
                                                                                                 

Prefeitura Municipal de Cabrobó – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

PSICÓLOGO 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 4h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 2,5 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
O casamento dos pequenos burgueses 
 
Ele faz o noivo correto 
E ela faz que quase desmaia. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a casa caia 
Até que a casa caia. 
 
Ele é o empregado discreto. 
Ela engoma o seu colarinho. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até explodir o ninho 
Até explodir o ninho. 
 
Ele faz o macho irrequieto. 
E ela faz crianças de monte. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até secar a fonte 
Até secar a fonte. 
 
Ele é o funcionário completo. 
E ela aprende a fazer suspiros. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até trocarem tiros 
Até trocarem tiros. 
 
Ele tem um caso secreto. 
Ela diz que não sai dos trilhos. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até casarem os filhos 
Até casarem os filhos. 
 
Ele fala em cianureto. 
E ela sonha com formicida. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que alguém decida 
Até que alguém decida. 
 
Ele tem um velho projeto. 
Ela tem um monte de estrias. 
Vão viver sob o mesmo teto  
Até o fim dos dias 
Até o fim dos dias. 
 
Ele às vezes cede um afeto. 
Ela só se despe no escuro. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até um breve futuro 

Até um breve futuro. 
Ela esquenta a papa do neto. 
E ele quase que faz fortuna. 
Vão viver sob o mesmo teto 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una 
Até que a morte os una. 

                           BUARQUE, Chico: Ópera do malandro 

 
QUESTÃO 1 
 
Só há um enunciado contrário ao que o texto 
expressa. Assinale-o: 
a) O texto relata a trajetória parcial de um 
casamento entre pequenos burgueses. 
b) No texto, predomina um pensamento 
burguês marcado pelo machismo e pelo 
patriarcado. 
c) O texto é perpassado por clichês, isto é, por 
chavões ou frases feitas. 
d) Há uma insinuação por parte do narrador 
quanto ao fato de a mulher ter um caso secreto 
tanto quanto o homem. 
e) Faz, forma do verbo fazer, sugere, sobretudo 
nos primeiros versos da 1ª estrofe a ideia de 
simulação. 
 
QUESTÃO 2 
 
“Vão viver sob o mesmo teto 
    Até que a casa caia.” 
A expressão assinalada confere ao contexto a 
relação semântica de: 
a) adição  
b) explicação  
c) temporalidade 
d) causalidade 
e) conclusão 
 
QUESTÃO 3 
 
Apenas uma alternativa contém palavras 
grafadas corretamente. Marque-a: 
a) excitável – excipiente – excessão – 
excentricidade 
b) hesitar – êxito – colizão – beneficência 
c) superstição – advinhação – suscitar – 
conversão  
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d) siquer – privilégio – possue – recue 
e) escassez – obsessivo – abscesso – excessivo 
 
QUESTÃO 4 
 
Não se sabe __________ os jovens que estavam 
_________ apaixonados e que estão casados 
_______ vários anos ainda vivem tão 
____________e discutem ___________. 
Marque a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas acima: 
a) PORQUE / BASTANTES / A / MAU / DE MAIS 
b) POR QUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS. 
c) PORQUE / BASTANTE / HÁ /  MAL / DEMAIS 
d) POR QUE / BASTANTE / A /  MAL / DE MAIS 
e) POR QUE / BASTANTES / HÁ / MAU / DEMAIS 
 
QUESTÃO 5 
 
Só há uma opção em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente. 
a) altruísmo – ítens – pólen – biológico 
b) ruím – raízes – genocídio – tênue 
c) portáteis – farmacêutico – ônix – hífens 
d) atraí-la - (eles) mantêm – féretro – pônei 
e) rúbrica – baínha – bíceps – êxito. 
 
QUESTÃO 6 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação está 
incorreta: 
a) Na natureza, os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros. 
b) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
na natureza, atacam uns aos outros. 
c) Os animais, na natureza, atacam uns aos 
outros por necessidade de sobrevivência. 
d) Os animais, por necessidade de 
sobrevivência, atacam uns aos outros na 
natureza. 
e) Por necessidade de sobrevivência, os animais, 
atacam uns aos outros, na natureza. 
 
QUESTÃO 7 
 
Identifique a alternativa cuja concordância 
verbal está incorreta. 

a) Vai fazer dez anos que os burgueses se 
casaram. 
b) Exigiram-se documentos originais. 
c) Pode haver novos casamentos de burgueses 
d) Necessita – se de documentos originais. 
e) Deve existir novos surtos da doença. 
 
QUESTÃO 8 
 
Considere estas frases: 
I – Preferiu a vida de casado à vida de solteiro 
II- Informaram o casal que o casamento será 
nulo. 
III- Não desobedeça aos sinais de trânsito. 
IV- Não me esqueci o compromisso firmado 
entre nós. 
V – Há pessoas com quem não simpatizamos. 
Assinale a alternativa que contém os números 
das frases de regência verbal correta: 
a) I - III e V 
b) II e IV 
c) I- IV e V 
d) III – IV e V 
e) II – III e IV 
 
QUESTÃO 9 
 
Indique a alternativa que completa 
adequadamente os espaços das frases a seguir 
quanto à concordância nominal: 
 
Os pequenos burgueses, estando ___________ 
preocupados, organizam eles ________ a festa 
do casamento para a qual convidam 
____________ pessoas.  
Para os não convidados é __________ entrada 
no recinto da festa. 
 
a) MEIOS – MESMO – BASTANTE – PROIBIDA 
b) MEIO – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDO 
c) MEIOS – MESMOS – BASTANTE – PROIBIDA 
d) MEIO – MESMOS – BASTANTES – PROIBIDO 
e) MEIO – MESMO – BASTANTES – PROIBIDO 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que o significado do 
radical destacado está incorreto: 
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a) democracia (DEMO) poder                  
b) nevralgial (ALGIA) dor                        
c) ignição (IGNI) luz 

d) bélico (BELI) guerra 
e) cronograma (CRONO) tempo. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
O Brasil comemora, neste ano de 2012, os 100 
anos de duas grandes personalidades artísticas 
do nordeste brasileiro. Em áreas diferentes 
fizeram sucesso e história com o seu trabalho e 
a sua arte. Os artistas são: 
a) Luiz Gonzaga e Jorge Amado 
b) Luiz Gonzaga e Juscelino Kubitschek 
c) Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré 
d) Patativa de Assaré e Cartola 
e) Luiz Gonzaga e Vinícius de Morais 
 
QUESTÃO 12 
 
Analise as assertivas abaixo apresentadas: 
 I- O processo eleitoral norte-americano é 
polarizado entre dois partidos, o Democrata e o 
Republicano. 
II- No processo eleitoral norte-americano o 
presidente da República não é eleito pelo voto 
direto dos cidadãos, mas por meio do chamado 
colégio eleitoral, composto por delegados 
estaduais. São os delegados estaduais que são 
escolhidos pelos eleitores. 
III- O Partido Republicano tem o elefante como 
símbolo e o vermelho como cor. 
 Assinale a (as) alternativa (s) correta(s) 
a) Todas as assertivas estão incorretas 
b) Apenas a III  está correta 
c) Apenas a I está correta 
d) I e II estão corretas  
e) Todas as assertivas estão corretas 
 
QUESTÃO 13 
 
Cientistas encontram a “Partícula de Deus”. 
Manchetes como essa foram anunciadas  nos 
meios de comunicação, fundamentadas no 
anuncio feito pelos físicos do LHC (Grande 

Colisor de Hádrons, na sigla em inglês), o maior 
acelerador de partículas do mundo, no último 
dia 4 de julho. Segundo os cientistas: 
I- A partícula chamada bóson de Higgs foi assim 
batizada em homenagem ao físico que a previu; 
II-O bóson de Higgs é importante porque explica 
como o átomo adquire massa e, assim, compõe 
toda a matéria 
III-O bóson de Higgs é tão pequeno e instável, 
que os cientistas puderam apenas capturar o 
rastro de sua existência. 
http://educaçao.uol.com.br/atualidades/boson-de-higgs-

cientistas-enco...,16/7/2012 

Assinale a alternativa correta: 
a) I, II e III 
b) I e II 
c) I e III 
d) Apenas III 
e) II e III 
 
QUESTÃO 14 
 
Sobre a Primavera árabe é incorreto afirmar: 
a) A Síria, embora passe por graves conflitos 
internos, não é um protagonista da Primavera 
Árabe. 
b) A Primavera Árabe é o nome dado a uma 
onda revolucionária de manifestações e 
protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio 
e Norte da África, provocada pela crise 
econômica e pela falta de democracia. 
c) A derrubada do ditador Hosni Murabak, no 
Egito, foi um evento da Primavera Árabe. 
d) Um dos momentos capitais da Primavera 
Árabe foi a violenta derrubada do poder do 
Coronel Muammar Kadafi, o ditador da Líbia. 
e) No Iêmen, manifestações populares pela 
renúncia de Ali Abdullah Saleh, foram eventos 
da Primavera Árabe. 
 
QUESTÃO 15 
 
Uma onda de protestos contra o sistema 
financeiro internacional se espalhou por vários 
países desde o ano passado. Chamado na 
Europa de “____________” e nos Estados 
Unidos de  “___________”, O movimento é uma 
reação contra, entre outros fatores, os cortes de 
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gastos públicos feitos pelos governos para 
combater a recessão pela qual passa a 
economia ocidental desde 2008. 
Analise o texto e marque a alternativa que 
completa, respectivamente, as lacunas nele 
apresentadas.  
a) Esquecidos,Ocupe wall Street 
b) Indignados, Ocupe wall Street 
c) Indignados, Ocupe Stock Market  
d) Insultados ,Insurrection 
e) Esquecidos, Ocupe BOVESPA  
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 
I – Existe hierarquia no Sistema Único de Saúde. 
II – A gestão federal da saúde é realizada pelo 
Ministério da Saúde, sendo que o Governo 
Federal é o principal financiador da rede pública 
de saúde. 
III – 10% das receitas da União devem ser gastas 
com saúde. 
IV – Os Estados devem garantir 15% de suas 
receitas para o financiamento da saúde. 
São verdadeiras as seguintes afirmativas: 
a) I e III; 
b) Apenas a II; 
c) I e IV; 
d) II e IV; 
e) Apenas a III. 
 
QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Todos os estados e municípios devem ter 
conselhos de saúde compostos por 
representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos 
profissionais de saúde. 
b) O município é o principal responsável pela 
saúde pública de sua população. A partir do 
Pacto pela Saúde, assinado em 2006, o gestor 
municipal passa a assumir imediata ou 
paulatinamente a plenitude da gestão das ações 
e serviços de saúde oferecidos em seu território. 

c) A porta de entrada do sistema de saúde deve 
ser preferencialmente a atenção básica (postos 
de saúde, centros de saúde, unidades de Saúde 
da Família, etc.). 
d) Não há hierarquia entre União, estados e 
municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 
e) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 18 
 
Sobre a responsabilidade do governo municipal 
na área de saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A estratégia adotada no país não reconhece o 
município como o principal responsável pela 
saúde de sua população. 
b) O gestor municipal deve aplicar recursos 
próprios e os repassados pela União e pelo 
estado na área de saúde. 
c) O município formula suas próprias políticas de 
saúde e também é um dos parceiros para a 
aplicação de políticas nacionais e estaduais de 
saúde. 
d) O governo municipal não é o principal 
financiador da rede pública de saúde. 
e) O município coordena e planeja o SUS em 
nível municipal, respeitando a normatização 
federal e o planejamento estadual. 
 
QUESTÃO 19 
 
Considerando o disposto no Título VIII, Capítulo 
II, Seção II, da Constituição Federal, assinale a 
alternativa correta: 
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal, igualitário e gratuito, para os que não 
tiverem condições de pagar, às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
b) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
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também, por pessoa física ou jurídica de direito 
internacional. 
c) O sistema único de saúde será financiado, 
com recursos do orçamento da previdência 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, além de outras fontes. 
d) Os gestores locais do sistema único de saúde 
poderão admitir agentes comunitários de saúde 
e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a 
natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 
e) Todas estão incorretas. 
 
QUESTÃO 20 
 
Com base no disposto na Lei Federal nº. 8.080, 
de 19 de setembro de 1980, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. 
b) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde-SUS, seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente. 
c) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito regional, subordinadas aos Conselhos 
Estaduais de Saúde, integradas pelos ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
d) Deverão ser criadas comissões permanentes 
de integração entre os serviços de saúde e as 
instituições de ensino profissional e superior. 
e) A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é 
única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 
Constituição Federal, sendo exercida no âmbito 
da União, pelo Ministério da Saúde. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Avaliando os conceitos e frases a respeito dos 
métodos e técnicas de pesquisa, assinale a 
alternativa correspondente a sequência correta: 

I - O método de pesquisa permite que se 
coletem informações sobre um grande numero 
de pessoas, entretanto as respostas são 
precisas. 
II - Método clínico - Tira proveito de “ensaios 
clínicos naturais” e permite a investigação de 
problemas ou eventos raros e fora do comum. 
 III - Método Clínico – Possibilita pouco ou 
nenhum controle; não fornece um grupo de 
controle para comparação; geralmente é 
necessária uma intervenção subjetiva; um caso 
isolado pode não ser representativo. 
IV - Método experimental - Pode-se identificar 
relações de causa e efeitos claras; não é 
necessário esperar por um evento natural. 
V - Observação Naturalista – O comportamento 
é observado em um ambiente natural; obtém-se 
muitas informações para pesquisas adicionais; 
possibilita controle.  
a) VVFVV 
b) FFFVV 
c) FVVVF 
d) FVVFF 
e) VFVFV 
 
QUESTÃO 22 
 
A técnica de dinâmica de grupo atinge grandes 
proporções há anos não só na terapêutica, mas 
também nas áreas de recursos humanos, no se 
refere a seleção, treinamento, desenvolvimento 
e outros. Dessa forma é errado afirmar que: 
a) A expressão “dinâmica de grupo” foi criada as 
bases dos estudos de Kurt Lewin e depois 
desenvolvidos estudos por todos os seus 
seguidores, como Piaget, Bales, Moreno e 
outros. 
b) É uma técnica que significa colocar um grupo 
de pessoas em movimento através de jogos, 
brincadeiras, exercícios, quando são vivenciadas 
situações simuladas, proporcionando sensação 
da vida real. 
c) Para o processo seletivo o aplicador deve ter 
grande cuidado e estar preparado, munido de 
material de anotações é indicado não 
ultrapassar 3 horas mas sua duração varia de 
acordo com o exercício escolhido. 
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d) O estudo da dinâmica grupal na abordagem 
psicanalítica apresenta pouca relevância dos 
conceitos de identificação, regressão e noção de 
inconsciente. 
e) As técnicas de dinâmica de grupo geralmente 
são compostas de informações sobre: estudo de 
caso, jogo ou exercício. 
 
QUESTÃO 23 
 
Na perspectiva de Freud, quanto à estrutura da 
personalidade humana, é correto afirmar que: 
a) Origina-se de um conflito entre os impulsos 
biológicos agressivos em busca do prazer e as 
restrições sociais que só foram interiorizadas na 
fase genital. 
b) O ID é um reservatório de energia psíquica 
consciente em luta constante para satisfazer os 
impulsos básicos para sobreviver, reproduzir e 
atacar.  
c) O ego contém nossas percepções, nossos 
pensamentos, nossos julgamentos e nossas 
memórias parcialmente conscientes. 
d) As demandas do super ego quase sempre 
opostas as do id, o ego luta para dissociar os 
dois.  
e) Começando a atuar por volta dos 4 a 5 anos, 
teorizou Freud, o id de uma criança reconhece 
as demandas do ego e força-o a considerar 
apenas o ideal. 
 
QUESTÃO 24 
 
Freud afirmou que a angustia é o preço que 
pagamos pela entrada na civilização. Na 
condição de membros sociais, devemos 
controlar nossos impulsos sexuais agressivos, e 
não realizá-los, por isso quando 
inconscientemente geramos explicações 
autojustificativas para esconder de nos mesmo 
os motivos de nossas ações, o ego se protege 
com o seguinte mecanismo de defesa: 
a) Recalcamento 
b) Regressão 
c) Projeção 
d) Deslocamento 
e) Racionalização 
 

QUESTÃO 25 
 
Com relação aos estudos da psicopatologia 
assinale a alternativa correta. 
a) São considerados também como disfunções 
prejudiciais, muitos pesquisadores catalogam 
como prejudicial e disfuncional quando julgam 
atípico, perturbador, mal-adaptativo e 
injustificável. 
b) As psicopatologias são estudadas apenas por 
psicólogos clínicos. 
c) É caracterizada por sentimentos pessoais de 
desconforto, infelicidade, ou sofrimento 
emocional, identificado apenas pela 
anormalidade estatística. 
d) As categorias de classificação das 
psicopatologias contemplam aspectos sem 
interferência do meio. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
QUESTÃO 26 
 
Com relação aos distúrbios de humor e 
depressão NÃO é correto afirmar que: 
a) A depressão duradoura, mais relativamente 
moderada, é chamada de distúrbio distímico. As 
oscilações crônicas mais moderadas, de humor, 
entre depressão e euforia, são chamadas de 
distúrbio ciclotímico. 
b) Os distúrbios bipolares são uma combinação 
de mania e depressão. No distúrbio bipolar I, a 
pessoa oscila entre maia e depressão. No 
distúrbio bipolar II, a pessoa fica a maior parte 
do tempo deprimida, mas tem período 
maníacos leves. 
c) O distúrbio de depressão profunda envolve 
extrema tristeza e desânimo, mas não apresenta 
mania. 
d) As teorias propostas para depressão são: 
biológicas, psicanalítica, cognitiva e 
comportamental. A hereditariedade é 
indiferente na suscetibilidade ao distúrbio de 
humor. As pesquisas em relação as causas e ao 
tratamento da depressão perseguem. 
e) Os distúrbios de Humor envolvem 
principalmente problemas de humos ou 
emoção, produção de estados depressivos ou 
maníacos. 
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QUESTÃO 27 
 
A influência social é um grande determinante no 
comportamento, e é afetado pelo conformismo 
e obediência, e pela interação do grupo. Tendo 
por base os estudos de psicologia social, não é 
correto afirmar que: 
a) Tanya Chartrand e John Bargh (1999) 
chamam de “efeito camaleão”, considerando as 
pessoas como imitadores naturais. O 
comportamento é contagioso. 
b) O conformismo aumenta quando alguém é 
posto em situação na qual se sente 
incompetente ou inseguro. 
c) A influência Social normativa é quando 
aceitamos as opiniões dos outros sobre a 
realidade. 
d) A facilitação social revela o fenômeno de 
desempenho maior na presença de outros. O 
efeito energizante de um público geralmente 
contribui positivamente. 
e) A polarização do Grupo ocorre quando 
pessoas dentro de um grupo discutem atitudes 
que a maioria aprova e tem os resultados 
sempre benéficos. 
 
QUESTÃO 28 
 
Associe os mecanismos de defesa, propostos 
por Freud, ao seu respectivo significado e 
assinale a alternativa correta: 
A - Recalcamento  
B - Racionalização 
C - Deslocamento 
D - Formação reativa 
(  ) Ocorre quando inconscientemente geramos 
explicações autojustificadas para esconder  de 
nós mesmos os verdadeiros motivos de nossas 
ações. 
(   ) Considerado a base de todos os mecanismos 
de defesa, pois disfarça os impulsos 
ameaçadores e os impede de alcançar a 
consciência. 
(    ) O ego inconscientemente faz os impulsos 
inaceitáveis parecerem seus opostos. 
(  ) Desvia os impulsos sexuais ou agressivos da 
pessoa para um objeto ou pessoa que é 

psicologicamente mais aceitável do que aquela 
que despertou os sentimentos. 
a) B A D C 
b) A B C D 
c) C D A B 
d) A C D B 
e) D A B C 
 
QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa Errada: 
a) Piaget acreditava que a maturação biológica 
estabelece as pré-condições para o 
desenvolvimento cognitivo. As mudanças mais 
significativas são mudanças qualitativas (em 
género) e não qualitativas (em quantidade). 
b) Piaget descreveu 2 processos utilizados pelo 
sujeito na sua tentativa de adaptação:  
assimilação e  acomodação. 
c) Piaget acreditava que as crianças só 
aprendiam através da sua ação sobre o 
ambiente  
d) Piaget acreditava que a aprendizagem na 
criança podia ocorrer através do jogo, da 
brincadeira, da instrução formal ou do trabalho 
entre um aprendiz e um aprendiz mais 
experiente. 
e) Para Piaget, o comportamento é controlado 
através de organizações mentais denominadas 
“esquemas”, que o indivíduo utiliza para 
representar o mundo e para designar as ações. 
 
QUESTÃO 30 
 
Associe as proposições aos seus respectivos 
teóricos e assinale a alternativa correta: 
(   ) É um dos autores associado ao Cognitivismo-
Social, uma teoria da aprendizagem baseada na 
ideia de que as pessoas aprendem através da 
observação dos outros e que os processos do 
pensamento humano são centrais para se 
compreender a personalidade. 
( ) A sua teoria sobre o desenvolvimento da 
personalidade atribui uma nova importância às 
necessidades da criança em diversas fases do 
desenvolvimento e sobre as consequências da 
negligência dessas necessidades para a 
formação da personalidade. 
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( ) No seu trabalho mais conhecido, propõe 8 
estádios do desenvolvimento psicossocial 
através dos quais um ser humano em 
desenvolvimento saudável deveria passar da 
infância para a idade adulta. Em cada estádio 
cada sujeito confronta-se, e de preferência 
supera, novos desafios ou conflitos. 
(  ) Descreveu 2 processos utilizados pelo sujeito 
na sua tentativa de adaptação: assimilação e 
acomodação. Estes 2 processos são utilizados ao 
longo da vida à medida que a pessoa se vai 
progressivamente adaptando ao ambiente de 
uma forma mais complexa.  
(  ) Ele acreditava que a aprendizagem na 
criança podia ocorrer através do jogo, da 
brincadeira, da instrução formal ou do trabalho 
entre um aprendiz e um aprendiz mais 
experiente. 
a) FREUD – PIAGET – VYGOTSKY – ERIKSON – 
BANDURA 
b) BANDURA – FREUD – ERIKSON – PIAGET – 
VYGOTSKY 
c) PIAGET – FREUD – VIGOTSKY – FREUD – 
BANDURA 
d) VYGOTSKY – ERIKSON – BANDURA – PIAGET –  
PIAGET 
e) ERIKSON - VYGOTSKY – PIAGET – BANDURA – 
FREUD 
 
QUESTÃO 31 
 
Ao tratarmos dos processos de aprendizagem 
comportamental, não podemos afirmar que: 
a) A aprendizagem cognitivo-perceptual inclui 
vários processos de aprendizagem que 
dependem das operações mentais 
b) Os Behavioristas, contrários à investigação de 
eventos mentais, enfatizam o comportamento 
observável. Eles se concentravam nos eventos 
ambientais e nas respostas a eles. 
c) A aprendizagem comportamental pode ser 
mensurada pela observação das mudanças no 
comportamento. 
d) Uma das características dos “respondentes” é 
que estes são controlados pelos eventos que os 
precedem: os estímulos eliciadores. 
e) O contracondicionamento é um tipo de 
condicionamento respondente que ocorre 

quando uma resposta condicionada é 
substituída por uma resposta condicionada 
compatível ou assemelhada. 
 
QUESTÃO 32 
 
Considerando a teoria dos estágios de Piaget, 
relacione as colunas e marque a resposta 
correta: 
1. Estágio Sensorio-motor 
2. Estágio pré-operatório 
3. Estágio das operações concretas 
4. Estágio das operações formais 
(  ) Neste estágio as pessoas avaliam questões 
amplas, tentando entender a vida, a própria 
identidade, as realidades sociais, religião, justiça 
e outros elementos afins. 
(   ) Piaget classificou o pensamento das crianças 
neste estágio de particularmente egocêntrico ou 
centrado no eu. Elas tendem a enxergar o 
mundo essencialmente com base nas próprias 
perspectivas. 
( ) Algumas capacidades cognitivas 
fundamentais desenvolvem-se durante este 
estágio. 
(  ) As crianças desenvolvem a capacidade de 
usar a lógica e param de se guiar pelas para 
informações sensoriais simples para entender a 
natureza das coisas. 
a) 1, 3, 2, 4 
b) 3, 1, 2, 4 
c) 2, 4, 1, 3 
d) 4, 2, 3, 1 
e) 4, 2, 1, 3 
 
QUESTÃO 33 
 
Qual dos testes abaixo não pode ser 
considerado um teste projetivo: 
a) Completamento de sentenças. 
b) Livre associação de Rorchach. 
c) Desenho de uma casa, uma árvore e uma 
pessoa. 
d) Classificação de si mesmo, escolhendo 
cartões que contém afirmações sobre a 
personalidade. 
e) Inventar histórias com base na observação de 
figuras. 
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QUESTÃO 34 
 
Associe respectivos teóricos e assinale a 
alternativa correta: 
1. Carl Jung 
2. Carl Rogers 
3. Erik Erikson 
4. Harry Stack Sullivan 
(   ) As pessoas são dominadas por necessidades 
de segurança: evitar ou reduzir sentimentos 
negativos como culpa, medo, tensão, pânico e 
vergonha. 
( ) Especulou que as crianças pequenas 
requerem consideração positiva, carinho e 
aceitação de pessoas significativas e que 
negarão aspectos da personalidade e 
distorcerão o auto conceito. 
(  ) Durante o primeiro ano de vida as pessoas 
desenvolvem um senso de confiança ou 
desconfiança. 
( ) Todos herdam o mesmo inconsciente 
coletivo. Para o autor, as pessoas são o produto 
de duas forças: histórias individuais e 
experiências compartilhadas. 
a) 2, 4, 1, 3 
b) 2, 4, 3, 1 
c) 1, 4, 2, 3 
d) 4, 2, 3, 1 
e) 1, 3, 4, 2 
 
QUESTÃO 35 
 
Qual dos distúrbios abaixo é caracterizado por 
uma alteração temporária repentina na 
consciência, que afeta a memoria, a identidade 
e/ou o comportamento motor: 
a) Distúrbios Dissociativos 
b) Distúrbios de ansiedade 
c) Distúrbios esquizofrênicos 
d) Distúrbios de ajustamento 
e) Distúrbios de personalidade 
 
QUESTÃO 36 
 
Segundo a LDB, a educação básica, nos níveis 
fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as regras comuns abaixo, exceto: 

a) Carga horária mínima anual será de 880 
(oitocentos e oitenta) horas distribuídos por um 
mínimo de 200 (duzentos) duzentos dias. 
b) A classificação em qualquer série, exceto a 
primeira do ensino fundamental, pode ser feita 
por transferência, para candidatos procedentes 
de outras escolas. 
c) Poderão organizar-se classes ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para 
o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros 
componentes curriculares. 
d) Cabe a instituição de ensino expedir 
históricos escolares, declarações de conclusão 
de série e diplomas ou certificados de conclusão 
de cursos. 
e) A verificação de rendimento escolar 
observará o critério de possibilidade de 
aceleração de estudos para alunos com atraso 
escolar. 
 
QUESTÃO 37 
 
São consideradas infrações administrativas, 
previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, exceto:  
a) Hospedar criança ou adolescente 
desacompanhado dos pais ou responsável, ou 
sem autorização escrita desses ou da autoridade 
judiciária, em hotel, pensão, motel ou 
congênere. 
b) Vender, fornecer ainda que gratuitamente ou 
entregar, de qualquer forma, a criança ou 
adolescente arma, munição ou explosivo. 
c) Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer 
representações ou espetáculos, sem indicar os 
limites de idade a que não se recomendem. 
d) Exibir filme, trailer, peça, amostra ou 
congênere classificado pelo órgão competente 
como inadequado às crianças ou adolescentes 
admitidos ao espetáculo. 
e) Vender ou locar a criança ou adolescente fita 
de programação em vídeo, em desacordo com a 
classificação atribuída pelo órgão competente. 
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QUESTÃO 38 
 
Abordando a psicologia geral e seus métodos de 
pesquisa, classifique as sentenças em 
verdadeiras (V) ou falsas (F) e depois indique a 
opção correta: 
(  ) O psicólogo do desenvolvimento esta mais 
interessado no crescimento das crianças. 
(  ) A introspecção foi particularmente 
importante na linha de pensamento 
estruturalista. 
(   ) Freud contribuiu bastante para as teorias 
psicodinâmicas modernas. 
(  ) Como a correlação não demonstra 
causações, os psicólogos geralmente utilizam o 
método clínico para responder a perguntas 
sobre o comportamento.  
(  ) A primeira linha de pensamento em 
psicologia foi o Behaviorismo, uma espécie de 
“química mental” baseada na introspecção e na 
análise. 
a) VVFFF 
b) VVVFF 
c) VFFVF 
d) VFVFF 
e) FVVFF 
 
QUESTÃO 39 
 
Considerando as teorias sobre personalidade é 
errado afirmar que: 
a) A teoria Freudiana sugere que uma pessoa 
passiva, dependente e carente tem fixação na 
fase oral. 
b) Pessoas tímidas afirmam considerar sua 
ansiedade social uma reação situacional. 
c) Freud afirmou que a mente funciona em três 
níveis: consciente, inconsciente e pré-
consciente. 
d) Carl Rogers acreditava que o crescimento 
pessoal é encorajado quando as condições de 
valor são substituídos por valorização do 
organismo. 
e) Carl Rogers via o self como entidade que 
surge da experiência pessoal. 
 
 
 

QUESTÃO 40 
 
Com referência aos distúrbios psicológicos, é 
errado afirmar: 
a) os distúrbios de ansiedade, distúrbios 
dissociativos e distúrbios somatoformes são 
caracterizados por altos níveis de ansiedade, 
mecanismos de defesa rígidos e padrões de 
comportamento autofrustrante. 
b) A Psicose é o rompimento do contato com a 
realidade marcado por delírios, alucinações, 
mudanças sensoriais, emoções perturbadas, 
comunicação conturbada e desintegração da 
personalidade. 
c) A hereditariedade é um forte fator causador 
da esquizofrenia. 
d) Os distúrbios dissociativos podem tomar 
forma de amnesia dissociativa, fuga dissociativa 
ou distúrbio de identidade dissociativa. 
e) Os distúrbios bipolares não tão profundos são 
chamados de distúrbios endógenos. 
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