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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 01 

O Artigo 19 da Lei Complementar 101/2000, em 
consonância com o Artigo 169 da Constituição Brasileira, 
determina que a despesa total com pessoal, em cada 
período de apuração, não pode exceder um percentual 
indicado referente a receita corrente líquida, na União, nos 
Estados e nos Municípios. Assinale a alternativa que 
indica os percentuais estabelecidos para essas três 
instâncias governamentais: 

A) 40% na União, 70% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

B) 60% na União, 50% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

C) 50% na União, 60% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

D) 50% na União, 50% nos Estados e 50% nos 
Municípios. 

E) 60% na União, 70% nos Estados e 60% nos 
Municípios. 

 
 

QUESTÃO 02 

O Brasil possui uma forma de governo e um regime 
político-administrativo específicos. Assinale a alternativa 
que apresenta a forma de governo e o regime político 
existente no Brasil: 

A) República Federativa Capitalista. 

B) Monarquia Parlamentarista. 

C) Monarquia Democrática. 

D) República Federativa Parlamentarista. 

E) República Federativa Presidencialista. 
 
 

QUESTÃO 03 

O Brasil é uma Federação dividida em unidades 
políticas que são compostas pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. Assinale a alternativa que apresenta o número de 
unidades políticas, de Estados e de distrito Federal no 
Brasil: 

A) 26 unidades políticas, sendo 24 Estados e dois 
Distritos Federais. 

B) 27 unidades políticas, sendo 25 Estados e dois 
Distritos Federais. 

C) 26 unidades políticas, sendo 25 Estados e um Distrito 
Federal. 

D) 27 unidades políticas, sendo 26 Estados e um Distrito 
Federal. 

E) 25 unidades políticas, sendo 24 Estados e um Distrito 
Federal. 

 

QUESTÃO 04 

Segundo o Artigo 37 da Constituição Federal, a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, obedecem a alguns princípios. Assinale a 
alternativa que apresenta esses princípios: 

A) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. 

B) legalidade, pessoalidade e moralidade. 

C) pessoalidade, moralidade e eficiência. 

D) impessoalidade, publicidade, eficiência, coletividade e 
parcialidade. 

E) coletividade, pessoalidade, eficiência e ilegalidade. 

 
 

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa que apresenta o autor da letra 
e da música do hino do município de Nova Aurora: 

A) Sebastião Vergueiro Lima 

B) Carlos Silvério da Silva 

C) Sebastião Lima 

D) Agostinho da Luz 

E) Álvaro de Azevedo Lima 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Nas questões de 06 a 25, assinale a alterativa 
correta. 
 

QUESTÃO 06 

A visão clássica da neurotogênese considera 
essencial o conflito, que pode ser entre as pulsões 
instintuais e a realidade externa, ou entre instâncias 
internas, tais como id e superego, ou id e ego. Além disso, 
uma vez que o conflito não foi elaborado até uma solução 
realista, as pulsões ou desejos que buscam descarga são 
excluídos da consciência através: 

A) do desenvolvimento psicossexual. 

B) do ego. 

C) do superego. 

D) do mecanismo de defesa. 

E) do esquema de gratificação. 
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QUESTÃO 07 

Ao discutir auto-realização e potencial humano, os 
humanistas andaram um longo caminho em direção a 
identificar o que está envolvido em uma personalidade 
saudável. Isto é diferente das outras perspectivas, nas 
quais está implícita que a saúde é simplesmente a 
ausência de patologia. Para os humanistas, a saúde é 
muito mais. Segundo a teoria humanista, o estresse 
resulta quando há uma discrepância entre: 

A) nosso eu real e o nosso eu ideal. 

B) saúde e doença. 

C) bem estar e qualidade de vida. 

D) ser e o não ser. 

E) projeção e negação. 
 

QUESTÃO 08 

Henri Wallon salienta que o psiquismo humano é 
uma conseqüência do entrecruzamento que ele 
metaforicamente chamava de dois “inconscientes”, quais 
são estes dois inconscientes:  

A) inconsciente simbólico e inconsciente biológico. 

B) inconsciente social e inconsciente racional. 

C) inconsciente topográfico e inconsciente funcional . 

D) inconsciente biológico e inconsciente social. 

E) inconsciente social e inconsciente biológico. 

 

QUESTÃO 09 

Freud diz que há um desenvolvimento psicológico 
como resultado das frustrações que não podem ser 
eliminadas em forma reflexa, que se chama processo 
primário. Sua função principal é a de produzir a imagem 
mnêmica de um objeto, necessária para reduzir uma 
tensão. Sendo assim, o processo primário procura 
descarregar uma tensão estabelecendo o que Freud 
chamou de:  

A) princípio da realidade. 

B) identidade de percepção. 

C) processo secundário. 

D) consciência moral. 

E) superego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

Resultado de uma experiência traumática, 
geralmente de natureza sexual, associada a uma grande 
quantidade de afeto barrado na consciência, expressando-
se de forma disfarçada através de vários sintomas. Assim 
Freud explicou a: 

A) histeria.  

B) transferência.  

C) resistência . 

D) clarificação. 

E) euforia.  

 

QUESTÃO 11 

A transferência foi descrita por Freud e refere-se aos 
sentimentos e comportamentos do paciente em relação ao 
terapeuta, os quais são baseados em desejos infantis do 
paciente para com os pais ou figuras parentais. Estes 
sentimentos são inconscientes, mas revelam-se na 
neurose de transferência, na qual os pacientes lutam por 
gratificar seus desejos infantis inconscientes através do 
terapeuta. A transferência pode ser positiva, quando: 

A) o terapeuta reflete a necessidade do paciente em 
reprimir os conflitos infantis não resolvidos. 

B) o terapeuta analisa os sonhos como um mecanismo 
de satisfação dos desejos.  

C) o terapeuta corporifica o que o paciente vivenciou ou 
temeu nas figuras parentais de seu passado. 

D) o terapeuta usa as associações do paciente para 
encontrar uma pista para o funcionamento da mente 
inconsciente. 

E) o terapeuta precisa ser visto como uma pessoa de 
excepcional valor, capacidade e caráter.  

 

QUESTÃO 12 

Os alucinógenos são chamados de psicodélicos ou 
psicotomiméticos, porque, além de induzirem alucinações, 
causam a perda do contato com a realidade e uma 
expansão e elevação da consciência. A intoxicação com 
alucinógenos é definida no DSM-IV por alterações 
comportamentais e perceptuais mal-adaptativas e por 
certos sinais fisiológicos que podem ser: 

A) fala arrastada, aumento do apetite e abalos 
musculares.  

B) fadiga, diurese e nervosismo. 

C) dilatação das pupilas, sudorese e falta de 
coordenação. 

D) insônia, comprometimento da atenção e falta de 
memória. 

E) boca seca, taquicardia e rubor facial. 
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QUESTÃO 13 

Na teoria freudiana, a ansiedade é considerada tanto 
um sintoma de conflito como um sinal para usar um 
mecanismo de defesa. Os mecanismos de defesa são 
manobras psicológicas pelas quais distorcemos a 
realidade de modo que nos ajudarão a evitar conflitos e a 
reduzir a ansiedade. Sendo assim assinale a alternativa 
que corresponde ao mecanismo de defesa: Formação 
Reativa. 

A) ocorre quando você deseja algo ou quer fazer algo, 
mas, devido a um conflito, transforma o desejo ou o 
comportamento no oposto. 

B) para evitar emoções ameaçadoras, você poderia 
focalizar nos detalhes objetivos, não emocionais, de 
uma situação de outro modo emocional.  

C) envolve dar uma boa razão para algum 
comportamento que não é a razão real. Ao fazê-lo, 
você pode disfarçar motivações reais, porém 
inaceitáveis. 

D) você assume as características pessoais de outro 
indivíduo e, em certa extensão, torna-se o outro 
indivíduo.  

E) é o processo por meio do qual você atribui suas 
próprias características de personalidade a outras 
pessoas. 

 
 

QUESTÃO 14 

Na teoria psicanalítica, Freud sugeriu que a 
personalidade se desenvolve em cinco estágios 
psicossexuais. Estes estágios são importantes, pois os 
estágios iniciais do desenvolvimento provêem a fundação 
para os estágios posteriores, e se, de fato ocorrem 
problemas nos estágios iniciais, o desenvolvimento da 
personalidade subseqüente tende a ser distorcido.  Sendo 
assim, assinale a alternativa que melhor corresponde ao 
Estágio Oral.  

A) a tarefa mais importante durante este estágio é o 
treinamento esfincteriano.  

B) de importância primordial durante este estágio é a 
resolução da atração dos meninos novos à sua mãe 
e a atração das meninas novas ao pai. 

C) neste estágio, o indivíduo atinge a maturidade 
pessoal e sexual. Este estágio dura até a morte e 
nele o indivíduo desempenha os papéis e lutas com 
os conflitos que foram estabelecidos nos estágios 
precedentes.  

D) comumente dura do nascimento até 
aproximadamente os dois anos. Neste estágio, a 
maior atividade do prazer está associada à ingestão 
de alimentos e à estimulação dos lábios. 

E) durante este período, a criança firma as atitudes e 
comportamentos desenvolvidos nos estágios 
precedentes e aguarda o início da maturidade. 

 
 

QUESTÃO 15 

Segundo a teoria comportamental, quando uma 
resposta operante não mais resulta em gratificação ela 
não tem mais valor para você, e você pára de usá-la. O 
processo é referido como: 

A) punição. 

B) condicionamento operante. 

C) extinção.  

D) recuperação espontânea.  

E) condicionamento clássico.  

 

QUESTÃO 16 

Segundo a teoria cognitiva, memórias inteiramente 
novas podem ser “implantadas” e, uma vez implantadas, 
são resistentes à rejeição. Especificamente, se a fonte de 
uma sugestão concernente a uma experiência é altamente 
verossímil e não existe uma evidência contrária forte, 
poderia aceitar a experiência sugerida como real. Essa 
memória é chamada de: 

A) distorções de memórias  

B) memória de longa duração  

C) memória de curta duração  

D) memória seletiva  

E) falsas memórias  

 

QUESTÃO 17 

A terapia cognitiva visa: 

A) conhecer o inconsciente e analisar os sonhos.  

B) ter um tempo limitado e sessões estruturadas. 

C) condicionamento clássico e o estímulo não-
condicionado. 

D) ter um tempo ilimitado e sessões semi-estruturadas. 

E) colaboração e participação ativa do indivíduo e a 
estruturação do mecanismo de defesa. 

 

QUESTÃO 18 

A terapia cognitiva baseia-se no modelo cognitivo, 
que levanta a hipótese de que as emoções e 
comportamentos das pessoas são influenciados por sua 
percepção dos eventos. Não é uma situação por si só que 
determina o que as pessoas sentem, mas o modo como 
elas interpretam uma situação. Faz parte do modelo 
cognitivo: 

A) redes associativas, recordações e crenças 
intermediárias. 

B) pensamentos automáticos e conjunto cognitivo. 

C) conjunto cognitivo, memória seletiva e memória de 
longa duração. 

D) crença central, crença intermediária e pensamentos 
automáticos. 

E) falsas memórias e crença central. 
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QUESTÃO 19 

Um conjunto de fenômenos fisiológicos, 
comportamentais e cognitivos, no qual o uso de uma 
substância ou uma classe de substâncias alcança uma 
prioridade muito maior para um determinado indivíduo que 
outros comportamentos antes apresentados com maior 
valor, é uma característica: 

A) da síndrome amnéstica. 

B) da síndrome de dependência. 

C) do estado de abstinência.  

D) do transtorno psicótico.  

E) do transtorno astênico. 

 

 

QUESTÃO 20 

Segundo a resolução do Conselho Federal de 
Psicologia N.º 007/2003, que trata da elaboração de 
documentos escritos produzidos pelo psicólogo, o 
documento expedido pelo psicólogo, tendo como 
finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de 
quem, por requerimento, o solicita, com fins de: Justificar 
faltas e/ou impedimentos do solicitante; justificar estar apto 
ou não para atividade específica, após realização de um 
processo de avaliação psicológica, dentro do rigor técnico 
e ético; solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante 
é: 

A) o relatório psicológico. 

B) a declaração.  

C) o atestado psicológico.  

D) o parecer. 

E) o laudo psicológico. 

 
 

QUESTÃO 21 

No teste Palográfico, a distância entre as linhas está 
ligada ao relacionamento interpessoal. A proximidade 
entre as linhas indica que o indivíduo deseja proximidade 
do outro e o aumento da distância, revela que ele quer 
manter uma distância em relação ao outro. Quando as 
linhas ficam próximas, chegando a se tocarem ou se 
cruzarem, mostram um comportamento de excessiva 
proximidade em relação ao outro, sem respeitar limites. O 
tamanho corresponde: 

A) à maneira como o indivíduo reage às pressões do 
ambiente. 

B) à direção para um fim, com um caminho a percorrer. 

C) atingir uma finalidade. 

D) à como a pessoa pensa e atua, de como se orienta 
no espaço e de sua organização no trabalho. 

E) à figura de autoridade, metas e objetivos, mudanças, 
capacidade de se adaptar a mudanças.  

 
 

QUESTÃO 22 

O Inventário Fatorial de Personalidade (IFP) avalia 
15 dimensões ou necessidades da personalidade e 
também produz um escore de mentira ou veracidade e um 
de desejabilidade social. Assinale a alternativa que 
corresponde às necessidades avaliadas no IFP. 

A) atitude, falta de energia, denegação e exibição. 

B) instabilidade emocional, desempenho, agressão e 
autonomia. 

C) atitude defensiva, atividade, assistência e 
intracepção. 

D) egocentrismo, ordem, estabilidade emocional e 
deferência.  

E) assistência, afago, dominância e mudança. 

 

 

QUESTÃO 23 

O art. 7º do Código de Ética do Psicólogo indica que 
o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, na seguinte situação:  

A) induzindo qualquer pessoa ou organização a recorrer 
a seus serviços. 

B) desviar para serviço particular ou de outra instituição, 
visando benefício próprio, pessoas ou organizações 
atendidas por instituição com a qual mantenha 
qualquer tipo de vínculo profissional. 

C) quando informado expressamente, por qualquer uma 
das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço. 

D) receber, pagar remuneração ou porcentagem por 
encaminhamento de serviços. 

E) realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou 
apresentar resultados de serviços psicológicos em 
meios de comunicação, de forma a expor pessoas, 
grupos ou organizações. 

 
 

QUESTÃO 24 

O Art. 20º do Código de Ética do Psicólogo indica 
que, o psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individuais ou 
coletivamente, poderá: 

A) utilizar o preço do serviço como forma de 
propaganda. 

B) realizar previsão taxativa de resultados. 

C) realizar autopromoção em detrimento de outros 
profissionais. 

D) propor atividades que sejam atribuições privativas de 
outras categorias profissionais. 

E) fazer referência apenas a títulos ou qualificações 
profissionais que possua. 
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QUESTÃO 25 

O Transtorno de estresse pós-traumático é 
apresentado, na Classificação de Transtornos Mentais e 
de Comportamento da CID-10 (F43.1), como: 

A) um transtorno transitório de gravidade significativa, o 
qual se desenvolve em um indivíduo sem qualquer 
outro transtorno mental aparente em resposta a 
excepcional estresse físico e/ou mental e o qual 
usualmente diminuí dentro de horas ou dias. 

B) uma resposta tardia e/ou protraída a um evento ou 
situação estressante (de curta ou longa duração) de 
uma natureza excepcionalmente ameaçadora ou 
catastrófica, a qual provavelmente causa angústia 
invasiva em quase todas as pessoas. 

C) ataques recorrentes de ansiedade grave (pânico), os 
quais não estão restritos a qualquer situação ou 
conjunto de circunstâncias em particular e que são, 
portanto, imprevisíveis.  

D) um transtorno psicótico agudo no qual os sintomas 
psicóticos são comparativamente estáveis e 
satisfazem os critérios para esquizofrenia. 

E) uma síndrome de comprometimento proeminente de 
memória recente e remota. Enquanto que a memória 
imediata está preservada, a capacidade de aprender 
material novo está marcantemente reduzida e isso 
resulta em amnésia anterógrada e desorientação 
temporal.  
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