
 

CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
 

PROVA OBJETIVA: 24 de junho de 2012 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

Cargo: 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 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua Portuguesa, 15 
de Noções de Informática, 10 de Legislação e 20 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 8:00h e término às 12:00h (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 60. 
 

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. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Castanhal, o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012-PMC.  

 
 

Boa prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO “NÓS, QUE RESISTIMOS AOS CELULARES”,  

ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 15. 
 

Nós, que resistimos aos celulares 
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Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular. 
Quando preciso usar um, uso o da minha mulher. Mas segurando-o como se fosse um 
grande inseto, possivelmente venenoso, desconhecido da minha tribo. 

Eu não saberia escolher a musiquinha que o identifica. Aquela que, quando toca, 
a pessoa diz “é o meu!”, e passa a procurá-lo freneticamente, depois o coloca no ouvido, 
diz “alô” várias vezes, aperta botões errado, desiste e desliga, para repetir toda a função 
quando a musiquinha toca outra vez. 

Não sei, a gente escolhe a musiquinha quando compra o celular? 
— Tem aí um Beethoven? 
— Não. Mas temos as quatro estações do Vivaldi. 
— Manda a primavera. 

Porque a musiquinha do seu celular também identifica você. Há uma enorme 
diferença entre uma pessoa cujo celular toca, digamos, “Take five” e uma cujo celular toca 
Wagner. Você muitas vezes só sabe com quem realmente está quando ouve o seu celular 
tocar, e o som do seu celular diz mais a seu respeito do que você imagina. [...] 

Sei que alguns celulares ronronam e vibram, discretamente, em vez de 
desandarem a chamar seus donos com música. Infelizmente, os donos nem sempre 
mostram a mesma discrição. 

Não é raro você ser obrigado a ouvir alguém tratando de detalhes da sua 
intimidade ou dos furúnculos da tia Djalmira a céu aberto, por assim dizer. 

É como o que nos fazem os fumantes, só que em vez do nosso espaço aéreo ser 
invadido por fumaça indesejada, é invadido pela vida alheia. Que também pode ser tóxica. 

Não dá para negar que o celular é útil, mas no caso a própria utilidade é 
angustiante. O celular reduziu as pessoas a apenas extremos opostos de uma conexão, 
pontos soltos no ar, sem contato com o chão. Onde você se encontra tornou-se 
irrelevante, o que significa que em breve ninguém mais vai se encontrar. 

E a palavra “incomunicável” perdeu o sentido. Estar longe de qualquer telefone 
não é mais um sonho realizável de sossego e privacidade — o telefone foi atrás. 

Não tenho a menor ideia de como funciona o besouro maldito. E chega um 
momento em que cada nova perplexidade com ele torna-se uma ofensa pessoal, ainda 
mais para quem ainda não entendeu bem como funciona a torneira. 

Ouvi dizer que o celular destrói o cérebro aos poucos. Nos vejo — os que não 
sucumbiram, os últimos resistentes — como os únicos sãos num mundo imbecilizado pelo 
micro-ondas de ouvido, com os quais as pessoas trocarão grunhidos pré-históricos, 
incapazes de um raciocínio ou de uma frase completa, mas ainda conectados. Seremos 
poucos mas nos manteremos unidos, e trocaremos informações. Usando sinais de 
fumaça. 

                                            Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2012/05/03/nos-que-resistimos-aos-celulares-443194.asp>. 

                                                                                                                                                                                                  Acesso em: 9 maio 2012. 

 
 

 

 

01 O texto de Luis Fernando Veríssimo é 
(A) descritivo, pois nele se descreve o perfil dos usuários de celular. 
(B) dialogal, pois nele se estabelece uma interação entre usuários de telefone. 
(C) opinativo, visto que o autor expõe sua opinião pessoal acerca do celular. 
(D) injuntivo, visto que tem como propósito levar os usuários de celular a manterem-se unidos. 
 
02 O tema central do texto é o(a) 
(A) radiação de aparelhos eletrônicos. 
(B) resistência ao uso do telefone celular. 
(C) discrição das pessoas ao falarem ao celular. 
(D) importância da telecomunicação, particularmente do celular. 
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03 O fragmento de texto em que o autor não expressa seu sentimento em relação ao telefone celular 
é:  
(A) “a própria utilidade é angustiante" (linhas 23-24). 
(B) “Não tenho e nunca terei um telefone celular” (linha 1). 
(C) “segurando-o como se fosse um grande inseto, possivelmente venenoso” (linhas 2-3). 
(D) “Seremos poucos mas nos manteremos unidos, e trocaremos informações” (linhas 35-36). 
 
04 Segundo o autor, os que resistiram ao celular 
(A) são sensatos e equilibrados. 
(B) trocarão grunhidos pré-históricos. 
(C) têm pouca inteligência e pouco juízo. 
(D) apresentam dificuldade de entendimento. 
 
05 A expressão que não é uma referência ao telefone celular é  
(A) “grande inseto” (linha 3). 
(B) “besouro maldito” (linha 29). 
(C) “sinais de fumaça” (linhas 36-37). 
(D) “micro-ondas de ouvido” (linha 34). 
 
06 O diálogo a respeito da compra da música do celular (linhas 9-11)  
(A) imprime um tom polêmico no texto. 
(B) expressa uma ironia do autor diante da questão. 
(C) revela o motivo pelo qual o autor sucumbiu ao celular. 
(D) serve de fundamento à ideia de que é difícil manusear um celular. 
 
07 O autor não refere uma razão que explica sua posição em 
(A) “Ouvi dizer que o celular destrói o cérebro aos poucos” (linha 32). 
(B) “Infelizmente, os donos nem sempre mostram a mesma discrição” (linhas 17-18). 
(C) “O celular reduziu as pessoas a apenas extremos opostos de uma conexão” (linha 24). 
(D) “Não sucumbi ao telefone celular. Não tenho e nunca terei um telefone celular” (linha 1). 
 
08 Não seriam respeitadas as ideias desenvolvidas no texto, caso se substituísse 
(A) “possivelmente” (linha 3) por “talvez”. 
(B) “quando compra” (linha 8) por “ao comprar”. 
(C) “aos poucos” (linha 32) por “excepcionalmente”. 
(D) “cujo celular toca” (linha 13) por “que tem um celular que toca”. 

 
09 Em “e passa a procurá-lo freneticamente, depois o coloca no ouvido, diz ‘alô’ várias vezes, aperta 
botões errado desiste e desliga, para repetir toda a função quando a musiquinha toca outra vez” (linhas 
5-7), há, entre as ações, uma relação de 
(A) sucessão de fatos interdependentes. 
(B) alternância entre ocorrências semelhantes. 
(C) causalidade entre os fatos que se sucedem. 
(D) simultaneidade de ocorrências independentes. 
 
10 A justificativa para o uso das aspas é adequada em: 
(A) As aspas em “Take five” (linha 13) indicam apelido. 
(B) As aspas em “é o meu!” (linha 5) sinalizam uma citação. 
(C) Em “alô” (linha 6), as aspas destacam um novo uso do termo. 
(D) Em “incomunicável” (linha 27), as aspas indicam uma impropriedade lexical. 
 
11 Em “cada nova perplexidade com ele torna-se uma ofensa pessoal” (linha 30), o verbo “tornar-se” 
deveria flexionar-se no plural caso se substituísse o elemento sublinhado por 
(A) “as reações de perplexidade”. 
(B) “a perplexidade diante das novidades”. 
(C) “o fato de as pessoas ficarem perplexas”. 
(D) “muitas pessoas percebem que a perplexidade”. 
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12 A figura de linguagem está classificada incorretamente em: 
(A) “Tem aí um Beethoven” (linha 9) – metonímia. 
(B) “alguns celulares ronronam” (linha 16) – catacrese. 
(C) “como funciona o besouro maldito” (linha 29) – metáfora. 
(D) “o som do seu celular diz mais a seu respeito do que você imagina” (linha 15) – ironia. 
 
13 Quanto aos recursos de coesão textual, é falso afirmar que o(a) 
(A) conjunção “quando” (linha 8) indica tempo. 
(B) pronome “cujo” (linha 13), nas duas ocorrências, é uma menção a “pessoa” (linha 13). 
(C) pronome “o” (linha 2), em suas duas ocorrências, refere-se a “telefone celular” (linha 2). 
(D) locução “ainda mais” (linhas 30-31) introduz uma condição em relação à ideia expressa 

anteriormente. 
 

14 Em relação à norma culta, há desvio de colocação pronominal em 
(A) “a musiquinha que o identifica” (linha 4). 
(B) “e passa a procurá-lo freneticamente” (linha 5). 
(C) “É como o que nos fazem os fumantes” (linha 21). 
(D) “Nos vejo — os que não sucumbiram, os últimos resistentes” (linhas 32-33). 

 
15 Quanto aos fatos gramaticais da língua, é falso afirmar que 
(A)  o verbo “desandar” (linha 17) é intransitivo e significa “descambar”. 
(B) o autor empregou a palavra “errado” como advérbio em “aperta botões errado” (linha 6). 
(C)  o pronome “Aquela” (linha 4) poderia ser substituído, sem prejuízo para o sentido e a correção, pelo 

pronome “a”. 
(D) o autor deveria ter colocado entre vírgulas o trecho “em vez do nosso espaço aéreo ser invadido 

por fumaça indesejada” (linhas 21-22). 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16  O programa que permite a comunicação telefônica via internet, sendo distribuído gratuitamente, 
sem custo, ao usuário (Freeware) é o 
(A) Notepad. 
(B) Access. 
(C) Skype. 
(D) Telnet. 
 
17 O modelo de conector de placa de vídeo __________ é um padrão de mercado, uma vez que as 
placas de vídeo que possuem esse modelo possibilitam melhor qualidade de imagem. 
- A palavra que preenche a lacuna acima é a 
(A) DVI . 
(B) VGA. 
(C) MDA. 
(D) SGA. 
 
18 O Painel de Controle do Windows 7 apresenta diversas categorias de opções, exceto: 
(A) Sistema e Segurança. 
(B) Rede e Internet. 
(C) Facilidade de Acesso. 
(D) Organização de Pastas. 
 
19 O recurso do Windows 7, que permite desligar o computador, conservando o seu estado atual de 
uso, com o objetivo de retornar ao estado que ele estava antes do seu desligamento é chamado de  
(A) Suspensão. 
(B) Hibernação. 
(C) Reinicialização. 
(D) Congelamento. 
 
20  Numa determinada planilha no Microsoft Office Excel 2010, o usuário insere nas células A1, A2, A3, 
A4 os respectivos valores (2, 3, 5, 8). Após a operação anterior, o usuário escreve a seguinte fórmula na 
célula A5:  

      
                                                    

- O resultado obtido após a inserção da fórmula na célula A5 é 
(A) 14.  
(B) 40. 
(C) 20. 
(D) 10. 
 
21 Os __________ são códigos desenvolvidos para esconder outros vírus e que dificultam a sua 
eliminação pelos sistemas de antivírus.  
(A) Worms. 
(B) Rootkits. 
(C) Vírus de Macro. 
(D) Keylogger. 
 
22 Os __________ são sites nos quais é possível publicar elogios, críticas, notícias, opiniões, etc., e 
que possuem uma estrutura de texto formada por pequenos parágrafos dispostos cronologicamente. 
(A) Downloads.  
(B) Trial.  
(C) Odir. 
(D) Blogs. 
 
 
 
 
 

=soma(A1:A3) * 2 
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23 Os sistemas de comunidades sociais virtuais são formados de redes entre profissionais de diversas 
áreas para a troca de interesses ligados às áreas profissional e acadêmica. Nessa categoria se 
enquadra o serviço 
(A) LinkedIn.  
(B) iLocal. 
(C) MapLink. 
(D) Lycos. 
 
24 Categoria de impressora utilizada na área de arquitetura e engenharia para a impressão em alta 
qualidade e precisão de grandes desenhos e plantas:  
(A) matricial. 
(B) laser. 
(C) Plotadora. 
(D) Transferência Térmica. 
 
25 Distribuído para uso experimental, o programa pode ser utilizado gratuitamente por um determinado 
período; após o prazo estabelecido, o usuário deve comprar a licença de uso ou desinstalar o referido 
programa. Trata-se de um programa classificado como  
(A) Adware.  
(B) Shareware. 
(C) Peopleware. 
(D) Middleware. 
 
26  O vírus que infecta tanto os arquivos de programas como os setores de boot, tornando-o muito mais 
eficaz na tarefa de se espalhar e mais difícil de ser detectado e removido é o 
(A) Multipartite. 
(B) Macro. 
(C) Metamórfico. 
(D) Arquivo.  
 
27  Tipo de Scanner utilizado para trabalhos que exigem digitalizações rápidas e imagens com ótima 
definição:  
(A) Scanner de Mão. 
(B) Scanner de Mesa. 
(C) Scanner Cilíndrico. 
(D) Scanner Microfilme. 
 
28  A tecla do teclado padrão ABNT2 que, no ambiente Windows, tem a finalidade de capturar a 
imagem que está sendo mostrada no monitor e transferi-la como uma figura para a área de 
transferência, podendo ser inserida por meio da ação “colar” (Ctrl + V) para aplicativos que manipulam 
imagens é a 
(A) Print Screen. 
(B) Scroll Lock. 
(C) Alt GR. 
(D) F8. 
 
29 O procedimento utilizado para limpar (apagar) o conteúdo de um disco (arquivos programas, 
pastas), preparando-o para uma nova gravação é o 
(A) Copiar. 
(B) Formatar. 
(C) Deletar. 
(D) Mover. 
 
30 No Windows Explorer 6, o usuário precisa renomear um arquivo denominado 
concursopublico.bmp, utilizando para isto um único caractere. O arquivo abaixo que contém um 
caractere inválido para a formação do nome de arquivo é 
(A) concurso%publico.bmp 
(B) concurso@publico.bmp 
(C) concurso#publico.bmp 
(D) concurso|publico.bmp 
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LEGISLAÇÃO 

 
31  De acordo com a Lei Orgânica do Município de Castanhal, é vedado ao município 
(A) fiscalizar pesos e medidas. 
(B) exigir ou aumentar tributos sem que a Lei o estabeleça. 
(C) priorizar o atendimento das demandas da sociedade civil nas áreas de educação, saúde, transporte, 

moradia, abastecimento, lazer e assistência social. 
(D) adquirir bens, inclusive mediante desapropriação. 
 
32  Cabe ao Prefeito Municipal nomear e exonerar o Administrador Distrital, desde que o escolhido seja 
morador do distrito há mais de 
(A) dez anos. 
(B) cinco anos.  
(C) oito anos. 
(D) uma década. 
 
33 A Prefeitura e a Câmara são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 
__________, certidões de atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fins de direito 
determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua 
expedição. 
(A) quinze dias. 
(B) cinco dias úteis. 
(C) cinco dias.  
(D) sete dias.  
 
34  Sobre os bens municipais, é correta a seguinte afirmativa: 
(A) Cabe à Câmara de vereadores a administração dos bens municipais, respeitada a competência da 

Prefeitura quanto àqueles utilizados em seus serviços. 
(B) Deverá ser feita semestralmente a conferência da escrituração patrimonial com os bens existentes 

e, na prestação de contas de cada exercício, incluído o inventário de todos os bens municipais. 
(C) Nenhum servidor será dispensado, transferido, exonerado ou terá aceito o seu pedido de 

exoneração ou rescisão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens patrimoniais da 
Prefeitura ou da Câmara ateste que o mesmo devolveu os bens móveis do município que estavam 
sob sua guarda. 

(D) São alienáveis os bens imóveis públicos, edificados ou não, utilizados pela população em atividades 
de lazer, esporte e cultura, os quais somente poderão ser utilizados para outros fins se o interesse 
público o justificar, e mediante autorização legislativa. 

 
35  Acerca dos deficientes, consta na Lei Orgânica do Município de Castanhal que  
(A) à mãe servidora pública municipal com seis (6) horas diárias de jornada que tenha sob sua guarda 

um filho portador de alguma dessas necessidades é assegurada a redução de duas (2) horas diárias 
na jornada de trabalho.  

(B) à mãe servidora pública municipal com oito (8) horas diárias de jornada que tenha sob sua guarda 
um filho portador de alguma dessas necessidades é assegurada a redução de duas (2) horas diárias 
na jornada de trabalho. 

(C) no caso de necessidades exclusivamente físicas, são assegurados, além dos direitos gerais 
instituídos, os tratamentos especiais necessários à compensação de sua deficiência. 

(D) seu atendimento educacional é assegurado pelo Município preferencialmente em rede especial de 
ensino. 

 
36  Além dos princípios contidos no artigo 206 da Constituição Federal, é dever do Município para com 
a educação a garantia de  
(A) obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
(B) valorização dos profissionais do ensino, com a garantia de plano de carreira para o magistério 

público e privado. 
(C) ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 
(D) ensino fundamental obrigatório e gratuito, prioritariamente aos que a ele tiverem acesso na idade 

própria. 
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37  Em relação ao idoso, é correto afirmar que 
(A) o município instaurará e divulgará programas de construção ou melhoria de moradias para idosos 

que vivem sozinhos, independente de sua situação econômica, de modo a aumentar seu conforto e 
segurança. 

(B) o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Direito do Idoso, composto em sua maioria por 
membros da prefeitura, foi criado com a finalidade de elaborar e supervisionar a política específica 
para esse seguimento. 

(C) o Município e a sociedade em geral têm o dever de defender e amparar os direitos das pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta e cinco (65) anos, assegurando sua participação na comunidade 
e viabilizando viverem com dignidade e bem-estar. 

(D) o Município e a sociedade em geral têm o dever de defender e amparar os direitos das pessoas com 
idade igual ou superior a sessenta  (60) anos, assegurando-lhes a participação na comunidade e 
viabilizando viverem com dignidade e bem-estar. 

 
38 As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo ____________, exceto as 
declaratórias de efetivo exercício do Prefeito, que serão fornecidas pelo ____________. 
 
- As lacunas acima se completam corretamente com os termos 
(A) Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura; e Presidente da Câmara. 
(B) Chefe do Poder Executivo; e Vice-Prefeito. 
(C) Vice-Prefeito; e Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura. 
(D) Presidente da Câmara; e Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura. 
 
39  Após __________ de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude de concurso público 
é considerado estável. 
 
- A lacuna acima se completa corretamente com o termo 
(A) dois anos. 
(B) três anos. 
(C) um ano. 
(D) seis meses. 
 
40 Obedecida a legislação estadual, a alteração da divisão administrativa do Município de Castanhal 
somente poderá ser feita __________, no ano anterior ao das Eleições Municipais. 
 
- A lacuna acima se completa corretamente com o termo 
(A) de dois em dois anos. 
(B) anualmente. 
(C) de cinco em cinco anos. 
(D) quadrienalmente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41  Para que se possa compreender e intervir melhor em uma organização, faz-se necessário 
(A) compreender as peculiaridades da organização, levando em consideração o aspecto do 

individualismo presente na mesma. 
(B) investigar e estudar sua cultura e clima organizacional, considerando o contexto histórico e cultural 

em que ela está inserida. 
(C) refletir sobre a importância da interação entre diferentes profissionais, desconsiderando as 

dificuldades encontradas em trabalhar com um grupo muitas vezes completamente heterogêneo. 
(D) salientar que as organizações, muitas vezes, estão inseridas em contexto diferentes, principalmente 

no aspecto social. 
 
42  A cultura organizacional é o conjunto de 
(A) valores, conhecimentos e costumes ligados a uma visão fragmentada do mundo, em que a 

organização é considerada um organismo vivo, em constante movimento. 
(B) crenças e tecnologias resultantes da interação dos elementos da cultura, como preconceitos, caráter 

e tecnologia. 
(C) valores que retrata o grau de satisfação material, imaterial e emocional das pessoas no trabalho. 
(D) valores, crenças e tecnologias que mantêm unidos os mais diferentes membros, de todos os 

escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações do cotidiano, metas e objetivos. 
 
43  Com relação à socialização organizacional, é correto afirmar que se trata de um 
(A) processo pelo qual o indivíduo aprende valores e normas de comportamentos esperados que 

permitem a ele participar como membro de uma organização. 
(B) esforço de treinamento específico para o trabalho, onde as pessoas se voltam para o domínio do 

seu individualismo e singularidade. 
(C) conjunto de padrões explícitos e implícitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao longo 

do tempo, modelos que se constituem em característica própria de cada empresa. 
(D) conjunto de valores e crenças que retrata o grau de satisfação material e emocional das pessoas no 

trabalho.  
 
44  O processo de socialização pode ser definido como a indução abrangente e consistente de um 
indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de parte dela. Nesse sentido, a primeira socialização 
na qual o indivíduo, ao longo da infância, torna-se membro da sociedade chama-se socialização 
(A) secundária. 
(B) terciária. 
(C) primária. 
(D) motivacional. 
 
45  Vive-se uma época de crise mundial, de transformações de natureza econômica, social e política. 
Na luta pela sobrevivência e por realização profissional, observa-se cada vez mais uma centralidade do 
trabalho na vida dos trabalhadores, em detrimento do tempo de lazer. Além disso, novas formas de 
organização do trabalho e a precarização do mesmo, e novas tecnologias trazem o temor do 
desemprego e a intensificação do trabalho, situações que podem favorecer a saúde ou a doença. 
Analisando a inter-relação entre saúde mental e trabalho, deve-se considerar dois aspectos, que são: 
(A) estresse e distúrbios psíquicos. 
(B) desgaste físico e motivação. 
(C) experiência e saúde.  
(D) motivação e estresse. 
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46  A saúde do trabalhador propõe uma nova forma de compreensão das relações entre trabalho e 
saúde e novas práticas de atenção à saúde dos trabalhadores e intervenção nos ambientes de trabalho. 
Com relação a essa afirmativa, é correto afirmar que torna-se importante 
(A) compreender os problemas de saúde à luz das condições e dos contextos de trabalho, sendo 

necessário adotar medidas de promoção, prevenção e proteção à saúde.   
(B) aconselhar trabalhadores “estressados” de que não é necessária a psicoterapia individual e o 

relaxamento.  
(C) utilizar a metodologia de levantamento dos fatores de riscos e não riscos, bem como os dados 

médicos sobre o adoecimento.  
(D) atuar no contexto das organizações empresariais, procurando sempre o fortalecimento do 

adoecimento da organização. 
 
47  De acordo com o Código de Ética Profissional, o psicólogo deve  
(A) trabalhar visando promover a saúde dos trabalhadores e os objetivos organizacionais.  
(B) considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as 

suas atividades profissionais, sem se posicionar.  
(C) utilizar os testes psicológicos, de acordo com a Resolução do Conselho Regional de Psicologia – 

CRP – e observar a não fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas.  
(D) informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário.  

 
48  A Psicologia Organizacional estuda a cultura organizacional por considerar que ela é determinante 
para o desempenho individual, para a satisfação no trabalho e para a produtividade da empresa. Nessa 
perspectiva, é correto afirmar que  
(A) as organizações possuem padrões distintos de sentimentos e crenças coletivos que pouco 

interferem nos membros do grupo.  
(B) é necessária cautela ao analisar os valores percebidos pelos empregados como sendo  

característicos da empresa, pois estes pouco auxiliam na compreensão de como os objetivos gerais 
da mesma são captados pelos seus membros.   

(C) os principais componentes de uma organização são os papéis, as normas e os valores.   
(D) para evitar conflitos, é necessário confrontar as metas e os interesses do indivíduo e da empresa 

que a constitui. 
 
49  Sobre os passos existentes em um processo psicodiagnóstico, é correto afirmar que  
(A) o planejamento do psicodiagnóstico não exige um plano de avaliação, no qual se identificam os 

instrumentos e recursos possíveis para se estabelecer uma relação entre as perguntas iniciais e as 
possíveis respostas. 

(B) no plano de avaliação, para se definir a ordem da bateria de testes, deve-se levar em conta, dentre 
outros aspectos, a ansiedade que cada teste proporciona.   

(C) o tipo de comunicação dos resultados a ser realizado ao final da avaliação depende apenas do fato 
de o avaliado ser um adulto ou uma criança. 

(D) quando se estabelece um contrato para a realização do psicodiagnóstico, não é necessário prever o 
tempo que a avaliação ocupará; faz-se uma previsão para que o paciente possa se planejar. 

 
50 Um terapeuta com impulsos agressivos latentes pode interpretar em seu paciente conflitos 
agressivos desproporcionais à importância real que possui. Essa atitude do terapeuta se constitui em 
(A) mera projeção.   
(B) manifestação de contratransferência.   
(C) manifestação de preconceito.  
(D) manifestação de incompetência do terapeuta.  
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51  Quanto aos fundamentos da Terapia Analítico-Comportamental, é correto afirmar que  
(A) além do Behaviorismo radical de Skinner, essa terapia também sofreu influências da teoria de 

Rogers. 
(B) o questionamento socrático é um recurso usado pelo terapeuta para modificar o repertório 

comportamental do paciente.  
(C) o processo terapêutico analítico-comportamental pode ser dividido em 3 etapas didaticamente: 

inicial, intermediária (de intervenção) e terminal.    
(D) a análise funcional é utilizada no trabalho do terapeuta analítico-comportamental para observar o 

comportamento emocional do paciente.   
 
52  Como parte dos muitos sistemas de psicoterapia que emergiram nos EUA após a Segunda Grande 
Guerra, Frederick S. Perls fundou, em 1952, o Instituto Nova-Iorquino de Gestalt-terapia. Com relação a 
essa terapia, é correto afirmar que  
(A) as principais influências teóricas da Gestalt-Terapia foram a Psicanálise, a Psicologia da Gestalt, o 

Existencialismo e a Terapia Comportamental de Skinner. 
(B) na Gestalt-Terapia, a concepção do todo é abandonada em face de uma maior valorização das 

singularidades do sujeito como um ser único.  
(C) a ênfase da terapia se dá sobre os conteúdos infantis, o que se configura uma reminiscência da 

influência psicanalítica de Freud sobre o trabalho clínico da Gestalt.  
(D) na Gestalt-terapia, há uma grande preocupação com a forma, uma consequência natural da 

orientação fenomenológica herdada por Perls.  
 
53  Carl Rogers foi um dos primeiros psicólogos americanos a se tornar psicoterapeuta. Rogers já 
trabalhava como psicólogo clínico desde os anos 30, mas foi apenas nos anos 50 que ele estabeleceu 
um modelo próprio de terapia que ficou conhecida como Terapia Centrada na Pessoa (cliente). Com 
base nas idéias de Rogers sobre a psicoterapia, indique qual das sentenças abaixo está correta.  
(A) Rogers acredita que a terapia libera capacidades do passado do indivíduo, o que torna esse 

processo importante. 
(B) A Terapia Rogeriana privilegia os elementos intelectuais e/ou efetivos em detrimento dos elementos 

afetivos.  
(C) A relação terapêutica é vista por Rogers como um instrumento de autoconhecimento e mudança, 

devendo ser baseada na transferência.  
(D) Para Rogers, o ser humano é capaz de se autodeterminar, ou seja, ele pode mudar o modo como vê 

a si mesmo a partir de suas experiências atuais.  
 
54  O preconceito racial, o racismo e a discriminação racial são aspectos de um mesmo fenômeno 
trabalhado pela Psicologia Social. No Brasil, a política sobre cotas para negros nas universidades 
produz uma intensa discussão sobre o tema e pode ser considerado como tema estratégico para a 
Psicologia Social. Nesse caso, estamos falando de 
(A) estratégias de conflito como forma de estabelecer políticas públicas.  
(B) política de afirmação social.  
(C) política de redução de dano.  
(D) conflito de interesse.  
 
55 Figura entre os “Princípios Fundamentais” estabelecidos no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, promulgado pelo Conselho Federal de Psicologia (2005), que esse profissional “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 
(A) Declaração Universal dos Direitos Humanos.” 
(B) Declaração de Salamanca.” 
(C) Constituição Federativa do Brasil.” 
(D) Declaração da Organização das Nações Unidas.” 
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56  A Gestão de pessoas envolve 
(A) seminários, workshops, desenvolvimento dos chefes, seleção, remuneração por habilidade de grupo 

e avaliação. 
(B) treinamento e desenvolvimento pessoal, recrutamento e seleção, remuneração por competência e 

habilidade e sistema de avaliação. 
(C) motivação extrínseca, feedback, recrutamento, testes e avaliação de desempenho do grupo. 
(D) testes, habilidade manual, recrutamento, motivação intrínseca e dinâmica do individualismo. 
 
57  Com relação às dinâmicas de grupo, é correto afirmar que 
(A) um único exercício se realiza, geralmente com as pessoas acomodadas em postura tradicional, para 

que todos fiquem relaxados e despojados, prontos para serem avaliados. 
(B) os pretendentes ao emprego não devem estar aptos a encarar os obstáculos e desafios que lhes 

são propostos. 
(C) são atividades que possibilitam ao psicólogo conhecer um pouco de cada candidato, para que ele 

tenha maiores e melhores recursos no momento de selecionar o perfil mais adequado para uma 
determinada vaga. 

(D) são ferramentas de que o responsável pela seleção dispõe para aproveitar o potencial criativo e de 
crise do grupo. 

 
58  Considera-se princípio fundamental do Código de Ética do Psicólogo: 
(A) praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou pressão. 
(B) utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como 

instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. 
(C) o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando 

situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
(D) emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. 
 
59  Uma das atitudes facilitadoras da Abordagem Centrada na Pessoa de Rogers é o(a) 
(A) consideração positiva incondicional. 
(B) motivação. 
(C) impulso. 
(D) contingência. 
 
60  A estruturação da personalidade na teoria de Freud é formada pelo(pela) 
(A) resistência, projeção e pulsão. 
(B) id, ego e superego. 
(C) ego, self e projeção. 
(D) self, estímulo e libido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




