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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                             
                                            
 

    TEXTO 1 

 

Bullying leva estudante a cometer suicídio 

 

Por Abelha  

 

Fiquei impressionada com uma notícia que só 

soube hoje: um garotinho de apenas 12 anos se 

suicidou em Vitória/ES, por não suportar mais ser 

vítima de bullying na escola. O menino era gordinho e 

recebia os piores apelidos, além de apanhar 

constantemente. 

Os diversos artigos que li dão conta de que ele 

sofria de bullying desde os 9 anos de idade, sendo que 

a mãe mudou o menino de turma, de horário e nada 

resolveu. Depois tentou mudá-lo de escola e não 

conseguiu (apenas seus 2 irmãos foram transferidos e 

ele ficou pra trás). 

O menino se matou enforcado, deixou carta de 

despedida para mãe, pai e irmãos e ainda fez o 

desenho do seu caixão, demonstrando como ele queria 

ser enterrado.  

Há muito tempo não lia nada tão triste em se 

tratando de criança. 

Seria relevante a discussão, pois muitos por aqui 

são pais. Sem contar que o que a gente acha 

irrelevante, para uma criança em formação pode ter um 

imenso valor, a ponto de tirar a própria vida. 

Também cabe a discussão sobre pais que não 

educam seus filhos para evitar que se tornem um 

"bully" (o valentão que pratica o bullying). 

Este assunto é mesmo muito sério e pode causar 

tragédias como a desde menininho. 

Do UOL 

 

 

 

TEXTO 2:  

 

Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória 

após sofrer bullying na escola 

 

Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no 

Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. 

Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e 

xingado de "gay", "bicha" e "gordinho" pelos colegas. 

As informações são da Folha Vitória. 

O delegado Josemar Antonio Sperandio, da 

Delegacia de Homicídios de Vitória, disse que a polícia 

não confirma se a motivação do suicídio foi mesmo 

bullying, uma vez que o caso ainda está sendo 

investigado. 

O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro. De 

acordo com um aluno da escola, as crianças fizeram 

uma roda ao redor de Roliver de Jesus dos Santos e 

começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para 

casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Ele 

foi encontrado desacordado pelo pai, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu. 

Os pais do garoto já haviam pedido transferência 

de escola para ele e os outros dois filhos, porém a mãe 

não efetuou a troca, pois a secretaria de educação 

disponibilizou uma unidade escolar diferente para cada 

um. 

Segundo informações da Folha Vitória, Roliver 

deixou uma carta pedindo desculpas pelo ato e disse 

que não entendia por que era alvo de tantas 

humilhações. 

 

 

FONTE: Extraído de: 

 

<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-

a-cometer-suicidio>, Acesso em: 4/03/2012. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-a-cometer-suicidio
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
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Os dois textos acima abordam o mesmo fato de duas 

formas diferentes, um com aspectos opinativos e o 

outro com aspectos jornalísticos. Sobre esses dois 

textos responda as questões de 1 a 4. 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir: 

 

I- Primeiro texto não se limita apenas a narrar o fato 

ocorrido, mas acrescenta a impressão pessoal da 

autora. 

II- O segundo texto demonstra seu caráter subjetivo 

ao trazer expressões como “gay”, “bicha” e 

“gordinho”. 

III- Conforme relata o texto 2, o delegado Josemar 

Antonio Sperandio concluiu que a causa do 

suicídio foi o bullying. 

IV- Enquanto o texto 1 demonstra uma preocupação 

quanto à prática de bullying nas escolas, o texto 2 

não revela opinião explícita sobre o tema. 

 

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e IV estão corretas. 

c) Somente III e I estão incorretas. 

d) Somente I e IV estão corretas. 

 

 

 
 

 

Conforme se extrai da leitura do texto 1, podemos 

afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) A autora afirma que a carta de despedida da 

criança suicida foi a coisa mais triste que já leu em 

se tratando de criança. 

b) A autora demonstra a necessidade dos pais 

discutirem com seus filhos a questão do bullying. 

c) A autora defende que assuntos tidos como 

“irrelevantes” para os pais podem ter imenso valor 

na vida das crianças. 

d) A autora ficou impressionada com a notícia a ponto 

de pesquisar sobre o fato em diversos artigos. 

 

 

 

 

 

Sobre o texto 2, assinale a opção CORRETA: 

 

a) O delegado ainda está investigando o caso, mas 

adiantou que a motivação do suicídio seria mesmo 

o bullying. 

b) O estudante se enforcou com o cinto da mãe e foi 

encontrado morto pelo pai. 

c) Em sua carta de despedida, o menino pediu 

desculpas pelo ato e disse que não entendia 

porque era chamado de “gay”, “bicha”, e 

“gordinho”.  

d) Os pais do garoto eram cientes do problema 

enfrentado pelo seu filho, mas não conseguiram 

transferi-lo para outra escola.  

 

 

 
 

 

A partir da leitura atenta dos dois textos, qual seria a 

melhor definição para a expressão bullying: 

 

a) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima. 

b) Perseguições e agressões físicas repetitivas que 

atingem o íntimo e a honra da vítima. 

c) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima, apenas no ambiente escolar. 

d)  Perseguições e agressões ou físicas repetitivas 

que atingem o íntimo e a honra da vítima, apenas 

no ambiente escolar. 

 

 

 
 

 

Em “Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos por 

dias e dias”, a palavra QUE é:  

 

a)  Conjunção causal. 

b)  Pronome relativo – sujeito. 

c)  Conjunção Consecutiva. 

d) Pronome relativo – objeto direto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Assinale o exemplo de antítese:  

a) Dizem que os piauienses somos pouco dados aos 

passeios públicos. 

b) Longe, uma tropa trota pela estrada. 

c) Trago no meu peito um demônio que atenta e um 

deus que acalenta. 

d) Lá fora a noite é uma criança sem limites. 

 

 
 

Coloque C (certo) ou E (errado) e anote a alternativa 

correspondente. 

( ) altos-falantes 

( ) bem-me-queres 

( ) recos-recos 

( ) pés-de-moleque 

a) C – C – E – C  

b) C – E – C – C 

c) E – C – E – E 

d) E– C – E – C 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretas conforme as novas regras de acentuação 

gráfica: 

a) Heróico, Baiúca, Abençoo. 

b) Feiura, Asteroide, Enjoo 

c) Estréia, Lingüiça, Polo. 

d) Saúde, Platéia, Jóia.  

 

 
 

Aponte o exemplo de palavra formada por justaposição:  

a) Passaporte. 

b) Planalto. 

c) Infeliz. 

d) Florista. 

 

 
 

Alguém se queixou ao diretor do colégio. Qual a 

predicação do verbo nesta frase?  

a) Transitivo direto. 

b)  Intransitivo. 

c) Transitivo indireto.  

d)  Bitransitivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 
 

 

 
 

 

Segundo Adam Smith o trabalho de uma nação é a 

principal fonte geradora dos bens de que necessita a 

comunidade. Os processos de socialização colocam o 

trabalho entre as atividades mais relevantes e 

constituintes dos significados da vida. Diversos estudos 

apontam o trabalho como fonte de felicidade, prazer, 

realização, satisfação e bem estar. Todavia, tendo em 

vista as mudanças econômicas, tecnológicas e culturais 

do contexto organizacional e do significado do trabalho, 

avalie as afirmativas e verifique quais as possíveis 

consequências dessa modificação para a saúde do 

trabalhador, marcando V para as questões verdadeiras 

e F para as falsas e em seguida apontando a 

alternativa correta. 

( ) Não existem consequências para a saúde do 

trabalhador, visto que não ocorrem modificações 

significativas no contexto organizacional desde a 

Revolução Industrial. 

(   )  As organizações estão a cada dia aumentando o 

seu poder de competitividade, através de novas 

tecnologias e métodos de gestão, o que reduz 

significativamente a necessidade de funcionários, o que 

gera para estes muita ansiedade e aumenta a pressão 

pelo alcance e manutenção de metas, em busca de 

manter o emprego. 

(   )  É comum que indivíduos se dediquem às 

organizações a ponto de desestabilizarem, e em alguns 

casos, até destruírem sua vida pessoal, tornando-se 

paranoicos pela busca incessante pela eficiência. 

a) F, F, V 

b) F, F, F 

c) F, V, V 

d) V, V, F 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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Segundo o Código de Ética do Psicólogo, é dever 

fundamental deste profissional, EXCETO: 

a) Prestar serviços profissionais em situação de 

calamidade pública ou de emergência visando 

benefício pessoal.     

b) Zelar para que a comercialização e divulgação do 

material privativo do psicólogo sejam feitas 

segundo os princípios do Código de Ética do 

Psicólogo. 

c) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 

serviços de Psicologia. 

d) Orientar a quem de direito sobre encaminhamentos 

apropriados, a partir da prestação de serviços 

psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os 

documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. 

 

 
 

No que concerne à Elaboração de Documentos 

decorrentes de Avaliações Psicológicas, estão em 

acordo com a Resolução 07/2003, EXCETO: 

a) O Psicólogo ao produzir documentos escritos, deve 

se basear exclusivamente nos instrumentais 

técnicos (entrevistas, testes, observações, 

dinâmicas de grupo, escuta, intervenções verbais) 

que se configuram como métodos e técnicas 

psicológicas para coleta de dados, estudos e 

interpretações de informações a respeito da 

pessoa ou grupo atendidos, bem como sobre 

outros materiais e documentos produzidos 

anteriormente e pertinentes à matéria em questão. 

b)  Assinar a última lauda de toda e qualquer 

modalidade de documento, não havendo 

necessidade de rubricar folhas anteriores.   

c) Declaração, Atestado Psicológico, Relatório, Laudo 

Psicológico, Parecer Psicológico, constituem 

modalidades de documentos segundo essa 

Resolução. 

d) A declaração é um documento que visa a informar 

a ocorrência de fatos ou situações objetivas 

relacionadas ao atendimento psicológico. Neste 

documento não deve ser feito o registro de 

sintomas, situações ou estados psicológicos.  

 

 

 
 

 

Correlacione a Coluna X com a Coluna Y e em seguida 

marque a alternativa correta. 

 

Coluna X 

 

1 – Sublimação 

2 – Narcisismo 

3 – Fantasia  

 

Coluna Y 

 

(  ) Desvia-se o trajeto da pulsão, mudando seu 

objetivo; substitui-se o objeto sexual ideal, por outro 

objetivo, não sexual, de valor social.  

 

(  ) Para deter o ímpeto da pulsão sexual ocorre uma 

mudança de objeto. 

 

(  ) Estado singular do Eu quando, a fim de incorporar o 

outro real e transformá-lo em fantasia, ele toma o 

lugar do objeto sexual e se faz amar e desejar pela 

pulsão sexual. 

 

a) 1, 2, 3 

b) 3, 1, 2 

c) 1, 3, 2 

d) 2, 3, 1   

 

 

 

 
 

 

São testes projetivos, EXCETO: 

 

a) MEEM (Mini Exame do Estado Mental) 

b) C.A.T ( Teste de Apercepção Infantil) 

c) Pirâmides Coloridas de Pfister 

d) T.A.T ( Teste de Apercepção Temática) 

 

 

 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A Avaliação Retrospectiva pode ser caracterizada 

como: 
 

a) Técnica utilizada dentro do processo psicoterápico 

para avaliar o grau de comprometimento do 

paciente com o seu processo psicoterápico. 

b) Momento em que paciente e terapeuta fazem uma 

retrospectiva do atendimento clínico estabelecendo 

condutas futuras e enfatizando pros e contras do 

processo em questão. 

c) Avaliação que ocorre durante o processo de 

desligamento ou finalização de um processo 

psicoterápico, no qual o psicólogo dá um feedback 

ao paciente sobre sua evolução durante o processo 

psicoterápico. 

d) A avaliação Retrospectiva baseia-se em exame 

retrospectivo de fontes secundárias de informação 

e pode proporcionar dados importantes sobre a 

conduta suicida. Busca determinar a motivação e 

entender os acontecimentos que antecederam a 

morte. 

 

 

 
 

 

Complete as lacunas e em seguida marque a 

alternativa correta. 
 

_______________ fixa as representações recalcadas 

no solo do inconsciente. 

_______________ precede o estado final do 

desenvolvimento sexual. Neste 

período o órgão sexual masculino 

desempenha o papel dominante. 

_______________desejo de retorna ao passado e 

rematar a ação que ficara em suspenso. 
 

a) Latência; Recalcamento Secundário; Fase Anal. 

b) Recalcamento Primário; Fase Fálica; Compulsão a 

Repetição. 

c) Compulsão a Repetição; Pulsão de Morte; 

Castração. 

d) Recalcamento Primário; Latência; Compulsão a 

Repetição. 

 

 

 

 
 

 

Marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para 

as assertivas falsas e em seguida indique a alternativa 

correta. 

 

(     )  O Psicólogo, no relacionamento com profissionais 

não Psicólogos, encaminhará a profissionais ou 

entidades habilitados demandas que extrapolem seu 

campo de atuação, todavia não necessita resguardar o 

caráter confidencial das comunicações.  

(   )   Para realizar atendimento não eventual de 

criança, adolescente ou interdito, o Psicólogo deverá 

obter autorização de ao menos um de seus 

responsáveis, observadas as determinações da lei 

vigente, no caso de não se apresentar um responsável 

legal, o atendimento não poderá ser efetuado. 

(      )   Nos documentos que embasam as atividades 

em equipe multiprofissional, o Psicólogo registrará 

apenas as informações necessárias para o 

cumprimento dos objetivos do trabalho.   

 

a) V, F, F 

b) F, F, F 

c) F, F, V 

d) V, V, F 

 

 

 
 

 

O Parecer Psicológico é composto de: 

 

a) Identificação; Exposição de Motivos; Análise; 

Conclusão. 

b) Identificação; Descrição da Demanda; 

Procedimento; Análise; Conclusão. 

c) Identificação; Exposição de Motivos; Demanda; 

Análise. 

d) Exposição de Motivos; Demanda; Procedimento; 

Nome Completo do Psicólogo; Inscrição do CRP. 

 

 

 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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No que se refere a Psicologia Hospitalar, análise as 

assertivas e classifique-as como Verdadeiras ou Falsas 

em seguida marque a alternativa verdadeira. 
  

(    )  Na investigação clínica da doença o Psicólogo 

deverá entendê-la como consequência do diálogo e a 

interação do indivíduo e o mundo, não tratando a 

doença como algo estranho no doente, buscando 

conhecer e entender os aspectos emocionais 

subjacentes às queixas orgânicas.    

(  ) O conhecimento do doente vai além do 

entendimento da doença, pois vai abranger a pessoa 

como um todo, sua história, suas aspirações, seus 

medos e seu modo de adoecer. O diálogo com o 

psicólogo poderá propiciar ao paciente sentir-se 

compreendido, aceito e assistido como um todo. 

(     )  Nas interconsultas, o Psicólogo ao fazer a leitura 

psicológica dos fenômenos que intervêm na situação 

da doença poderá, a partir da exposição de todo o 

conteúdo manifesto pelo paciente, criar condições para 

que os profissionais de outros áreas compreendam 

também psicologicamente a situação singular de cada 

paciente. 
 

a) V, V, V 

b) V, V, F 

c) F, F, V 

d) V, F, F 

 

 

 
 

São semelhanças existentes entre Perls e Reich, 

segundo Ribeiro (1985), EXCETO: 

a) A convicção de que as lembranças devem ser 

acompanhadas dos afetos ligados a estas 

lembranças. 

b) Perls e Reich compartilhavam a ideia do trabalho 

psicoterápico através da frustração. 

c) Tanto para Reach quanto para Perls mais 

importante do quê o que o cliente comunica é como 

ele comunica. 

d) Ambos os autores refutavam a importância do 

corpo no ato psicoterapêutico, assinalando para a 

irrelevância da comunicação não-verbal. 

 

 
 

Segundo o CREPOP (Centro de Referência Técnica 

em Psicologia e Políticas Públicas), nas referências 

técnicas para a atuação do psicólogo nos programas de 

DST e Aids , correlacione a primeira coluna à segunda 

coluna, e marque a alternativa correta: 
 

(1) Prevenção Primária  

(2) Prevenção Secundária  

(3) Prevenção Terciária 
 

(  ) Escuta psicológica; aconselhamento individual; 

monitoramento da condição subjetiva. 

(    ) Construção da rede de apoio social; intervenções 

na comunidade para enfrentamento do preconceito e 

discriminação; reabilitação psicossocial com reinserção 

no mercado ou na comunidade. 

(  ) Ações na comunidade – palestras, oficinas, 

treinamentos,aconselhamento pré e pós-teste; 

aconselhamento coletivo. 

a) 2, 3, 1 

b) 2, 1, 3 

c) 1, 2, 3 

d) 3, 1, 2 

 

 

 
 

Em Psicoterapia Breve é correto afirmar, EXCETO: 

a) Em Psicoterapia Breve o que se pretende é 

propiciar uma situação e manejar-se o enquadre de 

forma tal que seja possível a aprendizagem 

instantânea característica do insight gestáltico. 

b) A Psicoterapia Breve sugere sessões diárias, pois 

estas propiciam o maior contato entre terapeuta e 

paciente, o que propicia maior número de insight. 

c) Em Psicoterapia Breve as experiências do 

indivíduo são consideradas não só como objetivos 

a serem atingidos através do processo terapêutico, 

como também são consideradas parte integrante 

do próprio processo terapêutico. 

d) A Psicoterapia Breve utiliza em seu processo a 

potencialização, que age como mecanismo de 

feedback positivo, possibilitando maior eficácia 

terapêutica em prazo mais curto e com sessões 

menos frequentes. 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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Correlacione a primeira coluna à segunda coluna, e 

marque a alternativa correta: 

 

(1) Punição  

(2) Reforçador Secundário  

(3) Estímulo Reforçador 

(4) Esquiva 

 

(  ) Aumenta a probabilidade de ocorrência de 

respostas de uma mesma classe. 

(  ) Evitação ou adiamento de um estímulo aversivo por 

uma resposta. 

(  ) Processo que diminui a probabilidade da resposta 

ocorrer. 

(  ) Estímulo neutro que se torna reforçador através da 

relação com outro estímulo reforçador. 

 

a) 2, 4, 3, 1 

b) 2, 3, 4, 1 

c) 3, 4, 2, 1 

d) 3, 4, 1, 2 

 

 

 
 

 

Marque (V) para as assertivas verdadeiras e (F) para 

as assertivas falsas com relação à Gestalt Terapia e 

em seguida indique a alternativa correta. 

 

(  ) A figura não é uma parte isolada do fundo, ela 

existe no fundo. O fundo revela a figura, permite a 

figura surgir. 

(  ) O comportamento molar é inconsciente. É o 

resultado final e exteriormente observável de grande 

número de processos fisiológicos. 

(  ) Comportamento molecular é aquele que ocorre 

dentro do organismo e somente é iniciado pelos fatores 

ambientais a que se dá o nome de estímulos. 

 

a) V, V, V 

b) V, F, V 

c) F, V, V 

d) V, F, F 

 

 
 

Dentro da Psicoterapia Breve como pode ser definida  a 

Prevenção Passiva? 

 

a) Ação psicoterápica na qual o Psicólogo, 

respeitando as condições egóicas do paciente 

espera passivamente que este entre em contato 

com seu sofrimento psíquico, para só então iniciar 

o processo de ressignificação daquela experiência. 

b) Significa que quando as medidas de prevenção 

podem ser acionadas a crise já está em curso, ou 

seja, a prevenção está diante de fatos 

consumados. 

c) Na Psicoterapia Breve a prevenção passiva é uma 

técnica psicoterápica utilizada pelo Psicólogo para 

prevenir a instauração da crise. 

d) Tendo em vista a crise ter a possibilidade de 

ocorrer, mas ainda está latente, o Psicólogo pode 

preparar o paciente para lidar com a situação.   

 

 

 
 

 

Dentro de um processo de Seleção em alguns casos o 

entrevistador opta pela utilização da Entrevista 

Estruturada que possui diversas vantagens, EXCETO: 

 

a) Torna possível a coberta sistemática e completa de 

toda a informação necessária para predizer o 

provável sucesso do candidato no cargo em 

questão. 

b) Proporciona os meios para minimizar as distorções 

e os preconceitos pessoais do entrevistador. 

c) Guia o entrevistador na obtenção dos fatos e na 

descoberta da informação disponível sobre o 

candidato. 

d) Proporciona uma avaliação menos ativa e 

direcionada às competências e potencialidades do 

candidato, pois o roteiro da entrevista é 

previamente formulado.    

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: PSICÓLOGO 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   8 

 

 

 

 
 

Em Psicoterapia Breve faz-se uso de diversas 

intervenções verbais. Dentre estas está a 

_________________ na qual o Psicólogo reformula 

conteúdos do paciente, destacando conteúdos e 

reações. Visa conseguir desembaraçar o relato 

emaranhado do paciente a fim de recortar os elementos 

significativos do mesmo. Ocorre uma reformulação 

sintética do relato. Faz com que o paciente entre em 

contato com os seus sentimentos, a partir do que ele 

falou. Dá-se pelo material manifesto. 

a) Recapitulação 

b) Interpretação 

c) Clarificação 

d) Sugestão  
 

 

 

 “Conjunto de conceitos, proposições e explicações 

originado na vida cotidiana no curso de comunicações 

interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa 

sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das 

sociedades tradicionais; podem também ser vistas 

como a versão contemporânea do senso comum.” 

“São princípios geradores de tomadas de posição 

ligadas a inserções específicas em um conjunto de 

relações sociais e que organizam os processos 

simbólicos que intervêm nessas relações”.  

 Após identificar a teoria e o seu criador, marque a 

alternativa correta. 

a) Teoria das Representações Sociais; Moscovici. 

b) Psicologia Social; G. W. Allport 

c) Teoria das Representações Sociais; Le Bon 

d) Teoria da Intersubjetividade Social; McDougall 
 

 
 

A pesquisa de Levantamento de Necessidade de 

Treinamento constitui a etapa inicial que proporciona à 

organização conhecer as aptidões e carências 

profissionais de seus funcionários e viabilizar o 

processo de treinamento. Há diversos instrumentos 

para processar o levantamento de necessidades de 

treinamento à luz da análise empresarial, EXCETO: 

a) Modelo Tipo “Caixa Negra” 

b) Modelo Segundo Hesketh 

c) Modelo Segundo Cormick 

d) Modelo de Levantamento Macroestrutural 

CONHECIMENTOS GERAIS / 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 

 
 

 
 

 

 

O atual presidente é Bashar al-Assad. O país tem uma 

grande participação regional, particularmente através 

do seu papel central no conflito árabe com Israel, que 

desde 1967 ocupou as Colinas de Golã, e pelo 

envolvimento ativo nos assuntos libaneses e palestinos. 

A população predominante é de muçulmanos sunitas, 

mas com uma significante população de Alauitas, 

Drusos e minorias cristãs. Desde a década de 1960, 

oficiais militares Alauitas tem dominado o cenário 

político do país. Etnicamente, cerca de 90% da 

população é árabe, e o estado é governado pelo 

Partido Baath de acordo com princípios nacionalistas 

árabes, dos quais aproximadamente 10% pertencem à 

minoria curda. 

 

 

O texto acima faz referência a um país que tem sido 

alvo de atenção da mídia internacional devido a 

conflitos civis e constantes desrespeitos a direitos civis. 

Que país é esse? 

 

 

a) Arábia Saudita.  

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Egito. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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O governo de Dilma Rousseff tem sofrido com 

denúncias de corrupção ou escândalos envolvendo 

ministros de Estados, o que já levou a derrubada de 

vários ocupantes destes cargos de confiança da 

presidenta. Qual das alternativas abaixo traz uma 

afirmativa incorreta quanto à saída destes Ministros? 

a) Antônio Palocci deixou a Casa Civil após suspeitas 

sobre o seu patrimônio. 

b) Alfredo Nascimento deixou o Ministério dos 

Transportes após ter seu nome envolvido em 

suspeitas de corrupção. 

c) Nelson Jobim deixa o Ministério da Defesa por 

conta de declarações que desagradaram Dilma, 

como a revelação de que votou em Serra em 2010. 

d) A mais recente baixa no governo foi no Esporte, 

com a saída de Wagner Rossi, suspeito de 

participação num esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo, que dá verba a 

ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. 

 

 
 

Sobre tecnologia, julgue os itens a seguir e marque a 

opção correta: 

I – Wireless é sinônimo de comunicação sem fio, ou 

seja, a transferência de informação (dados) sem a 

utilização de cabos. 

II – Touch screen é um tipo de tela sensível à pressão, 

dispensando assim a necessidade de outro periférico 

de entrada de dados, como o teclado, estando hoje 

presente em computadores, monitores, celulares e 

outros. 

III – Blu-ray Disc é um formato de disco óptico da nova 

geração com 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao 

DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade, sendo 

capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 

horas sem perdas. 

IV – Tablet é uma tecnologia inovadora representada 

unicamente pelos famosos i-pads. 

a) Somente os itens I e IV estão incorretos. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

 

 

Um dos maiores sites hospedeiros de arquivo do 

mundo, o Megaupload, foi acusado pelos crimes de 

pirataria e de lavagem de dinheiro, sendo assim, 

fechado pelo FBI em 19 de Janeiro de 2012. O 

fundador e sete funcionários do site foram presos e 

indiciados por violações de leis relacionadas à pirataria. 

 

A medida gerou discussões acaloradas nos meios de 

comunicação e trouxeram a tona duas políticas norte-

americanas que tinham como escopo diminuir ou 

mesmo encerra as atividades ditas “piratas” na internet. 

Que políticas eram essas, que ficaram mundialmente 

conhecidas por suas siglas? 

 

a) S.O.P.A e e-bay. 

b) Torrent e S.O.P.A. 

c) P.I.P.A. e Anonymous. 

d) S.O.P.A . e P.I.P.A. 

 

 

 

 

As sacolinhas plásticas usadas para carregar as 

compras nos supermercados das cidades de 

Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra, além 

de toda São Paulo estão com os dias contados. A partir 

de quarta-feira, dia 25 de janeiro, as embalagens 

começam a ser vendidas.  

 

A medida divide e provoca muita discussão entre as 

pessoas que estão acostumadas a utilizar a sacola 

para outras coisas, além das compras, como sacos de 

lixo, por exemplo, e tem como objetivo proteger a 

natureza uma vez que as sacolas demoram um tempo 

consideravelmente grande para se decompor. Qual das 

alternativas abaixo possui um número mais aproximado 

do tempo necessário para completar a decomposição 

de uma sacola plástica no meio ambiente? 

 

a) 3 meses. 

b) 3 anos.  

c) 30 anos. 

d) 300 anos. 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

 

 

São cursos d’água que drenam o município de 

Palmeirais-PI, exceto: 

 

a) Rio Parnaíba e riacho Santa Tereza. 

b) Riacho Fundo e Cadoz 

c) Riacho do Candonga e dos Negros 

d) Riacho São Vicente de Fora e São Joaquim 

 

 

 

Palmeirais surgiu do povoamento denominado Porto 

das Queimadas, outrora habitado pela tribo de São 

Gonçalo, lugarejo do Município de Amarante que teve 

como primeiro desbravador Almir Soares do 

Nascimento que era descendente de:  

 

a) portugueses e cearenses 

b) portugueses e maranhenses  

c) holandeses e cearenses 

d) holandeses e pernambucanos  

 
 

 

 

O nome Palmeirais faz alusão a uma importante 

atividade econômica responsável pelo crescimento 

econômico do Piauí entre as décadas de 1910 e 1940. 

Estamos falando do (a): 

 

a) Piscicultura 

b) Extrativismo 

c) Pecuária 

d) Indústria 

 

 
 

Por disposição da Lei Estadual nº 720, de 19 de julho 

de 1912, o município de Belém perdeu sua autonomia 

administrativa sendo anexado ao município de: 

 

a) Curralinhos 

b) Demerval Lobão 

c) São Francisco 

d) São Pedro 

 

 

 

No século XIX a navegação pelo rio Parnaíba garantia 

a ligação comercial entre as várias vilas e municípios 

do Piauí. O então povoado de Porto das Queimadas 

beneficiou-se desse comércio graças a sua 

proximidade com a cidade de: 

 

a) Amarante 

b) São Pedro 

c) Parnarama 

d) Curralinhos 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




