
 

EDITAL N.º 001/2010–PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 
 

 
PROVA OBJETIVA: 26 de setembro de 2010 

 

NÍVEL SUPERIOR 

PSICÓLOGO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de 
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de 
inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao 
fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à 
marcação das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 05 de Língua Portuguesa, 05 de 
Noções de Informática, 05 de Legislação (RJU do Servidor Municipal – Lei nº 6.116/99) e 15 de Conhecimentos 
Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há 
espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:30h e término 
às 18:30h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 
recebidos. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Oriximiná, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2010-PMO.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O sentido linguístico da vida 
 

Aldo Bizzocchi 
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Segundo consta, nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas, vale dizer, a questionar a nossa própria existência. E isso se dá 
exatamente porque somos a única espécie dotada de linguagem. (Observe que falo em 
"linguagem" e não em "comunicação", pois esta todas as espécies superiores possuem.) 
Em outras palavras, é a linguagem que permite a consciência. 

Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano: a origem do Universo 
(e, portanto, de tudo o que existe), a origem da vida e a origem da consciência (isto é, 
de uma forma de vida que sabe que está viva e que o Universo ao redor existe). Mas 
este último mistério se prende a um quarto e bem menos explorado: a origem da 
linguagem. 

Quatro condições são necessárias à existência da consciência. Em primeiro 
lugar, vida: seres inanimados não têm consciência (embora alguns filósofos New Age 
afirmem que sim). Em segundo lugar, atividade mental: amebas são vivas mas não 
conscientes. Em terceiro, memória: só posso compreender que um pássaro em voo está 
em movimento porque me lembro de que, um instante atrás, ele estava em outro lugar 
do céu; só posso saber que estou vivo e quem sou porque me lembro do meu passado. 
Se eu não tivesse memória, cada instante da minha existência seria como o primeiro, e 
eu viveria um eterno "nascimento". Enfim, a consciência está ligada à sensação, não 
importa se real ou ilusória, da passagem do tempo. 

Finalmente, a quarta condição para a consciência é a linguagem. Animais 
superiores, como cães e chimpanzés, são vivos, inteligentes, dotados de memória e, no 
entanto, não parecem ter consciência de si mesmos além de suas sensações, 
sentimentos e pulsões de satisfazer necessidades fisiológicas.  

Somente a linguagem humana realiza abstrações, ou seja, cria um mundo "que 
não existe" a partir do que existe. Por isso, o maior impasse da filosofia não é descobrir 
se a realidade que vemos está aí ou não (é bem provável que sim, ainda que não seja 
exatamente como a vemos). É saber se a realidade que só vemos em nossa mente 
existe fora dela. Enfim, nossa vida tem algum sentido ou somos nós que damos sentido 
a ela? 

 
http://revistalingua.uol.com.br/textos.asp?codigo=11971  

[com adaptações] 

 
 

01. Leia os enunciados abaixo, 
 

I. Cabe à Filosofia, segundo Aldo Bizzocchi, chegar a conclusões a respeito das realidades criadas por 
nossas abstrações. 
II. Afirma-se, no texto, que o ser humano é a única espécie viva capaz de se comunicar; por isso, a 
única que tem consciência. 
III. Para Aldo Bizzocchi, a sensação de passagem do tempo, assim como a existência da realidade 
externa, são indubitavelmente ilusórias. 
IV. De acordo com o autor, para haver consciência, não basta ter vida; é preciso também ser inteligente, 
ter memória e ser dotado de linguagem. 

 

Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
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02. O questionamento ontológico a que se refere Aldo Bizzocchi diz respeito a 
(A) dúvidas acerca da linguagem humana. 
(B) indagações a respeito da existência humana. 
(C) perguntas relativas a outras espécies superiores de vida. 
(D) incertezas quanto ao fato de ser o homem a única criatura do planeta. 

 
03. Julgue os itens abaixo: 
 

I. A locução “Por isso” (linha 25) sinaliza uma causa.  
II. “Em outras palavras” (linha 5) retoma e contradiz a ideia apresentada anteriormente. 
III. A expressão “vale dizer” (linha 2) introduz uma explicação e tem o mesmo valor da locução “ou seja”. 
IV. A substituição de “a torturar” (linha 6) por “que torturam” mantém a coerência e a correção 
gramatical do período. 

 

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

 
04. Em “É a linguagem que permite a consciência”, o “que” é pronome relativo com função anafórica. 
Esse mesmo fenômeno coesivo ocorre em 
(A) “só posso saber que estou vivo” (linha 16). 
(B) “cria um mundo ‘que não existe’" (linhas 24-25). 
(C)  “embora alguns filósofos New Age afirmem que sim” (linhas 12-13). 
(D) “só posso compreender que um pássaro em voo está em movimento” (linhas 14-15). 
 
05. Julgue os enunciados abaixo: 

 

I. O substantivo “pulsões” (linha 23) significa força que dirige e incita as ações dos seres vivos. 
II. Há uma concordância siléptica em “nós, humanos, somos as únicas criaturas do planeta a fazer 
perguntas ontológicas” (linhas 1-2). 
III. A palavra “intelecto” em “Há três grandes mistérios a torturar o intelecto humano” (linha 6) poderia 
ser substituída, sem perda de sentido, por “mente”. 
IV. Em “cada instante da minha existência seria como o primeiro, e eu viveria um eterno ‘nascimento’” 
(linhas 17-18), os verbos estão no futuro do pretérito e encerram ações a serem realizadas no futuro. 

 

É verdadeiro o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I, II e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
06.  No Microsoft Office Excel 2007, quando o usuário precisa executar a correção ortográfica dos 
textos contidos numa planilha, é necessário pressionar a tecla de função  
(A)  F2. 
(B)  F3. 
(C)  F7. 
(D)  F8. 
 
07.  No Windows XP, o acesso ao menu Iniciar pode ser feito por meio das seguintes opções, exceto: 
(A)  um clique simples no botão Iniciar. 
(B)  pressionando as teclas CTRL + ESC. 
(C)  pela tecla Windows. 
(D)  pressionando as teclas ALT + I. 
 
08.  Os sites do tipo Portal disponibilizam páginas para que os usuários possam bater papo on-line com 
os outros usuários. Esses sites são chamados de 
(A)  Salas de Chat. 
(B)  Conversas Virtuais. 
(C)  Usuários on-line. 
(D)  Portal Virtual. 

 
09.  O item “Opções da Internet” presente no menu “Ferramentas” do Internet Explorer 6.0 possui a guia 
“Programas”, onde o usuário pode especificar que programa o Windows utiliza automaticamente para 
cada serviço da Internet.  Dentre as opções abaixo, aquela que não representa um Serviço de Internet é 
a  
(A)  e-mail. 
(B)  grupo de notícias. 
(C)  lista de contatos. 
(D)  compiladores. 
 
10.  No Windows Explorer, após abrir a “Lixeira”, o usuário seleciona o arquivo desejado e utiliza o 
comando ___________ do menu Arquivo para recuperar o arquivo excluído. 
 

O comando que preenche a lacuna acima é o  
(A)  Consertar. 
(B)  Restaurar. 
(C)  Reparar. 
(D)  Compor.  
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LEGISLAÇÃO 
 

11. A Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de dezembro de 1999, do Município de Oriximiná-PA, instituiu o 
Regime Jurídico Único (RJU) dos servidores públicos municipais. Em consonância com as disposições 
legais ali contidas e em relação às formas de provimento em cargo público municipal, considere: 
I. A nomeação far-se-á em caráter efetivo ou temporário; a primeira hipótese ocorre quando se tratar 

de cargo isolado da carreira; a segunda, para cargos de confiança, de livre exoneração, sendo 
necessário para ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e 
títulos. 

II. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, sendo 
decorrente de reintegração do anterior ocupante. 

III. A reintegração é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 
médica. 

IV. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica 
oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. 
 

Estão corretos os itens  
(A) I e IV, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, e III, somente. 
 
12. Atualmente, o serviço público, além de constituir símbolo de estabilidade, proporciona a obtenção de 
certas vantagens pecuniárias incomuns em outros postos de trabalho na iniciativa privada. Acerca das 
disposições atinentes às vantagens do servidor público constantes na Lei Municipal n.º 6.116, de 20 de 
dezembro de 1999, do RJU do Município de Oriximiná-PA é correto afirmar:  
I. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, 

reajustado periodicamente de modo a preservar-lhe o poder aquisitivo, sendo vedada a sua 
vinculação, ressalvado o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil. 

II. Vencimento é a remuneração no cargo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes ou 
temporárias estabelecidas em lei. 

III. Provento é o tipo de sistema remuneratório devido exclusivamente aos servidores ocupantes de 
cargo em comissão. 

 

Estão incorretos os itens  
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, II e III. 
 
13. Sobre os deveres do servidor público municipal, assinale a alternativa correta.  
(A) Cumprir as ordens superiores, posto que manifestamente ilegais, é dever do servidor público 

municipal. 
(B) O servidor deve zelar pela economia do material e do patrimônio público de modo a restringir 

atendimento àqueles que deles não consumirem. 
(C) Deve o servidor tratar com urbanidade apenas àqueles que lhe despenderem tratamento recíproco. 
(D) Ao servidor é atribuído o dever de atender ao público em geral, fornecendo com presteza as 

informações requeridas, salvo as protegidas por sigilo. 
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14. Quanto à estabilidade no serviço público municipal, e a aspectos a ela atinentes, assinale a 
alternativa correta.  
(A) Os requisitos para a obtenção da estabilidade são: provimento efetivo em razão de concurso público 

e decurso do estágio probatório, não havendo necessidade de emissão de parecer concluindo a 
favor da confirmação do servidor em estágio. 

(B) A estabilidade é o direito de permanência no serviço público, outorgado a servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo em razão de concurso público que tenha transposto o estágio 
probatório no período de 2 (dois) anos. 

(C) Estágio probatório é o período em que o servidor será observado pela Administração com o objetivo 
de apurar sua aptidão para o exercício do cargo, mediante a verificação de certos requisitos 
legalmente definidos. 

(D) Caso não satisfaça às condições do estágio probatório, o servidor, além de não obter a estabilidade, 
será demitido de ofício. 

 
15. No que concerne às vedações atribuídas ao servidor público municipal, considere: 
I. Cometer a outro funcionário atribuições estranhas às do cargo que ocupa, mesmo em situações 

transitórias de emergência. 
II. Promover manifestações de apreço no recinto da repartição. 
III. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização da chefia imediata. 
IV. Exercer qualquer outra atividade profissional, posto que seja compatível com o cargo ou função e 

com o horário de trabalho. 
 

Constituem vedações ao servidor público as assertivas contidas nos itens  
(A) I e III, somente. 
(B) I e II, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) II e III, somente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. De acordo com Codo (2006), o trabalho é definido como um (uma) 
(A) decodificação do significado de um gesto ou comportamento de um indivíduo. 
(B) atividade humana geradora de significado em que o consumo é o elo final da organização do 

trabalho. 
(C) atividade ou qualquer coisa que seja, ao mesmo tempo portadora de um valor de uso e de troca. 
(D) produção consumidora em que o consumidor gasta muita energia. 
 
17. Com relação às dinâmicas de grupo, é correto afirmar que são um (uma) 
(A) meio utilizado para que os grupos ampliem seu conhecimento pessoal, facilitem o relacionamento e 

expressem seus sentimentos. 
(B) concepção de educação que se deve ter na relação com o outro. 
(C) atividade que se dá de forma consciente e que não pode ser compartilhada pelo grupo. 
(D) caminho para se refletir sobre o trabalho do outro, sobre como o outro convive e sobre compartilhar 

apenas sentimentos negativos com o outro. 
 
18. As dinâmicas de entrosamento consistem em 
(A) expressar sentimentos e fazer uma reflexão sobre um tema ou um problema relacionado com o 

propósito do encontro. 
(B) fazer uma reflexão quando há entrechoques de culturas e objetivos. 
(C) avaliar os passos do trabalho e fazer uma autoavaliação dos participantes. 
(D) ajudar as pessoas a se relacionarem e se conhecerem, a diminuírem as tensões e a facilitarem a 

mudança de uma atividade para outra. 
 
19. Os mecanismos de defesa são 
(A) impulsos perturbadores, inaceitáveis ou desagradáveis, que são enviados para o inconsciente. 
(B) substituição de impulsos indesejáveis ou inaceitáveis por outros comportamentos aceitáveis. 
(C) estratégias inconscientes que a pessoa utiliza para ocultar de si mesma e dos outros a fonte de 

ansiedade. 
(D) manifestações por um comportamento peculiar ou generalizado, a ponto de constituir traços de 

caráter mais ou menos integrados no conjunto da personalidade. 
 
20. Com relação à Psicologia Humanística de Carl Rogers, é correto afirmar que 
(A) é uma forma de ultrapassar a discrepância entre experiência e autoconceito, e é dada por 

intermédio do reconhecimento e da valorização incondicional proporcionada por outra pessoa. 
(B) é uma maneira de desenvolver-se em termos de relações sociais, e depende particularmente da 

relação entre progenitores e crianças e da maneira como as necessidades da criança são 
satisfeitas. 

(C) descreve situações em que os adultos não chegaram a resolver os seus sentimentos de 
inferioridade quando crianças, quando possuíam uma visão menor e limitada sobre o mundo.  

(D) o organismo está capacitado para “operar” sobre o ambiente, o que significa, em termos de senso 
comum, que está sempre a irromper no e para o exterior.  
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21. A pesquisa de clima organizacional de uma empresa é uma ferramenta utilizada para  
(A) estabelecer normas informais e não escritas pelas quais os colaboradores se orientam no dia a dia e 

assim buscam atingir os objetivos organizacionais. 
(B) medir os valores e ensinamentos que vão moldando o modelo de gestão da empresa; é um sistema 

de significados compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais; 
é o modo de agir e de pensar que existe dentro da empresa. 

(C) ser facilmente percebida dentro de uma organização através do comportamento dos seus 
colaboradores. 

(D) medir e apurar o grau de satisfação dos colaboradores diretos da empresa perante determinadas 
variáveis, tais como aspirações pessoais, motivação, ambições funcionais, adequação da 
remuneração, horário de trabalho, relacionamento hierárquico, relacionamento profissional, dentre 
outros. 

 
22. Com relação à gestão de pessoas, é correto afirmar que é um (uma)  
(A) conjunto de políticas e práticas definidas em uma organização para orientar o comportamento 

humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho. 
(B) denominação antiga na literatura organizacional, utilizada para designar o conjunto de atividades 

que gerenciam somente os chefes em seus ambientes de trabalho. 
(C) característica subjacente de um indivíduo, que resulta em desempenho efetivamente superior em 

um dado cargo. 
(D) conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências que credenciam um profissional a exercer 

determinada função.  
 
23. São considerados exemplos de fatores psicossociais e de organização que interferem na saúde 
mental do trabalhador: 
(A) reconhecimento do empregador, motivação e status. 
(B) relações intrapessoais, rigidez e carga normal de trabalho. 
(C) relações interpessoais, fatores ergonômicos, clima e cultura organizacional. 
(D) pequenas jornadas de trabalho, ambiente físico e violência física. 
 
24. Considere os enunciados abaixo: 
I. A teoria dos eventos afetivos demonstra que os trabalhadores reagem emocionalmente a fatos que 
ocorrem no trabalho e que isso pode afetar seu desempenho. 
II. As emoções não influenciam nas diversas variáveis de desempenho e de satisfação no trabalho. 
III. As emoções podem influenciar o desempenho dos funcionários, por isso os empregadores devem 
levar a inteligência emocional em conta nos processos de seleção. 
IV. As emoções negativas podem levar a diversos desvios de comportamento, como, por exemplo, 
falhas na produtividade, roubos e destruição do patrimônio da empresa, ações políticas e agressões 
pessoais. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e III. 
 
25. O ponto de partida, um dos temas centrais da Teoria da Gestalt, é o (a)  
(A) inconsciente. 
(B) tendência atualizante. 
(C) percepção. 
(D) pulsão. 
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26. Com relação à Psicopatologia, é correto afirmar que 
(A) no quadro de conceituação da normalidade, não existem diversos referenciais que podem ser 

considerados como critério para a diferenciação entre o normal e o patológico. 
(B) as alterações psicopatológicas ou os desvios da normalidade acontecem tanto do ponto de vista 

qualitativo como do quantitativo. 
(C) em relação ao elemento qualitativo dos fenômenos psíquicos, o conceito de patológico é igual ao 

conceito de saúde mental. 
(D) a Psicopatologia seria responsável pelo estudo das manifestações da consciência, sejam essas 

manifestações consideradas normais ou saudáveis. 
  
27. Considere os enunciados abaixo: 
I. O relacionamento do paciente com a equipe de saúde precisa ser desenvolvido dentro de uma 
compreensão de que os profissionais que atuam no setor estão comprometidos entre si com um 
objetivo comum: o seu próprio restabelecimento. 
II. O hospital é um espaço no qual o psicólogo muitas vezes terá, em circunstâncias diversas, 
momentos onde lhe será exigida constante revisão de seus propósitos, para que a sua atuação não se 
perca isoladamente dentro deste contexto. 
III. No trabalho em equipe multiprofissional, há a necessidade de uma inter-relação entre os diferentes 
profissionais, os quais devem ver o paciente como um todo, numa atitude humanizada. 
IV. É importante que o psicólogo interaja com a equipe de profissionais, discutindo os casos ou 
situações emergentes no ambulatório e na enfermaria, visando melhor compreender a situação do 
paciente. 
V. Dentre as atribuições do psicólogo hospitalar, cabe a ele fazer terapia com a equipe profissional e 
com os demais colegas de trabalho. 
 

Está correto o que se afirma em  
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e IV. 
(D) I e III. 
 
28. As condições facilitadoras da Abordagem Centrada na Pessoa são: 
(A) congruência, sublimação e motivação. 
(B) empatia, congruência e reforço negativo. 
(C) consideração positiva incondicional, retroflexão e motivação. 
(D) empatia, consideração positiva incondicional e congruência. 
 
29. Na teoria da Gestalt, quando os indivíduos não experienciam nenhum limite entre eles mesmos, o 
meio ambiente é chamado de 
(A) confluência. 
(B) retroflexão. 
(C) introjeção. 
(D) projeção. 
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30. Considere os enunciados abaixo: 
I. A missão primordial de um código de ética profissional não é a de normatizar a natureza técnica do 
trabalho, e sim a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. 
II. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 
IV. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando 
situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
V. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo não levará em conta a justa retribuição aos 
serviços prestados e às condições do usuário ou beneficiário.  
 

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

 




