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TAREFA 
 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo, 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto, 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso; 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a noção pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

Então confiar à gente exausta o plano 

De um mundo novo e muito mais humano. 

 

Geir Campos 

 
 

 

 
 

 

Podemos afirmar que o texto trata, exceto: 

a) Da tarefa do homem de viver sem reclamar da 

vida; 

b) Da tarefa do homem de tentar mudar o mundo; 

c) Da missão que todo homem tem de ser leal a 

seus semelhantes; 

d) Que o homem não pode fugir de seus 

problemas; 

e) Que o homem não pode ser feliz sozinho. 

  

 

 
 

“Dizer também que são coisas mutáveis...” significa 

que: 

a) Tudo no mundo muda o tempo todo, é inevitável; 

b) As coisas podem ser diferentes, se as pessoas 

lutarem para mudá-las; 

c) Devemos correr atrás de nossos sonhos, eles 

podem acontecer; 

d) A vida pode ser melhor, basta a gente querer; 

e) O mundo não pode ser transformado, ele é 

assim desde que o mundo é mundo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Das alternativas abaixo apenas uma apresenta uso 

facultativo de acento indicativo de crase. Assinale 

corretamente. 

a) Marta tomava o remédio gota a gota; 

b) Ele prefere andar a cavalo pela fazenda. 

c) Apesar das dificuldades vivo a cantar. 

d) Dei a revista a sua mãe porque ele me pediu. 

e) Ela usava sapatos a Luís XV. 

 

 
 

Observe os pronomes em destaque e assinale a 

alternativa em que a colocação pronominal segue 

rigidamente as normas gramaticais vigentes. 

a) Nada posso lhe dizer; 

b) Se conta que em breve o carnaval do Rio será 

visto pelo mundo; 

c) Quem pedoou-te  a dívida? 

d) A festa de formatura se realizará no próximo 

final de semana. 

e) Ninguém me procurou para atualização do 

cadastro. 

 

 
 

Baseando-se no conceito de palavras homônimas da 

questão anterior, podemos considerar que a única 

alternativa que apresenta palavras homônimas é: 

a) Ratificar e retificar; 

b) Cavaleiro e cavalheiro; 

c) Flagrante e fragante; 

d) Prever e prover; 

e) Concerto e conserto. 

 

 
 

Na frase: ele parecia preocupado ontem. Podemos 

classificar o predicado da frase como: 

a) Nominal 

b) Verbal 

c) Verbal e nominal 

d) Nominal e verbal 

e) A frase não possui predicado. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 
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A alternativa que apresenta apenas verbos regulares 

é:  

a) Pedir, trazer, ser; 

b) Dever, comprar, vender; 

c) Haver, pedir, ser, 

d) Ser, querer, comprar. 

e) Comprar, vender, ser. 

 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de 

concordância nominal ou verbal: 

a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela 

apatia; 

b) Nem o amor, nem a amizade o fariam desistir de 

ir embora; 

c) Nenhum de nós sabia a resposta certa; 

d) As Minas Gerais produzem queijo e leite; 

e) Você ou seu irmão vencerão a disputa. 
 

 

 
 

Assinale a frase que apresenta erro de regência 

nominal ou verbal. 

a) Estava ansioso por saber se podia viajar para o 

exterior; 

b) Chegamos em Brasília pela manhã; 

c) Assistiu ao filme sentado no chão; 

d) Ele não obedece a preceitos de seus 

antepassados; 

e) Respondeu a seu pai de forma grosseira. 

 

 

 

Assinale a alternativa apresenta erro quanto a figura 

de linguagem: 

a) O vento assanhava os cabelos da morena; 

(onomatopéia) 

b) Já lhe disse isso um milhão de vezes; (hipérbole)  

c) Viva entre tapas e beijos com a esposa; (elipse) 

d) Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 

(hipérbato); 

e) Eita, menino lindo! Parece o cão chupando 

manga.  (ironia);  

 

 

 

 
 

São Considerações Éticas essenciais para a 

avaliação e descrição da realidade psicológica, de 

alguém que se submete a uma Avaliação 

Psicológica, EXCETO: 

a) Humanização 

b) Preservação da Integridade do Sujeito avaliado 

c) Parcialidade na Avaliação e Descrição da 

realidade 

d) Sigilo Profissional na Confecção dos laudos 

e) Coerência na execução dos laudos 

 

 

 

De acordo com Cruz (2002c), quatro elementos são 

essenciais para a configuração do esquema 

definidor do campo de avaliação psicológica: 

a) Testagem, Entrevista, Dinâmica de Grupo e 

Vivências; 

b) O objeto, o Campo Teórico, o Objetivo visado e 

o Método; 

c) O técnico, a Metodologia, a Testagem e a 

Entrevista; 

d) O Objetivo visado, Testagem, Entrevista e O 

Técnico; 

e) Dinâmica de Grupo, Vivências, Campo Teórico e 

o Técnico. 

 

 

 

 

De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, 

são Estratégias Psicológicas utilizadas para coleta 

de dados, estudos e interpretação de informações a 

respeito dos fenômenos psicológicos: 

 

a) Técnicas, Testagem e Entrevista; 

b) Avaliação Psicológica e Laudos; 

c) Parecer Psicológico, Metodologias e 

Diagnóstico; 

d) Diagnóstico, Avaliação Psicológica e Laudos; 

e) Métodos, Técnicas e Instrumentos. 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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São objetivos para os quais a Avaliação Psicológica 

pode ser aplicada, EXCETO: 

 

a) Diagnóstico Organizacional 

b) Avaliação de Potencial  

c) Avaliar a Carga Mental de Trabalho 

d) Avaliação Discriminatória de sujeitos 

e) Avaliação Psicológica Pericial para condutores 

 

 
 

De acordo com (LAKATOS, 1996) são cuidados 

importantes que se deve ter, na preparação de uma 

Entrevista Científica, EXCETO: 

a) O planejamento da entrevista, que deve ter em 

vista o objetivo a ser alcançado. 

b) A escolha do entrevistado, que deve ser alguém 

que não tenha familiaridade com o tema 

pesquisado. 

c) A oportunidade da entrevista, ou seja, a 

disponibilidade do entrevistado em fornecer a 

entrevista, que deverá ser marcada com 

antecedência para que o pesquisador se 

assegure de que será recebido. 

d) As condições favoráveis que possam garantir ao 

entrevistado o segredo de suas confidências e 

de sua identidade. 

e) A preparação específica que consiste em 

organizar o roteiro ou formulário com as 

questões importantes. 

 

 

É a Entrevista centrada em técnicas visuais, isto é, 

existe a utilização de recursos visuais onde o 

entrevistador pode mostrar: cartões, fotos, filmes, etc 

ao informante. Esta técnica permite evitar respostas 

diretas e é utilizada para aprofundar informações 

sobre determinado grupo ou local: 

a) Entrevista Projetiva 

b) Entrevista Semi-Estruturada 

c) Entrevista com Grupos Focais 

d) História de Vida 

e) Entrevista Aberta 

 

 

 

 

É uma relação harmoniosa, tranqüila e serena, 

determinada e significada pela empatia. Trata-se de 

uma relação cordial, afetuosa, de confiança, de 

apreço e respeito mútuo, relação eminentemente 

humana: 

 

a) Transferência 

b) Contra – Transferência 

c) Estima 

d) Catarse 

e) Rapport 

 

 

 

 

São Atitudes Básicas ou fundamentais por parte do 

Entrevistador, EXCETO: 
 

a) Saber escutar 

b) Não assumir um ar de superioridade 

c) Priorizar a Percepção Seletiva 

d) Sincero afeto, respeito e interesse 

e) Atitude de atenção cuidadosa 

 

 

 

 

Sobre a Teoria Psicossocial é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

 

a) Considera que em cada estágio de 

desenvolvimento possui um conflito 

b) Inclui a influência do Social para o 

desenvolvimento 

c) Focaliza a importância da Sexualidade 

d) Aborda sobre Gerador de Potencialidades 

(virtudes) 

e) Aponta o Desenvolvimento como um processo 

vital 

 

 

 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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O Desenvolvimento, de acordo com Piaget está 

dividido em quatro fases. Durante a fase do Pré-

operatório (2- 7 anos), há o desenvolvimento da 

linguagem. São conseqüências desse 

desenvolvimento para a vida mental, EXCETO: 

a) Socialização da ação com troca entre os 

indivíduos 

b) Desenvolvimento do Pensamento 

c) Finalismo (Porquês) 

d) Organização das percepções e hábitos 

e) Desenvolvimento da intuição 

 

 

 

 

 

De acordo com a perspectiva Sócio-histórica de 

Vygotsky, é definido (a) pelos problemas que a 

criança consegue resolver com o auxílio de pessoas 

mais experientes: 

 

a) Zona de Desenvolvimento Proximal 

b) Nível de Desenvolvimento Real 

c) Interacionismo 

d) Nível de Desenvolvimento Efetivo 

e) Nível de Desenvolvimento Potencial 

 

 

 

 
 

Estrutura típica do indivíduo, sua maneira 

estereotipada de agir e reagir. Seu conceito 

orgonômico é funcional - biológico, e não um 

conceito estático, psicológico ou moralista: 
 

a) Recalque 

b) Caráter 

c) Neurose 

d) Couraça Muscular 

e) Anorgania 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem como objetivo levar o indivíduo ao 

desenvolvimento, à facilitação do crescimento 

pessoal e a ser responsável por seus atos, por suas 

escolhas, por sua vida, sem ser dependente de 

outras pessoas, pois nesta abordagem, como em 

outras, acredita-se que o homem é dotado de um 

potencial para mudança: 

 

a) Cognitivo Comportamental 

b) Gestalt-Terapia 

c) Abordagem Fenomenológica 

d) Psicanálise 

e) Abordagem Sistêmica 

 
 

 

 

 

De acordo com a abordagem Psicanalítica, sobre 

Mecanismos de Defesa, relacione as colunas abaixo 

e assinale a alternativa correta: 

 

( A ) Sublimação       

( B ) Repressão         

( C ) Negação            

( D ) Supressão   

(E) Formação Reativa      

(     ) Mecanismo Consciente 

(     ) Sentimentos Opostos 

(     ) Enlutamento 

(     ) Afasta da Consciência Memórias Desagradáveis 

(     )Transformar desejos não possíveis em possíveis                                                               

a) B – C- D- E- A 

b) A- C- D- B- E 

c) E- A- D- B- C 

d) E- D- C- A- B 

e) D- E- C- B- A  

 

 

 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

http://www.org2.com.br/gloswr.htm#funcionalismo
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De acordo com Freud, é uma situação que oferece 

ao Analista uma grande liberdade de escuta com 

uma ausência de focalização, que permitia melhor 

compreender o paciente na sua globalidade: 

a) Discurso Associativo 

b) Libido 

c) Catarse 

d) Atenção Flutuante 

e) Hipnose 

 

 

 

 

De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, são deveres fundamentais do mesmo: 

 

a) Assumir responsabilidades profissionais por 

atividades para as quais esteja capacitado 

pessoal, teórica e tecnicamente, incluindo áreas 

de atuação de outros profissionais de uma 

equipe multidisciplinar. 

b) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 

condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, 

conhecimentos e técnicas reconhecidamente 

fundamentados na ciência psicológica, na ética e 

na legislação profissional. 

c) Informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos, omitindo o que for necessário para 

a tomada de decisões, que afetem o usuário ou 

beneficiário. 

d) Orientar a quem de direito sobre os 

encaminhamentos apropriados, a partir da 

prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 

os documentos pertinentes, ao bom termo do 

trabalho, que forem solicitados, apenas em caso 

de ordem judicial. 

e) Zelar para que a comercialização, aquisição, 

doação, empréstimo, guarda e forma de 

divulgação do material privativo do psicólogo, 

sejam feitas independentes dos princípios do 

Código de ética. 
 

 

 

Em Psicopatologia, são aspectos importantes na 

determinação de uma associação entre 

características, que indiquem uma possível relação 

de causalidade, EXCETO: 

a) Plausibilidade 

b) Temporalidade 

c) Força de Associação 

d) Dose-Resposta 

e) Retroação 

 

 

É capaz de constatar o histórico dos sinais e 

sintomas que o paciente apresenta ao longo da sua 

vida, seus antecedentes pessoais e familiares, assim 

como de sua família e meio social: 

a) Anamnese 

b) Exame Psíquico 

c) Avaliação neurológica 

d) Percepção Clínica 

e) Intervenção Psicopatológica 

 

 

São perspectivas do Behaviorismo, EXCETO: 

a) Realizar testes de hipótese de preferência com 

grupo controle. 

b) Aderir ao evolucionismo biológico, pautando-se 

na introspecção. 

c) Adotar o determinismo materialístico.  

d) Usar procedimentos objetivos na coleta de 

dados.  

e) Realizar experimentação, estudando o 

comportamento por si mesmo.  

 

 

A Psicoterapia breve é baseada fundamentalmente: 

a) Na introspecção subjetiva alterada  

b) No Foco, Atividade e planejamento 

c) Na ascensão de sentimentos previamente 

recalcados 

d) No determinismo e causalidade do sofrimento 

psíquico 

e) Nas associações entre causa e mudança de 

comportamento. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Sobre Desenvolvimento Sustentável, analise os itens 

abaixo: 

I- Procura rever padrões insustentáveis de consumo 

e minorar as desigualdades sociais. 

II- Sugere que se reaproveitem embalagens, 

plásticos e vidros. 

III- Cuida para que os eventuais resíduos provoquem 

degradação ao meio ambiente. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

 

 

A cerca das discussões sobre a camada Pré- Sal, no 

Brasil, pode se afirmar que o Regime de Exploração 

por Concessão apresenta a (s) seguinte (s) 

característica (s): 

 

a) Geralmente é utilizado em contexto de alto risco  

b) Recompensa à etapa de exploração  

c) Conta com a presença de uma Empresa 

Nacional de Petróleo (NOC), não mandatória 

d) Proporciona Benefícios para o governo através 

de royalties, licenças e impostos 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

 
 

O Código de Trânsito Brasileiro tem se configurado 

como um conteúdo de grande discussão na 

atualidade, principalmente, pela grande incidência de 

acidentes com vítimas fatais. Sobre a Prática do 

homicídio culposo na direção de veículo automotor 

analise os itens abaixo: 

I- As penas podem ser; detenção, de dois a quatro 

anos, e suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor. 

II- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo em faixa de pedestres ou na 

calçada. 

III- A pena é aumentada de um terço à metade, se o 

agente praticá-lo sem possuir Permissão para Dirigir 

ou Carteira de Habilitação. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 
 

 

 

Sobre Aquecimento Global analise os itens abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O Aquecimento Global está ocorrendo em 

função do aumento da emissão de gases 

poluentes, principalmente, derivados da queima 

de combustíveis fósseis (gasolina, diesel, etc), 

na atmosfera. 

II. Os gases formam uma camada de poluentes, de 

fácil dispersão, causando o famoso Efeito 

Estufa. 

III. Embora este fenômeno ocorra de forma mais 

evidente nas grandes cidades, já se verifica suas 

conseqüências em nível global. 

a) Apenas o item I está correto 

b) Apenas os itens I e II estão corretos 

c) Apenas os itens I e III estão corretos 

d) Apenas os itens II e III estão corretos  

e) Todos os itens estão corretos 

 

 

Significa uma visão empreendedora que se 

preocupa com a necessidade de geração de lucro 

sem colocá-lo como um fim em si mesmo, buscando 

assim, um meio para se atingir um desenvolvimento 

sustentável, com mais qualidade de vida: 

a) Seguridade Social 

b) Altruísmo 

c) Garantia Social 

d) Responsabilidade Social 

e) Organização Sustentável 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

http://www.todabiologia.com/ecologia/aquecimento_global.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gases_poluentes.htm
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/gasolina.htm
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
http://www.suapesquisa.com/efeitoestufa
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O Instituto de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, está implantando 02 (dois) projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária no município de 

Nova Colinas – MA, sendo o P. A. Gleba Serra I e o 

P. A. Gleba Serra II, nos mesmos estão sendo 

organizados as moradias em 03(três) núcleos 

habitacionais, nas seguintes localidades:  

a) Coco, Jurubeba e Barras; 

b) Jurubeba, Samambaia e Macaúba; 

c) Samambaia,  Baixão e Macaúba; 

d) Jurubeba, São Joaquim e Catarina; 

e) Barra Verde, São Bento e Samambaia.          

                                                                                                    

 

 

A hidrografia do município de Nova Colinas é 

constituída de vários rios, ribeirão, córregos e 

riachos perenes, dentre estes, os de nome 

popularmente conhecido, Riacho Fundo, Riacho 

Capote e Riacho Vamos Vê.  Das localidades abaixo 

relacionadas respectivamente, quais delas são 

banhadas pelos Riachos e córregos acima 

mencionados?    

a) Jurubeba, Barra Verde e Porteiras; 

b) Baixão, São Bento e Vagem; 

c) Puçá, Barra Verde e São Bento; 

d) São Bento, São Joaquim e Brejão; 

e) Picos, Puçá e Coco dos Neves.           

 

                                                                                                 

 

O município de Nova Colinas, limita-se com os 

municípios de Balsas, Riachão e Fortaleza dos 

Nogueiras, em alguns trechos dos referidos  limites 

os mesmos tem  limites naturais com o município de  

Nova Colinas, sendo Rios, Ribeirão, Riachos e 

Córregos; Assim sendo, podemos afirmar que  em 

relação aos limites com Nova Colinas,  a alternativa 

correta abaixo é: 

 

a) O Riacho Picos e o Riacho Mosquito são limites 

naturais com o município de Fortaleza dos 

Nogueiras. 

b) O Riacho Picos e o Ribeirao Cocal são limites 

naturais com o município de Balsas.  

c) O Riacho Mosquito e o Rio Cachoeira são limites 

naturais com Fortaleza dos Nogueiras. 

d) Ribeirao Cocal e o Rio Macapá são limites 

naturais com o município de Riachao. 

e) Ribeirão Cocal e o Riacho Picos são limites 

naturais com o município de Riachão. 

 

 

A Câmara municipal de vereadores de Nova Colinas 

é composta de 09 (nove) vereadores, dentre os 

nomes dos vereadores abaixo relacionados, quais os 

que estão exercendo  mandatos eletivos  desde a 1ª 

(primeira) legislatura.  

 

a) Eliezer Pinheiro, Adelson Ribeiro dos Santos e 

Antonio Alves da Costa. 

b) José de Ribamar R. Ribeiro, Maria Aparecida S. 

Costa e James Dean C. Coelho. 

c) Antonio Alves da Costa, James Dean C. Coelho 

e Eliezer Pinheiro. 

d) Adelson Ribeiro dos Santos, James Dean C. 

Coelho e Jose de Ribamar R. Ribeiro.  

e) James Dean C. Coelho, Maria Aparecida S. 

Costa e Antonio Alves da Costa.        

 

 

 

Após a emancipação do município de Nova Colinas, 

muitas obras foram construídas, visando a melhorar 

a qualidade de vida de seus habitantes, dentre 

estas, podemos citar a pavimentação da estrada 

(rodovia) que liga Nova Colinas a Fortaleza dos 

Nogueiras, a qual tem a denominação e extensão 

respectivamente de: 

a) MA-006 / 18 Km 

b) MA-138 / 21 Km 

c) MA-135 / 19 Km 

d) MA-132 / 20 Km 

e) MA-136 / 22 Km 
 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




