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O bom de educar cedo
James Heckman, prêmio Nobel de Economia
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A educação é crucial para o avanço de um país – e quanto antes chegar às
pessoas, maior será o seu efeito e mais barato ela custará. Basta dizer que tentar
sedimentar num adolescente o tipo de conhecimento que deveria ter sido
apresentado a ele dez anos antes sai algo como 60% mais caro. Pior ainda: nem
sempre o aprendizado tardio é tão eficiente. Não me refiro aqui apenas às habilidades
cognitivas convencionais, mas a um conjunto de capacidades que deveriam ser
lapidadas em todas as crianças, desde os 3, 4 anos de vida.
Os estudos confirmam que um programa americano da década de 60, o Perry,
amplamente copiado por outros países, tem ótimo retorno. Ele consiste, basicamente,
em colocar crianças pobres na escola, em salas com poucos alunos, e envolver os pais
no processo educativo. O professor visita as famílias para informar o que está sendo
ensinado na aula, de modo que passem a participar mais ativamente. Sem esse
amparo dos pais, dificilmente uma criança vai ter motivação para aprender, o que
tende a se perpetuar no curso da vida escolar e resultar em adultos sem sucesso. Está
provado que a família é o fator isolado que mais explica as desigualdades numa
sociedade como a brasileira. Sob esse prisma, uma criança do Nordeste começa a vida
em franca desvantagem em relação a uma do Sudeste. Com programas como esses, a
ideia é tentar atenuar as diferenças no ponto de partida.
Uma criança de 8 anos que recebeu estímulos cognitivos aos 3 conta com um
vocabulário de cerca de 12 000 palavras – o triplo do de um aluno sem a mesma base
precoce. E a tendência é que essa diferença se agrave. Faz sentido. Como esperar que
alguém que domine tão poucas palavras consiga aprender as estruturas mais
complexas de uma língua, necessárias para o aprendizado de qualquer disciplina? Por
isso as lacunas da primeira infância atrapalham tanto.
(Fragm. de entrev. concedida a Monica Weinberg, in Veja. São Paulo: abril, 10 jun.2009, p. 21-24.)

Observação: Cada número indicado entre parênteses refere-se à linha, no texto,
em que se encontra a palavra, expressão ou frase sublinhada.
1. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) Em passem a participar mais ativamente (12) a forma
verbal subentende: do processo educativo dos filhos.
b) Na expressão em relação a uma do Sudeste (17)
subentende-se em relação a uma criança do Sudeste.
c) A frase Faz sentido (21) refere-se à ideia de que a
ampliação do vocabulário da criança depende da
mesma base precoce.
d) Na expressão o triplo do de um aluno sem a mesma
base (20) subentende-se o triplo do vocabulário de um
aluno sem a mesma base.
2. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas, em relação a esta frase:
“A educação é crucial para o avanço de um país – e
quanto antes chegar às pessoas, maior será o seu efeito e
mais barato ela custará.”
( ) Substituindo-se pessoas por gente o acento indicador
de crase permanece.
( ) Na frase, crucial equivale a muito importante.
( ) Em para o avanço de um país há ideia de finalidade.
( ) Em quanto antes há ideia de tempo.
( ) O travessão foi empregado para destacar a expressão
que lhe é posposta.
( ) Passando chegar para o imperfeito do subjuntivo
(chegassem), e mantendo a correlação entre os
tempos verbais da oração, as formas verbais será e
custará ficam seria e custaria.
Assinale a alternativa que preenche corretamente os
espaços.
a)
b)
c)
d)

F–V–F–V–F–F
V–F–F–F–V–F
V–F–V–F–F–V
F–V–V–V–V–V

3. Assinale a alternativa INCORRETA.
a) Em informar o que (11) a palavra o equivale a um
pronome demonstrativo (= aquilo).
b) Em que recebeu (19) e qualquer disciplina (23) há
pronomes; respectivamente, relativo e indefinido.
c) No texto, o pronome ela (2) se refere a educação;
assim, em respeito à concordância nominal, o adjetivo
barato deveria estar no feminino (educação... barata).
d) A locução verbal deveria ter sido apresentado (3) indica
um fato que teria acontecido no passado, dependendo
de certas condições.

4. Um dos empregos dos demonstrativos esse, essa, isso é
indicar fatos já citados; como no texto, em: Sem esse
amparo (12 - 13), Sob esse prisma (16), Com programas
como esses (17) e essa diferença (21)
Empregue um desses demonstrativos nos espaços das
frases abaixo, substituindo os termos sublinhados. Quando
necessário, faça concordância em número e combinação
com as preposições de e em.
I.

Gosto da cidade de Alcântara, por causa da festa de
São Benedito.
Gosto _______ cidade.

II. Fizeram boas referências ao centro historio de São
Luís.
Fizeram boas referências ______ centro histórico.
III. Os maranhenses acreditam na pujança da Floresta dos
Guarás.
Os maranhenses acreditam ________pujança.
IV. Vocês assistiram aos folguedos Dança do Coco, do
Caroço e de São Gonçalo?
Vocês assistiram _______ folguedos?
Assinale a opção com a seqüência correta:
a)
b)
c)
d)

disso – a esse – dessa – a esses
dessa – a isso – essa – esse
disso – nesse – a essa – esses
dessa – a esse – nessa – a esses

5. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo caro.
a) Porque esse vocábulo já encerra a idéia de preço, é
errado seu uso em expressões como O artesanato em
fibra de guarimã não tem preço caro.
b) Em sai algo como 60% mais caro (4) – ele é advérbio;
portanto, invariável.
c) Estão corretas as frases Ninguém paga caro pelas
rendas de bilro maranhenses / Este ano a gasolina
custa mais caro.
d) A modelo comprou caro e belo sapatos da moda.
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6. Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
vocábulo mesmo / mesma.

10. Observe os períodos abaixo. (De Site da hora, in Revista
Família Cristã, fev. 2009, p. 19.)

a) A norma culta da língua rejeita o mencionado vocábulo
na substituição de pronomes pessoais, como em O
grupo formado por índios, portugueses e africanos
influenciou a culinária maranhense e somos
agradecidos ao mesmo.
b) Em um aluno sem a mesma base precoce (20-21) o
vocábulo acompanha o substantivo; é adjetivo e
equivale a idêntica.
c) Está correta a frase: O Bumba-meu-Boi é manifestação
folclórica diferente das demais do país; a mesma é
mais espetacular.
d) Em As cerâmicas maranhenses chegam mesmo a ser
vendidas no exterior o vocábulo é advérbio e equivale a
até.

Verifique em que seqüência eles devem aparecer, para
que haja um texto coeso e coerente.

7. Considere as frases abaixo.
Desenvolveu-se o Maranhão, de 1889 a 1930,
sobretudo nos setores têxtil e do beneficiamento do
arroz e da cana-de-açúcar.
II. Nas primeiras décadas do século XIX entraram no
Maranhão levas de migrantes que se estabeleceram
nos vales dos rios Mearim e Pandaré.
III. Em 1641 os holandeses invadiram São Luís; não se
demoraram ali por mais de três anos.
IV. Quem teria lhe falado sobre a nova invasão holandesa
no Maranhão, agora de turistas?

I.

Assinale a alternativa INCORRETA, em relação ao
emprego dos pronomes, tendo em vista a norma culta da
língua.
a) A ênclise é obrigatória, quando o verbo inicia oração; o
item I está correto.
b) O item II está correto, pois o que sempre atrai
pronome.
c) A negação sempre atrai pronome; o item III está
correto.
d) O futuro do indicativo admite ênclise; o item IV está
correto.

8. Assinale a alternativa INCORRETA, tendo por base esta
frase:
A abolição da escravatura levou a província do Maranhão
à decadência; precisava-se, então, de trabalho escravo
para sua economia.

I.

O site Controle Social procura discutir essas questões,
promover campanha anticorrupção e divulgar notícias
a respeito desse tema, a fim de mobilizar a
comunidade para o enfrentamento do problema.
II. Combatê-la é um dever de todos, e isso muitas vezes
deve começar com uma alteração de nossos próprios
comportamentos, pois oferecer uma propina a um
guarda de trânsito ou a um fiscal, para se livrar de uma
multa, é também praticar e estimular a corrupção.
III. Se você também quiser fazer parte dessa luta, acesse
http://controlesocial.blog.terra.com.br.
IV. A corrupção é uma prática nefasta que domina amplos
setores da sociedade e do poder público, trazendo
prejuízos a toda a população.
Assinale a alternativa que contém a seqüência correta, de
cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

I – IV – II – III
IV – III – II – I
I – II – III – IV
IV – II – I – III

11. São tecnologias de imagem que permitem à construção de
monitores finos e leves todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

PLASMA
CRT
LCD
OLED

12. São distribuições de LINUX todas as seguintes, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

SuSE
Ubuntu
FreeBSD
Red Hat

13. O Windows Vista Home Premium é uma edição dentre as
disponíveis para o sistema operacional Windows Vista.
Quando comparada com a versão Windows Vista Business,
ela tem como diferença:

a) Passando a primeira oração para a voz passiva, o
núcleo verbal fica foi levada.
b) Passando para o plural as formas verbais, obtém-se
levaram e precisavam.
c) O pronome sua pode apresentar certa ambigüidade,
pois existem dois substantivos femininos antecedentes.
d) A regra de acentuação gráfica de província é a mesma
que determina o acento em decadência.

a) Que o Windows Vista Home Premium não dá suporte à
associação a um domínio.
b) Que o Windows Vista Home Premium não possui
Windows Media Center.
c) Que o Windows Vista Home Premium não permite, sem
o uso de programas aplicativos adicionais ao pacote, o
uso do serviço de backup agendado.
d) Que o Windows Vista Home Premium não permite
acesso simultâneo a um número ilimitado de
programas.

9. A frase que NÃO OBEDECE à norma culta da língua
encontra-se na alternativa:

14. São opções encontradas na caixa de formatação de
parágrafo do Microsoft Word 2007 em português todas as
seguintes, EXCETO:

a) Se for para eu mencionar os grandes nomes da
literatura maranhense, terei dificuldades, tantos são
eles.
b) Não creio que haja muitos brasileiros que conheçam
São Bento, cuja economia é basicamente de
subsistência.
c) O maranhense é alegre por natureza, haja vista as
folias do Divino, os reisados e as lapinhas.
d) Devem haver festas populares por todo o país, mas
não como as do meu Estado.

a)
b)
c)
d)

15. É o endereço de um roteador IP local, que esteja na mesma
rede deste computador, que é usado para encaminhar
tráfego a destinos que estejam fora da rede local. Está se
fazendo referência a(o):
a)
b)
c)
d)
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Kerning para fontes.
Manter linhas juntas.
Espaçamento entre linhas.

DNS
Gateway Padrão
Máscara de Subrede
DHCP
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16. O que é Phishing?
a) É uma pequena janela do navegador da Web, que
aparece no topo do site que você está visitando.
Freqüentemente são abertas assim que você entra no
site e geralmente são criadas por anunciantes.
b) É um software que pode exibir anúncios, coletar
informações sobre você ou alterar as configurações do
computador,
geralmente
sem
obter
o
seu
consentimento.
c) É uma maneira de enganar os usuários de computador
para que eles revelem informações pessoais ou
financeiras através de uma mensagem de email ou site,
normalmente uma mensagem de email que parece
uma nota oficial de uma fonte confiável como um
banco, uma empresa de cartão de crédito ou um
comerciante online de boa reputação.
d) É qualquer programa que automaticamente executa,
mostra ou baixa publicidade para o computador depois
de instalado ou enquanto a aplicação é executada.
17. Dentre os protocolos apresentados abaixo, qual se
caracteriza por ser um protocolo padrão para o envio de
emails na internet?
a)
b)
c)
d)

IRC
POP3
IMAP
SMTP

18. Um backup que copia arquivos criados ou alterados desde
o último backup normal e que não marca os arquivos como
arquivos que passaram por backup é chamado de:
a)
b)
c)
d)

Diário.
Diferencial.
Incremental.
De Cópia

19. O Microsoft Windows Vista permite aos usuários
criptografar pastas e arquivos armazenados nos discos
rígidos. Quando exibidos no gerenciador de arquivos do
sistema operacional, estes arquivos aparecerão destacados
na cor:
a)
b)
c)
d)

Preta
Vermelha
Verde
Azul

20. A extensão padrão de um arquivo do Microsoft Access 2007
é:
a)
b)
c)
d)

.mdb
.csv
.dbf
.accdb

21. Uma pessoa aplicou R$ 30.000,00 rendendo uma taxa de
juros compostos de 10% ao mês, com capitalização
mensal. Após 4 meses o montante gerado por este capital
é:
a)
b)
c)
d)

43,41% superior ao capital inicial
46,41% superior ao capital inicial
45,41% superior ao capital inicial
44,41% superior ao capital inicial
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23. Em uma corrida rústica, o corredor A está 3 km a frente do
corredor B. Porém, enquanto o corredor A percorre 4,5 km
o corredor B percorre 6 km. Qual distância o corredor B tem
que percorrer para alcançar o corredor A?
a)
b)
c)
d)

9
12
21
3

24. Um homem deve cruzar a pé uma ponte para trens. Após
1

ter caminhado 3 do comprimento da ponte ele vê a sua
frente um trem vindo em sua direção. Correndo tanto para
frente quanto para trás, com a mesma velocidade de 15
km/h, ele consegue escapar no último instante antes de ser
esmagado pelo trem. A velocidade do trem é?
a)
b)
c)
d)

45 km/h
15 km/h
60 km/h
30 km/h

25. Uma loja de departamentos coloca 80% de todos os artigos
em seu estoque em liquidação. Sabendo que
eletrodomésticos correspondem por ¼ dos artigos no
estoque total da loja, e que 140 eletrodomésticos estão em
liquidação podemos afirmar que a quantidade total de
artigos no estoque da loja é:
a)
b)
c)
d)

500
700
800
600

26. Qual a taxa de juros simples mensal necessária para que
um capital de R$ 6.000,00 renda R$ 960,00 de juro simples,
após 8 meses?
a)
b)
c)
d)

2%
4%
3%
1%

27. Dois números naturais positivos são tais que a diferença de
seus quadrados é 11. A soma destes dois números é:
a)
b)
c)
d)

15
9
13
11

28. Existem três suspeitos de um assalto a banco, que podem
ou não ter agido em conjunto. Sabe-se que:
I.

Se o suspeito A ou o suspeito B é culpado, então o
suspeito C também é culpado
II. O suspeito C é inocente.
Pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Os suspeitos A e B são inocentes.
O suspeito B é culpado.
O suspeito A é culpado.
Ou o suspeito A ou o suspeito B é inocente, mas não
ambos.

29. Em uma festa com 120 pessoas, 7 10 delas bebem vinho,
22. Se em uma volta de uma roda de bicicleta são percorridos
1m e 70cm, quantas voltas são necessárias para percorrer
66m e 30cm?
a)
b)
c)
d)

37
41
33
39

3

4

bebem cerveja e 4 5

bebem refrigerante. Quantas

pessoas, no mínimo, bebem de todas as três bebidas?
a)
b)
c)
d)
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30. Joaquim está comprando um carro e negocia um desconto
de 10% no valor do mesmo. Porém, Joaquim tem que pagar
a prazo e é informado que esta forma de pagamento
acarretará um acréscimo de 10% sobre o valor negociado.
O valor final que Joaquim pagará pelo carro:
a)
b)
c)
d)

Terá um desconto de 0,5%
Será igual ao valor original
Terá um desconto de 1%
Terá um acréscimo de 1%

31. É da competência originária do Tribunal de Justiça
processar e julgar, com EXCEÇÃO DE:
a) os Deputados Estaduais, os Secretários de Estado ou
ocupante de cargo equivalente, os ProcuradoresGerais de Justiça e do Estado, o Defensor PúblicoGeral do Estado, o Auditor-Geral do Estado e os
membros do Ministério Público, nos crimes comuns e
de responsabilidade.
b) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, em face da
Constituição da República.
c) os Prefeitos, nos crimes comuns.
d) o mandado de injunção, quando a elaboração da
norma reguladora for atribuição de órgão ou entidade
ou autoridade estadual, da administração direta e
indireta, ou do próprio Tribunal.
32. Acerca da divisão
INCORRETA:

judiciária,

assinale

a

alternativa

a) cada grupo de cinco municípios formará um termo
judiciário, cuja denominação será idêntica ao que lhe
servir de sede.
b) a criação de novas comarcas exige, em regra, um
mínimo populacional de vinte mil habitantes e de cinco
mil eleitores no termo judiciário que servirá de sede,
assim como a audiência prévia da Corregedoria Geral
da Justiça.
c) as zonas judiciárias, numeradas ordinalmente, são
constituídas de quatro juízos e destinadas à
designação dos juízes de direito substitutos de primeira
entrância.
d) as comarcas estão divididas e classificadas em três
entrâncias: inicial, intermediária e final.
33. A Justiça Militar estadual é composta:
a) pelo Superior Tribunal Militar e pelos Tribunais e Juízes
Militares instituídos por lei complementar à Constituição
da República.
b) pelo Tribunal de Justiça Militar, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
c) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede na Capital e
jurisdição em todo o território do Estado do Maranhão.
d) pelo Tribunal de Justiça, em segundo grau de
jurisdição; e, em primeiro grau, pela Auditoria e
Conselhos da Justiça Militar, com sede e jurisdição na
Capital, e, no interior, pelos Juízos Criminais definidos
por ato do Tribunal de Justiça.
34. O processamento das demandas que apurem a ocorrência
de ação ou omissão baseada no gênero que cause morte,
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral
ou patrimonial à mulher, no âmbito da unidade doméstica,
da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, darse-á perante a:
a)
b)
c)
d)

PROVA TIPO 1

35. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) a organização e a competência da Justiça Agrária são
definidas por ato do Tribunal de Justiça.
b) são assegurados, nos Tribunais do Júri, a plenitude de
defesa, a votação aberta e motivada dos jurados e a
soberania dos veredictos.
c) o Tribunal de Justiça poderá designar juízes de
entrância final para dirimir conflitos fundiários que
envolvam litígios coletivos.
d) aos Tribunais do Júri, presentes em todas as Comarcas
do Estado, compete o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
36. O quórum mínimo para funcionamento do Plenário do
Tribunal de Justiça é de:
a)
b)
c)
d)

8 (oito) desembargadores.
21 (vinte e um) desembargadores.
12 (doze) desembargadores.
16 (dezesseis) desembargadores.

37. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) as Turmas Recursais serão compostas por três Juízes
titulares e três suplentes, todos togados e em exercício
no primeiro grau de jurisdição, designados pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.
b) as Turmas Recursais Cíveis e Criminais são
competentes para processar e julgar os mandados de
segurança e os habeas corpus impetrados contra Juiz
de Direito dos Juizados Especiais, das Varas Cíveis e
das Varas Criminais.
c) o Tribunal de Justiça criará tantas turmas quanto
necessárias, designando no ato de criação a sua sede
e será presidida pelo Juiz mais antigo na Turma.
d) compete às Turmas Recursais Cíveis e Criminais
processar e julgar os recursos interpostos contra as
decisões dos respectivos Juizados Especiais, bem
como os embargos de declaração de suas próprias
decisões.
38. São denominados serventuários judiciais, gozando seus
atos de fé pública:
a) secretários do Plenário e das Câmaras do Tribunal de
Justiça e perito oficial.
b) oficiais de justiça e secretários judiciais.
c) administrador judicial e juízes leigos.
d) depositário público e partidor judicial.
39. São isentos do pagamento de custas judiciais, com
EXCEÇÃO DE:
a) os Municípios e suas respectivas autarquias.
b) o réu, quando pobre, nos feitos criminais.
c) os processos de habeas corpus e de mandado de
segurança.
d) o Ministério Público.
40. Não sendo a hipótese de situação que espelhe crime
tipificado na lei penal, a prescrição das faltas disciplinares
aplicáveis aos servidores do Poder Judiciário estadual e
sujeitas às sanções de advertência, repreensão e
suspensão, bem como daquelas que levam à pena de
demissão, ocorrem, respectivamente, em:
a)
b)
c)
d)

2 (dois) e 4 (quatro) anos.
2 (dois) e 3 (três) anos.
4 (quatro) e 6 (seis) anos.
3 (três) e 4 (quatro) anos.

Vara de Interesses Difusos e Coletivos.
Vara de Execuções Penais.
Vara da Infância e Juventude.
Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher.
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41. Considerando a abordagem gestáltica do comportamento
humano, apenas está INCORRETO afirmar que:
a) O todo representa a realidade objetiva. Porém, durante
o processamento de informações, muitos dados são
perdidos ou desprezados.
b) A percepção que temos de um objeto ou situação
depende do relacionamento entre a figura e o fundo.
Conforme concentramos nossa atenção num ou noutro
aspecto de um objeto, a percepção que temos dele
muda completamente.
c) Essa teoria se baseia no princípio de que as coisas são
percebidas formando um todo que pode ser
compreendido pela soma das partes.
d) Essa teoria tem como ponto de partida a percepção,
que por sua vez é dependente da sensação.
42. A teoria que ressalta que o ser humano é portador de várias
necessidades e estas aparecem organizadas em
prioridades e em hierarquias, bem como, que sustenta que
só será motivadora uma necessidade que não foi satisfeita
é atribuída à:
a)
b)
c)
d)

Frederick Herzberg.
Burrhus F. Skinner.
John S. Adams.
Abraham H. Maslow.

43. As organizações são compostas de grupos e conhecê-los é
fundamental para a obtenção de bons resultados. Sobre
grupos podemos afirmar que:
a) Sempre que pessoas estão reunidas em torno de um
objetivo comum caracterizamos um grupo.
b) Nos grupos secundários os elementos se reúnem por
meio das afinidades e simpatias entre eles.
c) Cada grupo apresenta características que são
marcantes de acordo com sua atuação. Ele tem uma
personalidade própria. A personalidade de um grupo é
denominada sintalidade.
d) Denominamos grupos formais ou primários aqueles
formados espontaneamente, por meio de afinidade e
simpatias entre os elementos.
44. Cada vez mais, em uma perspectiva global, a exposição a
estresses catastróficos é um fato mais comum. Os
tratamentos psicológicos para esses eventos normalmente
se enquadram em três categorias: a psicoeducação, a
psicoterapia individual e a terapia de grupo. Sobre as
psicoterapias individuais utilizadas nesses casos, apenas
NÃO podemos afirmar que:
a) A interapia é uma abordagem atual, testada apenas na
Holanda, que acontece pela Internet e que modifica os
componentes-padrão
da
terapia
cognitivocomportamental para essa mídia específica.
b) Na terapia cognitiva, o primeiro passo é identificar
pensamentos automáticos e compreender que, apesar
de originalmente desenvolvidos a partir do trauma, tais
pensamentos impedem o funcionamento adaptativo
atual.
c) A psicoterapia psicodinâmica baseada na teoria de que
os sintomas dos transtornos de estresse agudo e póstraumáticos são resultados de memórias reprimidas do
evento traumático e de que os insights do paciente em
relação a tais memórias e a seu impacto sobre os
sintomas ajudam a restaurar o equilíbrio psicológico.
d) A terapia de exposição prolongada foi desenvolvida
para separar a memória traumática da resposta
emocional condicionada, utilizando apenas a exposição
ao vivo, onde os pacientes praticam técnicas
aprendidas na terapia no ambiente que representa a
situação mais temida.
45. O transtorno caracterizado pela presença de tiques vocais e
motores, como fungar, limpar a garganta, tossir, latir e uivar,
ou ainda que apresentam palilalia, ecolalia ou coprolalia é
denominado de:
a)
b)
c)
d)

Onicofagia.
Cleptomania.
Síndrome de Tourette.
Tricotilomania.
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46. Os transtornos do espectro TOC são divididos em dois
grandes pólos: o pólo da compulsividade e o da
impulsividade. O primeiro caracteriza a fuga do sofrimento e
do risco, já o segundo caracteriza a busca do risco e do
prazer. Assinale a única alternativa onde apenas
encontramos transtornos característicos do pólo impulsivo.
a) Jogo patológico, compulsão sexual e compra
compulsiva.
b) Anorexia nervosa, despersonalização e compra
compulsiva.
c) Dismorfofobia,
escoriações
na
pele
e
despersonalização.
d) Hipocondria, bulimia nervosa e jogo patológico.
47. Atualmente os processos de seleção possuem foco em
competências. A gestão por competências possui objetivo
primordial de criar um modelo de competências para cada
função dentro da organização. Nos processos seletivos se
utiliza uma ferramenta fundamental que é a entrevista
comportamental com foco em competências. Sobre essa
ferramenta apenas é INCORRETO afirmar que:
a) As perguntas usadas na entrevista comportamental são
perguntas abertas específicas, contendo verbos de
ação no passado.
b) A premissa da entrevista comportamental é:
comportamento passado prediz o comportamento
futuro.
c) A entrevista comportamental foi criada na década de 70
e popularizada pelo Dr. Paul Green.
d) Toda a resposta comportamental pode ser
desmembrada em três partes conhecidas como CHA,
conhecimento, habilidade e atitude.
48. Assinale a alternativa que demonstra uma das mais
importantes descobertas de Winnicott, que inclusive, lhe
deu enorme notoriedade científica.
a) A descoberta dos objetos e fenômenos transicionais.
b) A descoberta de que a definição de campo em um
dado momento vem da observação do referido campo
durante certo período, e que a extensão temporal desta
observação dependerá da extensão e complexidade do
campo que se está observando.
c) A descoberta do medo da desintegração e o estado de
estabelecimento da autocoesão como fundamentais na
cura.
d) A descoberta da tarefa como o âmbito da elaboração
dos quatro momentos da função operativa: estratégia,
técnica, tática e logística.
49. Sobre as contribuições de Piaget na prática educacional,
com a Psicologia Genética, ou com o chamado
construtivismo-interacionismo genético, apenas está
INCORRETO citar:
a) Piaget
elaborou
o
conceito
da
zona
de
desenvolvimento proximal a partir da identificação de
dois níveis de desenvolvimento, o real e o potencial.
b) Uma estrutura para Piaget supõe um conjunto de
elementos e uma relação entre eles que se sustenta no
binômio totalidade e transformação.
c) Piaget teorizou uma psicologia que entende o sujeito
como criador de si mesmo e do mundo ao redor dele,
em um processo que dura à vida toda, constituído
sempre de interação sujeito-objeto e visto sob o ângulo
do próprio processo.
d) Piaget concluiu que fazem parte dos processos de
equilibração majorante, as regulações e as
compensações.
50. Ao transtorno caracterizado por uma personalidade
fragmentada a ponto das alterações pronunciadas no
comportamento e na reatividade serem observáveis em
diferentes situações ou papéis sociais, denominamos:
a)
b)
c)
d)
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51. O comportamento DDA nasce do trio de base alterada
formado por alterações da atenção, impulsividade e da
velocidade da atividade física e mental. Com muita
frequência o diagnóstico é errôneo, por isso a importância
do Psicólogo observar cuidadosa e detalhadamente os
sintomas e reações tanto na fase diagnóstica, quanto ao
longo do trabalho psicoterapêutico, para medidas
complementares ou revisões que se façam necessárias.
Sobre o tema podemos apenas afirmar que:
a) A criança DDA faz primeiro e pensa depois, como
consequência da hiperatividade/impulsividade reage
irrefletidamente à maioria dos estímulos que se
apresentam.
b) A criança DDA é agitada, é distraída, porém segue com
facilidade instruções e ordens.
c) Um aspecto distintivo entre crianças DDAs e não-DDAs
é que os sintomas de comportamento DDA dependem
de problemas emocionais, ambientais e sociais.
d) A criança considerada encrenqueira e que possui
dificuldade de relacionamento com os coleguinhas é
DDA.
52. Na condução de grupos o Psicólogo, de forma geral, deve
ater-se a certas habilidades de comunicação para facilidade
de compreensão mútua. Uma das principais habilidades é a
paráfrase. Assinale a alternativa que caracteriza o conceito
de paráfrase.
a) Consiste em especificar sentimentos verbalmente, seja
por meio do nome do sentimento, de figuras de
linguagem ou de impulso de ação.
b) Consiste em relatar as ações específicas, observáveis,
dos demais, sem realizar julgamentos ou generalizar
seus motivos, ou traços de personalidade.
c) Consiste em dizer, com nossas próprias palavras,
aquilo que o outro disse, enunciando a idéia do outro
com nosso vocabulário específico, mostrando ao outro
o significado do que apreendemos do que ele disse.
d) Consiste em dizer sua percepção sobre o que o outro
está sentindo, a fim de verificar se você está
compreendendo também seus sentimentos, além do
conteúdo das palavras.
53. É muito importante observar o comportamento das pessoas
e seus fluxos quando se quer conhecer uma cultura
organizacional.
Sobre
tecnonimia
apenas
está
INCORRETO afirmar que:
a) Tecnonimia é a técnica que designa quem se reporta a
quem, qual seu grau de centralização ou
descentralização, quais são os mecanismos usados
para a integração e como são as redes formais e
informais.
b) A tecnonimia também ajuda a decifrar como as
relações se estabelecem dentro das organizações.
c) Os termos utilizados em cargos são selecionados em
cada empresa de acordo com a sua história.
d) A tecnonimia provoca mudanças na percepção, por
isso tem sido usada para a distribuição de status dentro
da organização.
54. São muitas as abordagens psicoterápicas direcionadas
para o tratamento do dependente de substâncias
psicoativas, no entanto algumas têm despontado como
mais efetivas independentemente da substância de uso, ou
da gravidade da dependência. Os modelos de tratamento
atuais são norteados numa perspectiva desenvolvida por
Albert Bandura. Sobre esses modelos apenas está
INCORRETO afirmar que:
a) Ambivalência é o foco da Entrevista Motivacional,
sendo o primeiro princípio norteador do processo de
mudança.
b) O modelo transteórico descrito por Prochaska e
DiClemente descreve os processos de mudança do
comportamento humano baseado nos estágios de
mudança.
c) Os motivos sociais aprendidos não são uma influência
crucial na determinação da intensidade e persistência
com que uma pessoa apresenta determinado
comportamento.
d) Os cinco princípios para trabalhar na Entrevista
Motivacional descritos por Miller e Rollnick são:
expressar empatia, desenvolver discrepância, evitar
argumentação, fluir com a resistência e estimular a
auto-eficácia.

Planejamento e Execução IESES

PROVA TIPO 1

55. A definição de grupo operativo sendo um conjunto de
pessoas com um objetivo comum que procuram abordar
trabalhando como equipe, é do iniciador do método:
a)
b)
c)
d)

Didier Anzieu.
J.B.Pontalis.
Georges Lapassade.
J. Pichon-Rivière.

56. H. Fiorini cita a metintervenção como uma das possíveis
intervenções verbais do Psicoterapeuta. Assinale o conceito
correto desta intervenção.
a) Relembrar, resumidamente, pontos essenciais surgidos
no processo de investigação.
b) Explorar em detalhes as respostas do cliente.
c) Comentar ou aclarar o significado de haver recorrido a
qualquer das intervenções anteriores.
d) Favorecer ao cliente a própria interpretação do
significado dos comportamentos, motivações e
finalidades latentes.
57. Em 2003 houve uma significativa reformulação nos testes
psicológicos vigentes, que estavam sendo aplicados nos
mais diversos segmentos da atuação do psicólogo através
da resolução CFP-002/2003. O CFP elaborou o SATEPSI
para manter o profissional atualizado sobre o tema.
Assinale a alternativa que só apresenta testes aprovados
pelo CFP atualmente.
a)
b)
c)
d)

EFN; Escalas BECK; G-36; Palográfico.
ZULLIGER; WISC, Teste de TORRANCE; D-47.
RORSCHACH; AC-15; V-47; EPP.
QUATI; R-1; WARTEGG; RAVEN.

58. Algumas contribuições como aceitar a premissa de que o
homem é um ser histórico, construído a partir de suas
relações com o mundo natural e social; assinalar como
questão central à visão dos fenômenos como objetos em
permanente mudança e aceitar pressupostos de que as
mudanças produzidas na sociedade e na vida material
interferem diretamente na natureza humana, defendida por
Marx, foram propiciadas por:
a)
b)
c)
d)

Vygostsky.
Piaget.
Skinner.
Freud.

59. A atuação do psicólogo no contexto hospitalar depende de
sua formação teórica e de sua atuação prática. O psicólogo
hospitalar tem um papel clínico, social, organizacional e
educacional, buscando caminhos e contribuindo para a
humanização da instituição. Assinale a única alternativa que
mostra a abrangência total da atuação do Psicólogo
Hospitalar.
a) Assistência psicológica ao paciente internado, bem
como aos familiares e a equipe multiprofissional;
consultorias psicológicas e interconsultas psicológicas
aos diferentes serviços técnicos e administrativos;
ensino.
b) Assistência psicológica ao paciente internado e/ou em
ambulatório, bem como aos familiares do paciente e a
equipe multiprofissional que atende aos pacientes;
orientação e supervisão em estágio; pesquisa.
c) Assistência psicológica ao paciente internado, bem
como aos familiares e a equipe multiprofissional que
atende aos pacientes; ensino; pesquisa.
d) Assistência psicológica ao paciente de ambulatório
e/ou internado, bem como aos familiares do paciente e
a equipe multiprofissional que atende aos pacientes;
consultorias psicológicas e interconsultas psicológicas
aos diferentes serviços técnicos e administrativos;
ensino; pesquisa.
60. Os processos de ordem psíquica com consequências
imediatas no “social”, que levam ao menino a deixar os
vínculos primários (pai e mãe), dirigindo-se aos vínculos
secundários, são conhecidos como:
a)
b)
c)
d)

Movimento exogâmico.
Fixação de Vínculos.
Complexo de Édipo.
Relacionamento de Objeto Edipiano.
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61. A teoria que envolve a centralização na pessoa existente e
concebe o ser humano como ser emergente, em
transformação, bem como, possui como foco que o homem
cria a essência, dentro da sua própria vida, enfatizando que
somos o que escolhemos ser, é conhecida como:
a)
b)
c)
d)

Teoria Integrativa.
Teoria da Aprendizagem.
Psicologia Existencial.
Psicologia Reversa.

62. A origem da psicologia ocidental remonta á Grécia, em
torno de 500 a.C., surgindo entre os filósofos as reflexões
que tentavam sistematizar esse conhecimento. Sobre as
teorias em psicologia, apenas NÃO podemos afirmar que:
a) O criador da psicoterapia de grupo, além do
psicodrama, do sociodrama, da sociatria e da
sociometria largamente utilizada nos dias de hoje nas
dinâmicas de grupos, em escolas e organizações
empresariais foi Jacob Levy Moreno.
b) O dissidente de Freud que afirmava que além do
inconsciente pessoal, havia também o inconsciente
coletivo atuando e influenciando na manifestação da
personalidade do indivíduo foi Carl G. Jung.
c) William James enfatizava nos seus estudos a
consciência em seus aspectos estruturais, enquanto
Titchener privilegiava os aspectos funcionais, buscando
entender o que fazem os homens e porque o fazem.
d) Victor Frankl, Stanislav Grof, James Fadiman e Antony
uniram-se a Maslow e oficializaram em 1968 a
Psicologia Transpessoal.
63. O mecanismo de defesa que leva o sujeito a efetuar o que é
totalmente oposto àquilo inconsciente que se quer rejeitar é
conhecido como:
a)
b)
c)
d)

Identificação introjetiva.
Formação reativa.
Deslocamento.
Sublimação.

64. A internalização é uma definição ligada à identificação
usada em psicopatologia e designa:
a) A atividade pulsional ligada à zona erógena oral, que
psiquicamente expressa a fantasia de introduzir dentro
do corpo alguma coisa do mundo exterior.
b) Um sentimento ou vivência de mesmeidade alcançado
pelo sujeito através do tempo e das experiências
pessoais, familiares e culturais, que lhe permitem
manter um certo grau de coesão e de equilíbrio mais ou
menos constante.
c) Um mecanismo psicológico que reconhece uma base
no ato biológico da incorporação mediante a qual o
aparelho mental se apropria dos objetos do mundo
exterior.
d) O processo de tranformação psíquica consistente em
transformar um vínculo externo em intrapsíquico.
65. A ciência dedicada a estudar e compreender o
comportamento humano em geral, que busca explicar
comportamentos e funcionamentos mentais do ser humano
sob a ótica da adaptação e da seleção natural é conhecida
como:
a)
b)
c)
d)

Psicologia evolutiva.
Psicologia humanista.
Psicologia existencialista.
Psicologia cognitiva.

66. A afirmação de A. S. Neill: “Acho que eu também
conseguiria aprender de cor o Corão, se me espancassem
para isso. Haveria um resultado, naturalmente: eu
detestaria para sempre o Corão, o espancador e a mim
mesmo”, em seu livro Liberdade sem medo – Summerhill,
caracteriza uma das etapas no processo de aprendizagem,
que é a:
a)
b)
c)
d)

Motivação.
Generalização.
Preparação.
Resposta.
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67. No que concerne à ética na prática da psicologia, apenas
está INCORRETO afirmar que:
a) Para efeito de concessão e registro do título
profissional de especialista em Psicologia foram
definidas
as
especialidades
em:
psicologia
escolar/educacional; psicologia organizacional e do
trabalho; psicologia do trânsito; psicologia jurídica;
psicologia do esporte; psicologia clínica; psicologia
hospitalar;
psicopedagogia;
psicomotricidade;
psicologia social e neuropsicologia.
b) Ao Psicólogo é vedado induzir a convicções políticas,
filosóficas, morais ou religiosas, quando do exercício de
suas funções profissionais.
c) O Psicólogo não deverá veicular seu título e número de
registro a práticas não reconhecidas cientificamente
como os florais de Bach, a terapia de vidas passadas, a
acupuntura, a tarologia, a aromaterapia, entre outras.
d) O Psicólogo quando prestar serviços utilizando-se da
Internet ou similar, deverá identificar-se por meio de
uma
credencial
de
autenticação
eletrônica,
apresentando um número de cadastro com hiperlink,
selo ou equivalente conferido pelo CFP.
68. Quando falamos no sistema motivacional humano, várias
teorias são abordadas, entre elas a teoria onde o mais
importante para a determinação do comportamento é aquilo
que é percebido como determinante, e não os
determinantes reais, que é conhecida como:
a)
b)
c)
d)

Teoria da equidade, de Adams.
Teoria da atribuição e posição de controle, de Heider.
Teoria da dissonância cognitiva, de Festinger.
Teoria do intercâmbio, de Homans.

69. Ao nascer a criança não traz tendências inatas para amar,
odiar, sentir raiva e medo, aproximar-se ou afastar-se das
pessoas. O único comportamento emocional que a criança
apresenta ao nascer, segundo Bridges, é uma excitação
difusa que manifesta sempre que há mudanças bruscas no
ambiente. Sobre excitação difusa assinale a alternativa
correta.
a) Dessa excitação geral, diferenciam-se respostas de
cólera, repugnância e medo a partir dos nove meses.
b) Dessa excitação geral, diferenciam-se a aflição por
volta do fim do terceiro mês e a satisfação por volta do
fim do primeiro mês.
c) Dessa excitação geral, diferenciam-se respostas de
animação e afeição por adultos a partir da satisfação
ou do prazer, entre o quarto e sexto mês.
d) Dessa excitação geral, diferenciam-se o desprazer por
volta do fim do primeiro mês e o prazer, em torno dos
três meses.
70. Os conceitos de inferioridade e de compensação, esquema
de apercepção, bem como de luta pela superioridade, são
encontrados na:
a)
b)
c)
d)

Psicologia do corpo de Wilhelm Reich.
Psicologia individual de Alfred Adler.
Perspectiva centrada no cliente de Carl Rogers.
Psicologia da consciência de William James.

71. A teoria que concebe a aprendizagem como uma solução
de problemas e foi elaborada inicialmente por John Dewey
e depois por Jerome Bruner é a:
a)
b)
c)
d)

Teoria cognitiva.
Teoria de campo.
Teoria do condicionamento.
Teoria fenomenológica.

72. Na Psicologia Social, a obra que acentua a perspectiva
centrada sobre a pessoa, salientando o caráter instintivo do
sentido gregário humano e que propõe que o social está
inscrito na natureza biológica do indivíduo, é atribuída a:
a)
b)
c)
d)
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73. A adaptação do indivíduo à cultura de uma organização e a
manutenção da própria cultura se dá pelo processo de
socialização, estudada pela Psicologia Social. Sobre esse
processo apenas NÃO podemos afirmar:
a) A socialização dentro das empresas tem como objetivo
adaptar e manter o funcionário nos moldes culturais da
organização.
b) É durante o processo de socialização que a realidade
objetiva da sociedade em que a pessoa está inserida
vai se apresentando como realidade subjetiva.
c) A socialização primária tem um peso relevante na
formação do indivíduo e acontece com a entrada na
escola de primeiro grau.
d) Ao nascer, o indivíduo ingressa em seu primeiro mundo
social: a família (ou substituto como orfanato), que lhe
garante a sobrevivência física e psíquica, bem como,
vai moldando-o de acordo com seus valores sociais.

PROVA TIPO 1

80. O centro do inconsciente pessoal, o núcleo do material que
foi reprimido da consciência, que inclui aquelas tendências,
desejos, memórias e experiências que são rejeitadas pelo
indivíduo como incompatíveis com a persona e contrárias
aos padrões e ideais sociais é conhecido como:
a)
b)
c)
d)

Sombra.
Arquétipo.
Anima.
Self.

74. A estratégia clínica de orientação profissional foi
desenvolvida por Bohoslavsky como alternativa ao modelo
da teoria do traço e fator, chamado por ele de:
a)
b)
c)
d)

Mensuração da maturidade vocacional.
Estratégia estatística.
Diagnóstico de orientabilidade.
Desenvolvimento vocacional.

75. As depressões crônicas com evolução superior a dois anos
eram definidas de neurose depressiva e distúrbio de
personalidade depressiva e hoje são denominadas como:
a)
b)
c)
d)

Hipomania.
Transtorno ansioso.
Melancolia.
Transtorno distímico.

76. Nos últimos anos as grandes empresas investem para
reforçar a socialização por meio da disseminação dos
valores culturais da organização e treinar o funcionário
dentro das necessidades da empresa. Buscam atingir os
objetivos da organização através do desenvolvimento de
competências específicas voltadas aos objetivos da
organização, através de ferramentas como a:
a)
b)
c)
d)

Dinâmica de grupo.
Educação corporativa.
Seleção por competências.
Avaliação de desempenho.

77. A fobia de encontrar-se em um local onde a ocorrência de
um ataque de pânico seria problemática: ou porque seria
difícil ou socialmente bastante complicado sair da situação,
ou porque se poderia ficar sem socorro caso o temido malestar seja grave é a definição atual de:
a)
b)
c)
d)

Agorafobia.
Astrapefobia.
Algofobia.
Acrofobia.

78. Rogers descreve três maneiras de conhecer, de verificar
hipóteses, acessíveis ao indivíduo psicologicamente
maduro, sendo a mais importante conhecida como:
a)
b)
c)
d)

Conhecimento subjetivo.
Conhecimento objetivo.
Conhecimento interpessoal.
Conhecimento fenomenológico.

79. A definição de personalidade como uma coleção de
padrões de comportamento, onde situações diferentes
evocam diferentes padrões de resposta está contida na
teoria:
a)
b)
c)
d)

Psicanalítica.
Behaviorista.
Rogeriana.
Reichiana.
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