
                                                                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Afrânio – 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 uma hora que antecede 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) 
 
Sinal Fechado (Paulinho da Viola)  
 
Olá, como vai? 
Eu vou indo e você, tudo bem? 
Tudo bem, eu vou indo correndo 
Pegar meu lugar no futuro, e você? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 
De um sono tranquilo, quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 
É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 
Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona? 
Precisamos nos ver por aí 
Pra semana, prometo talvez nos vejamos 
Quem sabe? 
Quanto tempo... pois é... 
Quanto tempo... 
Tanta coisa que eu tinha a dizer 
Mas eu sumi na poeira das ruas 
Eu também tenho algo a dizer 
Mas me foge a lembrança 
Por favor, telefone, eu preciso 
Beber alguma coisa, rapidamente 
Pra semana 
O sinal... 
Eu procuro você 
Vai abrir... 
Prometo, não esqueço 
Por favor, não esqueça, por favor 
Adeus... 
Não esqueço 
Adeus.... Adeus.... 
 
                       (VIOLA, Paulinho da. In: Holanda, Chico Buarque de. 

A arte de Chico Buarque.) 

 
QUESTÃO 1 
 
Marque a alternativa que não está de acordo 
com o que o texto SINAL FECHADO expressa: 
a) Há uma evidente relação entre o texto da 
música de Paulinho da Viola e o título desse 
texto. 

b) Pode-se afirmar que o texto contém um 
diálogo entre duas pessoas que se conhecem e 
que estão em veículos. 
c) Percebe-se que as falas dessas pessoas têm 
finalidades diferentes, ou seja, as funções não 
são iguais. 
d) O texto SINAL FECHADO contém apelos, 
tendo em vista que um dos falantes tenta 
exercer influência sobre o comportamento do 
outro. 
e) No todo, o texto é poético, embora não haja 
nele a presença da linguagem figurada ou 
conotativa em alguns versos. 
 
QUESTÃO 2 
 
   “Última sessão antes do recesso.” 
   (Diário de Pernambuco – 26/10/2012) 
 
Só há uma alternativa em que todas as palavras 
devem ser completadas com SS tais quais as que 
estão sublinhadas acima: 
 
a) suce__ão / opre__ão / pre__upor / 
conce__ão 
b) interrup__ão / exposi__ão / ace__o / 
transmi__ão 
c) nece__idade / a__egurar / corre__ão / 
intere__ado 
d) frustra__ão / demi__ão / prome__a / 
atribui__ão 
e) emi__or / exce__ão / a__ociar / repa__e 
 
QUESTÃO 3 
 
   “840 voos diários e um único destino: você.” 
          (Jornal do Commercio – 25/10/2012) 
  
Marque a opção que contém, na sequência, 
palavras acentuadas pelas mesmas regras de 
acentuação gráfica das palavras assinaladas 
acima. 
 
a) agrária / técnico / órgão. 
b) código / veterinário / índias. 
c) japonês / análise / indício. 
d) presidência / péssima / capítulo. 
e) ambígua / indígenas / responderá. 
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QUESTÃO 4 
  
  “Senhoras e senhores, 
     não percam 
     amanhã  a estreia 
     dos comerciais 
     do novo produto 
     da Brilux.” 
                             (Jornal do Commercio – 
23/10/2012) 
 
No texto acima, está presente uma das funções 
da linguagem. Assinale a alternativa 
correspondente a essa função: 
 
a) fática. 
b) emotiva ou expressiva. 
c) metalinguística. 
d) apelativa ou conativa. 
e) poética. 
 

QUESTÃO 5 
 
No mesmo texto, a vírgula foi usada depois de 
“Senhoras e senhores,” para separar: 
 
a) o sujeito do predicado. 
b) termos explicativos. 
c) termos deslocados. 
d) o vocativo. 
e) o aposto. 
 
QUESTÃO 6 
 
   “O seu coração é uma casa de portas abertas, 
     Amigo, você é o mais certo nas horas 
incertas.” 

 (Roberto Carlos e Erasmo Carlos) 
 
Sobre o fragmento da letra da música acima, 
marque a alternativa que contém, na sequência, 
as duas figuras de linguagem presentes nele: 
 
a) pleonasmo / metonímia. 
b) metáfora / elipse. 
c) comparação / antítese. 
d) metáfora / antítese. 
e) catacrese / hipérbole. 

QUESTÃO 7 
 
     “Como não se viam há algum tempo, logo 
que se encontraram no trânsito, os amigos 
ficaram felizes e puderam conversar um pouco.” 
 
Considerando as palavras sublinhadas no 
fragmento acima, indique a alternativa que 
contém a relação semântica, na sequência, de 
cada uma delas: 
 
a) comparação / condicionalidade / explicação. 
b) causalidade / temporalidade / causalidade. 
c) comparação / adição / conclusão. 
d) finalidade / temporalidade / explicação. 
e) causalidade / temporalidade / adição. 
 
QUESTÃO 8 
    
Só há uma alternativa INCORRETA quanto à 
concordância verbal. Marque-a: 
 
a) Falavam-se de leis que ainda não entraram 
em vigor. 
b) Procuram-se voluntários para a APAE. 
c) Costuma haver motoristas imprudentes. 
d) Os motoristas parecia estarem apressados. 
e) Uns 60% dos motoristas são prudentes. 
 
QUESTÃO 9 
  
  “Todo mundo gosta de carro e precisa dele.” 
 
No fragmento acima, os verbos gostar e precisar 
exigem, no contexto, objetos indiretos, pois são 
verbos transitivos indiretos. Assinale a 
alternativa cujo verbo não apresenta a mesma 
regência dos verbos sublinhados no fragmento 
acima: 
 
a) A mãe perdoou ao motorista irresponsável. 
b) A que espetáculo você assistiu, motorista? 
c) Aspiramos a um trânsito menos violento. 
d) Sempre me lembro do meu amigo motorista.  
e) Queremos aquela paz tão aguardada. 
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QUESTÃO 10 
 
Só há uma alternativa com pontuação CORRETA. 
Assinale-a: 
 
a) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída no prazo combinado. 
b) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada 
logo, a obra, conforme foi feita a previsão, não 
estaria concluída. 
c) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída. 
d) Quando nos encontramos, o engenheiro me 
disse que, caso a verba não fosse repassada logo 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
e) Quando nos encontramos o engenheiro me 
disse que caso a verba não fosse repassada logo, 
a obra, conforme foi feita a previsão, não estaria 
concluída no prazo combinado. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 11 
 
Antes de governar Pernambuco, Eduardo 
Campos, um dos nomes de maior ascensão na 
política brasileira desempenhou uma função de 
grande destaque ao lado do então Presidente 
Lula, ocupando o cargo de: 
 
a) Ministro das Relações Exteriores. 
b) Ministro da Integração Nacional. 
c) Ministro da Ciência e Tecnologia. 
d) Ministro da Saúde. 
e) Ministro da Educação. 
 
QUESTÃO 12 
 
O desenvolvimento nos meios de comunicação 
proporcionou a massificação da produção 
cinematográfica e as percepções do público 
enquanto espectadores de arte e consumidores 

de cultura. Nesse contexto, o Brasil tem 
recebido prêmios e elogios, ganhando espaço 
no mercado internacional. O filme dirigido por 
Walter Salles que se destacou neste cenário foi: 
 
a) Rio. 
b) O Palhaço. 
c) Vidas Secas. 
d) Terra em Transe. 
e) Central do Brasil. 
 
QUESTÃO 13 
 
O Brasil irá sediar nos próximos anos dois dos 
maiores eventos esportivo do planeta, a Copa 
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas Rio 2016, 
esses acontecimentos colocam o país em 
evidência no mundo inteiro. Duas organizações 
terão papel crucial nesses acontecimentos, são 
elas: a CBF – Confederação Brasileira de Futebol 
e o COB - Comitê Olímpico Brasileiro, que hoje 
são presididos, respectivamente, por: 
 
a) João Havelange e José Maria Marin. 
b) Ricardo Teixeira e João Havelange. 
c) José Maria Marin e Ricardo Teixeira. 
d) Ricardo Teixeira e Carlos Arthur Nuzman 
e) José Maria Marin e Carlos Arthur Nuzman. 
 
QUESTÃO 14 
 
Os argentinos e os ingleses vêm lutando por 
esse território há bastante tempo, no passado, o 
Reino Unido derrotou a Argentina 
permanecendo como dono do território, mais 
recentemente a presidenta Cristina Kirchner 
decidiu reclamar novamente a soberania do 
território, o novo conflito ganhou espaço nos 
noticiários de todo o mundo, o arquipélago tão 
disputado é conhecido por: 
 
a) Ilhas Malvinas. 
b) Ilhas de Sondas. 
c) Ilhas Maldivas. 
d) Ilhas de Java. 
e) Ilhas Virgens. 
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QUESTÃO 15 
 
Recentemente um dos países europeus teve que 
contar com a ajuda de um programa financeiro 
da União Europeia para tentar recuperar da 
situação de crise que se instalou. O país gastou 
bem mais do que podia na última década, 
pedindo empréstimos pesados e deixando sua 
economia refém da crescente dívida. O país 
citado no texto teve que recorrer a empréstimos 
junto ao Banco Central Europeu e ao Fundo 
Monetário Internacional, aumentando sua crise 
interna. A crise descrita refere-se a: 
 
a) Alemanha. 
b) França. 
c) Reino Unido. 
d) Grécia. 
e) Bélgica. 
 
LEGISLAÇÃO SUS 
 
QUESTÃO 16 
 
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 
INCORRETA: 
 
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dois anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, 
convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho 
de Saúde. 
b) O Conselho de Saúde, em caráter 
permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 

homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
d) A representação dos usuários nos Conselhos 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 
e) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  
 
QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 
1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
quanto a Organização, Direção e Gestão, 
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) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde. 
c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) 
não é única, sendo exercida em cada esfera de 
governo pelos seus respectivos órgãos a 
exemplo de que no âmbito dos Municípios, é 
exercida, pela Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente. 
d) Serão criadas comissões intersetoriais de 
âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 
Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios 
e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. 
e) As comissões intersetoriais terão a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
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QUESTÃO 18 
 
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 direção nacional do Sistema Único da Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - identificar os serviços estaduais e municipais 
de referência nacional para o estabelecimento 
de padrões técnicos de assistência à saúde; 
II - controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a 
saúde; 
III - elaborar o Planejamento Estratégico 
Nacional no âmbito do SUS, em cooperação 
técnica com os Estados, Municípios e Distrito 
Federal; 
IV - promover a centralização para as Unidades 
Federadas e para os Municípios, dos serviços e 
ações de saúde, respectivamente, de 
abrangência estadual e municipal. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 19 
 
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 direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete: 
 
I - coordenar e, em caráter complementar, 
executar ações e serviços de saúde do 
trabalhador; 
II - acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 

III - elaborar normas para regular as relações 
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os 
serviços privados contratados de assistência à 
saúde; 
IV - prestar apoio técnico e financeiro aos 
Municípios e executar supletivamente ações e 
serviços de saúde. 
 
a) I é verdadeira. 
b) II é verdadeira. 
c) III é verdadeira. 
d) IV é verdadeira. 
e) I e II são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 20 
 
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 CORRETA: 
 
a) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, apenas, por 
iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, na promoção, proteção 
e recuperação da saúde. 
b) É permitida a participação direta ou indireta 
de empresas ou de capitais estrangeiros na 
assistência à saúde, sendo vedado através de 
doações de organismos internacionais ou de 
entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 
c) - Os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâmetros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela direção 
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
d) - Aos proprietários, administradores e 
dirigentes de entidades ou serviços contratados 
é permitido exercer cargo de chefia ou função 
de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), 
através de Conselhos Deliberativos da Saúde. 
e) - Os cargos e funções de chefia, direção e 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderão ser exercidas em regime 
de tempo parcial e eventualmente em regime 
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de tempo integral, nos casos de urgência e 
necessidade publica. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 
 
Classifique as proposições abaixo com V 
(Verdadeira) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
(   ) A Livre associação e a analise de sonhos são 
consideradas como terapias de INSIGHT. 
( ) A terapia centrada no cliente de Rogers supõe 
que as ansiedades neuróticas sejam derivadas 
da incongruência entre o autocontrole da 
pessoa e a realidade. 
(  ) Na terapia cognitiva, um estímulo associado 
com uma resposta indesejável é emparelhado 
com um estimulo desagradável em um esforço 
para eliminar a resposta mal-adaptada. 
( ) A dessensibilização sistemática é 
especialmente eficaz para o tratamento de 
transtornos de ansiedade generalizada. 
 
a) V F V F. 
b) V V F F. 
c) F F F F. 
d) V F F V. 
e) V F F F. 
 
QUESTÃO 22 
 
Assinale a alternativa ERRADA: 
 
a) A esquizofrenia paranoide, catatônica e 
desorganizada são subtipos do transtorno 
esquizofrênico. 
b) Transtornos dissociativos é uma classe de 
transtornos em que as pessoas perdem contato 
com partes de sua consciência ou memória. 
c) O transtorno de somatização caracteriza-se 
por uma historia de queixas físicas diversas que 
parecem ter origem psicológica. 
d) O transtorno obsessivo-compulsivo 
caracteriza-se por imposições persistentes e 
indesejadas de pensamentos e impulsos de 
praticar rituais sem sentido. 

e) O transtorno do estresse pós-traumático e 
transtorno bipolar são subtipos dos transtornos 
da ansiedade. 
 
QUESTÃO 23 
 
Classifique as proposições abaixo com V 
(Verdadeira) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
(   ) Freud acreditava que os primeiros cinco 
anos de vida são extremamente influentes na 
formação da personalidade adulta. 
( ) Freud acreditava que a angustia e outras 
emoções desagradáveis, como a culpa, são 
frequentemente evitadas com mecanismos de 
defesa que funcionam por meio do enganar a si 
mesmo, primordialmente. 
(   ) O conceito mais inovador e contravertido de 
Skinner foi o inconsciente coletivo. 
(  ) Skinner considera que o condicionamento 
operante é o principal meio pelo qual o 
comportamento é aprendido. 
 
a) F F F V. 
b) V F F V. 
c) V V V F. 
d) V V F V. 
e) F V F V. 
 
QUESTÃO 24 
 
Assinale a alternativa ERRADA: 
 
a) Os testes projetivos pedem aos participantes 
que respondam a estímulos vagos e ambíguos 
de forma tal que revelem suas necessidades, 
sentimentos e traços de personalidade. 
b) O TAT e o Teste de Rorschach são exemplos 
de testes projetivos. 
c) As respostas a testes psicológicos são sujeitas 
a distorções inconscientes. 
d) Os resultados de testes de personalidade são 
frequentemente mal interpretados. 
e) O inventário de personalidade mede 10 
traços de personalidade que, quando 
manifestados em grau extremo, são 
considerados sintomas de distúrbios. 
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QUESTÃO 25 
 
Considerando o desenvolvimento humano 
durante o ciclo de vida, assinale a alternativa 
ERRADA: 
 
a) A suposição de uma criança pré-operacional 
de que um carro esta se movendo porque ela 
esta dentro dele é um exemplo de 
egocentrismo. 
b) A teoria sociocultural de Vygotsky afirma que 
o desenvolvimento cognitivo é alimentado por 
uma interação social com os pais e outras 
pessoas. 
c) Paulo, de 16 anos, quer passar alguns anos 
experimentando modos de vida e carreiras 
diferentes antes de decidir quem e o que ele 
quer ser. Ele esta na fase da adolescência 
chamada Difusão de identidade. 
d) Os vínculos entre o bebê e a mãe podem ser 
classificados em 3 categorias: seguro, 
ambivalente-ansioso e de evitação. 
e) Erikson afirmava que uma progressão bem-
sucedida por meio dos quatro estágios da 
infância deve resultar em uma pessoa confiante 
e autônoma, com senso de iniciativa e 
diligência. 
 
QUESTÃO 26 
 
A respeito da teoria psicanalítica de Freud, 
assinale a alternativa ERRADA dos mecanismos 
de defesa abaixo: 
 
a) Formação reativa – criação de desculpas 
falsas, mais plausíveis, para justificação de 
comportamento inaceitável. 
b) Regressão – ocorre quando um adulto tem 
acessos de bravura quando não tem as coisas da 
maneira que quer. 
c) Projeção – explica a situação em que uma 
mulher que não gosta da sogra, mas sente que a 
sogra é quem não gosta dela. 
d) Recalcamento – manutenção de 
pensamentos que trazem angustia mergulhadas 
no inconsciente. 

e) Identificação – Sustentação da autoestima 
por meio do estabelecimento de um vinculo real 
ou imaginário com alguém ou um grupo. 
 
QUESTÃO 27 
 
Associe os processos básicos de 
condicionamento operante, aos conceitos e 
argumentos, e indique a alternativa correta: 
I – AQUISIÇÃO. 
II – EXTINÇÃO. 
III – GENERALIZAÇÃO AO ESTÍMULO. 
IV – DISCRIMINAÇÃO DO ESTÍMULO. 
(   ) A resposta de um ser vivo a estímulos outros 
que não o original usado no condicionamento. 
( ) São sugestões que influenciam o 
comportamento operante, indicando as 
consequências prováveis (reforço ou não) de 
uma resposta. 
(  ) É a formação de tendência de uma nova 
resposta. 
( ) Enfraquecimento gradual e o 
desaparecimento da tendência a uma resposta 
condicionada. 
 
a) I, III, IV, II. 
b) I, IV, III, II. 
c) III, IV, I, II. 
d) IV, III, II, I. 
e) IV, II, III, I. 
 
QUESTÃO 28 
 
Segundo BANDURA, quais os 4 processos 
cruciais na aprendizagem observável: 
 
a) Identificação, Reforço, Atenção e 
Modelagem. 
b) Modelagem, Retenção, Atenção e 
Assimilação. 
c) Confronto, Reprodução, Motivação e 
Modelagem. 
d) Atenção, Retenção, Reprodução e Motivação. 
e) Identificação, Reforço, Retenção e 
Assimilação. 
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QUESTÃO 29 
 
Quais os cinco traços (“Cinco Grandes”) 
descritos por McCrae e Costa (1985, 1987 e 
1997) que tentam dividir a personalidade em 
suas dimensões básicas: 
 
a) Introversão, Extroversão, Consciência, 
Disposição e Excitação. 
b) Extroversão, Neuroticismo, Abertura a 
experiências, Simpatia e Consciência. 
c) Neuroticismo, Disposição, Excitação, 
Assimilação e Abertura. 
d) Assimilação, Simpatia, Regressão, Abertura e 
Extroversão. 
e) Consciência, Simpatia, Regressão, 
Neuroticismo e Aceitação. 
 
QUESTÃO 30 
 
A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget 
identifica quatro estágios marcados por modos 
fundamentalmente diferentes de pensamento 
através dos quais as crianças se desenvolvem. 
Associe as colunas e aponte a alternativa 
correta: 
I – Período sensório-motor. 
II – Período Pré-operatório. 
III – Período Operacional concreto. 
IV – Período Operacional formal. 
(   ) As crianças podem realizar operações 
apenas com imagens de objetos tangíveis e 
eventos reais. 
(   ) O principal desenvolvimento neste período é 
o aparecimento gradual de pensamento 
simbólico. Aquisição de conceito de 
permanência do objeto. 
(   ) neste período o desenvolvimento do 
pensamento simbólico é marcado pela 
irreversibilidade, descentração e egocentrismo. 
(   ) Operações mentais aplicadas a ideias 
abstratas; pensamento lógico e sistemático. 
 
a) III, I, II, IV. 
b) I, III, IV, II. 
c) I, IV, II, III. 
d) IV, I, II, III. 
e) II, I, III, IV. 

QUESTÃO 31 
 
Assinale a alternativa ERRADA, considerando o 
previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional: 
 
a) O calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, sem com isso reduzir o 
número de horas letivas previstas na Lei. 
b) A educação física é componente curricular 
obrigatório da educação básica, sendo sua 
prática facultada a aluna que possua filho. 
c) A orientação para trabalho é uma das 
diretrizes dos conteúdos curriculares da 
educação básica. 
d) Os estabelecimentos de ensino deverão 
notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao 
Juiz competente da comarca e ao respectivo 
representante do Ministério Publico a relação 
dos alunos que apresentem quantidade de 
faltas acima de oitenta por cento do percentual 
permitido em Lei. 
e) A filosofia e a Sociologia são disciplinas 
obrigatórias em todas as séries do ensino 
médio. 
 
QUESTÃO 32 
 
São atribuições do Conselho Tutelar, previstos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, 
EXCETO: 
 
a) Incluir a criança ou adolescente em programa 
de acolhimento familiar como medida de 
proteção. 
b) Encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência. 
c) Expedir notificações. 
d) Encaminhar ao Ministério Publico, notícia de 
fato que constitua infração administrativa ou 
penal contra os direitos da criança ou 
adolescente. 
e) Requisitar certidões de Nascimento e de 
óbito de criança ou adolescente quando 
necessário. 
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QUESTÃO 33 
 
Assinale a alternativa ERRADA, quanto aos 
elementos e estudos das terapias: 
a) A supressão de uma resposta indesejável 
associado a estímulos dolorosos ou 
desagradáveis é um conceito de Terapia de 
Aversão. 
b) Os clientes são instigados a parar de 
intelectualizar e falar sobre sentimentos. Ao 
contrário, eles aprendem a viver agora, a viver 
aqui, a parar de imaginar, a experimentar a 
realidade, a saborear e ver, entre outros. É o 
que enfatiza a Gestalt-terapia. 
c) A terapia existencial é considerada não-
diretiva e baseada em insights dos pensamentos 
e sentimentos conscientes. 
d) A “terapia dinâmica de curto prazo” é uma 
terapia psicodinâmica moderna desenvolvida 
para criar insights em um período de tempo 
mais curto que o da psicanalise tradicional; 
e) O melhor entendimento sobre Livre 
Associação é fazer um paciente dizer qualquer 
coisa que vier a mente, independentemente de 
quão embaraçoso possa parecer. 
 
QUESTÃO 34 
 
A respeito do estudo do comportamento social, 
assinale V(verdadeiro) e F (falso) e indique a 
alternativa correta: 
(   ) O termo “concordância” significa situações 
nas quais alguém concorda com os comandos 
feitos por uma pessoa que tem alto grau de 
autoridade. 
( ) Status significa um conjunto de 
comportamento associados a uma posição 
social. 
(  ) Atribuição pode ser descrita como o 
processo de fazer deduções sobre as causas do 
próprio comportamento ou do comportamento 
de outros. 
(  ) O “erro fundamental de atribuição” é atribuir 
as ações de outros a causas internas. 
 
a) V V F F. 
b) V F F F. 
c) F V V V. 

d) V F V F. 
e) F F V V. 
 
QUESTÃO 35 
 
Assinale a alternativa ERRADA: 
a) De acordo com a teoria da Frustração-
agressividade, a frustração e a agressividade 
estão intimamente ligados. 
b) O grau de dissonância cognitiva que uma 
pessoa sente esta ligado a quanta reciprocidade 
existe para os atos dela. 
c) Manter e mudar atitudes está intimamente 
ligado a Dissonância cognitiva e às nossas 
necessidades de sermos coerentes em nossos 
pensamentos e atos. 
d) A excitação empática não é um dos fatores 
que normalmente determina se nossas atitudes 
são expressas como atos. 
e) Pensar como o grupo é um dos exemplos do 
perigo que existe nas fortes pressões a coesão 
grupal. 
 
QUESTÃO 36 
 
Relacione a coluna com seu significado e indique 
a alternativa correta: 
I – APRENDIZADO DE ESCAPE. 
II – APRENDIZADO DE EVITAÇÃO. 
III – APRENDIZADO COGNITIVO. 
IV – APRENDIZADO LATENTE. 
(   ) Aprendizado que ocorre sem reforço óbvio e 
que permanece não-expresso até que um 
reforço seja dado. 
(   ) Aprender a dar uma resposta para terminar 
um estímulo aversivo. 
( ) Aprendizado de alto nível envolvendo 
pensamento, conhecimento, compreensão e 
expectativa. 
(  ) Aprender a dar uma resposta para adiar ou 
evitar o desconforto. 
 
a) III, II, I, IV. 
b) IV, III, II, I. 
c) I, IV, III, II. 
d) IV, I, III, II. 
e) I, II, IV, III. 
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QUESTÃO 37 
 
Relacione o distúrbio com seu respectivo 
enunciado e assinale a alternativa correta: 
I – DISTURBIO DE AJUSTE. 
II – AGOROFOBIA. 
III – DISTURBIO DA ANSIEDADE GENERALIZADA. 
IV – DISTURBIO DE CONVERSÃO. 
(   ) Um sintoma físico que parece ser físico mas 
na verdade são resultados de ansiedade, 
estresse ou conflito emocional. 
(  ) O sujeito fica em um estado crônico de 
tensão e preocupações com trabalho, 
relacionamentos, aptidões ou um desastre 
iminente. 
( ) A pessoa tem medo de que algo 
extremamente constrangedor aconteça se 
saírem de casa ou se estiverem em situações 
desconhecidas. 
(  ) Ocorre quando estresses comuns pressionam 
a pessoa além da sua capacidade de lidar com a 
vida. 
 
a) I, II, IV, III. 
b) III, II, I, IV. 
c) IV, II, I, III. 
d) I, IV, II, III. 
e) IV, III, II, I. 
 
QUESTÃO 38 
 
Classifique as proposições abaixo com V 
(Verdadeira) ou F (falso) e assinale a alternativa 
correta: 
( ) O processo de avaliação pode ser 
dimensionado em 4 etapas sucessivas: 
identificar, integrar, inferir e intervir. 
(  ) A diferença fundamental entre os testes 
psicométricos e testes impressionistas é que nos 
testes impressionistas não se fundamentam na 
teoria da medida, ainda que possam utilizar 
números, mas na discrição linguística. 
(   ) Os testes de Inteligencia geral ( QI) e testes 
projetivos são exemplos de testes exclusivos de 
capacidade intelectual. 
(   ) Os testes psicológicos podem ser utilizados 
para fins de classificação, promoção do 

autodesenvolvimento, avaliação de programas e 
para pesquisas científicas. 
 
a) F V F V. 
b) V V F V. 
c) F F V V. 
d) V V V F. 
e) V F V F. 
 
QUESTÃO 39 
 
O laudo psicológico pode ser considerado como 
uma comunicação dos resultados do 
psicodiagnóstico ao sujeito ou responsável. 
Observando suas características e seus objetos, 
é ERRADO afirmar que: 
a) O laudo deve equilibrar os dados com a teoria 
psicológica, ilustrando os resultados com 
comportamentos observados pelo observador. 
b) O laudo deve possuir elementos básicos 
como a descrição física e motivo da consulta. 
c) O laudo deve conter descrições acerca do 
nível de ansiedade no momento da aplicação 
dos testes. 
d) O laudo constitui a ultima etapa de um 
psicodiagnóstico ou avaliação psicológica. 
e) O laudo dever dar uma visão única e estática 
do individuo no momento da realização da 
avaliação. Se permitem inferências sobre o 
sujeito.  
 
QUESTÃO 40 
 
Assinale a alternativa ERRADA: 
a) São exemplos de transtornos do humor: 
depressão unipolar e transtorno bipolar. 
b) Os transtornos somatoformes podem ser 
uma estratégia de abstenção adquirida, 
reforçada por atenção e solidariedade. 
c) Pesquisas sugerem que exista uma associação 
entre a esquizofrenia e a degeneração do 
hipocampo. 
d) Vitimas de bulimia nervosa tem mais 
probabilidade de reconhecer que seu 
comportamento alimentar é patológico. 
e) A hipocondria é um exemplo de transtorno 
somatoforme. 
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