
                                                                                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Granito – 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: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 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) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   No Rio de Janeiro é ‘e aí merrmão! CB, sangue 
bom!’ Até eu entender que merrmão era “meu 
irmão” levou tempo. Para conseguir se comunicar, 
além de arranhar a garganta com o ‘erre’, você 
precisa aprender a chiar que nem chaleira velha: ‘vai 
rolá umasch paradasch inschperrtasch.’. 
   Na cidade de São Paulo eles botam um ‘i’ a mais na 
frente do ‘n’: ‘ôrra meu! Tô por deintro, mas não tô 
inteindeindo o que eu tô veindo’. E no interiorr 
falam um ‘erre’ todo enrolado: ‘a Ferrrnanda 
marrrcô a porrrteira’. Dá um nó na língua. A 
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
malas: ‘Muié, pega os trem que o bicho tá vindo’. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
“O PALHAÇO, de Selton Mello, é indicado pelo 
Brasil para a disputa do OSCAR 2013.” 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
“Eu preparo uma canção que faça acordar os 
homens e adormecer as crianças.” 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e) “Eu sei, meu amigo, a dor que tu passas”. 
 
QUESTÃO 8 
 
Observe a frase: “Assistimos à cena 
estarrecidos.” 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 



 
Prefeitura Municipal de Granito/PE 

Concurso Público Nº 001/2012 
PSICÓLOGO 

 

ASCONPREV                                                                                                                                                        Página 3 de 9 
 

I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
com o filme “Rio”, na categoria Melhor 
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luiz Gonzaga “Rei do Baião”, conhecido por 
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
compôs os hinos “Asa Branca” e “Luar do 
Sertão”. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
novela “Avenida Brasil” ganhou destaque em 
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
de resíduos d’água como fonte, particularmente 
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como: 
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I - despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta; 
II - investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional; 
III - investimentos previstos no Plano 
Quinquenal do Ministério da Saúde; 
IV - cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) Todas são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
I - formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição; 
II - coordenar e participar na execução das ações 
de vigilância epidemiológica; 
III - acompanhar, controlar e avaliar as ações e 
os serviços de saúde, sobrepondo as 
competências estaduais e municipais; 
IV - prestar cooperação técnica e financeira aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
para o aperfeiçoamento da sua atuação 
institucional. 
 
a) apenas I é verdadeira. 
b) apenas II é verdadeira. 
c) apenas III é verdadeira. 
d) apenas IV é verdadeira. 
e) apenas I e II são verdadeiras. 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) São estabelecidos, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 
internação domiciliar. Na modalidade de 
assistência de atendimento e internação 
domiciliares incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio. 
b) Os serviços de saúde do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, 
ficam obrigados a permitir a presença, junto à 
parturiente, de 2 (dois) acompanhantes durante 
todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato; 
c) Os protocolos clínicos e as diretrizes 
terapêuticas deverão estabelecer os 
medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde de que tratam, bem como 
aqueles indicados em casos de perda de eficácia 
e de surgimento de intolerância ou reação 
adversa relevante, provocadas pelo 
medicamento, produto ou procedimento de 
primeira escolha; 
d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em 
consideração a realidade local e as 
especificidades da cultura dos povos indígenas e 
o modelo a ser adotado para a atenção à saúde 
indígena, que se deve pautar por uma 
abordagem diferenciada e global, contemplando 
os aspectos de assistência à saúde, saneamento 
básico, nutrição, habitação, meio ambiente, 
demarcação de terras, educação sanitária e 
integração institucional; 
e) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação 
da saúde. 
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QUESTÃO 16 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, e 
a Constituição Federal e 1988, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como 
a coleta, processamento e transfusão de sangue 
e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 
b) É vedada a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, salvo através de doações de 
organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos. 
c) Quando as suas disponibilidades forem 
insuficientes para garantir a cobertura 
assistencial à população de uma determinada 
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 
recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada. 
d) As ações de saneamento que venham a ser 
executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), serão financiadas por recursos 
tarifários específicos e outros da União, Estados, 
Distrito Federal, Municípios e, em particular, do 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 
e) O Ministério da Saúde acompanhará, através 
de seu sistema de auditoria, a conformidade à 
programação aprovada da aplicação dos 
recursos repassados a Estados e Municípios. 
Constatada a malversação, desvio ou não 
aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da 
Justiça aplicar as medidas previstas em lei. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
Caracterizando-se os distúrbios psicológicos, 
assinale a alternativa errada: 

 
a) A reação de conversão não é um distúrbio 
dissociativo. 
b) A síndrome do pânico pode ocorrer com ou 
sem agorafobia, mas a agorafobia não ocorre 
por si só, sem a existência de síndrome do 
pânico. 
c) Quando um sintoma físico ou uma deficiência 
que parecem ser físicos mas que, na verdade, 
resultam de ansiedade, estresse ou conflito 
emocional, configura-se um distúrbio de 
conversão. 
d) A presença de duas ou mais personalidades 
distintas (múltiplas personalidades) é 
característico do distúrbio de identidade. 
e) A fuga dissociativa é caracterizada pela fuga 
repentina de casa e confusão sobre a identidade 
pessoal. 
 
QUESTÃO 18 
 
Analise as alternativas abaixo e identifique a 
falsa. 
 
a) AUDIÇÃO – A audição começa só após o 
nascimento. Os fetos não respondem aos sons e 
consequentemente não são capazes de 
aprendê-los ou reconhecê-los. É falso pensar 
que o reconhecimento de vozes pode estar 
baseado em terem ouvido essas vozes quando 
estavam no útero e que isso pode ser um 
mecanismo para o vínculo entre os pais e a 
criança. 
b) VISÃO – No nascimento, a visão é o menos 
desenvolvido dos sentidos, sendo a visão a 
distância particularmente indistinta. Os recém-
nascidos piscam diante de luzes brilhantes. Sua 
visão periférica é muito restrita. A capacidade 
de desviar o olhar para acompanhar um objeto 
em movimento se desenvolve rapidamente nos 
primeiros meses, assim como a percepção de 
cores. 
c) PALADAR – embora menos desenvolvido que 
a audição, o sentido do paladar dos recém 
nascidos funciona perfeitamente. Juntos, o 
paladar e o olfato continuam a se desenvolver 
durante os primeiros meses e tornam-se 
plenamente aguçados com um ano. Os 
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especialistas recomendam que seja oferecida 
aos bebês uma ampla variedade de alimentos, 
porque as preferências de sabores só se 
desenvolvem na vida adulta. 
d) OLFATO – os recém nascidos são capazes de 
saber de onde provem os odores. O olfato é 
bem aguçado, principalmente no caso de odores 
que sejam particularmente significativos para 
eles, como os associados à alimentação.  
e) TATO e SENSIBILIDADE A DOR - o tato parece 
ser o primeiro sentido a se desenvolver, e 
durante os primeiros meses de vida é o sistema 
sensório mais maduro. Quando a bochecha de 
um recém nascido faminto é acariciada próximo 
a boca, o bebê responde tentando encontrar o 
mamilo. Os primeiros sinais desse reflexo 
aparecem no útero dois meses após a 
concepção. 
 
QUESTÃO 19 
 
Zimerman (1997) propõe uma classificação geral 
dos grupos fundamentada no critério das 
finalidades a que se destina o grupo. Os grupos 
operativos podem ser: 
  
a)Ensino-Aprendizagem, institucionais, 
comunitários e terapêuticos. 
b) Educacionais, antropológicos, psicanalíticos e 
gestálticos. 
c)Psicanalíticos, sistêmicos, sociólogos e 
institucionais. 
d) Psicodramaticos, sistêmicos, psicanalíticos e 
comunitários. 
e) Educacionais, institucionais, dinâmica de 
grupo e terapêuticos. 
 
QUESTÃO 20 
 
Um dos eixos centrais do psicodrama de 
Moreno é: 
 
a) Homeostase. 
b) Verticalidade. 
c) Circularidade. 
d) Equilibração. 
e) Espontaneidade. 
 

QUESTÃO 21 
 
Tomando por base os conceitos das entrevistas 
psicológicas, assinale a alternativa 
correspondente: 
 
(  ) _____ em que as perguntas são 
programadas, planejadas, inclusive em 
sequência, não alterando as perguntas, nem a 
sua ordem, a qual permite a observação de 
certos princípios da entrevista: o 
estabelecimento de uma relação, obtenção de 
dados sobre o psicodinamismo inconsciente da 
pessoa, observando as reações e linguagem não 
verbal. 
(  ) ______ nesta o entrevistador tem ampla 
liberdade para perguntas e intervenções. È 
flexível e permite uma investigação mais ampla 
e profunda da personalidade do entrevistado. 
Na técnica psicanalítica esta entrevista é uma 
constante fonte de informações, já que está 
sempre aberta a novos níveis de compreensão. 
É dinâmica, enquanto a entrevista fechada é 
estática. 
(   ) ______ identifica os benefícios do 
tratamento. 
(  ) ______ o entrevistado deve ter um 
conhecimento prévio do currículo do 
entrevistado, do perfil do cargo. 
(   ) ______ é um tipo de entrevista que o 
paciente pode iniciar falando sobre o que 
escolher, sendo que o entrevistador intervém 
com os objetivos de buscar maiores 
esclarecimentos, clarear pontos obscuros ou 
confusos e ampliar informações. 
 
a) Entrevista diagnóstica, livre, de desligamento, 
semi-dirigida e de seleção. 
b) Entrevista direta, de desligamento, livre, 
semi-dirigida e diagnóstica. 
c) Entrevista semi- dirigida, de seleção, livre, 
diretiva e de desligamento. 
d) Entrevista diretiva, livre, de desligamento, de 
seleção e semi-dirigida. 
e) Entrevista livre, semi-dirigida, diagnóstica, de 
seleção e de desligameto. 
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QUESTÃO 22 
 
Analise as alternativas abaixo e assinale a 
verdadeira: 
 
a) A abordagem cognitiva e comportamental – 
caracteriza-se pela não diretividade; pela 
aceitação (trata-se de aceitar o sujeito tal como 
ele é, aceitá-lo na sua globalidade, aceitar as 
suas palavras, o que as torna mais aceitáveis 
para o próprio sujeito); pela compreensão 
empática – o terapeuta deve ser empático, a sua 
função é estar presente e acessível à experiência 
do seu paciente; e pela reação interpessoal, 
positiva e construtiva. 
b.) A abordagem Humanista – representa um 
conjunto de técnicas baseadas nas teorias da 
aprendizagem e nos contributos da 
psicopatologia cognitiva. Todas elas tem em 
comum um certo número de características: o 
estabelecimento de um contrato entre o 
paciente e o terapeuta; a definição clara e 
precisa dos objetivos terapêuticos, com  uma 
definição das condutas que vão ser alvo das 
tentativas de mudança; a duração do 
tratamento, que é geralmente bastante breve. 
Tem por objetivo suprimir o comportamento 
inapropriado para substituí-lo por um 
comportamento adaptado, segundo as leis do 
condicionamento. Por exemplo, a técnica da 
dessensibilização utilizada para tratar as fobias. 
c) A entrevista nas psicoterapias breves 
desenrola-se face a face e a psicoterapia é 
limitada no tempo. Este quadro cria uma 
dinâmica relacional especifica e acentua as 
trocas afetivas. A situação é menos 
constrangedora para o sujeito; aproxima-se 
mais de uma situação de entrevista, o discurso 
situa-se mais um registro consciente e racional. 
d) A entrevista Diagnóstica visa o 
acompanhamento do paciente, o 
esclarecimento de suas dificuldades, podendo 
ter o emprego do processo de interpretação, 
com vistas ao insight do paciente. 
e) Coletando dados para o diagnóstico do 
paciente, a entrevista terapêutica, não emprega 
a interpretação e tem o intuito de 

estabelecimento do diagnóstico, bem como a 
formalização de indicações terapêutica. 
 
QUESTÃO 23 
 
Considerando os testes projetivos, uma das 
características é: 
 
a) Ambiguidade do material. 
b) Controle de respostas. 
c) Regra padronizada. 
d) Resposta objetiva. 
e) Sessão livre. 
 
QUESTÃO 24 
 
De acordo com Ocampo, não constitui objeto de 
entrevista inicial para o processo 
psicodiagnóstico: 
 
a) Avaliar a capacidade dos pais de elaboração 
da situação diagnóstica atual e potencial. 
b) Atribuir às razões sociais à ausência da figura 
paterna nas entrevistas. 
c) Captar o que o paciente nos transfere e o que 
isso nos provoca. 
d) Planejar a bateria de teste mais adequada. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 25 
 
Segundo a Teoria do Desenvolvimento Cognitivo 
de Piaget, é falso afirmar que: 
 
a) Segundo Piaget o intelecto cresce por meio 
de processos chamados de assimilação e 
acomodação. 
b) Um ótimo exemplo de Assimilação: Uma 
criança menor poderia pensar que uma moeda 
de cinquenta centavos vale menos que uma 
(maior) de vinte e cinco centavos. 
c) No estágio pré-operacional, as crianças 
começam a pensar simbolicamente e a utilizar a 
linguagem. 
d) É no estágio das operações formais que a 
capacidade intelectual adulta total é obtida. 
e) No estágio das operações formais o 
desenvolvimento intelectual é marcado por uma 
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capacidade de raciocínio abstrato, teórico e 
hipotético. 
 
QUESTÃO 26 
 
Qualifique as proposições abaixo com “V” 
(verdadeiro) e “F” (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
(  ) Jean Piaget teorizou que as aptidões mentais 
de uma criança avançam mediante interações 
com parceiros mais competentes. 
( ) Para Eric Erikson cada estágio da vida provoca 
um dilema psicossocial específico. 
(  ) No estágio dois, segundo Erikson, as crianças 
expressam seu autocontrole crescente 
escalando, tocando, explorando e tentando 
fazer as coisas sozinhos. 
(    ) Vygotsky achava que adultos ajudam as 
crianças a aprender a raciocinar utilizando o 
processo chamado “raciocínio moral”. 
 
a) F V V F 
b) V V V V 
c) F F V V 
d) F V F V 
e) V F F F 
 
QUESTÃO 27 
 
Considerando os princípios do condicionamento 
clássico, associe o conceito a sua respectiva 
descrição e assinale a alternativa correta: 
I – Estímulo não-condicionado. 
II – Aquisição. 
III – Condicionamento operante. 
IV – Extinção. 
V – Estímulo Condicionado. 
(   ) Provoca uma resposta porque foi repetido 
em combinação com um estímulo não-
condicionado. 
(   ) Enfraquecimento de uma resposta 
condicionada por meio da remoção do reforço. 
(   ) Capaz de provocar uma resposta de forma 
inata. 
(   ) Aprendizado baseado nas consequências das 
respostas. 
(   ) Período do condicionamento durante o qual 
a resposta é reforçada. 

 
a) IV – V – III – I – II 
b)V – IV – I – III – II 
c) V – I – IV – II – III 
d) III – I – IV – II – V 
e) IV – III – II – I – V 
 
QUESTÃO 28 
 
Na abordagem sobre aprendizagem e 
condicionamento, é FALSO afirmar que: 
 
a) No condicionamento clássico e operante 
aplicam-se o conceito de reforço. 
b) O condicionamento operante ocorre quando 
uma ação voluntária é seguida de um reforço. A 
frequência ou a probabilidade de uma resposta 
é aumentada pelo reforço no condicionamento 
operante. Esse resultado baseia-se na lei do 
efeito. 
c) A punição tende a encorajar o aprendizado de 
escape, o aprendizado de evitação e a agressão. 
d) A lei do efeito define o papel dos reforços 
operantes no aprendizado. 
e) O reforço negativo pode explicar melhor a 
situação em que a criança que assiste a muita 
violência na televisão tende a desenvolver a 
agressividade. 
 
QUESTÃO 29 
 
Na abordagem da Teoria dos Traços, cinco 
grandes fatores identificam as dimensões mais 
básicas da personalidade. São eles: 
 
a) Extroversão, aprazibilidade, consciência, 
tendência à neurose e abertura a experiências. 
b) Controle, introversão, abertura, 
aprazibilidade e neurose. 
c) Submissão, aprazibilidade, extroversão, 
abertura e temperamento. 
d) Introversão, inversão, controle, abertura e 
neurose. 
e) Submissão, introversão, consciência, 
tendência a neurose e abertura. 
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QUESTÃO 30 
 
Abordando as teorias da personalidade, é 
errado afirmar que: 
 
a) Na teoria dos traços, o comportamento é 
determinado. 
b) A personalidade estrutura-se em Id, Ego e 
Superego na teoria psicanalítica. 
c) Na teoria Behaviorista o papel do 
inconsciente é maximizado. 
d) A ênfase no desenvolvimento na teoria 
Humanista baseia-se no desenvolvimento da 
auto-imagem. 
e) A visão da natureza humana na teoria 
psicanalítica é negativa. 
 
QUESTÃO 31 
 
São consideradas como infrações 
administrativas, segundo o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, EXCETO: 
 
a) Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer 
representações ou espetáculos, sem indicar os 
limites de idade a que não se recomendem. 
b) Um médico, enfermeiro ou dirigente de uma 
maternidade pública deixa de efetuar imediato 
encaminhamento à autoridade judiciaria de 
caso de que tenha conhecimento de mãe ou 
gestante interessada em entregar seu filho para 
adoção. 
c) Locar fita de programação em vídeo, a uma 
criança ou adolescente, em desacordo com a 
classificação atribuída pelo órgão competente. 
d) Hospedar criança ou adolescente 
desacompanhada dos pais ou responsável, ou 
sem autorização escrita desses, em hotel, 
pensão, motel ou congênere. 
e) Deixar a autoridade policial responsável pela 
apreensão de criança ou adolescente de fazer 
imediata comunicação à autoridade judiciaria 
competente e a família do apreendido ou a 
pessoa por ele indicada 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 
 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, é ERRADO afirmar que: 
 
a) Oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas é uma das responsabilidades dos 
municípios. 
b) A educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular 
obrigatória da educação básica. 
c) Os currículos do ensino fundamental e médio 
devem incluir os princípios da proteção e defesa 
civil e a educação ambiental de forma integrada 
aos conteúdos obrigatórios. 
d) É facultado nos estabelecimentos privados de 
ensino fundamental e ensino médio o estudo da 
história e cultura afro-brasileira e indígena. 
e) A educação infantil será oferecida em pré-
escolas, para crianças de quatro a seis anos de 
idade. 
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