci-
oeconômicas e tensões geopolíticas tornando tudo diferente 
é concretizada.” 

 

Questão 13 
“A busca da verdade, a autorrealização, é uma busca indivi-
dual e, portanto, impossível de ser introduzida em um projeto 
de engenharia de inteligência artificial para satisfação em 
massa de necessidades humanas.” (4º§) Acerca do trecho 
destacado anteriormente, pode-se afirmar que: 
I. A oração que inicia o período trata-se de um argumento, 

ao qual se segue uma conclusão.  
II. Se a ordem das orações forem invertidas, o conectivo “por-

tanto” deverá ser substituído por “pois”. 
III. O emprego da conjunção “mas” como conector entre as 

orações que compõem o período é uma possibilidade ade-
quada de reescrita. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) III, apenas.  
C) I e II, apenas.  
D) I e III, apenas.  
E) II e III, apenas.  
 

Questão 14 
No texto em análise, é possível identificar na construção do 
discurso o emprego da função expressiva por meio de re-
cursos estilísticos. Pode-se afirmar que é possível constatar 
a afirmativa anterior em expressões presentes nos pará-
grafos: 
A) Quinto e nono. 
B) Primeiro e sexto. 
C) Terceiro e sétimo. 
D) Primeiro e quarto. 
E) Segundo e quarto. 
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Questão 15 
“Nesse cenário, ainda na fase de preparação para a cúpula 
anual de Davos, o Fórum Econômico Mundial mobilizou 
mais de 1.200 analistas de risco e especialistas da acade-
mia, cientistas de dados, renomados professores, homens 
de negócios, governos e sociedade civil para avaliar, em 
seu Relatório de Riscos Globais, as atuais crises e os desa-
fios a curto e médio prazos.” (5º§) Sobre o termo destacado 
anteriormente, pode-se afirmar que: 
A) Retoma a situação exposta no período anterior, permitin-

do a manutenção do referente.  
B) É um elemento de coesão que antecipa a referência feita 

ao “Fórum Econômico Mundial”. 
C) Substitui o emprego do artigo definido masculino, man-

tendo-se a mesma carga semântica.  
D) Como pronome demonstrativo, tem a função de determi-

nar o referente “cenário”, conceituando-o. 
E) Tem como principal objetivo fortalecer o vínculo entre os 

fatos mencionados anteriormente e o cenário estabele-
cido pelo Fórum citado. 

 
Questão 16 
Em alguns casos, as vírgulas podem ser substituídas pelo 
parênteses. Dentre os trechos destacados a seguir, tal subs-
tituição poderia ocorrer de acordo com a norma culta em:  
A) “[...] – como dúvidas de mercado, investimentos, [...]” (7º§) 
B) “A busca da verdade, a autorrealização, é uma busca in-

dividual [...]” (4º§) 
C) “Em plena turbulência, o mundo parece estar no modo ‘au-

tomático’, [...]” (6º§) 
D) “Efeitos da pandemia, casos de depressão, rastros da pan-

demia global de Covid, [...]” (1º§) 
E) “[...] mais de 1.200 analistas de risco e especialistas da aca-

demia, cientistas de dados, [...]” (5º§) 
 

Questão 17 
Dentre os termos sublinhados no texto, pode-se afirmar 
que estão gramaticalmente corretos: 
A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  
C) 2, 3 e 4, apenas.  
D) 1, 2 e 5, apenas. 
E) 2, 3, 4 e 5, apenas. 
 

Questão 18 
“Surgem oportunidades em meio ao nevoeiro e a descober-
ta do ponto cego é questão de sobrevivência.” (1º§) Consi-
derando o contexto, pode-se inferir acerca do trecho desta-
cado que o sentido por ele expresso denota: 
A) Surpresa. 
B) Prontidão. 
C) Apreensão.  
D) Pessimismo. 
E) Obrigatoriedade. 
 
 

Questão 19 
O poema a seguir de Carlos Drummond de Andrade, um dos 
mais importantes escritores brasileiros, apresenta o retrato 
de uma época, o desespero de um mundo em guerra.  
 

Congresso Internacional do Medo 
 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque este não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 
depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo.) 
 

Assim como o texto, o poema de Drummond: 
A) Remete a elementos que compreendem questões de ex-

trema relevância e consequências de aspecto coletivo. 
B) Estabelece um diálogo com interlocutor à medida que pro-

põe um debate acerca das questões que afligem a huma-
nidade.  

C) Possui a função estética da linguagem, valorizando a forma 
como a linguagem é utilizada para expressar as ideias e 
sentimentos do poeta.  

D) Pode ser considerado um texto literário, tendo em vista o 
emprego de figuras de linguagem, um recurso de estilo ca-
racterístico desse tipo textual.  

E) Apresenta estrutura textual que observa os padrões da 
norma padrão da língua, permitindo ao interlocutor reco-
nhecê-lo em sua importância literária. 

 

Questão 20 
O emprego da conjunção “mas” (6º§) evidencia que a ideia do 
enunciador em relação aos desafios globais que se apresen-
tam:  
A) Contrasta com argumentos propostos inicialmente no 

primeiro parágrafo.  
B) Diverge de posturas estáticas cujo objetivo a ser alcan-

çado não depende de empreendimentos definidos.  
C) Permite concluir que “esforço e determinação” são a única 

garantia de que tais questões serão minimizadas.  
D) Adverte que não é possível enfrentar questões globais de 

forma pacífica, mas são necessárias ações extremas.  
E) Conflitua com a postura necessária a se tomar diante de 

questões tais como a necessária educação para os jovens 
do século XXI. 
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DA BAHIA 
 

Questão 21 
“Relotação é a movimentação do servidor, com o respectivo 
cargo, com ou sem mudança de sede, para outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder e natureza jurídica, cujos planos 
de cargos e vencimentos sejam semelhantes, de acordo com 
o interesse da administração.” Sobre a afirmação anterior, 
nos termos da Lei nº 6.677/1994, assinale a assertiva cor-
reta. 
A) É permitida a relotação para outro órgão ou entidade, de 

quaisquer dos Poderes Legislativo; Executivo; ou, Judiciário. 
B) A relotação pode ocorrer, tanto no interesse da administra-

ção quanto no interesse do servidor público, mediante re-
querimento. 

C) A relotação não configura provimento e é a movimentação 
do servidor, com respectivo cargo, desde que não haja mu-
dança de sede. 

D) É permitida a relotação para outro órgão ou entidade, do 
mesmo Poder e natureza jurídica, desde que os planos de 
cargos e vencimentos sejam idênticos. 

E) A afirmativa é correta e corresponde a um dispositivo pre-
visto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da 
Bahia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 

 

Questão 22 
“Poderá ser concedida licença ao servidor, por motivo de do-
ença do cônjuge ou companheiro, dos pais, do padrasto ou 
madrasta, dos filhos, dos enteados, de menor sob guarda ou 
tutela, dos avós e dos irmãos menores ou incapazes, medi-
ante prévia comprovação por médico ou junta médica ofi-
cial.” Sobre a afirmação anterior, nos termos da Lei nº 
6.677/1994, é correto afirmar que a licença será concedida 
com 
A) um terço da remuneração, quando exceder a três e não ul-

trapassar seis meses. 
B) dois terços da remuneração, quando exceder a três e não 

ultrapassar seis meses. 
C) remuneração integral, até quatro meses, sendo sem re-

muneração após este período. 
D) cinquenta por cento da remuneração, quando exceder a 

seis e não ultrapassar doze meses. 
E) remuneração integral, quando não ultrapassar seis meses, 

sendo sem remuneração após este período. 
 

Questão 23 
Além das funções previstas nas Constituições Federal e Esta-
dual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao 
Ministério Público, nos termos da Lei nº 8.625/1993, EXCETO: 
A) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma 

da lei. 
B) Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao 

Superior Tribunal de Justiça. 
C) Propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos nor-

mativos estaduais ou municipais, em face à Constituição 
Estadual. 

D) Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os ges-
tores do dinheiro público condenados por tribunais e con-
selhos de contas. 

E) Exercer a coordenação dos estabelecimentos prisionais e 
dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas 
portadoras de deficiência. 

 

Questão 24 
“Compete ao Procurador-Geral de Justiça, ouvido o Conselho 
Superior do Ministério Público, autorizar o afastamento da 
carreira de membro do Ministério Público que tenha exer-
cido a opção de que trata o Art. 29, § 3º, do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, para exercer o cargo, em-
prego ou função, se de nível equivalente, na Administração 
Direta ou Indireta.” Sobre a afirmação anterior, nos termos 
da Lei nº 8.625/1993, assinale a assertiva correta. 
A) A afirmativa é correta e corresponde a um dispositivo 

previsto na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 
B) A autorização de afastamento para exercer cargo, em-

prego ou função, apenas abrange a administração direta 
e autárquica. 

C) A autorização de afastamento para exercer cargo, empre-
go ou função pode ser para nível equivalente ou maior, na 
administração direta ou indireta. 

D) A autorização do afastamento da carreira de membro do 
Ministério Público em questão compete somente ao Con-
selho Superior do Ministério Público. 

E) A autorização de afastamento de carreira de membro do 
Ministério Público é uma deliberação que não exige pare-
cer de Conselho Superior do Ministério Público. 

 

Questão 25 

“O presidente do procedimento investigatório criminal po-
derá decretar o sigilo das investigações, no todo ou em parte, 
por decisão fundamentada, quando a elucidação do fato ou 
interesse público exigir, garantido o acesso aos autos ao inves-
tigado e aos advogados, bastando comprovar a inscrição no 
conselho profissional, cabendo a ambos preservar o sigilo sob 
pena de responsabilização.” Sobre a afirmação anterior, nos 
termos da Resolução nº 181/2017, assinale a assertiva cor-
reta. 
A) O acesso aos autos em um processo sigiloso é garantido 

ao cidadão, desde que solicitado em formulário próprio, 
devidamente justificado.  

B) O acesso aos autos é restrito ao advogado que comprovar 
a condição de defensor do investigado, podendo provar o 
fato por procuração ou outros meios hábeis. 

C) O sigilo das investigações é um poder expresso na lei e deve 
ser decretado em toda a investigação, quando o presidente 
do procedimento investigatório entender necessário. 

D) O acesso aos autos em um processo sigiloso é garantido a 
qualquer pessoa indicada pelo investigado, desde que solici-
tado em até vinte e quatro horas da declaração do sigilo. 

E) O sigilo das investigações é um poder-dever exclusivo do 
presidente do procedimento investigatório criminal, que 
poderá ser declarado sem motivação expressa nos autos. 
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Questão 26 
O membro do Ministério Público, observadas as hipóteses 
de reserva constitucional de jurisdição e sem prejuízo de 
outras providências inerentes a sua atribuição funcional, 
poderá: 
I. Requisitar informações e documentos de entidades pú-

blicas e privadas, exceto de natureza cadastral, para o qual 
deverá propor habeas data. 

II. Fazer ou determinar vistorias, inspeções e quaisquer 
outras diligências, inclusive em organizações militares. 

III. Notificar testemunhas e vítimas e requisitar sua condu-
ção coercitiva, nos casos de ausência injustificada, ressal-
vadas as prerrogativas legais. 

IV. Conduzir buscas e apreensões deferidas pela autoridade 
judiciária. 

De acordo com os dispositivos legais da Resolução nº 181/2017, 
está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, apenas. 
C) IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 27 
Com relação ao procedimento para resguardar o princípio 
da publicidade dos atos, na instrução do inquérito civil, pre-
visto nos termos da Resolução nº 23/2007, é correto afirmar 
que: 
A) Os documentos resguardados por sigilo legal deverão ser 

autuados em apenso. 
B) O princípio da publicidade dos atos se aplicará ao inquérito 

civil público, sendo garantido o sigilo no procedimento pre-
paratório.  

C) A publicidade consistirá na divulgação oficial, mediante ne-
cessária publicação da íntegra dos atos, por meio da im-
prensa oficial. 

D) A publicidade consistirá na prestação de informações ao 
público em geral, a critério do presidente do inquérito 
civil, ouvido o Conselho Nacional do Ministério Público. 

E) O princípio da publicidade é garantido na expedição de 
certidão e na extração de cópias sobre os fatos investiga-
dos, independentemente de pagamento de qualquer des-
pesa.   

 

Questão 28 
Constitui prerrogativa dos membros do Ministério Público, 
nos termos da Lei nº 8.625/1993: 
A) Ser processado e julgado originariamente pelo Tribunal de 

Justiça de seu Estado, em crimes de qualquer natureza, 
ressalvada exceção estabelecida em resolução do Con-
selho Nacional de Justiça. 

B) Ser ouvido, como testemunha ou ofendido, em qualquer 
processo ou inquérito, em dia, hora e local por ele determi-
nado, sendo assegurado o direito de acesso prévio aos au-
tos e garantido a ampla defesa e o contraditório. 

C) Ser preso somente por ordem judicial escrita, nos casos 
de flagrante de crime inafiançável, previstos na legislação 
penal, devendo ser comunicado, no prazo máximo de 
setenta e duas horas, ao Procurador-Geral de Justiça. 

D) Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala 
especial de Estado Maior, por ordem e à disposição do 
Tribunal competente, nos casos de flagrante de crime 
inafiançável, não podendo a prisão exceder a três meses. 

E) Estar sujeito à intimação ou convocação para compareci-
mento, somente se expedida pela autoridade judiciária 
ou por órgão da Administração Superior do Ministério 
Público competente, ressalvadas as hipóteses constituci-
onais. 

 

Questão 29 
São consideradas funções institucionais do Ministério Pú-
blico, EXCETO:  
A) Defender judicialmente os direitos e interesses das popu-

lações indígenas. 
B) Exercer o controle externo da atividade policial, na forma 

da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
C) Exercer outras funções que lhe forem conferidas, inclu-

sive a representação judicial e a consultoria jurídica de 
entidades públicas. 

D) Promover a ação de inconstitucionalidade ou representa-
ção para fins de intervenção da União e dos Estados, nos 
casos previstos nesta Constituição. 

E) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambi-
ente e de outros interesses difusos e coletivos. 

 

Questão 30 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do 
Estado da Bahia, quando os motivos determinantes da apo-
sentadoria por invalidez (incapacidade permanente) do 
servidor forem declarados insubsistentes por junta médica 
oficial, o retorno do servidor ao cargo: 
A) Após o período de seis meses de disponibilidade remune-

rada, será formalizado por reintegração ou recondução ao 
cargo de origem. 

B) Dependerá de laudo médico pericial e ocorrência de vaga 
em cargo idêntico ao ocupado pelo servidor antes do ato 
de aposentação. 

C) Dependerá da manifestação de vontade do servidor e do 
decurso máximo de cinco anos entre a data da aposen-
tadoria e o ato de retorno. 

D) Ocorrerá por cassação de aposentadoria, devendo o ser-
vidor ressarcir a administração pública pelo período em 
que ficou em gozo de benefícios. 

E) Ocorrerá por reversão e far-se-á no mesmo cargo ou no 
cargo resultante da transformação, permanecendo o ser-
vidor em disponibilidade remunerada enquanto não hou-
ver vaga. 
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MÓDULO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
DIREITO CONSTITUCIONAL 
 
Questão 31  
Em maio de 2022 um projeto de lei ordinária tramitou no 
Congresso Nacional, sendo aprovado na Câmara dos Deputa-
dos e rejeitado no Senado. Em setembro do mesmo ano, al-
guns deputados federais, entendendo a relevância da maté-
ria constante no projeto de lei rejeitado, apresentaram um 
novo projeto que rediscute o assunto. De acordo com a Cons-
tituição Federal, a matéria constante no projeto de lei rejei-
tado 
A) não pode ser objeto de nova proposta na mesma legisla-

tura. 
B) não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 

legislativa.                                                                                                
C) pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão le-

gislativa, desde que pela maioria absoluta dos membros 
do Senado Federal, onde o projeto foi rejeitado.  

D) pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão le-
gislativa, desde que haja proposta da maioria relativa dos 
membros de quaisquer das Casas do Congresso Nacional. 

E) pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão le-
gislativa, desde que haja proposta da maioria absoluta dos 
membros de quaisquer das Casas do Congresso Nacional.
  

Questão 32  
Sobre o direito à saúde e de acordo com o entendimento 
jurisprudencial sobre o tema, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O Estado não está obrigado a fornecer medicamentos 

experimentais. 
(     ) É possível, de forma excepcional, a concessão judicial 

de medicamento sem registro na Anvisa, caso inexista 
substituto terapêutico com registro no Brasil. 

(     ) Para a concessão judicial de medicamentos não previs-
tos pelo SUS, basta a comprovação, por meio de laudo 
médico fundamentado e circunstanciado expedido por 
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade 
ou necessidade do medicamento, assim como da inefi-
cácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos for-
necidos pelo SUS. 

(     ) As ações que demandem fornecimento de medica-
mentos sem registro da Anvisa devem ser propostas 
perante o ente público local responsável pelo serviço 
básico de saúde. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, V.                                                                                                
B) V, F, F, F.  
C) V, V, F, F.  
D) F, V, V, F. 
E) F, F, F, V. 
 
 

 

Questão 33 
Antônio, brasileiro nato, estava residindo na Alemanha há cinco 
anos para trabalhar como engenheiro. No dia 08/02/2019, 
Antônio foi acusado da prática de estupro, entretanto, ficou 
decidido que ele poderia responder ao processo em liber-
dade. No dia 10/02/2019, Antônio conseguiu embarcar em 
um voo com destino ao Brasil, onde pretende se estabelecer 
para fugir à responsabilidade criminal. Tomando ciência da 
partida de Antônio, as autoridades alemãs iniciaram tratati-
vas com o Governo brasileiro, solicitando a sua extradição. 
Considerando o caso hipotético e de acordo com a Constitui-
ção Federal, Antônio 
A) em hipótese alguma poderá ser extraditado. 
B) só poderá ser extraditado por crime político e de opinião. 
C) poderá ser extraditado, se houver acordo internacional de 

cooperação técnica entre os países.                                                                                                
D) só poderá ser extraditado em caso de comprovado envol-

vimento com o tráfico ilícito de drogas. 
E) não poderá ser extraditado até que haja uma sentença 

penal que o condene à prática de crime. 
  

Questão 34  
A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discrimina-
ção Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na 
Guatemala, traz os conceitos-chave de discriminação racial, de 
discriminação racial indireta, de discriminação múltipla ou 
agravada, racismo, medidas especiais ou de ação afirmativa e 
intolerância. A convenção aponta que isso pode se dar em 
qualquer área da vida pública ou privada e cria um comitê inte-
ramericano para a prevenção e eliminação do racismo, dis-
criminação racial e todas as formas de discriminação e into-
lerância. 

(Convenção Interamericana contra o Racismo passa a ser adotada no 
Brasil. Texto retirado do site do Senado Federal. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/01/11/convencao-
interamericana-contra-o-racismo-passa-a-ser-adotada-no-brasil.)  

 

Sobre a incorporação dos Tratados Internacionais que ver-
sam sobre Direitos Humanos no ordenamento jurídico bra-
sileiro, assinale a afirmativa correta. 
A) É atribuição do Congresso Nacional celebrar tratados e 

convenções internacionais. 
B) É atribuição do Presidente da República decidir sobre a 

incorporação dos tratados e convenções internacionais 
no ordenamento jurídico brasileiro. 

C) Os tratados e convenções internacionais que versam sobre 
direitos humanos serão sempre incorporados ao ordena-
mento jurídico brasileiro com status de emenda à constitui-
ção.                                                                                                

D) Os tratados e convenções internacionais que versam sobre 
direitos humanos, independentemente do rito de aprova-
ção, quando incorporados ao ordenamento jurídico brasi-
leiro, terão status de lei ordinária.  

E) Os tratados e convenções internacionais que versam sobre 
direitos humanos, que forem aprovados em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. 
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Questão 35  
Em um determinado processo judicial, Tiago assumiu a res-
ponsabilidade pela guarda de um veículo Ferrari, na quali-
dade de depositário fiel do bem. Após um mês, a autori-
dade judiciária toma conhecimento de que Tiago não de-
sempenhou a função de depositário com diligência e, dolo-
samente, fez o veículo desaparecer. Diante disso, foi decre-
tada a prisão civil de Tiago. Considerando o caso hipotético, 
assinale a afirmativa correta. 
A) A prisão de Tiago é lícita e deve ser imediatamente cum-

prida. 
B) O STF, através de Súmula Vinculante, considera ilícita a 

prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a mo-
dalidade do depósito.  

C) A Constituição Federal prevê uma única hipótese de pri-
são civil: a do responsável pelo inadimplemento voluntá-
rio e inescusável de obrigação alimentícia.                                                                                                

D) A Convenção Americana de Direitos Humanos admite 
duas modalidades de prisão civil: a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 
alimentícia e a do depositário infiel. 

E) A prisão de Tiago é ilícita, pois a Constituição Federal foi 
emendada a fim de que o texto referente à possibilidade 
de prisão civil do depositário infiel fosse suprimido, não 
sendo mais aplicável ao ordenamento jurídico brasileiro. 

 
Questão 36  
Luan, 20 anos, casado, analfabeto, domiciliado no municí-
pio de Girassol, é representante dos moradores do bairro 
Estrela Sul e bastante atuante na política local. Sua inten-
ção é se candidatar ao cargo de vereador, a fim de dar con-
tinuidade e maior amplitude às ações sociais por ele já de-
senvolvidas em prol da comunidade. Considerando o fato 
exposto, nos termos da Constituição Federal, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Luan é inelegível.                                                                                                
B) Luan é inalistável. 
C) Para se candidatar ao cargo de vereador não é necessário 

filiação partidária. 
D) Para ser candidato ao cargo de vereador é necessário ter 

idade mínima de 21 anos.   
E) Para ser candidato ao cargo de vereador, é facultado a 

Luan ter domicílio eleitoral na circunscrição. 
 

Questão 37  
A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 
Art. 5º, inciso XII, garante a todos o direito de propriedade. 
Tal direito fundamental, em algumas situações previstas na 
própria Constituição, poderá sofrer relativização, quando 
então o indivíduo terá de suportar os efeitos de uma de-
sapropriação. A competência para legislar sobre desapro-
priação é: 
A) Privativa da União.  
B) Exclusiva da União.                                                                                                
C) Privativa dos Estados e Distrito Federal.  
D) Concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. 
E) Comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 38  
Prevê a Constituição Federal que o Ministério Público da 
União terá por chefe o Procurador-Geral da República, que 
será nomeado pelo Presidente da República dentre os inte-
grantes da carreira e obedecidos os critérios constitucionais 
exigidos. Se faz ainda necessária a aprovação de seu nome 
pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para 
um mandato de dois anos. Considerando tais informações, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Não é permitida a recondução do Procurador-Geral da 

República para mais um mandato. 
B) O Presidente da República não poderá destituir o Procu-

rador-Geral da República, pois tal iniciativa só é cabível 
ao Congresso Nacional. 

C) Compete privativamente ao Senado Federal aprovar, por 
maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de 
ofício, do Procurador-Geral da República antes do tér-
mino do seu mandato.  

D) Compete privativamente à Câmara dos Deputados apro-
var, por maioria simples e por voto secreto, a exonera-
ção, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do 
término do seu mandato.  

E) Compete privativamente à Câmara dos Deputados apro-
var, por maioria absoluta e por voto secreto, a exonera-
ção, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do 
término do seu mandato.                                                                                                

 

Questão 39  
Alice tomou posse no cargo de Promotora de Justiça, mas foi 
suspensa do exercício das funções após um ano e cinco meses 
em que estava atuando como Promotora. Passados mais sete 
meses, Alice foi aprovada no estágio probatório pelo Colégio 
de Procuradores do Ministério Público e viu assegurada a 
garantia de vitaliciedade. Entretanto, o ato de vitaliciamento 
de Alice foi revisto, de ofício, pelo Conselho Nacional do Mi-
nistério Público que, por razões devidamente fundamenta-
das, reformou a decisão e negou o vitaliciamento à Promo-
tora. Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência, 
assinale a afirmativa correta.  
A) O ato de vitaliciamento tem natureza de ato normativo e, 

assim, não pode ser revisto pelo CNMP.   
B) O ato de vitaliciamento tem natureza de ato administra-

tivo e, assim, pode ser revisto pelo CNMP.  
C) Alice tinha direito adquirido ao vitaliciamento, pois já ha-

via se passado dois anos desde a sua posse. 
D) O CNMP não poderia ter cancelado o ato de vitaliciamen-

to, pois agiu fora dos limites de sua competência.                                                                                                
E) Após o vitaliciamento concedido pelo Colégio de Procu-

radores do Ministério Público, Alice só poderia ter o ato 
revisto pelo Poder Judiciário. 
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Questão 40  
Breno, Promotor de Justiça, é bastante dedicado ao estudo 
do Direito. Ele aproveita os horários de disponibilidade para 
se aperfeiçoar em um curso de mestrado, pois leciona em 
uma faculdade particular. Breno também é autor de diversos 
artigos jurídicos, especialmente sobre temas relacionados ao 
Poder Legislativo. Na verdade, ele tem o desejo de algum dia 
se candidatar ao cargo de Senador. Corresponde correta-
mente a uma vedação imposta a Breno como Membro do 
Ministério Público: 
A) Participar de associações. 
B) Exercer atividade político-partidária, salvo se estiver em 

disponibilidade.  
C) Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra 

função pública, salvo uma de magistério.                                                                                                 
D) Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, hono-

rários e percentagens, salvo as custas processuais. 
E) Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contri-

buições de pessoas físicas e entidades privadas, ressal-
vado quando se tratar de entidades públicas e as exce-
ções previstas em lei. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 41 
A interpretação da medida em avaliação psicológica requer 
a referência de escores individuais e da amostra normativa, 
pautados em estudos relativos à validade, fidedignidade e 
normatização de instrumentos. Em geral, essa interpreta-
ção se dá pelo posto percentílico. Em relação ao posto per-
centílico, analise as afirmativas correlatas e a relação pro-
posta entre elas. 
I. “O posto percentílico indica a posição que o desempe-

nho no teste coloca o sujeito quando comparado ao de-
sempenho amostral de referência.” 
 

PORÉM 
 

II. “Ao utilizar postos percentílicos e colocarmos os escores 
brutos sobre uma distribuição normal, eles não apre-
sentarão distância uniforme e tenderão a se agrupar em 
torno de um valor central.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é falsa sobre o posto percentílico, mas a II 

é verdadeira nas condições para realizá-lo.  
B) As afirmativas I e II são falsas e ambas se referem, respec-

tivamente, ao posto percentílico e ao risco de empregá-   
-lo na interpretação da medida.  

C) A afirmativa I é verdadeira em relação ao que representa 
o posto percentílico; a II é falsa em relação ao processo 
de associá-lo ao escore bruto em distribuição normal. 

D) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I se refere à descri-
ção referente ao posto percentílico e a II adverte quanto 
às exigências para realizá-lo na interpretação da medida. 

E) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I se refere ao que 
representa o posto percentílico e a II adverte sobre o que 
ocorre quando ele é associado ao escore bruto em dis-
tribuição normal limitando a medida. 

Questão 42 
A avaliação psicológica consiste em um processo complexo, 
com ou sem uso de testagem, cuja finalidade é produzir hi-
póteses ou diagnósticos sobre uma pessoa ou grupo a res-
peito do funcionamento intelectual, características da per-
sonalidade, aptidão para desempenhar um conjunto de tare-
fas, dentre outros processos. Para viabilizá-la, são necessá-
rias normas fundamentais de interpretação. Sobre as normas 
fundamentais de interpretação, assinale a afirmativa correta. 
A) A amostra probabilística simples possibilita a normatiza-

ção dos escores sem erro sistemático e viés de atribuição. 
B) A amostra representativa com escores típicos, aliada ao 

nível de desenvolvimento humano, permite a interpreta-
ção normativa das informações coletadas. 

C) O critério de composição de uma amostra normativa é 
uma variação simples ou conveniente de participantes 
visando representar subgrupos de uma população. 

D) O critério de divisão de subpopulações, por meio de ca-
racterísticas em comum, estratifica os escores emitidos 
pelos integrantes dessas populações, assegurando a in-
terpretação. 

E) Os conglomerados como regiões, idade e gênero são 
critérios assumidos como heterogêneos junto ao desen-
volvimento humano para composição dos escores ne-
cessários à interpretação.  

 

Questão 43 
No âmbito das ciências sociais e humanas, sobretudo na 
contemporaneidade, é notória a exigência de conhecimen-
tos provenientes de diferentes áreas. Isso é constatado na 
Psicologia Jurídica, quando multidisciplinaridade e inter-
disciplinaridade auxiliam nas diversas demandas junto ou 
para o Direito. A interdisciplinaridade dá ao profissional da 
psicologia no âmbito jurídico respaldo na apreensão da 
complexidade inerente a um objeto ou tema, bem como as 
implicações, reflexos e consequências no âmbito de uma 
realidade espaço-temporal específica. Na interdisciplinari-
dade com a Sociologia, por exemplo, pode-se buscar fontes 
para melhor compreender o controle social, isto é, meio 
que assegura uma conduta socialmente aprovada. O con-
trole social é eficiente na medida em que as pessoas ba-
seiam suas ações não apenas em recompensas e punições, 
mas, principalmente,  
A) nos princípios normativos e costumeiros cristalizados pela 

cultura. 
B) nos modelos coercitivos que legitimam as regras sociais 

impostas. 
C) na interiorização de valores e crenças que embasam as 

regras sociais. 
D) na interiorização de modelos coercitivos explícitos e prin-

cípios de um código legal. 
E) nas normas explícitas transmitidas verbalmente e implíci-

tas da padronização de condutas. 
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Questão 44 
Uma das formas de interpretação da medida em avaliação 
e testagem psicológica é a expressão de normas com esco-
res que indiquem o sentido em relação à amostra norma-
tiva. Essa indicação de sentido do escore em relação à amos-
tra normativa se refere 
A) ao escore padrão Z, o qual tem distribuição bilateral as-

simétrica e expressa a posição em relação à moda. 
B) a uma transformação dos valores brutos em multiplicação 

com a média normativa pelo quociente amostral, para 
obter o escore T. 

C) a uma transformação em escalas que expressam a posição 
em relação a uma média “x” em unidades de desvio-pa-
drão, ou seja, o escore Z. 

D) ao escore T, que decorre de uma transformação dada pela 
divisão do escore padrão por um número somado ao 
resultado de uma constante 10. 

E) a uma transformação em escalas que expressam a cons-
tante de referência para um escore padrão obtido em 
resposta multiplicada pela média amostral. 

 

Questão 45 
A avaliação e a testagem psicológica exigem do psicólogo 
grande responsabilidade e compromisso ético. O comprome-
timento com avaliações, muitas vezes feitas no atendimento 
às solicitações com fins jurídicos, requer ainda mais cautela e 
prudência mediante demandas envolvendo crianças, ado-
ção, abuso físico ou sexual, dentre outras. Essas exigências e 
cuidados são provenientes da sistemática discussão ética 
desde o fim da segunda Guerra Mundial em função de todos 
os acontecimentos atrozes. Este importante marco histórico 
culminou no Código de Nuremberg, que postulou dez princí-
pios dos quais há alguns fundamentais vigentes até o pre-
sente, norteando a pesquisa médica, científica e até mesmo 
a avaliação psicológica, tal como o consentimento livre e es-
clarecido, o cuidado para não produzir danos e a liberdade de 
interromper a participação a qualquer momento. Vale ressal-
tar que há outros importantes guias ou declarações de princí-
pios éticos em todo o mundo (consonantes com o Código de 
Nuremberg), os quais possuem em consenso três pilares que 
os orientam e norteiam a pesquisa e o exercício profissional 
do psicólogo no Brasil. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente esses três princípios destacando o mais impor-
tante e central para a Avaliação Psicológica (AP). 
A) Respeito pelas pessoas, o que implica tratá-las todas em 

AP como autônomas para escolhas; justiça; e, a não male-
ficência.  

B) Justiça, a qual garante indiretamente, em AP, que as pes-
soas sejam tratadas de forma igualitária; o respeito pelas 
pessoas; e, a beneficência. 

C) Justiça, o que implica, em AP, reconhecer os casos de au-
tonomia reduzida e liberdade restrita; respeito pelas pes-
soas; e, a não maleficência. 

D) Respeito pelas pessoas; beneficência e não maleficência, 
que, em AP, assegura procedimentos sempre em benefí-
cio do participante; e, justiça. 

E) Beneficência e não maleficência, que, em AP, significa não 
selecionar grupos como critério em função de status 
social, poder aquisitivo ou raça; respeito pelas pessoas; e, 
justiça. 

Questão 46 
As mais importantes abordagens da medida psicológica são 
a Teoria Clássica dos Testes, a Escalar, a Teoria da Medida 
Conjunta e os Modelos de Variáveis Latentes. Assinale a 
alternativa que apresenta, respectivamente, o objetivo e os 
níveis de mensuração da Teoria da Medida Conjunta de 
forma correta. 
A) Defender a psicofísica dos ataques de matemáticos e físi-

cos; e os níveis de mensuração nominal, ordinal, interva-
lar e de razão. 

B) Testar o fator psicológico implícito dos comportamentos 
observados é algo que existe em quantidades, e não em 
qualidades distintas; através dos procedimentos de mode-
lagem.  

C) Construir modelos numéricos para ajustar fatores implíci-
tos e explícitos de comportamentos observados, aptidões 
e inteligência; com níveis de mensuração de fidedigni-
dade e de similaridade. 

D) Obter como resultado final os escores verdadeiros dos ins-
trumentos de medida; por meio da fidedignidade ou con-
fiabilidade, determinando o quanto da variância é perten-
cente ao escore verdadeiro. 

E) Construir representações numéricas para as relações de 
similaridade ou dissimilaridade entre pessoas (ou objetos) 
em termos de um atributo em comum; sendo as escalas 
intervalares os níveis de mensuração. 

 

Questão 47 
No ambiente judicial é tradição fornecer laudos psicológi-
cos para servir como peças em procedimentos judiciais. 
Nesse contexto de perícia judicial, há o perito e o assistente 
técnico. Sobre o referido contexto, analise as afirmativas 
correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “Psicólogos judiciais estabelecem um relacionamento 

reservado e distante com os psicólogos assistentes técni-
cos, por considerá-los uma ‘ameaça’ à valorização do tra-
balho pericial diante do juiz.” 

 

PORÉM 
 

II. “Nem sempre o assistente técnico deprecia o trabalho do 
perito, há casos em que o parecer do assistente técnico é 
concordante com o laudo pericial, dada a clareza e defini-
ção dos objetivos se este contiver, procedimentos éticos 
e conclusões coerentes.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) As afirmativas I e II são falsas embora ambas se refiram, res-

pectivamente, à postura do perito e do assistente técnico.  
B)  As afirmativas I e II são verdadeiras; a I se refere ao traba-

lho do psicólogo perito e a II adverte quanto ao que o as-
sistente não deve fazer. 

C) A afirmativa I é falsa sobre a postura de trabalho do pe-
rito, mas a II é verdadeira sobre quando há concordância 
entre perito e assistente técnico. 

D) A afirmativa I é verdadeira em relação à postura de traba-
lho do psicólogo judicial; e a II é falsa ao advertir que nem 
sempre o assistente técnico deprecia a referida postura. 

E) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I se refere à postura 
de trabalho do psicólogo perito e a II adverte sobre quando 
e o porquê de o assistente técnico ter consenso com o 
perito. 
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Questão 48 
A adolescência é um período do desenvolvimento humano 
fortemente marcado por mudanças biopsicossociais; com 
exigências por tomada de decisões e por assumir tarefas de 
responsabilidades mais complexas; bem como maior exposi-
ção às situações consideradas de risco. Considerando o refe-
rido cenário, principalmente a exposição às situações de 
risco, é imperativo  
A) identificar características de imaturidade emocional, im-

pulsividade e comportamento desafiador, já que são as 
causas de engajamento em comportamentos de risco e 
baixa aderência a atividades físicas. 

B) investir em programas de orientação e instrumentalização 
de pais, auxiliando-os a fornecer orientações mais precisas 
e que sirvam de referência e de suporte emocional, para 
lidarem de forma mais adequada com seus filhos adoles-
centes. 

C) incentivar programas de cessação do uso de substâncias 
psicoativas, lícitas ou não, e de comportamentos e vivên-
cias relacionadas à sexualidade e gênero por ser um fator 
preocupante para os pais, inclusive no tange às doenças 
relacionadas. 

D) inibir novas composições familiares associadas à forma 
específica como os pais foram educados e a influência de 
novos padrões de relacionamento interpessoal que vigo-
ram na atualidade, atenuando impactos e dificuldades 
para adolescentes. 

E) reduzir as angústias dos adolescentes decorrentes das 
inadequações de comportamento e até mesmo a exposi-
ção a riscos desnecessários, assim como reduzir os impac-
tos das mudanças ocorridas na organização social e inibir 
alterações da estrutura e funcionamento das famílias. 

 

Questão 49 
Sobre a testagem psicológica e a flexibilização da aplicação 
de testes com recursos informatizados, assinale a afirma-
tiva correta. 
A) Assegura a motivação de testandos por eles poderem se 

expressar livremente, sem o monitoramento direto de 
um experimentador humano. 

B) Reduz o repertório de respostas ao teste visando a maior 
qualidade e a melhor clareza das respostas, sem propensão 
a uma quantidade maior de erros. 

C) Limita-se à coleta de informações em contexto de teste, 
visto que a interpretação do perfil psicológico somente é 
possível à luz de um referencial teórico. 

D) Compromete a motivação das pessoas em teste pela arti-
ficialidade do processo, ainda que elas possam se expres-
sar com monitoramento mais distanciado do examina-
dor. 

E) Amplia o padrão de respostas do testando, visto que, ao 
emitir uma resposta, o sujeito é interpretado com o pró-
prio estilo de resposta e, posteriormente, com a amostra 
normativa. 

 
 

Questão 50 
Mediante a possibilidade de permanência ilegal e indevida 
de adolescentes privados de liberdade em cadeias públicas 
em todo o país, com violação aos seus direitos fundamentais, 
além dos critérios de fiscalização da Resolução nº 67, de 16 
de março de 2011 do CNMP, é importante considerar as pe-
culiaridades do desenvolvimento adolescente, pois ele seria 
mais vulnerável à prática de crimes devido a múltiplos fato-
res. Entre tais fatores, há a exposição à violência, a oposição 
aos valores familiares visando os próprios, dentre outros. 
Nesse cenário, é importante considerar a referência da psi-
cologia na diferenciação entre agressividade e violência. A 
violência pode ser entendida como uma espécie de desvio da 
agressividade porque 
A) sem tolerância à frustração, há transgressão; imprudên-

cia; e, imperícia.  
B) houve conduta imprudente; transgressão à normativida-

de social; e, imperícia. 
C) há dificuldade ou total incapacidade de inibir impulsos in-

dependente das regras sociais. 
D) sem conseguir orientá-la para algo produtivo, há impul-

sividade e intolerância à frustração. 
E) houve direcionamento para atividades produtivas em 

desconformidade com as regras sociais. 
 

Questão 51 
O Núcleo Ciência Pela Infância (NCPI), formado por um grupo 
de pesquisadores de distintas universidades e importantes 
hospitais pediátricos brasileiros, divulgou, em 2016, um re-
latório sobre a importância dos vínculos familiares na primei-
ra infância. Sobre esses vínculos para a infância, assinale a 
afirmativa correta. 
A) Os vínculos entre a criança e o cuidador devem garantir e 

ser predominantemente afetivos, de conforto e seguran-
ça emocional para desenvolvimento saudável frente a 
situações de estresse. 

B) A base segura e confortável necessária ao desenvolvi-
mento de self da criança é dada por uma família com con-
dutas de proteção, cuidado, autonomia entre membros e 
de consistência afetiva, de composição longeva e tradici-
onal. 

C) Na construção de uma base segura, experiências singula-
res e intersubjetivas entre os cuidadores e as crianças são 
fundamentais na interação que estabelecem em situação 
de vulnerabilidade social e fragilidade de vínculos. 

D) Na construção da base segura, a família configura o con-
texto distal, no qual os cuidadores preservam os primei-
ros anos de vida e garantem o desenvolvimento de es-
tratégias de enfrentamento; sobrevivência; e, desenvolvi-
mento da criança. 

E) A construção de vínculos seguros, ações responsivas, 
confortadoras e acolhedoras, atendendo à criança medi-
ante desconforto, dor ou necessidade de atenção, é fa-
vorecida com composições familiares estáveis e laços 
predominantemente sanguíneos. 
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Questão 52 
A perícia psicológica tem a finalidade de fornecer laudos que 
auxiliem o juiz em um processo judicial. Devido a interface 
entre psicologia e direito, essa perícia fica bastante em evi-
dência no direito de família, quando a atuação do psicólogo 
envolve, por exemplo, guarda de filhos, alienação parental e 
adoção. Em caso de perícia psicológica e emissão de laudo 
para alienação parental, o profissional de psicologia precisa 
ter clareza e considerar aspectos manifestos e/ou latentes. 
Trata-se de um dos aspectos latentes e fundamentais ao 
contexto da perícia: 
A)  Interpretação consciente dos falsos relatos, haja vista a 

contratransferência do psicólogo. 
B) Dificuldade para separar real e imaginário dadas as con-

sequências do ódio incitado pelo alienador. 
C) Consideração das percepções aguçadas da criança alie-

nada, já que aprimoram a noção da realidade dela. 
D) Diferenciação dos alienadores em relação aos familiares, 

visto que a alienação se resume aos cuidadores diretos. 
E) Reconhecimento da dissonância entre expressões e sen-

timentos, dada a percepção de uma declaração falseada 
entre uma afirmativa boa e a emoção ruim. 

 
Questão 53 
As referências consolidadas para o estudo do psicodiagnós-
tico o conceituam e descrevem como de caráter processual 
por abranger conhecimentos mais relevantes do funciona-
mento psíquico, embora seja limitado no tempo, utilize dife-
rentes técnicas e/ou instrumentos e, com isso, possa assumir 
vários objetivos. O psicodiagnóstico pode ser realizado em 
clínicas, instituições, postos de saúde e hospitais. Sobre a 
avaliação psicodiagnóstica em âmbito forense, analise as 
afirmativas correlatas e relação proposta entre elas. 
I. “O periciado não se submete por livre vontade ao pro-

cesso psicodiagnóstico devido à imposição judicial, re-
siste em responder testes, não coopera e a distorce cons-
ciente e intencionalmente as respostas, as quais repercu-
tem nos achados.” 

 

PORTANTO 
 

II. “O psicólogo deve manejar a situação atenuando obs-
táculos, observando e analisando todos os indícios com-
portamentais de modo a isentar as variáveis prejudiciais 
a avaliação.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é falsa sobre o contexto de avaliação psi-

cológica forense, mas a II é verdadeira sobre o manejo do 
psicólogo perito.  

B)  A afirmativa I é verdadeira em relação ao perfil do perici-
ado no cenário forense; a II é falsa ao advertir em como 
precisa ser o manejo do psicólogo. 

C) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I se refere ao perfil 
do periciado em contexto judicial e a II esclarece como 
precisa ser o manejo profissional do psicólogo. 

D) As afirmativas I e II são falsas embora ambas se refiram, 
respectivamente, ao contexto de avaliação psicológica 
forense e às restrições ao processo pericial por parte do 
psicólogo. 

E) As afirmativas I e II são verdadeiras; e, embora a I se refira 
ao perfil do periciado no contexto forense, a II não se 
relaciona à I por indicar um manejo clínico, incompatível 
ao primeiro. 

Questão 54 
A Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa no âmbito 
do Poder Judiciário está delineada na Resolução CNJ nº 
225/2016 e tem por objetivo a consolidação da identidade e 
da qualidade da Justiça Restaurativa definidas na normativa, 
a fim de que não seja desvirtuada ou banalizada. Entre as 
proposições dessa política, está a implementação de progra-
mas, projetos e ações de Justiça Restaurativa no contexto do 
ambiente escolar, em parceria com os tribunais, a comuni-
dade e as redes de garantia de direitos locais. Essas proposi-
ções são fomentadas e apoiadas desde que seja observado 
A) o desenvolvimento de formações com um padrão mí-

nimo de qualidade e plano de supervisão interdisciplinar 
continuada. 

B) o plano pedagógico básico dos cursos de capacitação, trei-
namento e aperfeiçoamento de facilitadores em Justiça 
Restaurativa. 

C) o auxílio de especialistas, para fins de elaboração de plano 
disciplinar básico para a formação em Justiça Restaurativa 
junto às Escolas Judiciais e Escolas da Magistratura. 

D) o processo de implementação de um Órgão Central de Ma-
crogestão e Coordenação, com estrutura e pessoal para 
desenvolver, a difundir e a expandir a Justiça Restaurativa. 

E) o desenvolvimento de metodologias de transformação de 
conflitos e situações de violências por pessoas devida-
mente capacitadas para todos os integrantes da comuni-
dade escolar. 

 

Questão 55 
Não há produção de saúde sem produção de saúde mental. 
Logo, é preciso levar em conta que, ao se receber cuidados 
em saúde, devem ser consideradas as dimensões biológica, 
psíquica e social dos indivíduos. 

(Ministério da Saúde, 2014, p. 23. Disponível em 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_psicossocial_cria

ncas_adolescentes_sus.pdf.) 
 

É com essa afirmação que se pode nortear as práticas em 
atenção psicossocial de crianças e adolescentes. A política 
de saúde mental infanto-juvenil é consolidada  
A) quando é capaz de monitorar e avaliar a qualidade dos 

serviços mediante indicadores de efetividade e resolutivi-
dade da atenção. 

B) por haver proximidade das equipes de Atenção Básica com 
as famílias, as escolas e outros espaços de convivência de 
crianças e adolescentes para a formação de vínculos. 

C)  por diferentes ações e serviços que garantam o acesso a 
cuidados em saúde mental de forma ampliada, complexa 
e com importante articulação intersetorial, tendo como 
diretriz central a reinserção social. 

D) quando garante a articulação e a integração dos pontos de 
atenção das redes de saúde no território, qualificando o 
cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 
contínuo e da atenção às urgências. 

E) sob a concepção de serem sujeitos responsáveis por seus 
desejos e sintomas, da heterogeneidade de demandas, 
acolhimento incondicional e universal, corresponsabilidade 
de encaminhamento, intersetorialidade, territorialidade, e 
avaliação e atenção partilhada.  
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Questão 56 
A violência praticada contra os membros da família, princi-
palmente contra crianças e adolescentes, envolve a reprodu-
ção da violência social e, com isso, retroalimenta processos 
coercitivos e de submissão com prejuízos diversos para to-
dos, bem como desencadeia prejuízos deletérios e até irre-
versíveis. Para tentar saná-los, é fundamental o diagnóstico 
preciso de fatores de risco de proteção para crianças e ado-
lescentes. Assinale a alternativa que apresenta, respectiva-
mente, fatores de risco para violência sexual e negligência na 
família. 
A) Psicopatologia parental e práticas parentais severas. 
B) Práticas disciplinares severas e violência na comunidade. 
C) Histórico de abusos; inexperiência paterna e autoritaris-

mo.  
D) Transmissão geracional de falta de cuidados parentais; 

conflitos conjugais e descontrole emocional. 
E) Histórico de abusos sexuais e transmissão geracional de-

ficitária ou de falta total de cuidados parentais. 
 

Questão 57 
Entre as diversas aplicações da mediação no âmbito fami-
liar, há aquela relacionada à conjugalidade, que pode ser 
entendida, inclusive, como uma provável estratégia de pre-
venção de violência. Sobre a mediação referente à conju-
galidade, assinale a afirmativa correta. 
A) Evidencia investimento simétrico entre procriação e in-

vestimento afetivo dos parceiros no interior dos relacio-
namentos.  

B) Propicia o conhecimento de que sempre se espera mais 
dos companheiros, em uma constituição amorosa engen-
drada no cotidiano dos parceiros. 

C) Requer a clarificação da conjugalidade enquanto relação 
social pautada em crenças de confiança no espaço de 
regras e relativo à produção de bens.   

D) É exigido do mediador o conhecimento do que representa 
a conjugalidade, da qualidade do sentimento amoroso e 
instrução sobre o conflito presente e como podem nego-
ciar. 

E) Demanda do mediador o trabalho de responsabilização 
dos parceiros na relação, de modo que se impeça a con-
solidação de condutas vitimizadas e favoreça laço conju-
gal tradicional. 

 

Questão 58 
A partir de 2015, no Brasil, a mediação de conflitos familia-
res foi legitimada pela promulgação de dois marcos regu-
latórios: o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/ 
2015) e a Lei da Mediação (Lei nº 13.140/ 2015). Tais legis-
lações trazem pontos semelhantes quanto à estruturação 
do serviço e da prática, à inserção da técnica, ao preparo 
do profissional, às possibilidades de atuação, e também 
quanto aos princípios norteadores do método. Contudo, 
essa legitimação não é suficiente para eximir as fragilida-
des quanto a tal estratégia. A fragilidade que permanece 
em relação à mediação de conflitos se refere à 

A) judicialização da vida social em tempos de consensualiza-
ção dos conflitos dado o aumento da demanda. 

B)  falência das relações sociais por dificuldade em resolver 
seus impasses; violência doméstica; aumento da aquisi-
ção; e, uso de armas. 

C) formação prévia do mediador, aberta para qualquer área 
de nível superior, com exigência mínima de dois anos de 
formação e do curso de capacitação.  

D) normatização da vida social mediante a fragilidade das 
instituições família e Estado, da falência das relações soci-
ais por dificuldade em resolver seus impasses. 

E) predominância do campo pericial, cujo objetivo é de auxi-
liar a decisão judicial e não de intervir sobre o conflito, 
podendo acentuar ainda mais a disputa das partes. 

 

Questão 59 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu Art. 41, 
denota que “a adoção atribui condição de filho ao adotado 
com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo 
os impedimentos matrimoniais”; e no Art. 46, de que “ela 
será precedida de estágio de convivência com a criança ou 
adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, 
observadas as peculiaridades do caso”. Além destes, o ECA 
prevê o estudo psicossocial, o qual requer atuação de equipe 
interprofissional e acompanhamento psicológico. O objetivo 
essencial do acompanhamento psicológico é 
A) assistir aos pais que estão em vias de perder o poder fa-

miliar. 
B) traçar o perfil dos adotantes para análise de compatibili-

dade com possível adotado.  
C) verificar os perfis de adotantes e adotado, e as fantasias 

e expectativas do casal adotante. 
D) destacar a irrevogabilidade da adoção, a qual abrange todos 

os recursos disponíveis aos adotantes. 
E) verificar as condições de convivência dos adotantes para 

promover o desenvolvimento do adotado. 
 

Questão 60 
No texto “Inibições, sintomas e angústia” (1926 /1925) Freud 
retomou o conceito de defesa inicialmente discutido em 
1894 no texto “As neuropsicoses de defesa”. No texto de 
1925, diferencia defesa sob perspectiva de método e de 
técnica. Essa diferenciação permite identificar defesa como 
método e como técnica, respectivamente, em: 
A) O pequeno Hans, com recalque e formação reativa. 
B) “O homem dos lobos”, com a regressão e o deslocamento. 
C) Regressão (recalque); e, recordar, repetir, elaborar, raci-

onalizar, introjetar e projetar. 
D) Recalque (repressão); e, negação, formação reativa, pro-

jeção e introjeção, isolamento, regressão, anulação, ra-
cionalização, inversão, reversão e deslocamento. 

E) Ana O., com conversão e recalque; e, projeção e introje-
ção, inversão, reversão, repressão, negação, indiferença, 
labilidade, recordação seletiva, deslocamento inibitório. 
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O caso hipotético contextualiza as questões 61 e 62. Leia-o 
atentamente. 
 

Joana, 70 anos, dona de casa, ensino fundamental completo, 
é viúva, possui três filhos, sendo dois homens, João e Pedro, 
e uma mulher, Juliana. Todos casados e residentes em cida-
des distintas da que reside a mãe, a pelo menos 40 km. Os 
filhos a visitam pelo menos uma vez por mês e procuram 
alternar as datas de modo que Joana não fique por muito 
tempo sem vê-los. Porém, a visita recente do filho mais ve-
lho (João), o fez notar algumas diferenças em Joana. Quando 
ele a perguntou como tinha sido a semana, ela disse: “fui 
naquele homem; ele me deu alguns remédios, agora eu vou 
ter que tomar isso p’ra aquilo. Ele falou que isso vai me ajudar 
a fazer as coisas, a mexer melhor naquelas coisas. Quando 
minha irmã (Juliana, a filha) chegar, eu vou falar para ela 
colocar o lobo na mesa e passar o café p’ra você. E... oh... 
antes de você ir embora, pega o tapix e deixa seu número de 
telefone, que eu vou discar p’ra você”. João estranhou as 
expressões da mãe e recorreu aos irmãos; perguntou se no-
taram alterações em sua mãe. Juliana relatou que ela (Joana) 
saiu de casa, afirmando que ia comprar ovos e chegou com 
sabão, enquanto Pedro disse que ela chamava seu filho 
(neto de Joana) o tempo todo de José, marido falecido e pai 
dos filhos de Joana. Os três resolveram acompanhar a mãe 
ao médico para compreender o que se passava. 
 

Questão 61 
Embora haja pequenas divergências entre os manuais de 
classificação diagnóstica, a CID geralmente recomenda pelo 
menos dois domínios comprometidos para o diagnóstico de 
casos como o de Joana. Considerando isso, o diagnóstico pro-
vável é: 
A) Síndrome demencial. 
B) Doença de Alzheimer. 
C) Doença cerebrovascular. 
D) Transtorno neurocognitivo maior. 
E) Degeneração lobar frontotemporal. 
 

Questão 62 
No discurso de Joana é possível identificar, respectivamente, 
A) falha léxico-semântica; declínio de evocação; agnosia. 
B) alterações da personalidade; uso de termos inespecífi-

cos; apraxias. 
C) deficiência intelectual; agnosia; uso de termos inespecífi-

cos e dêiticos. 
D) uso de termos dêiticos; parafasias fonêmicas, verbais e 

narrativas; agnosia. 
E) sintomas neuropsiquiátricos; apraxias; parafasias fonêmi-

cas, verbais e narrativas. 
 

Questão 63 
A avaliação do paciente e as respectivas funções psíquicas 
podem se pautar na ordenação das vivências psicopato-
lógicas em ancoragens ou transfundos e em sintomas espe-
cíficos ou emergentes. Em relação à ancoragem e aos sinto-
mas específicos, assinale a afirmativa correta. 

A) A inteligência, sob o estado de turvação da consciência, 
evidencia alucinações auditivas ou visuais. 

B) O humor e o estado afetivo de fundo ganham conotação 
diferente a partir da personalidade vivenciada.  

C) Os transfundos mutáveis e momentâneos especificam e 
determinam sintomas quantitativa e qualitativamente. 

D) O nível de consciência e a atenção influem decisivamente 
no desencadeamento, no colorido e no brilho de sintomas.  

E) Personalidade e inteligência são transfundos estáveis; en-
quanto nível de consciência e atenção, e humor e estado 
afetivo de fundo, mutáveis. 

 

Questão 64 
Os transtornos neurocognitivos são aqueles que surgem a 
partir do envelhecimento, especificamente a partir dos 50 
anos, embora mais raros nessa faixa etária, e mais preva-
lentes após os 65 anos. Sobre os transtornos neurocogniti-
vos, assinale afirmativa correta. 
A) A lentificação das respostas motoras, da fala, dos movi-

mentos voluntários e de responder a tarefas básicas con-
siste no declínio significativo da função de atenção. 

B) O prejuízo no domínio da cognição social implica em difi-
culdade de reconhecer emoções positivas e negativas nos 
rostos, de inferir estados mentais e de interagir de forma 
agradável com outras pessoas.  

C) A dificuldade em reconhecer padrões espaciais com pers-
pectiva, a falha em desenhar ou copiar figuras, em dirigir 
veículos de forma orientada no espaço evidenciam preju-
ízo da capacidade de julgamento. 

D) O comprometimento da evocação de eventos recentes, a 
repetição de conteúdos em conversas, a não realização 
de atividades ou a dificuldade de manter a regularidade 
de atividades revelam prejuízo das funções executivas. 

E) A dificuldade de reconhecer padrões espaciais com pers-
pectiva, a falha em desenhar ou copiar figuras, em dirigir 
veículos de forma orientada no espaço e o não reconheci-
mento de cores e faces explicitam prejuízo semântico e 
motor da linguagem. 

 

Questão 65 
Para o enfrentamento à violência contra as crianças e ado-
lescentes, é fundamental traçar estratégias pautadas em 
políticas de saúde, haja vista que elas possuem respon-
sabilidades com esse cenário. Entre essas responsabilida-
des destaca-se: 
A)  O conjunto de sinais de alerta e sintomas na identificação 

e notificação de violências. 
B) A atenção necessária e imperativa dos serviços de urgên-

cia e emergência hospitalar. 
C) A saúde integral assistida por meio de ações de preven-

ção de doenças e promoção de cultura de paz. 
D) O desenvolvimento de ações de promoção da saúde das 

crianças e adolescentes que tiveram seus direitos viola-
dos. 

E) A saúde mental como condição decorrente da provisão 
de cuidados e da atenção de qualidade, providas sob os 
princípios da humanização e da proteção integral. 
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O breve texto contextualiza as questões 66 e 67. Leia-o 
atentamente. 
 

A Lei nº 13.431/2017 estabelece o Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas 
de Violência. Além de dispor sobre direitos e garantias, po-
líticas de atendimento, dentre outras diretrizes, conceitua e 
descreve escuta especializada e o depoimento especial. Com 
isso, inova ao diferenciá-los e melhor direciona a capacita-
ção de profissionais quanto ao disposto, isto é, sugere a 
mesma diferenciação na atuação do psicólogo em alegações 
de violência sexual contra crianças e adolescentes na escuta 
especializada, no depoimento especial e na perícia psicoló-
gica. 
 

Questão 66 
A escuta especializada de crianças vítimas ou testemunhas 
de violência exige do psicólogo procedimentos clínicos, tais 
como cuidado e proteção. Para isso, requer 
A) uso de protocolos; realização em um único momento e em 

sede de antecipação de prova; evitação de danos secundá-
rios. 

B) boas práticas de entrevistas; estabelecimento de rapport; 
empatia; encorajamento à revelação; e, regras de comu-
nicação. 

C) transmissão em tempo real com gravação em áudio e ví-
deo; estabelecimento de rapport; e, realização em um 
único momento. 

D) uso de protocolos; realização em um único momento; en-
corajamento à revelação; e, favorecimento de produção 
de provas sem produzir danos. 

E) boas práticas de entrevistas para avaliar a capacidade e a 
funcionalidade geral da criança durante suas expressões 
verbais e comportamentais por possíveis experiências 
abusivas. 

 

Questão 67 
Nos três procedimentos descritos na referida lei, escuta 
especializada, depoimento especial e perícia psicológica, a 
entrevista é uma técnica fundamental, 
A) porque a maior parte das crianças que foram expostas a 

eventos abusivos revelam o que aconteceu em uma en-
trevista forense. 

B) desde que desprovida de elementos sugestivos e de con-
frontação, assegurando à criança que nada acontecerá a 
ela, expressando cuidado e preocupação. 

C) mas em contexto forense não é indicado que a sala onde 
será conduzida contenha recursos lúdicos, como jogos, 
brinquedos, bonecos e material de desenho. 

D) porque, ao se demonstrar conhecimento dos estados emo-
cionais da criança, o profissional favorece a aderência dela 
ao procedimento e aumenta a precisão do relato. 

E) pois favorece a evocação livre por parte da criança; os 
quais, associados a elementos secundários como bonecas 
anatômicas e desenhos, mantêm a criança focada na nar-
rativa. 

 

Questão 68 
Nos últimos anos, em todo o mundo, foram intensificadas 
as discussões para combate ao racismo e para que se assu-
mam posturas antirracistas, principalmente frente à morte 
do negro estadunidense George Floyd e com dezenas de 
negros brasileiros, mulheres e homens, mortos por violên-
cia urbana ou policial, por serem maioria das vítimas por 
Covid-19 e/ou por serem minoria nos espaços da educação, 
imprensa, judiciário etc., tradicional e predominantemente 
ocupados por brancos. Desde 2010 está em vigor o Estatuto 
da Igualdade Racial, do qual podemos elencar tanto diretri-
zes de combate ao racismo quanto direitos que fomentem 
condutas antirracistas para promoção genuína e efetiva de 
igualdade racial. Trata-se de um desses direitos: 
A) Realizar estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da 

população negra.  
B) Incentivar processos de formação e educação permanen-

te dos trabalhadores da saúde. 
C) Modificar as estruturas institucionais do Estado para o 

enfrentamento e a superação das desigualdades. 
D) Formar a política das lideranças de movimentos sociais 

para o exercício da participação e controle social no SUS. 
E) Destacar a longeva participação da população negra, em 

condição de igualdade de oportunidade, na vida econô-
mica, social, política e cultural do país. 

 

Questão 69 
A interface entre SUAS e SINASE é situada na execução das 
medidas socioeducativas em meio aberto. Essas medidas, 
regidas pelo sistema socioeducativo, se localizam terceiro 
nível de garantias de direitos do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), que é inspirado na Constituição Federal 
de 1988, tal como a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), 
que norteia a assistência social. Desde 2012, a execução de 
medidas socioeducativas em meio aberto é viabilizada pelo 
CREAS e o serviço deve ser inscrito no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e seguir as diretrizes 
do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Face a 
essa contextualização, considere um psicólogo que atua no 
CREAS e cuja formação abrange importantes dimensões do 
desenvolvimento adolescente; e este, quando na situação de 
violação, o profissional poderá 
A) inserir mediação de conflitos para medidas de meio aberto 

e restaurativas para o fechado. 
B) despactuar atividades que viabilizem a autonomia dos ado-

lescentes em relação às famílias. 
C) estabelecer a prevalência das medidas em meio fechado 

sobre as medidas em meio aberto. 
D) introduzir mediação de conflitos e de práticas restaurati-

vas no atendimento socioeducativo. 
E) destituí-lo da escolarização para introduzir projetos pau-

tados no incentivo ao protagonismo. 
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Questão 70 
O Estatuto da Pessoa com Deficiência, em sua 5ª edição pu-
blicada em 2021, em relação ao direito à saúde, afirma que 
as diretrizes se aplicam também às instituições privadas 
que participem de forma complementar do SUS ou que rece-
bam recursos públicos para sua manutenção. Nesse sentido, 
é assegurado à pessoa com deficiência 
A)  aprimoramento e expansão dos programas de imuniza-

ção e de triagem neonatal. 
B) acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, 

com garantia de parto humanizado e seguro. 
C) cobrança de valores diferenciados e compatíveis em razão 

de sua condição por parte dos planos e seguros privados de 
saúde. 

D) diagnóstico e intervenção precoces realizados por equipe 
multidisciplinar, bem como atendimento psicológico, in-
clusive para seus familiares e atendentes pessoais. 

E) internada ou em observação, o direito a acompanhante ou 
atendente, desde que se responsabilize pelas condições ade-
quadas para a permanência do mesmo em tempo integral. 
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REDAÇÃO 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

➢ A redação é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de texto dissertativo-argumentativo. Será avaliada na 
escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 

➢ A redação deverá ser manuscrita de forma legível, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou 
preta, fabricada em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser, obrigatoriamente, transcrita para a Folha 
de Texto Definitivo. 

➢ A redação terá extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. Será deduzido 0,2 ponto para cada 
linha completa não escrita, considerando o mínimo de linhas exigido. 

➢ Será desconsiderado, para fins de avaliação, qualquer texto que exceda o máximo de linhas estipulado ou que seja 
escrito fora do formulário próprio fornecido. 

➢ O candidato receberá nota zero na redação em casos de fuga ao tema; de não haver texto; de erro de preenchimento 
ou de identificação em local indevido; for escrita a lápis; em parte ou em sua totalidade; estiver em branco; e/ou 
apresentar letra ilegível.  

➢ A redação será corrigida segundo os critérios a seguir: 
 

PARTE 1 – ESTRUTURA TEXTUAL GLOBAL 

(A) ABORDAGEM DO TEMA 8 pontos 

Considera a capacidade de o candidato selecionar argumentos convenientes, dentro do perfil esperado, assim 
como a boa seleção desses argumentos. 

(B) PROGRESSÃO TEXTUAL  7 pontos 

Considera a capacidade de o candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes do texto 
por ele redigido, assim como a distribuição do tema por uma evolução adequada de suas partes. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 1  15 pontos 

 

PARTE 2 – CORREÇÃO GRAMATICAL 

A correção gramatical será considerada sob o aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista 
comunicativo, ou seja, de sua adequação à situação comunicativa. 

 PONTUAÇÃO DEDUÇÃO POR CADA ERRO 

(A) SELEÇÃO VOCABULAR 2 pontos 0,2 ponto 

Considera problemas de inadequação vocabular, troca entre parônimos, emprego de palavras gerais por 
específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. 

(B) NORMA CULTA 3 pontos 0,3 ponto 

Considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. 

PONTUAÇÃO MÁXIMA – PARTE 2 5 pontos 
 
 
 
 

Texto I 
PF faz operação contra falsificação de diplomas de medicina 

 

Policiais federais cumpriram na manhã de hoje (9) 11 mandados de busca e apreensão para desarticular um esquema de 
falsificação de diplomas do curso de medicina. Na ação, realizada nas cidades do Rio de Janeiro, de Belford Roxo e Teresópolis, 
no estado do Rio, além de Montes Claros, em Minas Gerais, foram apreendidos aparelhos celulares, jalecos, carimbos, 
documentos de identificação e documentos com indícios de falsificação. 

Cerca de 60 policiais participaram da Operação Catarse, iniciada depois de denúncia feita pelo Conselho Regional de 
Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj). Segundo informações repassadas pelo representante da classe médica à Polícia Federal 
(PF), foram constatados requerimentos de registro profissional a partir de documentos falsificados de graduação em medicina. 

Em abril de 2022, duas pessoas já tinham sido presas na sede do próprio Cremerj, quando tentavam obter os registros. As 
investigações chegaram a outros suspeitos e a empresas envolvidas, entre elas duas clínicas médicas. 

Os crimes investigados são de falsificação de documento público e uso de documento falso. 
(Publicado em 09/02/2023 – 13:00 Por Vitor Abdala – Repórter da Agência Brasil – Rio de Janeiro. Disponível em: https://agenciabrasil. 

ebc.com.br/geral/noticia/2023-02/pf-faz-operacao-contra-falsificacao-de-diplomas-de-medicina. Adaptado.) 
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Texto II 
 

Corrupção e os conflitos 
 

As Nações Unidas alertam que o mundo enfrenta, hoje, alguns de seus maiores desafios em muitas gerações e barreiras à 
prosperidade e à estabilidade das pessoas. E a corrupção está entrelaçada na maioria deles. 

Além de ter impactos negativos em todos os aspectos da sociedade e estar profundamente associada a conflitos e 
instabilidade, a corrupção compromete o desenvolvimento social e econômico e mina as instituições democráticas e o Estado 
de direito. 

O crime da corrupção alimenta conflitos e inibe os processos de paz ao minar o Estado de direito, agravar a pobreza, 
facilitar o uso ilícito de recursos e fornecer financiamento para conflitos armados. 

(Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2022/12/1806522.) 

 
Texto III 
 

               
(Disponível em: https://canaldedenuncias.blog.br/dia-internacional-do-combate-a-corrupcao/.) 

 
Com base nos textos motivadores, produza um texto dissertativo-argumentativo tendo como tema: 
 

“O combate à corrupção caracterizada como um conflito presente na sociedade  
que pode inviabilizar a efetivação dos direitos do cidadão”. 
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CARGO: ANALISTA TÉCNICO – PSICOLOGIA – TIPO 1 
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VI CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO  
E ANALISTA TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
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INSTRUÇÕES 

 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 
legislação, assim como o uso de controle de alarme de carro, relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e, ainda, lápis, lapiseira (grafite), corretor líquido e/ou 
borracha ou objeto similar, carteira com documentos e valores em dinheiro, aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, 
telefone celular, agenda eletrônica, aparelho mp3 player, notebook, tablet, palmtop, pendrive, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas objetivas e de redação, 
os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, 
poderão ser realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do 
descrito. 

4. O caderno de provas consta de 70 (setenta) questões de múltipla escolha e 1 (uma) Prova Discursiva para todos os cargos, na forma 
de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo-argumentativo sobre tema da atualidade. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) e na Folha de Texto Definitivo (Redação) estão corretos, bem como se seu tipo/cor de prova corresponde ao registrado 
em seu cartão de respostas. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 4h30min (quatro horas e trinta minutos). Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para a Folha de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (Redação). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação a Folha de Respostas 
(Gabarito) e a Folha de Texto Definitivo (Redação) devidamente assinadas em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de Inscrição 
(CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas objetivas e de redação levando o caderno de 
provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá 
se retirar do local de realização das provas somente decorridas 2h30min (duas horas e trinta minutos) do início de realização das 
provas; contudo, não poderá levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, sendo liberados somente após os três terem entregado 
o material utilizado e terem seus nomes registrados na ata, além de estabelecidas suas respectivas assinaturas. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas e de redação disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




