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PROVAS PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

PSICÓLOGO
ESTE CADERNO CONTÉM:
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 A 20)
PROVA DE LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 21 A 30)
PROVA ESPECÍFICA (QUESTÕES 31 A 60)
GABARITO‐RASCUNHO

INSTRUÇÕES:
Após a autorização do aplicador, abra e confira o caderno
 Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão.
 O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e
assinado apenas no espaço reservado para assinatura.
 Não será permitido emprestar ou pegar emprestado qualquer tipo de material (caneta, lápis, borracha)
durante a realização das provas.
ATENÇÃO!
 O não cumprimento das instruções acarretará a desclassificação do(a) candidato(a).
 O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento dos formulários de
respostas.
 A interpretação das questões faz parte da prova.
 Este caderno será obrigatoriamente devolvido ao aplicador ao final da prova. O(a) candidato(a) deverá
apenas destacar a contracapa, na qual se encontra o rascunho do gabarito, que não poderá ter nenhuma
anotação extra.
 A devolução do formulário de respostas e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do
candidato.
Boa Prova!

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 – 20)
INSTRUÇÕES: Considere o texto 1 para responder às questões 1 ‐ 5
TEXTO 1
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SEM INTERNET? NEM PENSAR!
Na web é assim: estamos sempre avançados e constantemente desatualizados, já que a cada dia surgem novidades que
surpreendem e modificam hábitos. Com o tempo, a evolução vertiginosa das facilidades (e também dos problemas) da
grande rede mundial de computadores só aumenta os motivos para aproveitar e refletir sobre como usamos a web.
Uma agência digital de Belo Horizonte desenvolveu ação que instiga os internautas com a pergunta no site: “Por que
você não viveria sem internet?”. “Internet é a fronteira sem fim”, diz um internauta. “Porque sou internetemente ligada
no mundo e a internet é o mundo”, acredita uma participante. O outro confessa: “Porque virei um compulsivo, dia e
noite, sem ela enlouqueço”.
Para aqueles que têm aversão ou nenhum acesso ao mundo virtual, a pergunta pode até soar exagerada. A resposta, no
caso, vem de bate‐pronto, com direito a ênfase. “Confortavelmente: não conseguiria”, diz o estudante de computação
Sílvio Reis Junior. “Eu uso internet para tudo – comparar preços, ler notícias, previsão do tempo, até como dicionário”,
detalha. Ele tem 20 anos e conta que é assim desde os 15; O e‐mail fica aberto o dia inteiro, atualizado momento a
momento, e na hora de buscar alguma informação o hábito é quase automático: “As facilidades que a internet oferece
fazem com que a gente esqueça que existem outros meios para conseguir determinadas informações e, quase por
instinto, a gente liga o computador e vai pesquisar no Google”.
Por trás do site, a equipe da agência também não consegue ficar off‐line tranquilamente. É o que confessa o publicitário
Gustavo von Sperling. Pego de surpresa com a pergunta que resolveu lançar na rede, ele pensa um pouco antes de
responder: “Eu não consigo ficar sem conversar com meus amigos no MSN ou rever meus amigos no Orkut; não consigo
deixar de postar meu dia a dia no Twitter ou não fazer uma pesquisa no Google”. Na última semana, um problema no
servidor fez com que a equipe precisasse ficar duas horas sem acesso à rede. “Simplesmente, paramos de trabalhar
durante esse tempo”, conta.
“É tão rotineiro que nem percebemos. Essa coisa de amanhã tudo já estar novo e termos que acompanhar essa
velocidade da tecnologia me assusta muito, mas eu acho fantástico”, diz Gustavo.
Por isso, a reflexão sobre as vantagens do uso da internet foi o mote da campanha criada pelos publicitários mineiros,
aproveitando a data definida pela ONU como o Dia Mundial da Internet. “Essa pergunta surgiu como uma reflexão quase
absurda. Mas, depois que as pessoas já estão acostumadas, tente ficar um dia sem internet. A ideia é justamente tentar
fazer com que as pessoas reflitam sobre um bom uso da rede, pensando na importância que aquilo tem para o nosso dia
a dia, para o trabalho, para a comunicação, como ferramenta que agiliza a vida”, diz Marcelo.
Estado de Minas – Informática – 14/5/2009 (com adaptações)

QUESTÃO 1
Na frase “(...): estamos sempre avançados e constantemente desatualizados, (...)” (linha 1), a relação de
significado estabelecida pela conjunção “e”, que predomina entre as orações, tem correspondência com a ideia
expressa na seguinte alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

ideia de adição – não estamos sempre avançados, nem constantemente desatualizados.
ideia de conclusão – estamos sempre avançados, por conseguinte constantemente desatualizados.
ideia de explicação – estamos sempre avançados, porque estamos constantemente desatualizados.
ideia de contraste – estamos sempre avançados, porém constantemente desatualizados.

QUESTÃO 2

uma reflexão, um comentário à margem do que se afirma.
uma explicação do que foi dito anteriormente.
uma nota emocional, expressão exclamativa da alma.
uma citação textual referente ao assunto tratado.
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No trecho “Com o tempo, a evolução vertiginosa das facilidades (e também dos problemas) da grande rede
mundial (...)” (linhas 2‐3), a expressão entre parênteses constitui uma indicação acessória que expressa

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 3
Considerando a ocorrência de uma única regência (“ao mundo virtual”) para os termos grifados na seguinte
frase: “Para aqueles que têm aversão ou nenhum acesso ao mundo virtual (...)” (linha 8), marque a alternativa
que também apresenta CORRETAMENTE uma única regência para os dois termos grifados.
(A)
(B)
(C)
(D)

Não estávamos convictos e aptos a exercer o cargo.
Uma proposta que tem a dependência e é aceitável a todos os candidatos.
Isso reflete sua consideração e compaixão por pessoas honestas.
A descrença e fascínio pela informática constitui o paradoxo deste século.

QUESTÃO 4
Nas alternativas seguintes, as palavras entre parênteses estão corretamente relacionadas às respostas dos
entrevistados sobre o que representa a internet, EXCETO:

(A) “Internet é a fronteira sem fim, (...)” (linha 5) – (infindabilidade).
(B) “(...) quase por instinto, a gente liga o computador e vai pesquisar no Google.” (linhas 13 e 14) – (hábito).
(C) “(...) precisasse ficar duas horas sem acesso à rede. Simplesmente paramos de trabalhar durante esse
tempo.” (linhas 19 e 20) – (suporte).
(D) “Porque virei um compulsivo, dia e noite, sem ela enlouqueço.” (linhas 6 e 7) – (rotina).

QUESTÃO 5
No trecho “Essa pergunta surgiu como uma reflexão quase absurda. Mas, depois que as pessoas estão
acostumadas, tente ficar um dia sem internet.” (linhas 24 e 25), a ressalva iniciada pela conjunção “Mas”, com
referência ao adjetivo “absurda”, justifica‐se pelo seguinte ditado popular:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Melhor é errar com muitos que acertar com poucos.”
“Contra fatos não há argumentos.”
“As aparências enganam”.
“Toda regra tem exceção.”

INSTRUÇÕES: Considere o texto 2 para responder às questões 6 ‐ 10

Estado de Minas – Informática - 14/5/2009 - Frederico Bottrel - (com adaptações)
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HÁBITO OU TRANSTORNO?
Conferir caixa de entrada de e‐mails de cinco em cinco minutos, manter inúmeras abas abertas no navegador e travar
conversas virtuais com mais de duas pessoas. Tudo isso ao mesmo tempo. É assim que muita gente gasta muitas horas
do dia. Os hábitos são comuns a muitos, mas, se não forem observados com cuidado, o limite para um transtorno
compulsivo pode ser tênue. Limite para o uso da rede, como em tudo na vida, é essencial.
“Os casos de viciados em internet já estão nos consultórios com frequência relativamente alta”, diz Luciana Nogueira de
Carvalho, vice‐presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Especializada em saúde mental de crianças e
adolescentes, ela chama a atenção para o fato de que a situação aparece da mesma forma como o vício em substâncias
psicoativas: “No início, o adolescente vai perdendo o interesse por situações cotidianas até o isolamento total dentro de
casa e o afastamento do seu círculo de amigos”.
O mais preocupante, segundo a psiquiatra, é o uso praticamente obrigatório do computador nos dias de hoje. No
contato com os pacientes, Nogueira percebe que o mundo virtual é uma realidade entre os jovens e o computador está
presente em todas as atividades: dos trabalhos escolares aos arranjos de festas dos fins de semana, com a comunicação
diária entre os amigos.
A especialista explica que o problema do vício aparece quando conectar‐se ao mundo real começa a se tornar uma
tarefa difícil e que exige esforço. Com o tempo, os pais podem observar que o jovem já não sai de casa como antes e
passa cada vez mais tempo na frente do PC.
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TEXTO 2

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 6
Considerando a relação entre as palavras (coesão textual), na frase “Tudo isso ao mesmo tempo”. (linha 2), a
expressão grifada refere‐se ao seguinte assunto:

(A)
(B)
(C)
(D)

A necessidade de limite para o uso da rede.
As várias ações realizadas sincronicamente por internautas.
O perigo de um hábito transformar‐se em transtorno compulsivo.
A inconveniência de gastar muitas horas do dia na internet.

QUESTÃO 7
O adjetivo grifado na frase “(...) o limite para um transtorno compulsivo pode ser tênue.” (linhas 3 e 4) tem,
nesse contexto, correspondência de significado com a seguinte alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

dúbio
fino
sofrível
inconsiderável

QUESTÃO 8
Na oração “(...) se não forem observados com cuidado, (...)” (linha 3), a conjunção grifada estabelece, entre os
segmentos do período, uma relação de
(A)
(B)
(C)
(D)

condição.
contradição.
conclusão.
comparação.

QUESTÃO 9
Segundo especialista (linhas 14‐16), o que desperta a atenção para um diagnóstico preocupante em relação ao
uso excessivo da internet está expresso no seguinte par de opostos:
(A)
(B)
(C)
(D)

virtual/real
vício/consciência
hábito/transtorno
irritabilidade/serenidade

QUESTÃO 10
No trecho “O mais preocupante, segundo a psiquiatra, é o uso praticamente obrigatório do computador nos dias
de hoje.” (linha 10), o emprego da vírgula justifica‐se pelo seguinte motivo:
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isolar oração explicativa.
isolar o vocativo.
isolar expressão intercalada.
isolar o adjunto adverbial.
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INSTRUÇÕES: Considere o texto 3 para responder às questões 11 ‐ 15
TEXTO 3
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A TECNOLOGIA É A MOEDA CORRENTE DA NOSSA VIDA
Seu PowerBook repousa na sua escrivaninha ao lado de uma pilha de artigos importantes ainda não lidos, mas você
escolhe uma cerveja gelada e um pouco de TV para relaxar. A noite passa depressa e você vai para a cama depois do
noticiário e de um monte de voice‐mails do seu escritório. Você fica deitado acordado enquanto sua mulher conversa no
chat room da Internet, e faz um inventário dos eventos do seu dia. Você se sente envergonhado por ter perdido a calma
com um novo colega de trabalho; você se lembra de que o homem do conserto não deu um retorno ao seu telefonema
como prometera, mesmo depois que você bipou para ele; você gostaria de ter lido para o seu filho uma história na hora
de dormir, embora estivesse cansado; você se sente orgulhoso por manter a comissão da venda do imóvel em 4%. Sua
mente dá um salto à frente quando você adormece, enquanto, mentalmente, faz uma lista checando as coisas que
precisam ser feitas amanhã. Acorda às 6h30 sem lembrança de ter sonhado. Levanta‐se imediatamente para tomar uma
xícara de café quente e abrir o e‐mail. Então, caminha até o carro com um pão na mão para uma viagem de vinte
minutos durante a qual ouve no rádio um trecho da página de um livro popular sobre negócios porque sente que está
ficando para trás em suas leituras profissionais. O telefone celular toca e o seu colega o lembra de que um cliente irá
comparecer à reunião em quinze minutos. Seus pensamentos se afastam do narrador barulhento para um desejo brutal
de cair fora da cidade.
High Tech – High Touch – Nana Naisbitt e Douglas Philips – Ed. Cultrix - SP (com adaptações)

QUESTÃO 11
Conclui‐se que o personagem, cujas ações são relatadas no texto, é o próprio leitor, pelo seguinte:

(A) pelo fato de personagem e leitor terem atividades afins.
(B) pelo uso do pronome de tratamento “você”.
(C) pelo interesse que desperta no leitor tudo o que se refere à tecnologia.
(D) pelo fato de o leitor sentir‐se parte de textos que tratam de avanços tecnológicos.
QUESTÃO 12
Considerando que a linguagem do texto tem função apelativa (o produtor da mensagem tem a intenção de
influenciar o leitor), o relato das ações, pensamentos e sentimentos da personagem transmite mensagem de

(A) um apelo por uma mudança radical de atitude.
(B) uma ordem para parar, interromper o que faz.
(C) uma chamada à realidade, para despertar a consciência.
(D) uma súplica para atender aos apelos do coração.
QUESTÃO 13
Na frase “(...) e faz um inventário dos eventos de seu dia.” (linha 4), a palavra grifada pode ser substituída, sem
alteração de sentido nesse contexto, por:
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(A) programa
(B) prospecto
(C) relação
(D) cadastro

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 14
O verbo grifado na frase “(...) o homem do conserto não deu um retorno ao seu telefonema como prometera,
(...)” (linhas 5 e 6), pode ser substituído, SEM ALTERAÇÃO DA IDEIA DE TEMPO, pela seguinte forma verbal:

(A) tinha prometido
(B) tem prometido
(C) teria prometido
(D) tivesse prometido
QUESTÃO 15
De acordo com a descrição das ações e pensamentos da personagem, ao longo do texto, a vida dessa pessoa
pode ser resumida, GRADATIVAMENTE, da seguinte forma:

(A) assombro – decepção – distração
(B) isolamento – irresolução – insensatez
(C) desatenção – desconfiança – sobressalto
(D) agitação – perturbação – saturação
INSTRUÇÕES: Considere o texto 4 para responder às questões 16 ‐ 20

A tecnologia é a moeda corrente da nossa vida - High tech – High touch, Nana Naisbitt e Douglas Philips – Ed. Cultrix - SP
(com adaptações)
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RECEITA PARA ESCAPAR
Necessitando de uma trégua longe da tecnologia do consumidor, você entra num avião para uma fuga de três dias.
Entalado cotovelo contra cotovelo entre um homem de negócios bem‐vestido com um laptop e uma mãe segurando um
bebê de colo, você olha para o telefone na poltrona da frente que fica mostrando uma mensagem gravada: “Chefe
Impaciente, Cliente Ansioso – Faça Essa Chamada.” Você resiste à pressão. Em vez disso, pega uma revista e folheia com
o polegar as páginas de propaganda e de artigos sobre negócios, até chegar ao artigo que lhe interessa “Três Dias
Perfeitos em Viena”, e começa a fantasiar a respeito de uma fuga romântica. As fotografias da China rural também
cativam os seus olhos, assim como as imagens granuladas de florestas e a poesia de Thoreau. A fuga é apreciada. Em
seguida, você retira da bolsa do assento o catálogo de produtos de bordo e se pergunta se o aquecedor de toalhas seria
um luxo que mereça ser comprado, ou então o vaporizador de roupas. Como um bônus, se você o comprar com o seu
Mileage Plus VISA, este o recompensará com milhas de voo para quem viaja frequentemente. A unidade de telefone
emite outra mensagem. Dessa vez: “Qual é o preço de não fazer essa chamada?”
As duas revistas oferecidas pela United Airlines refletem os dois maiores mercados da América, a tecnologia do
consumidor e a fuga da tecnologia do consumidor. Através de uma engenhosa rede de marketing, a empresa de linhas
aéreas e a de cartões de crédito juntaram‐se para criar um plano por cujo intermédio a compra de tecnologias do
consumidor alimenta a fuga com relação à tecnologia do consumidor. Por exemplo, compre com seu MasterCard e
receba milhas de viagem. “Faça uma hipoteca, faça milhas.” “Pegue o telefone. Pegue milhas.”
Quanto mais tecnologia do consumidor você comprar, mais precisará de uma fuga. (...)
Três Dias Perfeitos, ou qualquer escapada de fim de semana, não é um antídoto comprovado contra o stress.
Transplantar‐se de uma cidade para outra, de um programa para outro, não é uma coisa relaxante. Não obstante uma
mudança na arquitetura, não obstante uma mudança na alimentação ou no clima, a energia de uma cidade é uma
energia de cidade, e viajar longas distâncias num curto período de tempo é inquietante. O viajante típico levará consigo
um laptop, um telefone celular, uma câmera fotográfica e, possivelmente, uma filmadora de vídeo, as mesmas coisas que
criam o tempo high tech causador do stress.
O fim de semana terminou, e você está de pé, espremido no corredor do avião, grato por poder esticar as pernas. Os
passageiros se apressam em direção ao carrossel das bagagens onde todos se aglomeram ao redor da correia de
transporte serpenteante verificando as etiquetas com os nomes à medida que passam as malas pretas com rodinhas.
Você acabou de voltar à sua realidade.
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TEXTO 4

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 16
A referida “fuga de três dias” para “fugir da tecnologia do consumidor” constitui um paradoxo porque:

(A) “(...) qualquer escapada de fim de semana não é um antídoto comprovado contra o stress.” (linha 18)
(B) “Quanto mais tecnologia do consumidor você comprar, mais precisará de uma fuga.” (linha 17)
(C) “Transplantar‐se de uma cidade para outra, (...) não é uma coisa relaxante.” (linha 19)
(D) “(...) e viajar longas distâncias num curto período de tempo é inquietante.” (linha 21)
QUESTÃO 17
Na oração “(...) à medida que passam as malas pretas com rodinhas.” (linha 26), a locução proporcional grifada
será corretamente substituída pelas alternativas seguintes, EXCETO:

(A) na medida em que
(B) à proporção que
(C) ao passo que
(D) enquanto
QUESTÃO 18
No período “Não obstante uma mudança na arquitetura, não obstante uma mudança na alimentação ou no
clima, (...).” (linha 19 e 20), a locução conjuntiva grifada tem o mesmo valor de significado de:

(A) visto que
(B) apesar de
(C) em face de
(D) em razão de
QUESTÃO 19
A frase “(...) a compra de tecnologias do consumidor alimenta a fuga com relação à tecnologia do consumidor.”
(linhas 14 e 15) encerra uma ideia de:

(A) improcedência
(B) insensatez
(C) inverossimilhança
(D) incoerência
QUESTÃO 20
O contraste de sentimentos, experimentados pela personagem, com relação ao desejo de fugir para o campo
mas, ao mesmo tempo, adquirir, no catálogo, produto da vida civilizada (linhas 8‐10) tem correspondência com
a ideia expressa na seguinte citação:
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(A) “Na natureza não existem prêmios, sequer punições. Existem consequências.” (James Wistler)
(B) “Urbanização: falar é fácil, difícil é lazer.” (Eduardo Hoffman)
(C) “Todos querem voltar à natureza, mas ninguém quer ir a pé.” (Petra Kelly)
(D) “Uma longa viagem começa com um único passo.” (Lao‐Tse)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA DE LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 21 – 30)
QUESTÃO 21
De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Lavras, a instituição reger‐se‐á pelos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.

Liberdade de ensino, pesquisa e extensão, bem como de divulgação do pensamento, da arte e do saber;
Ênfase nas atividades de ensino visando à formação de cidadãos altamente qualificados;
Gestão democrática e participativa;
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Marque a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I, III e IV estão corretas.
Somente as proposições I e III estão corretas.
Somente as proposições II e IV estão corretas.
Somente as proposições I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 22
Conforme o Estatuto da Universidade Federal de Lavras, a Universidade organizar‐se‐á com base nos seguintes
princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estrutura orgânica com base em departamentos.
Universalidade do conhecimento.
Plena utilização dos recursos humanos, materiais e de qualquer ordem.
Independência entre patrimônio e administração.

QUESTÃO 23
Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1.171/94,
analise as proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I.

Nas autarquias federais, deverá ser criada uma Comissão de Ética encarregada de orientar e aconselhar
sobre a ética profissional do servidor.
II. É vedado ao servidor público apresentar‐se habitualmente embriagado fora do serviço.
III. O servidor público tem o dever de comunicar aos seus superiores, no prazo máximo de quarenta e oito
horas, todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.
IV. É dever do servidor público ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se
materializam na adequada prestação dos serviços públicos.
V. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de suspensão e sua fundamentação
constará do respectivo parecer.
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Somente as proposições I, III e V são corretas.
Somente as proposições II, III e IV são corretas.
Somente as proposições I, II e IV são corretas.
Somente as proposições II, IV e V são corretas.
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CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 24
O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto 1.171/94, considera
que “A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício
da vocação do próprio poder estatal.” Em face disso, é CORRETO afirmar que, na conduta do servidor público,
(A)
(B)
(C)
(D)

a verdade poderá ser omitida quando contrária aos interesses da Administração Pública.
o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
os fatos e atos verificados em sua vida privada não afetam o seu bom conceito na vida funcional.
seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para o estrito cumprimento legal.

QUESTÃO 25
A Lei 8.112/90 dispõe que a posse do servidor público dar‐se‐á pela assinatura do respectivo termo, no qual
deverão constar:
(A)
(B)
(C)
(D)

As atribuições, os deveres, os direitos e a remuneração inerentes ao cargo a ser ocupado.
As atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo a ser ocupado.
As atribuições, a qualificação do servidor e a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio.
As atribuições, direitos e deveres e documentos comprobatórios do servidor.

QUESTÃO 26
Relacione os termos da Coluna I com os termos da Coluna II, conforme a Lei 8.112/90 e, a seguir, marque a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
COLUNA I

COLUNA II

1. Indenizações

( ) adicionais

2. Vantagens

( ) diárias
( ) ajuda de custo
( ) gratificações
( ) auxílio‐moradia

(A)
(B)
(C)
(D)

1,
2,
2,
1,

2,
1,
1,
1,

2,
1,
1,
2,

2, 1
1, 2
2, 1
2, 2

QUESTÃO 27
Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei 8.112/90, serão deferidos aos servidores as seguintes
retribuições, gratificações e adicionais, EXCETO:
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Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento.
Gratificação natalina.
Gratificação por encargo de curso ou concurso.
Retribuição pelo exercício de cargo em comissões de sindicância.
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(A)
(B)
(C)
(D)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 28
Conforme a Lei 8.112/90, “O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas
atribuições”. Sobre essa responsabilidade do servidor público, prevista no capítulo IV da referida Lei, analise as
proposições seguintes e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I.

Tratando‐se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação
regressiva.
II. A responsabilidade civil‐administrativa é consequência de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo,
que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
III. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular‐se, sendo independentes entre si.
IV. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a
existência do fato ou sua autoria.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente as proposições I, III e IV são corretas.
Somente as proposições I, II e III são corretas.
Somente as proposições II e IV são corretas
Somente as proposições II e III são corretas.

QUESTÃO 29
O artigo 37 da Constituição Federal dispõe que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. É CORRETO afirmar que a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
(A) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar nomes ou
símbolos que caracterizem órgãos, autoridades ou servidores públicos.
(B) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela devendo constar nomes, símbolos
ou imagens que promovam as autoridades ou servidores públicos responsáveis pelos atos ou serviços.
(C) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar os nomes dos
responsáveis técnicos da obra.
(D) deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

QUESTÃO 30
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(A) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei.
(B) As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos
em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei destinam‐se aos cargos e funções públicas em geral.
(C) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
(D) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo
ou emprego na carreira.
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Baseando‐se na Constituição Federal, marque a alternativa INCORRETA.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
PROVA ESPECÍFICA (QUESTÕES 31 – 60)
QUESTÃO 31
Em relação ao vínculo grupal, de acordo com Enriquez, E. (1994), é INCORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

O que permite dar dinamismo ao projeto grupal é um sistema de valores suficientemente interiorizado.
A idealização e a ilusão impedem o vínculo grupal, ao torná‐lo inconsistente.
A maioria dos grupos representa uma causa que já triunfou anteriormente.
O reconhecimento mútuo entre os membros de um grupo requer que não sejam muito diferentes
uns dos outros.

QUESTÃO 32
Em relação à psicossociologia, de acordo com Carreteiro, T.C. (1994), é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Entre os problemas essenciais, na atualidade, estão os "intermináveis adolescentes".
A psicossociologia tem poder para tratar das questões cruciais da sociedade no âmbito da sociedade global.
As mudanças essenciais surgem em nível global e em regiões centrais.
Para a psicossociologia, é importante dissociar mudança individual e coletiva.

QUESTÃO 33
Sobre a intervenção psicossociológica, é INCORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Para Levy, A. (1994), o interventor tem sempre uma posição de exterioridade relativa.
Para Enriquez, E. (1994), a experiência a ser promovida é a do imaginário motor.
Para Enriquez, E. (1994), a intervenção destrói as certezas e introduz o novo e o descontínuo.
Para Levy, A. (1994), o trabalho analítico feito nos grupos deve ser o mesmo feito no quadro da cura individual.

QUESTÃO 34
As alternativas abaixo estão de acordo com a visão de Moscovici, S. (2003), a respeito das representações
sociais, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Uma das funções das representações é convencionalizar os objetos, pessoas ou acontecimentos.
Todas as interações humanas pressupõem representações.
As representações não são prescritivas, impondo‐se a nós com força irresistível.
As representações não são criadas por um indivíduo isoladamente.

QUESTÃO 35
A respeito da visão de Moscovici, S. (2003) sobre a Psicologia Social, é INCORRETO afirmar:
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(A) Os psicólogos sociais americanos tomaram como tema de suas pesquisas os problemas de sua
própria sociedade.
(B) O estudo do conflito, em Psicologia Social, é um bom exemplo de uma análise científica do problema.
(C) A noção de uma completa independência da ciência social em relação aos conceitos pré‐científicos é um
“conto de fadas”.
(D) Devemos admitir que a Psicologia Social não é realmente uma ciência.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 36
As alternativas abaixo correspondem à concepção de Clot, Y. (2006), a respeito da função psicológica do
trabalho, EXCETO:
(A) Essa função reside precisamente na ruptura que o trabalho introduz entre as pré‐ocupações pessoais do
sujeito e suas ocupações sociais.
(B) Essa função reside no patrimônio que o trabalho fixa e na renovação desse patrimônio.
(C) As raízes dessa função fincam‐se na dupla significação do trabalho: trabalho sobre si e no mundo das coisas.
(D) Essa função só aparece quando o homem funde‐se com sua tarefa, graças aos efeitos do maquinismo.

QUESTÃO 37
A respeito da relação entre o trabalho e a fadiga, em Le Guillant, L. (2006), é INCORRETO afirmar:
(A) O conforto do ambiente de trabalho pode permitir maior rapidez e, por conseguinte, maior fadiga.
(B) Os modos de remuneração podem desempenhar papel central na aceleração das cadências e, portanto,
maior fadiga.
(C) Para entender a fadiga nervosa, é preciso valorizar mais a vivência subjetiva dos trabalhadores do que os
dados materiais do seu trabalho.
(D) Uma condição absolutamente predominante entre as causas da fadiga nervosa é a rapidez das operações
exigidas do trabalhador.

QUESTÃO 38
Considere o seguinte caso: “Homem de 50 anos, casado, 2 filhos, trabalhando há 8 anos no setor de pintura de
uma empresa automobilística, teve contato com tolueno e outros solventes. Ele apresenta alterações
significativas dos padrões habituais de comportamento, particularmente, no que se refere à expressão das
emoções, necessidades e impulsos. Mostra‐se, às vezes, agressivo e, em outros momentos, apático. Suas funções
cognitivas também encontram‐se comprometidas, sobretudo, nas áreas de planejamento e antecipação de
prováveis consequências pessoais e sociais. Não foi constatada qualquer doença cerebral de etiologia
demonstrável, que pudesse levar a uma disfunção primária ou secundária.”
De acordo com o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, publicado pelo Ministério da Saúde (2001),
escolha entre as hipóteses diagnósticas abaixo, a ADEQUADA para o caso:
(A)
(B)
(C)
(D)

Transtorno Orgânico de Personalidade
Transtorno Cognitivo Leve
Psicose Orgânica
Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático Não Especificado

QUESTÃO 39
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(A) A Organização Mundial da Saúde ainda não reconhece a síndrome de dependência do álcool como um dos
problemas relacionados ao trabalho.
(B) Estudos têm demonstrado prevalências maiores de depressão em digitadores.
(C) Os traços de personalidade ou história prévia de neurose, são insuficientes para explicar o Estado de
Estresse Pós‐Traumático.
(D) Quadros de Delirium têm sido encontrados entre os efeitos da exposição ocupacional a metais pesados,
como o chumbo e o arsênio.
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Em relação aos Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao Trabalho, de acordo com o Manual
de Doenças Relacionadas ao Trabalho, publicado pelo Ministério da Saúde (2001), as alternativas abaixo estão
corretas, EXCETO:

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 40
Considere o seguinte caso: “Mulher de 45 anos, casada, 3 filhos, auxiliar de enfermagem há 15 anos em um
grande hospital público e em uma clínica particular. Seu trabalho exige cuidados constantes a pacientes adultos,
com quadros diversos. Sempre foi muito envolvida e dedicada à profissão, vendo‐a como uma verdadeira
missão, mas nos últimos tempos está sentindo um vazio afetivo e um grande desgaste emocional. Sente‐se mais
fria e insensível em relação aos problemas dos pacientes e tem questionado sua competência e capacidade de
ser bem sucedida profissionalmente. Sente‐se também muito cansada, tem insônia, está muito irritada, triste,
desinteressada e angustiada. Durante as entrevistas, apresentou‐se trêmula e inquieta.”
De acordo com o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho, publicado pelo Ministério da Saúde (2001),
escolha entre as hipóteses diagnósticas abaixo, a ADEQUADA para o caso:
(A)
(B)
(C)
(D)

Episódio Depressivo
Neurastenia
Síndrome da Fadiga Nervosa
Síndrome de Burn‐Out

QUESTÃO 41
Em relação aos aspectos que, de acordo com Renato Mezan, no texto “Pesquisa em psicanálise”, o pesquisador
em psicanálise deve levar em conta em seu estudo, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A cumulatividade e comunicabilidade dos conhecimentos são algumas das características da psicanálise
que a aparentam a uma ciência.
(B) A pesquisa em psicanálise desdobra‐se em duas vertentes principais: a que investiga a história das idéias
psicanalíticas e a que investiga os processos psíquicos propriamente ditos.
(C) O que mantém teóricos tão diferentes como Freud, Klein, Lacan, e outros, no mesmo campo, é uma concepção
partilhada do inconsciente dinâmico e sobre as consequências lógicas e reais que se seguem desta existência.
(D) O que separa teóricos tão diferentes como Freud, Klein, Lacan, e outros, são pontos de vista não‐redutíveis
acerca das propriedades do campo definido pelo inconsciente, propriedades que nunca derivam da
estrutura ontológica do próprio campo.

QUESTÃO 42
As alternativas abaixo são, de acordo com Renato Mezan, no texto “Pesquisa em psicanálise”, pertinentes ao
campo da atividade psicanalítica, EXCETO:
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(A) O que distingue a psicanálise da filosofia é que a psicanálise não é somente uma teoria, mas uma atividade
que faz falar o seu objeto, nas condições precisas e codificadas da situação analítica.
(B) Por ser atividade a dois e não apenas reflexão individual, a psicanálise quer não só elucidar o objeto de que
se ocupa, mas também transformá‐lo, ou, pelo menos, propiciar condições para que ele possa se
autotransformar com o auxílio do psicanalista.
(C) Constitui apenas um problema psicanalítico, e não um problema epistemológico, saber se as diferentes
teorias psicanalíticas permitem discernir alguma cumulatividade ou se cada uma delas retoma o objeto da
psicanálise inteiramente do início.
(D) Os diversos territórios teóricos em psicanálise possuem uma cartografia comum: englobam uma metapsicologia,
uma teoria do desenvolvimento psíquico, uma psicopatologia e uma teoria do processo terapêutico.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 43
Apenas uma das alternativas abaixo se aplica ao diagnóstico que, segundo Joel Dor, em seu livro Estruturas
e Perversões, é efetuado em psicanálise. Marque essa alternativa.
(A) Em relação à conduta que se deve ter no diagnóstico feito na clínica psicanalítica, ela não deve ser jamais
um procedimento hipotético‐dedutivo.
(B) Não há diferença entre o diagnóstico médico e o diagnóstico tal como pode ser elaborado na clínica
psicanalítica, na medida em que ambos levam em conta o fenômeno da transferência.
(C) A conduta em relação ao diagnóstico, pela relação lógica de causa e efeito, encontra na clínica psicanalítica
a mesma aplicação que é habitualmente dada nas ciências exatas.
(D) O ato psicanalítico feito em psicanálise apoia‐se ex abrupto na identificação diagnóstica, pois sempre se
constitui, em sua aplicação, como pura e simples consequência lógica.

QUESTÃO 44
De acordo com Joel Dor, em seu livro Estruturas e Perversões, na realização de um diagnóstico em psicanálise,
deve ser levado em consideração o seguinte aspecto:
(A) Todo psicanalista parte do princípio de que existe sempre uma inferência estável entre as causas orgânicas
e os sintomas psíquicos.
(B) Estabelecer constantemente a ordem de pensamentos por implicações lógicas constitui em todos os casos
um esforço particular a ser produzido no início do trabalho psicanalítico.
(C) Na visão psicanalítica, os traços diagnósticos estruturais, por serem biologicamente determinados, não
surgem no desdobramento do dizer nem podem ser vistos como passagens significativas do desejo que se
esboçam naquele que fala.
(D) De acordo com a perspectiva psicanalítica, a correlação entre um sintoma e a identificação de um
diagnóstico supõe a atualização de uma cadeia de processos intrapsíquicos cuja dinâmica não se
movimenta no sentido de um determinismo causal comum.

QUESTÃO 45
As alternativas abaixo descrevem aspectos importantes em uma avaliação diagnóstica psicanalítica, segundo
Joel Dor, em seu livro Estruturas e Perversões, EXCETO:
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(A) A utilização pertinente do diagnóstico, no campo da clínica psicanalítica, supõe que uma discriminação
rigorosa seja continuamente estabelecida entre a identidade do sintoma e a identidade dos traços
estruturais.
(B) Para a psicanálise, a diferença entre um traço de estrutura e a identidade de um sintoma depende da
observação de índices semelhantes. Além da plasticidade e da diversidade dos sintomas, o traço de
estrutura impõe‐se como um elemento estável que anuncia uma estratégia do desejo.
(C) Segundo a psicanálise, os elementos constitutivos do sintoma não têm nenhuma relação com as
fantasias inconscientes.
(D) Segundo a psicanálise, os elementos constitutivos do sintoma têm sempre relação com as fantasias
inconscientes.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 46
As alternativas abaixo contêm aspectos que, segundo Contardo Calligaris, no livro Cartas a um jovem terapeuta,
um psicoterapeuta deve sempre levar em sua escuta profissional, EXCETO:
(A) A preocupação moral não é estrangeira ao trabalho psicoterápico, mas, para o terapeuta, o bem e o mal de
uma vida não se decidem a partir de princípios preestabelecidos; eles se decidem na complexidade da
própria vida da qual se trata.
(B) Todo terapeuta deve ter opiniões morais prontas sobre os atos humanos e nunca deve ser indulgente em
relação à variedade da experiência humana.
(C) Se um terapeuta tivesse um juízo moral preconcebido sobre a fantasia ou preferência de seu paciente, ele
não teria condição de respeitar a singularidade de seu paciente.
(D) Um terapeuta deve possuir uma extrema curiosidade pela variedade da experiência humana e também o
mínimo possível de preconceitos.

QUESTÃO 47
A respeito dos elementos que, segundo Contardo Calligaris, no livro Cartas a um jovem terapeuta, devem
pautar o trabalho clínico de um psicoterapeuta, as alternativas estão corretas, EXCETO:
(A) Todo psicoterapeuta deve considerar que os fatos da vida do paciente nunca agem nele pela história em
que se integram, mas sim pela história das doenças genéticas que, essas sim, causam a neurose.
(B) Todo psicoterapeuta deve considerar que os fatos da vida do paciente agem nele pela história em que se
integram, ou melhor, pela história em que conseguem ou não integrá‐los.
(C) A consideração pelos eventos da infância do paciente, em psicoterapia, deve levar em conta o fato de
que os eventos de hoje tomam relevância e sentido a partir dos eventos do passado do paciente e,
portanto, da sua infância.
(D) Existem duas razões para que, em psicoterapia, façamos o esforço de evocar o passado: para reinventar o
sentido de uma história e para amenizar o peso do futuro, devolvendo, assim, seu justo lugar ao presente
nas vidas dos pacientes.

QUESTÃO 48
Segundo Héctor Fiorini, em seu livro Estruturas e abordagens em psicoterapias, em relação a alguns sistemas
teóricos importantes em psicoterapia, as alternativas estão corretas, EXCETO:
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(A) Certas orientações psicanalíticas propuseram que o essencial é pesquisar a estrutura dinâmica profunda: o
Édipo e suas transferências. Dentro dessa linha psicopatológica de tradição psicanalítica, formulou‐se que o
instrumento fundamental é o estabelecimento de um programa de modificação de comportamento que
visa à extinção dessas angústias profundas e dessas transferências.
(B) Para determinada corrente da Gestalt, o essencial é enfrentar os modos de ser, enfrentar o caráter, e a
maneira técnica de abordar o caráter é fazer uma confrontação do sujeito com a sua problemática.
(C) Em certas orientações comunicacionais, o essencial é fixar‐se na distorção das mensagens; a intervenção
técnica fundamental visa a corrigir as distorções das mensagens.
(D) Para algumas orientações existenciais, o essencial é o projeto; e a intervenção terapêutica fundamental
visa a reconhecer o projeto, o empreendimento da pessoa.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 49
As alternativas abaixo contêm, segundo Joyce McDougall, em seu livro Em defesa de uma certa anormalidade,
elementos relativos às estruturas clínicas da neurose, perversão e psicose, EXCETO:
(A) Um ato perverso na vida sexual de uma pessoa é o único aspecto que nos permite concluir necessariamente a
existência de uma organização estável que poderia ser classificada como uma perversão.
(B) A natureza das fantasias que acompanham a vida sexual de um indivíduo não é capaz de nos informar
melhor a respeito da perversão, pelo fato de não existirem fantasias especificamente perversas. Uma
grande capacidade de criar fantasias eróticas em todos os níveis é, antes, própria da neurose.
(C) O psicótico é obrigado a restituir sob uma forma delirante o conhecimento que projetara, e do qual foram
destruídos os elos significantes. Quanto ao perverso, ele propõe uma solução mais elaborada, pois, se
também resgata do exterior o que foi perdido no interior dele próprio, o faz por meio de uma ilusão que
controla e delimita; portanto, não sucumbe ao delírio.
(D) Se as fantasias que despertam angústia são recalcadas, bem como as formações defensivas que a acompanham,
o que constitui a solução neurótica, a criança aparentemente resolve o conflito edipiano e ingressa no período
da latência, embora permaneça aberto o caminho para as futuras formações neuróticas.

QUESTÃO 50
As descrições abaixo estão corretas em relação aos aspectos abordados em um tratamento psicanalítico, de
acordo com Joyce McDougall em seu livro Em defesa de uma certa anormalidade, EXCETO:
(A) No tratamento psicanalítico com pacientes cuja angústia está centrada principalmente na representação e
no investimento de si, ocorre uma transferência “fundamental”, de uma vivência arcaica e, em
determinados momentos, fusional.
(B) No tratamento psicanalítico com pacientes cuja angústia está centrada principalmente na representação e
no investimento de si, o analista será vivido como uma extensão narcísica do analisando.
(C) No tratamento psicanalítico com pacientes cuja angústia está centrada principalmente na representação
e no investimento de si, nunca ocorre uma transferência “fundamental”, de uma vivência arcaica; ela
nunca é fusional.
(D) No tratamento psicanalítico com pacientes cuja angústia está centrada principalmente na representação e
no investimento de si, o analista será vivido como uma extensão narcísica do analisando. Nesses casos,
toda ameaça de separação será foracluída.

QUESTÃO 51

A validade refere‐se à investigação do quanto o conjunto de itens de um teste representa,
adequadamente, a característica psicológica avaliada.

II –

Quando o profissional selecionar um teste psicológico construído em outro país, deverá verificar se,
além da tradução e da adaptação, a validade e a precisão foram avaliadas para o contexto brasileiro.

III –

Quanto maior a precisão de um teste, menor a quantidade de erro presente na mensuração da
característica psicológica.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a proposição I está correta.
Apenas a proposição II está correta.
Apenas as proposições II e III estão corretas.
As proposições I, II e III estão corretas.
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Em uma avaliação psicológica, é importante que o profissional avalie a qualidade dos instrumentos
psicológicos para definir quais usar. De acordo com o exposto por Cunha (2000) e por Pasquali (2001), analise
as proposições abaixo, a respeito dessa afirmativa e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 52
Na fase de integração dos resultados de uma avaliação psicológica, o profissional deve conhecer e saber
interpretar os escores em testes psicológicos. De acordo com o exposto por Cunha (2000) e por Pasquali
(2001), analise as proposições abaixo, a respeito dessa afirmativa e, a seguir, marque a alternativa CORRETA.
I–

A mediana é o percentil 50, indicando que 50% da população têm um escore bruto inferior ao valor da
mediana e os outros 50% com escores brutos acima do valor da mediana.

II –

O Quociente Intelectual Total é uma medida de desvio obtida por meio da transformação do escore‐padrão.

III –

Um QI igual a 115 no WAIS‐III corresponde a um percentil 84 e indica, portanto, que 84% da amostra
normativa obtiveram um QI superior a 115.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a proposição I está correta.
Apenas a proposição III está correta.
Apenas as proposições I e II estão corretas.
Apenas as proposições II e III estão corretas.

QUESTÃO 53
Com relação à entrevista clínica (Cunha, 2000), analise as afirmativas abaixo e, a seguir, marque a
alternativa CORRETA.
I–
II –
III –

(A)
(B)
(C)
(D)

Em todos os tipos de entrevista, o entrevistador a direciona de alguma forma para alcançar seus objetivos.
A finalidade maior de uma entrevista é descrever e avaliar para oferecer alguma forma de retorno.
Em uma entrevista de triagem, é necessário avaliar a adequação da demanda em relação ao
encaminhamento pretendido.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 54
Considerando as Resoluções 01/2002, 02/2003 e 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia (CFP), é
INCORRETO afirmar:
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(A) Em uma avaliação psicológica, o profissional poderá tomar decisões e reportá‐las no relatório psicológico
com base no uso de teste psicológico não aprovado pelo CFP, pautando‐se esse uso na possibilidade futura
de que o teste venha a ser aprovado por esse Conselho.
(B) A escolha do teste psicológico mais adequado a cada propósito da avaliação psicológica deve ser pautada
nos estudos empíricos que apontaram resultados favoráveis ao uso para aquele contexto e propósito.
(C) Para que seja um documento compreensível ao destinatário, os termos técnicos usados no relatório
psicológico devem ser acompanhados de explicações e/ou conceituações retiradas dos fundamentos
teórico‐filosóficos que os sustentam.
(D) O edital de seleção ou de concurso deverá conter informações sobre a avaliação psicológica a ser realizada
e os critérios de avaliação, relacionando‐os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o
desempenho esperado para o cargo.

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 55
Segundo Pervin e John (2004), a respeito das abordagens sobre traços de personalidade, é INCORRETO afirmar:
(A) Os traços de personalidade são padrões consistentes na forma como as pessoas se comportam, sentem e
pensam: eles permitem resumir, predizer e explicar a conduta de uma pessoa.
(B) Raymond Cattell, entre os métodos de pesquisa (bivariado, multivariado e clínico), defendeu o uso de
método multivariado no estudo da personalidade, privilegiando a técnica estatística da análise fatorial.
(C) O modelo dos cinco grandes fatores pode ser correlacionado com outros modelos fatoriais de
personalidade, como, por exemplo, com os de Eysenck e de Cattell.
(D) Uma pessoa muito organizada, com autodisciplina, com alta necessidade de realização, pontual e confiável
para cumprir com aquilo a que se compromete, segundo o modelo dos cinco grandes fatores, apresenta
baixa extroversão.

QUESTÃO 56
Um adulto foi assim descrito: “evita atividades ocupacionais que envolvam contato interpessoal significativo por
medo de críticas, desaprovação ou rejeição; mostra‐se reservado em relacionamentos íntimos, em razão do
medo de ser envergonhado ou ridicularizado; apresenta preocupação com críticas ou rejeição em situações
sociais; é inibido em situações interpessoais novas por sentir‐se inadequado; percebe‐se como uma pessoa
inferior e sem atrativos; é reticente em assumir riscos pessoais ou envolver‐se em quaisquer novas atividades,
porque essas poderiam ser embaraçosas.” A pessoa assim descrita apresenta características que são critérios
para o diagnóstico do seguinte transtorno da Personalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dependente
Esquiva
Esquizotípica
Esquizoide

QUESTÃO 57
Segundo o que descreve o DSM‐IV, sobre os transtornos relacionados ao uso de substâncias, é INCORRETO afirmar:
(A) Os critérios para diagnóstico de intoxicação de substância incluem as consequências prejudiciais pelo uso
repetido em um período de 12 meses.
(B) O delirium por intoxicação, a demência persistente e o transtorno psicótico estão entre os transtornos
induzidos pelo álcool e pelos inalantes.
(C) Entre as substâncias que causam transtornos, estão os esteroides anabólicos, cujo uso repetido pode
causar falta de energia, irritabilidade e outras formas de disforia.
(D) Juntamente com os critérios de tolerância e de abstinência, a dependência de substância pode ser
diagnosticada quando existe um desejo persistente ou esforços malsucedidos no sentido de reduzir ou
controlar o uso da substância, em um período de 12 meses.

QUESTÃO 58
Identifique qual entre as seguintes práticas é antiética, segundo o disposto em Spata (2005):
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Não deixar de conceder o crédito pelo trabalho de outros pesquisadores por meio de citações.
Não obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em pesquisa de opinião.
Usar todos os tipos de incentivo possíveis para que uma pessoa participe de uma pesquisa.
Informar aos participantes sobre as possibilidades de acesso aos resultados da pesquisa.
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(A)
(B)
(C)
(D)

CONCURSO PÚBLICO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
QUESTÃO 59
Sobre os delineamentos de pesquisa, segundo Spata (2005), analise as afirmativas abaixo e, a seguir, marque a
alternativa CORRETA.
I–

Em um experimento multivariado, há duas ou mais variáveis independentes e uma variável dependente.

II –

Em delineamentos entre sujeitos, equiparar os participantes em uma variável que afeta a variável
dependente permite controlar as diferenças individuais.

III –

A pesquisa do desenvolvimento é não experimental, pois os participantes são selecionados com base na
variável idade.

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 60
Sobre os delineamentos de pesquisa, segundo Spata (2005), analise as afirmativas abaixo e, a seguir, marque a
alternativa CORRETA.
I–

A principal vantagem do delineamento fatorial sobre o delineamento simples é que, no delineamento
fatorial, é possível detectar as interações potenciais entre variáveis.

II –

Em um delineamento fatorial 3 X 3 X 2, são três as variáveis dependentes; as duas primeiras variáveis
apresentam três níveis e a terceira variável tem dois níveis.

III –

Em um delineamento unifatorial com duas condições, uma única variável dependente é manipulada.
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Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
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ATENÇÃO
ESTA PÁGINA PODERÁ SER DESTACADA

MAS NÃO PODERÁ SER UTILIZADA PARA
NENHUMA ANOTAÇÃO, A NÃO SER AS
MARCAÇÕES DO GABARITO.

