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Nome do Candidato
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Órgão executor:
Coordenação de Exames Vestibulares

INSTRUÇÕES
LEIA COM ATENÇÃO
1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 12 é constituído de 50 (cinqüenta) questões objetivas,
cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 15 – Raciocínio Lógico
16 a 20 – Noções de Informática
21 a 50 – Conhecimentos Específicos
2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o
substitua.
3. Sobre a Marcação da Folha de Respostas
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta não porosa para a
Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção. Não haverá substituição da Folha de
Respostas por erro do candidato.

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da
alternativa escolhida na FOLHA DE RESPOSTAS, pinte completamente o campo correspondente.
Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida.
N.º da
Questão
A
B
C

D
E
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não
houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da FOLHA DE
RESPOSTAS e à coleta de impressão digital.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridas duas horas e trinta minutos do
início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao fiscal o Caderno de Prova e a
Folha de Respostas.
7. O candidato que insistir em sair da sala de prova antes de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da
prova deverá assinar Termo de Ocorrência declarando desistência do Concurso.
8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente após três horas e trinta minutos do
início da prova.
9. É vedado ao candidato copiar as marcações feitas na Folha de Respostas.
10. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto e responda às questões de 01 a 06.

(Revista Veja, 09/04/2008.)

QUESTÃO 01
Que intencionalidade estrutura o texto?
A) Contrapor os vários usos da vírgula como condição para a excelência na linguagem jornalística.
B) Criticar aqueles que desconhecem diferentes modos de dizer uma mesma informação.
C) Questionar o valor da vírgula como sustentáculo de uma informação que não muda.
D) Construir uma composição sobre a vírgula, tematizando as razões de não se mudar uma vírgula em uma informação.
E) Comemorar luta centenária da ABI pela qualidade do produto: a informação.
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QUESTÃO 02
Leia o trecho:
Pode acusar a pessoa errada.
I – Esse, juiz, é corrupto.
II – Esse juiz é corrupto.
Considerando o uso da pontuação, nas afirmativas I e II, pode-se inferir:
A) Das duas afirmativas, depreende-se que o juiz é corrupto, independente da pontuação.
B) Em II, alguém pergunta se o juiz é corrupto.
C) Em I, alguém aponta o juiz e diz que o meritíssimo é corrupto.
D) Ser corrupto é uma qualidade atribuída por alguém a um juiz, tanto em I quanto em II.
E) Em I, o juiz não é corrupto, diferentemente do que ocorre em II.

QUESTÃO 03
A respeito da organização lingüístico-textual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A predominância do tom oral-coloquial contribui para maior aproximação entre leitor-texto.
( ) A repetição do verbo poder é intencional, anuncia jogos alternativos de uso da vírgula.
( ) O texto é uma soma de frases pelas quais se tem delineado o ser bom escritor.
( ) As frases iniciais de cada parágrafo apresentam estrutura gramatical similar, possibilitando maior clareza ao que é dito, além
de maior força argumentativa.
Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V, F
B) V, V, F, V
C) V, V, V, F
D) F, V, F, V
E) F, F, V, F

QUESTÃO 04
O texto é uma peça publicitária de caráter
A) institucional.
B) governamental.
C) filantrópico.
D) comercial.
E) esportivo.

QUESTÃO 05
Em relação aos recursos coesivos, marque a afirmativa correta.
A) Nas frases Esse, juiz, é corrupto. e Esse juiz é corrupto., o pronome esse, nas duas ocorrências, não possui o mesmo referente.
B) A recorrência do uso do artigo em A vírgula indica o caráter generalizante da pontuação.
C) Em Pode acusar a pessoa errada, o sujeito elíptico é juiz.
D) No trecho A vírgula pode ser uma pausa. Ou não., há um mecanismo coesivo próprio de texto jornalístico: a alternância.
E) Em Não, quero ler., o recurso coesivo elipse justifica o uso da vírgula.

QUESTÃO 06
Em relação ao recurso coesivo do trecho: Uma vírgula muda tudo. ABI. 100 anos lutando para que ninguém mude nem uma vírgula
da sua informação., analise as afirmativas.
I - A expressão uma vírgula possui sentido diferente em cada ocorrência: denotativo e conotativo, respectivamente.
II - No segundo período, o conector para que estabelece sentido de finalidade.
III - As formas verbais muda e mude do verbo mudar encontram-se no presente do indicativo e no imperativo, respectivamente.
IV - O uso do pronome possessivo provoca ambigüidade por referir-se à ABI.
Estão corretas as afirmativas
A) II e III, apenas.
B) II, III e IV, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre partícula grifada e sentido.
A) Somente Ângela foi selecionada na prova. → inclusão
B) O Brasil já não tem esperança de ganhar o Oscar. → retificação
C) Convém frisar ainda que ela já ganhou a questão. → exclusão
D) Ele ainda não se considera derrotado. → marcador temporal
E) Aliás, o cartão não parecia ter sido clonado. → contraste

QUESTÃO 08
Unindo os períodos A moça se inscreveu no concurso para juiz. e Ela necessitava de emprego., qual reescrita está adequada a um
processo argumentativo coerente?
A) A moça se inscreveu no concurso para juiz, embora necessitasse de emprego.
B) Para que necessitasse de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
C) Como necessitava de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
D) Mesmo necessitando de emprego, a moça se inscreveu no concurso para juiz.
E) A moça inscreveu-se no concurso de juiz, apesar de precisar de emprego.

QUESTÃO 09
Marque a afirmativa em que o pronome onde está empregado de forma adequada.
A) Na Idade Média, onde a Igreja detinha grandes poderes, os padres eram muito privilegiados.
B) Ele trouxe o relatório onde o chefe pudesse fazer estabelecer as prioridades do ano.
C) O prefeito entregou obras neste mês onde possa conseguir se reeleger.
D) A Espanha é um país onde a monarquia se mantém constituída.
E) Ela retomou a discussão onde ficou muito nervosa.

QUESTÃO 10
Marque V para as afirmativas que estão na norma padrão e F para as que fogem a ela.
(
(
(
(

) A osteoporose é uma doença que fragiliza os ossos, quebrando-os com facilidade.
) Perguntou Sharon Exner, umas das secretárias de Kennedy, que simultaneamente mantinha um caso com o chefe da máfia
Novaiorquina.
) A Casa Branca garante que não haverão novos atentados a qualquer monumento norte-americano.
) O filme 300, cujo ator era brasileiro, bateu recorde de bilheteria.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, F
B) V, F, F, V
C) V, V, F, F
D) F, V, V, V
E) V, F, V, V

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
Em uma determinada empresa, três funcionários, João, Pedro e Antônio, fazem revezamento na hora de tirar férias obedecendo às
seguintes proposições:
• João tira férias se, e somente se, Pedro não tira férias.
• Se Antônio não está de férias, então Pedro está de férias.
A partir dessas informações, pode-se afirmar que, se Pedro não está de férias, então
A) Antônio não está de férias.
B) João não está de férias.
C) João e Antônio não estão de férias.
D) João ou Antônio não estão de férias.
E) Antônio está de férias.
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QUESTÃO 12
Admita que para uma determinada viagem, existam três meios de transporte disponíveis: carro, avião e barco. Três pessoas, Marcelo,
Júnior e Maria, que pretendem fazer essa viagem, têm as seguintes preferências, duas a duas distintas:
• Marcelo prefere carro ou Maria prefere avião.
• Júnior prefere carro ou Maria prefere barco.
• Marcelo prefere barco ou Júnior prefere carro.
Nessas condições, as preferências de Marcelo, Júnior e Maria são, respectivamente:
A) carro, barco, avião.
B) carro, avião, barco.
C) barco, avião, carro.
D) barco, carro, avião.
E) avião, barco, carro.

QUESTÃO 13
Sejam p e q duas proposições. Sobre elas considere a tabela-verdade abaixo, em que V é valor lógico verdadeiro e F, falso.
p

q

p ou q

peq

V

V

V

V

V

F

X

Z

F

V

Y

T

F

F

F

V

Os valores lógicos X, Y, Z e T são, respectivamente:
A) V, V, V, V
B) V, V, F, F
C) F, F, F, F
D) F, V, V, F
E) F, V, F, V

QUESTÃO 14
Admita verdadeiras as seguintes afirmações:
• Todo médico é vegetariano.
• Nenhum vegetariano é atleta.
A partir dessas informações, pode-se concluir que
A) não existe médico atleta.
B) existe médico atleta.
C) todo vegetariano é médico.
D) pelo menos um vegetariano é atleta.
E) pelo menos um atleta é médico.

QUESTÃO 15
Assinale a proposição que é uma tautologia.
A) Cláudia e Dulce gostam de cinema.
B) Cláudia não gosta de cinema.
C) Dulce não gosta de cinema.
D) Cláudia gosta de música ou Dulce gosta de cinema.
E) Cláudia gosta de cinema, ou não.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Sobre os meios de armazenamento de dados, assinale a alternativa que apresenta um meio volátil.
A) Pen Drive
B) CD-ROM
C) DVD-ROM
D) Memória RAM
E) Disco Rígido

QUESTÃO 17
O item Desempenho e Manutenção, encontrado no Painel de Controle do Windows XP, permite configurar o sistema operacional para
melhorar o desempenho do sistema computacional. Quando esse item é aberto, uma das opções encontradas é:
A) Alterar minha imagem.
B) Alterar resolução de tela.
C) Ajustar efeitos visuais.
D) Definir acesso e padrões do programa.
E) Firewall do Windows.

QUESTÃO 18
Em relação à operação de localização de texto no MS Word 2003, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) É possível encontrar a palavra carro que esteja, obrigatoriamente, formatada em negrito.
) Pode-se buscar uma palavra qualquer partindo do final de um texto para o seu início.
) É possível localizar a primeira palavra que comece, obrigatoriamente, com des e termine, obrigatoriamente, com ada, com
quaisquer outras letras entre esses afixos.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, F
B) V, F, F
C) V, V, V
D) F, V, V
E) V, F, V

QUESTÃO 19
A fórmula =ARRED(MEDIA(A!A3;B!A3);2) do Microsoft Excel 2003 contida em uma célula qualquer da planilha PLAN1 fornece o valor
arredondado com duas casas decimais resultante da média
A) da célula A3 do arquivo A com a célula A3 do arquivo B.
B) da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
C) geométrica da célula A3 da planilha A com a célula A3 da planilha B.
D) da célula A3 da planilha A até a célula A3 da planilha B.
E) da linha A com a linha B da planilha A3.

QUESTÃO 20
Qual alternativa NÃO apresenta um serviço disponível na Internet?
A) HTP (Hybrid Transport Protocol).
B) FTP (File Transfer Protocol).
C) HTTP (HyperText Transfer Protocol).
D) SMTP (Simple Mail Protocol).
E) POP (Post Office Protocol).
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Técnicas usadas na seleção de pessoal fundamentam-se em
A) determinação das chefias.
B) análise e especificação do cargo.
C) características dos candidatos.
D) tendências do mercado de trabalho.
E) competência dos selecionadores.

QUESTÃO 22
Quando um carro entra num túnel, uma pessoa é tomada pela sensação de estar presa e sem saída, sentindo-se sozinha e sem
proteção. Apresenta palpitações e sudorese intensas, entrando em estado de expectativa catastrófica. Essa descrição identifica o
transtorno:
A) Reação emocional intensa ou crise histérica.
B) Distúrbio da afetividade ou neurose de angústia.
C) Alteração da senso-percepção ou desrealização.
D) Crise de ansiedade aguda ou ataque de pânico.
E) Síndrome de despersonalização ou dissociação do eu.

QUESTÃO 23
A Psicologia realiza-se através da busca de leis e princípios invariantes dos processos psicológicos que, no Behaviorismo e no
Gestaltismo, são respectivamente:
A) Associação e reforço; boa forma e equilíbrio
B) Punição e motivação; figura e fundo
C) Condicionamento; elementatismo
D) Totalidade; isomorfismo
E) Hábito; associação

QUESTÃO 24
A entrevista estruturada caracteriza-se fundamentalmente por:
A) Ser realizada numa situação estruturada.
B) Ser realizada como procedimento preferencial na área de recursos humanos.
C) Obedecer a um controle severo do tempo de início e término da entrevista.
D) Possibilitar que o entrevistado responda às perguntas por escrito.
E) Supor o estabelecimento prévio de um roteiro com perguntas.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa que apresenta a definição de síndrome.
A) É um conjunto de sintomas.
B) É um conjunto de sinais.
C) É um conjunto coerente de sintomas e sinais que costumam se manifestar correlacionados.
D) São elementos simples das enfermidades.
E) São elementos iniciais dos sintomas.

QUESTÃO 26
As categorias centrais de análise das teorias psicanalíticas da personalidade são:
A) O recalque, o id e a identificação.
B) O superego, o pré-consciente e as zonas erógenas.
C) A personalidade, o ego e o recalque.
D) O inconsciente, a pulsão e o recalque.
E) A personalidade, o pré-consciente e a sexualidade.
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QUESTÃO 27
Leia atentamente a situação clínica.
Maria, jovem de 28 anos, compareceu ao acolhimento do Serviço de Psicologia de um hospital apresentando sentimentos contínuos
de nervosismo, tremores, tensão muscular, sudorese, sensação de cabeça leve, palpitações, tonturas e desconfortos.
A partir desses sintomas, pode-se afirmar que Maria apresenta transtorno
A) misto de ansiedade e depressão.
B) de ansiedade generalizada.
C) obsessivo compulsivo.
D) fóbico-ansioso.
E) de pânico.

QUESTÃO 28
A coluna da esquerda apresenta as estruturas dinâmicas da personalidade e a da direita, suas características. Numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda.
1 – ID
2 – EGO

(
(

3 – SUPEREGO
(

) Estruturação interna de valores morais; consciência moral.
) Dá o juízo de realidade; intermediário entre os processos internos, setor mais
organizado e atual da personalidade; domina a capacidade de síntese;
domínio da motilidade; organização simbólica.
) Responsável pelo processo primário; funciona pelo principio do prazer;
inexiste o principio da não-contradição; é atemporal; não é verbal, funciona
basicamente pelos processos de condensação e deslocamento.

Marque a seqüência correta.
A) 3, 1, 2
B) 3, 2, 1
C) 2, 1, 3
D) 2, 3, 1
E) 1, 2, 3

QUESTÃO 29
Segundo Piaget, são fatores gerais do desenvolvimento mental:
A) Maturação orgânica, experiência com objetos, interações sociais e equilibração.
B) Adaptação, estágios de desenvolvimento, coordenação e classificação.
C) Maturação, acomodação, os estágios de desenvolvimento e seriação.
D) Experiência física, transmissão social, esquemas e equilibração.
E) Seriação, acomodação, estágios e classificação.

QUESTÃO 30
Assinale o principio fundamental, de acordo com o Código de Ética dos Psicólogos.
A) Prestará serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços,
utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas por ciência psicológicas, na ética e na
legislação profissional.
B) Assumirá responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e
tecnicamente.
C) Atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da
Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.
D) Terá, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado,
colaborará com esses, salvo impedimento por motivo relevante.
E) Prestará serviços profissionais em situação de calamidade pública ou de emergência, sem visar a benefício pessoal.
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QUESTÃO 31
Em relação à Teoria do Desenvolvimento Humano, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) A teoria walloniana auxilia a compreensão dos aspectos do desenvolvimento psicomotor da criança e o estabelecimento de
relações entre os aspectos biológicos (maturação cortical) e sociais.
) A teoria piagetiana afirma que o desenvolvimento psíquico ocorre por um processo de equilibração progressivo, em que
estágios vão sendo construídos, passando de um período de menor equilíbrio para um período de maior equilíbrio.
) A teoria de Vygotsky teve como objetivo estabelecer uma analise histórica da atividade psicológica humana, relacionando a
história humana e o desenvolvimento do indivíduo.

Assinale a seqüência correta.
A) V, V, F
B) V, V, V
C) V, F, F
D) F, V, F
E) F, F, F

QUESTÃO 32
Abraham Maslow formulou uma teoria da motivação com base no conceito de hierarquia de necessidade que influencia o
comportamento humano. Concebeu essa hierarquia pelo fato de o homem ser uma criatura que expande suas necessidades no
decorrer de sua vida. Assinale a seqüência hierárquica de necessidades humanas, de acordo com Maslow.
A) Fisiológicas, de segurança, sociais, de estima, de auto-realização.
B) De estima, de segurança, fisiológicas, de auto-realização, sociais.
C) Fisiológicas, de estima, de auto-realização, de segurança, sociais.
D) Fisiológicas, de segurança, de estima, de auto-realização, sociais.
E) Sociais, de auto-realização, de segurança, fisiológicas, de estima.

QUESTÃO 33
O Código de Ética Profissional dos Psicólogos foi construído a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão,
suas responsabilidades e compromisso com a promoção da cidadania. Pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um
instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua construção buscouse:
A) Proteger o psicólogo das demandas da sociedade.
B) Considerar a profissão em suas práticas particulares.
C) Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão.
D) Considerar que os dilemas éticos se restrinjam a práticas específicas.
E) Normatizar a natureza técnica do trabalho do psicólogo.

QUESTÃO 34
Para Vygotsky e Luria, o desenvolvimento no período da infância e pré-escolar é um processo
A) que se transforma em ferramenta para aquisição da fala.
B) que não modifica as estruturas internas e as relações entre os objetos.
C) somente de assimilação da cultura.
D) que transforma o mundo da criança, sua percepção e pensamento, em um processo de aquisição da cultura.
E) de mudança da percepção.

QUESTÃO 35
O desenvolvimento da entrevista de seleção passa por cinco etapas. Assinale a alternativa que apresenta a seqüência dessas etapas
na ordem correta.
A) Preparação do ambiente; preparação da entrevista; processamento da entrevista; encerramento; avaliação do candidato.
B) Preparação do ambiente; preparação da entrevista; processamento da entrevista; avaliação do candidato; encerramento.
C) Preparação da entrevista; preparação do ambiente; avaliação do candidato; encerramento; processamento da entrevista.
D) Preparação da entrevista; preparação do ambiente; processamento da entrevista; encerramento; avaliação do candidato.
E) Preparação da entrevista; preparação do ambiente; processamento da entrevista; avaliação do candidato; encerramento.
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QUESTÃO 36
A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), começou a haver uma mobilização para que tanto a Psicologia quanto as
demais profissões de saúde expandissem suas ações para além das instituições ambulatoriais e hospitalares, abrangendo as
unidades básicas, para se chegar à atenção integral à saúde. Em relação à atuação do Psicólogo na saúde pública, assinale a
afirmativa correta.
A) Deverá servir de suporte cientifico para as ideologias dominantes e auxiliar na perpetuação do status quo.
B) Deverá desenvolver uma visão integrada entre as instâncias biológica, psíquica, social e cultural para perceber as contradições
inerentes a sua prática.
C) Deverá preocupar-se somente com a solução de problemas, desajustes e desvios da sociedade.
D) Deverá manter-se neutro no desenvolvimento de estratégias, a fim de que possa haver a reintegração e a ressocialização da
clientela de risco por meio de atenção continua.
E) Deverá controlar a participação dos usuários bem como a de seus familiares e da comunidade em geral para que não interfiram
nas políticas públicas de saúde.

QUESTÃO 37
Qual o objetivo principal de uma teoria psicanalítica da personalidade?
A) O estudo dos aspectos psicopatológicos da personalidade.
B) A análise do desenvolvimento genético na constituição dos indivíduos.
C) A análise dos comportamentos individuais e de grupos.
D) A compreensão da motivação das ações humanas.
E) O estudo das relações familiares e das leis sociais.

QUESTÃO 38
O desenvolvimento na idade adulta e na velhice representa uma etapa importante do desenvolvimento do homem. As transformações
biológicas que ocorrem nessa fase do desenvolvimento estão associadas às dimensões sociais e culturais. Sobre o assunto, assinale
a afirmativa correta.
A) A Psicologia do desenvolvimento procura compreender essas transformações considerando estes múltiplos aspectos.
B) Durante o envelhecimento, o cérebro não se modifica, pois já sofreu todas as modificações necessárias.
C) O envelhecimento só pode ser definido através da idade, pois fatores ambientais não alteram o processo de envelhecimento do
homem.
D) O envelhecimento manifesta-se unicamente através da diminuição da taxa metabólica e da capacidade de proliferação das
células.
E) As mudanças que ocorrem no envelhecimento não produzem modificações psicológicas no indivíduo.

QUESTÃO 39
A coluna da esquerda apresenta estágios do desenvolvimento segundo Piaget e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna da
direita de acordo com a da esquerda.
1 – Operatório concreto
2 – Sensório motor
3 – Operatório formal
4 – Pré-operatório

(
(
(
(

) Corresponde ao período que vai do nascimento até o segundo ano.
) Inicia-se com a aquisição da linguagem e vai até o período de ingresso
escolar.
) Estabelece novas relações e novas formas de solução das
dificuldades.
) Representa o estágio mais evoluído, através do qual os homens
conhecem o mundo.

Assinale a seqüência correta.
A) 2, 1, 3, 4
B) 3, 4, 1, 2
C) 3, 1, 2, 4
D) 1, 3, 4, 2
E) 2, 4, 1, 3
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INSTRUÇÃO: Leia o texto abaixo para responder às questões 40 e 41.
As políticas de Recursos Humanos referem-se às maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus membros e por
intermédio deles atingir os objetivos organizacionais, permitindo condições para o alcance de objetivos individuais. A rigor uma política
de Recursos Humanos deve abranger o que a organização pretende acerca dos seguintes aspectos:
1 – Política de Provisão de RH
2 – Política de Aplicação de RH
3 – Política de Manutenção de RH
4 – Política de Desenvolvimento de RH
5 – Política de Controle de RH

QUESTÃO 40
NÃO fazem parte das políticas de RH:
A) Fontes de recrutamento dentro ou fora da organização em condições de manter o banco de talentos necessários às
necessidades da organização.
B) Critérios de seleção de recursos humanos e padrões de qualidade para admissão, quanto à aptidão física e intelectual,
experiência e potencial de desenvolvimento.
C) Critérios para auditoria permanente da aplicação e adequação das políticas e dos procedimentos para as análises quantitativas e
qualitativas da força de trabalho.
D) Critérios de planejamento, alocação e movimentação interna de talentos humanos, considerando o posicionamento inicial e o
plano de carreiras.
E) Critérios de remuneração direta dos participantes, tendo-se em vista a avaliação do cargo e os salários no mercado de trabalho.

QUESTÃO 41
Em relação às Políticas de Recursos Humanos, assinale a afirmativa correta.
A) As políticas situam o código de valores éticos da organização.
B) A partir das políticas podem-se definir os procedimentos a serem implantados na organização.
C) As políticas são cursos de ação predeterminados para orientar o desempenho das operações e atividades, tendo-se em vista os
objetivos da organização.
D) Os procedimentos e as políticas constituem uma espécie de plano permanente que serve para orientar as pessoas na execução
de suas tarefas dentro da organização.
E) Os procedimentos constituem uma espécie de plano permanente que serve para orientar as pessoas na execução de suas
tarefas dentro da organização.

QUESTÃO 42
A síndrome de Korsacov carateriza-se por:
A) Aumento e/ou diminuição das pulsões instintivas, distmias, conservação da memória e da cognição.
B) Fabulação, pensamento confuso, hiperatividade, inquietação motora e perseveração, hipomnésia progressiva, desorientação
alopsíquica e após auto-psíquica.
C) Labilidade afetiva, liberação da conduta, consciência da enfermidade, pensamento confuso.
D) Cefaléia, tontura, zumbidos, vertigens, insônia ou hipersonia, hiperestesia.
E) Obnubilação da consciência, hiperestesia, intensa emotividade, incontinência afetiva.

QUESTÃO 43
Em que consiste o ato perceptivo, de acordo com a psicologia da forma?
A) Representação simples de elementos.
B) Apreensão de uma totalidade de natureza específica.
C) Sensações isoladas.
D) Captação de sensações internas.
E) Percepção de parte do meio externo.
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QUESTÃO 44
À medida que o interesse pela experiência intensiva de grupo e pela sua utilização cresceu, disseminou-se e multiplicou-se,
desenvolvendo-se uma vasta gama de modalidades e formas diferentes. Sobre o assunto, marque V para as correspondências
verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(
(
(

) T-groups (Grupos T) → Baseiam-se numa perspectiva terapêutica gestaltística: um terapeuta experiente se centra num
indivíduo de cada vez, porém sob um ponto de vista diagnóstico e terapêutico.
) Grupos de encontro (ou grupo de encontro básico) → Acentuam o crescimento pessoal, o desenvolvimento e
aperfeiçoamento da comunicação e relações interpessoais, através de um processo experiencial.
) Sensitivity trainng group (grupo de treino de sensibilidade) → Pode assemelhar-se ao T-groups e ao grupo de encontro.
) Task oriented gruop (grupo centrado na tarefa) → Largamente aplicado na indústria, centra-se na tarefa de grupo e no seu
contexto interpessoal.
) Gestalt Group (grupo gestáltico) → Acentua as capacidades de relações humanas, porém tornaram-se de perspectiva
muito mais vasta.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V, V, F
B) F, F, V, V, V
C) F, F, F, F, V
D) V, F, F, V, V
E) V, V, V, F, F

QUESTÃO 45
As teorias psicológicas apresentam diferentes pressupostos científicos e filosóficos que constituem diferentes modelos do
desenvolvimento humano. As teorias do desenvolvimento humano explicam de maneira diferente as relações entre os fatores
biológicos e sociais e sua importância no desenvolvimento do indivíduo. Sobre a temática, marque V para as afirmativas verdadeiras e
F para as falsas.
(
(
(

) O modelo naturalista das teorias inatistas, ambientalistas e interacionistas tem como principio que a evolução ontogenética
é uma repetição da evolução filogenética; considera os fatores sociais e culturais como determinantes do processo
evolutivo.
) O modelo histórico do desenvolvimento humano sustenta que o homem é uma síntese das relações sociais, e deve buscar
as explicações para o processo do desenvolvimento humano e não nos fatores maturacionais, ambientais ou de adaptação
interna do individuo.
) A teoria histórico-cultural do desenvolvimento humano considera os aspectos sociais e culturais para a compreensão do
desenvolvimento do individuo, ressaltando as mediações sociais, através do signo, como elemento central para a sua
investigação.

Assinale a seqüência correta.
A) F, V, V
B) F, F, V
C) F, F, F
D) V, V, F
E) V, V, V

QUESTÃO 46
Para Piaget, operação é qualquer ação motora, perceptiva ou intuitiva. As ações que constituem a operação podem ser:
A) Adaptação; operações geométricas; classificação; sistemas de classes; sistemas de conceitos.
B) Seriação; acomodação; operações aritméticas; temporais; mecânicas e físicas.
C) Classificação; experiência física; sistema de conceitos ou classes e suas relações; temporais; adaptação.
D) Sistema de conceitos ou classes e suas relações; operações aritméticas; operações geométricas; temporais; mecânicas e físicas.
E) Operações aritméticas; operações geométricas; temporais; seriação; mecânicas e físicas.

11/12 – PSICÓLOGO – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 47
A coluna da esquerda apresenta os elementos da comunicação e a da direita, sua caracterização. Numere a coluna da direita de
acordo com a da esquerda.
1 - Emissor ou fonte
2 - Transmissor ou codificador
3 - Canal
4 - Receptor ou decodificador

(
(
(
(

5 - Destino
(

) Parte do sistema referente ao transporte de alguma forma de
mensagem entre pontos fisicamente distantes.
) Pessoa, coisa ou processo que emite a mensagem.
) Equipamento situado entre o canal e o destino, isso é, que
decodifica a mensagem para o destino.
) Equipamento que liga a fonte ao canal, isso é, que codifica a
mensagem emitida pela fonte para o canal.
) Pessoa, coisa ou processo para o qual a mensagem é enviada.

Marque a seqüência correta.
A) 3, 2, 5, 1, 4
B) 4, 5, 1, 3, 2
C) 5, 4, 2, 1, 3
D) 4, 3, 2, 5, 1
E) 3, 1, 4, 2, 5

QUESTÃO 48
Na elaboração de uma pesquisa qualitativa, numa perspectiva fenomenológica, o pesquisador deve privilegiar
A) a distribuição randômica dos sujeitos do grupo.
B) respostas objetivas que serão colhidas na pesquisa de campo.
C) as técnicas de pesquisa, pois o campo pouco interferirá em seus dados.
D) os dados estatísticos obtidos no trabalho de campo.
E) a relação que se estabelece entre o pesquisador e o pesquisado.

QUESTÃO 49
Teoricamente, o Complexo de Édipo é referencia clínica e conceitual das teorias psicanalíticas. Para abordar quadros
psicopatológicos e diagnósticos com essas mesmas referências é correto afirmar:
A) O sujeito pode ter ou não o Complexo de Édipo; em caso afirmativo, está fixado nos sentimentos infantis de amor/ódio aos pais.
B) A relação com o falo, significante da falta, caracteriza-se pela dialética de ter o falo nas relações duais ou ser o falo nas relações
regradas pela lei.
C) O Complexo de Édipo descreve a estruturação do sujeito, organizada em modos diversos de articulação do desejo e da lei.
D) O sujeito perverso se caracteriza por não se sujeitar às regras sociais impostas pelo pai e por estabelecer alianças com a mãe.
E) O sujeito psicótico estabelece, predominantemente, relações triangulares, isso é, prefere ficar na posição de ser o falo do outro.

QUESTÃO 50
Na Idade Moderna, é considerada uma condição necessária, porém não suficiente para o surgimento da Psicologia como área
independente de conhecimento de atuação profissional, a emergência da experiência de uma subjetividade privada (em que nos
reconhecemos como livres, diferentes, capazes de ter desejos e pensar independentemente). Sobre as condições que podem
também ser consideradas responsáveis pelo surgimento da Psicologia, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
(
(
(

) A crise da subjetividade privatizada, quando se descobre que a liberdade e a diferença individuais são, fundamentalmente,
ilusões.
) O surgimento da necessidade social de construção de instrumentos de controle, fiscalização e previsão de características e
ações individuais, com a finalidade de corrigir desvios comportamentais.
) A fundamental contribuição do ideário romântico, viabilizando concepções de liberdade positiva, através de experiências de
autonomia e auto-engendramento.

Assinale a seqüência correta.
A) V, F, V
B) V, F, F
C) V, V, V
D) F, F, F
E) F, F, V
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