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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo 
o transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno 
de prova, o cartão resposta e o cartão de identificação. 

2. Certifique-se de que o caderno de questões que você recebeu é relativo ao cargo a que 
concorre e contém 11 páginas, sequencialmente numeradas. 

3. Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o cargo para o qual você 

está concorrendo. 

4. Confira se este Caderno de Questões contém 35 (trinta) questões com o conteúdo distribuído conforme 
o quadro abaixo: 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
5. Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.  

6. Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única alternativa 

correta de cada questão. Marque assim: 

7. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada. 

8. Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta. 

9. O gabarito pode ser copiado somente no Cartão de Confirmação da Inscrição. 

10. Qualquer espaço em branco do caderno de questões pode ser utilizado para anotações e cálculos. 

11. Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os 

candidatos envolvidos. 

12. Não é permitido o uso de calculadoras, dicionário ou outro material de apoio. 

13. Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas). 

14. A entrega da prova só poderá ocorrer, transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu inicio. 
15. Os três últimos candidatos, em cada sala, só poderão se retirar juntos. 

16. Ao terminar a prova, devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o Cartão-Resposta e assine a 

lista de presença. 

17. O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do 

gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação. 

18. O gabarito preliminar será divulgado 24 h após a realização da prova, no endereço eletrônico 

www.coned.com.br. 

 

 

  

 

 
   ________________________________________     _____________________________                  
             NOME DO CANDIDATO                                             CARGO 
 
             

   

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                 01  a  10 
        

 

 CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA                           11  a  17  

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL                                              18  a  20 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                  21  a  35 

 

    

 

   

     

 

 

 

 

 

     

    

 

 
                 

 

          

    

 

       

       

 

 

 

http://www.coned.com.br/
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Fiscalização resgata 150 trabalhadores em Goianésia 

do Pará 
 

    O Grupo Especial de Fiscalização Móvel de Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo, 

do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgou na última quinta-feira (3) o resgate de 

150 trabalhadores em uma siderúrgica paraense, localizada em Goianésia do Pará, município 

do sudeste do estado. 

  

    De acordo com os agentes, os trabalhadores foram encontrados em atividade de 

carvoejamento e como cozinheiros em situação de informalidade, submetidos a condições de 

vida e trabalho degradantes. 

 

 

    Segundo a fiscalização, embora as siderúrgicas sejam as destinatárias finais da produção 

dessas carvoarias, elas afirmam não receber o carvão produzido de maneira irregular - sem 

atender aos requisitos dos órgãos ambientais - e negam que as atividades desses 

trabalhadores estejam ligadas à sua produção. Além das péssimas condições de trabalho, os 

trabalhadores pernoitavam em construções precárias, que não atendem as mínimas 

condições de habitabilidade. 

 

 

    Ao final da operação, os trabalhadores foram retirados do local e os auditores fiscais do 

trabalho emitiram vários autos de infração, além de buscar ligação dos trabalhadores com a 

empresa para tentar calcular as verbas rescisórias. Com base nas irregularidades verificadas, 

um relatório será produzido e encaminhado ao Ibama, Ministério Público Federal e Polícia 

Federal para que aquela empresa seja responsabilizada pelo tratamento dispensado aos 

trabalhadores. 

 

    Por telefone, a reportagem conversou nesta quinta-feira (4) com o principal executivo da 

empresa, que afirmou ter tomado conhecimento da ação de fiscalização realizada pelo 

Ministério do Trabalho pela reportagem, e nega ter funcionários em situação de escravidão. O 

setor jurídico da empresa vai se manifestar sobre o fato. 

 

 

    O executivo alega que a empresa foi notificada em fins de setembro deste ano pela 

Procuradoria do Trabalho para que apresentasse a Guia Florestal para Transporte de Carvão 

Vegetal – GF3, notas fiscais e pagamentos referentes à GF3, e que os documentos foram 

apresentados. 

 

    Esclareceu ainda que, desde maio de 2005, a empresa é signatária do Pacto Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, e que ano passado firmou um termo de ajuste de conduta 

(TAC) com o Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), 

Ibama e governo do estado do Pará em que se comprometeu a controlar a origem legal do 

carvão recebido, com o devido monitoramento dos fornecedores. 

 

 

 

 

 

As questões de 01 a 10 estão baseadas nesta notícia publicada em 05/10/2012, em um dos 
jornais da capital do Estado. Leia-a, com atenção, e responda às questões segundo o 
enunciado de cada uma delas. 

 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/goianesia-do-para.html
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A notícia veicula um dos mais graves 
problemas brasileiros nesta primeira década 
do novo século, isto é, um problema 
A) racial, por tratar-se de trabalhadores 
escravizados que carvoejam e cozinham sem 
condições humanas 
B) social, por tratar-se de trabalho escravo, 
pelas condições desumanas que certas 
empresas impõem aos carvoeiros 
C) socioambiental, por tratar-se de trabalho 
que envolve ao mesmo tempo pessoas e 
meio-ambiente, ambos sendo degradados em 
sua condição de vida 
D) ambiental, por tratar-se de desrespeito à 
natureza, uma vez que o trabalho 
desenvolvido exige madeira para produzir 
carvão 
E) econômico, por tratar-se da relação 
empresa x empregados na produção de 
matéria-prima para as siderúrgicas 
 
 
 
 
 

 
 

Segundo palavras do principal executivo da 
empresa siderúrgica acusada, 
A) por ser signatária do Pacto Nacional pela 
Erradicação do Trabalho Escravo, a empresa 
controlava a origem do carvão recebido e 
monitorava os fornecedores desse carvão, 
portanto não tinha como contratar carvoeiros 
para seus quadros de funcionários 
B) após ter recebido a notificação da 
Procuradoria do Trabalho para apresentar 
documentos necessários de que estaria 
agindo dentro da lei, a empresa atendeu 
prontamente a essa exigência 
C) tendo tomado conhecimento da ação 
fiscalizadora do Ministério do Trabalho, a 
empresa procurou a reportagem e negou que 
tivesse funcionários em situação de risco 
como diziam os fiscalizadores 
D) depois da fiscalização ocorrida pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, a empresa 
se comprometeu a controlar toda origem do 
carvão de que precisasse e evitar que 
houvesse fornecedores ilegais 
E) tão logo tomou conhecimento da ação do 
Grupo Especial de Fiscalização Móvel de 
Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo, 
a empresa acionou seu setor jurídico para se 
manifestar sobre o fato 
 

 
 

Quando ocorreu, por telefone, o contato entre 
a reportagem e o principal executivo da 
empresa acusada, foi por meio do discurso 
direto. A notícia, veiculando a fala daquele 
empresário, se deu em discurso indireto. Há, 
em ambos os discursos, características 
próprias como: 
I. As palavras do principal executivo daquela 
empresa foram exatamente as mesmas 
pronunciadas por ele 
II. Há sempre, ao introduzir a fala daquele 
executivo, um verbo declarativo 
III. É constante a presença de orações 
subordinadas substantivas na fala daquele 
executivo 
IV. Aquele executivo é sempre identificado 
pela primeira pessoa do singular, exatamente 
a que fala 
São características do discurso indireto 
apenas as afirmativas 
A) I e II 
B) I, III e IV 
C) III e IV 
D) I, II e III 
E) II e III  
 
 
 
 

Na manchete da notícia (Fiscalização resgata 
150 trabalhadores em Goianésia do Pará), 
percebe-se que a ação humana de resgatar 
está sendo atribuída a um ser irracional ou 
abstrato (fiscalização). Este é um recurso 
empregado para o enriquecimento artístico da 
linguagem e constitui a figura denominada 
A) metáfora 
B) eufemismo 
C) catacrese 
D) prosopopeia 
E) hipérbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 01 QUESTÃO - 03 

QUESTÃO - 02 

QUESTÃO - 04 
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A relação estabelecida pela preposição em, 
correspondendo à circunstância de tempo, 
está expressada na frase: 
A) [...] localizada em Goianésia do Pará, 
município do sudeste do estado  
B) [...]os trabalhadores foram encontrados em 
atividade de carvoejamento  
C) O executivo alega que a empresa foi 
notificada em fins de setembro deste ano 
D) [...] os trabalhadores pernoitavam em 
construções precárias, 
E) [...], e nega ter funcionários em situação de 
escravidão 
 
 
 
 

Quando a notícia informou sobre a quem se 
destinava a produção do carvão, as empresas 
“afirmam” não receber o produto irregular e 
“negam” a ligação entre trabalhadores ilegais 
e produção. Observa-que que esses dois 
vocábulos constituem caso de vocábulos 
A) homônimos 
B) parônimos 
C) antônimos 
D) sinônimos 
E) heterônimos 

 
 
 
 

O predicado da oração, cujo núcleo acha-se 
formado por um verbo intransitivo, é o da 
oração 
A) “Além das péssimas condições de 
trabalho, os trabalhadores pernoitavam em 
construções precárias” 
B) “Por telefone, a reportagem conversou 
nesta quinta-feira (4) com o principal 
executivo da empresa” 
C) “[...] os auditores fiscais do trabalho 
emitiram vários autos de infração” 
D) “Fiscalização resgata 150 trabalhadores 
em Goianésia do Pará” 
E) “[...]” embora as siderúrgicas sejam as 
destinatárias finais da produção dessas 
carvoarias” 
 
 
 
 
 

 

 
 

O processo da derivação é o que formou o 
maior número de palavras em Língua 
Portuguesa. A palavra sublinhada que foi 
formada pelo processo da derivação 
regressiva é 
A) divulgou na última quinta-feira  
B) foram encontrados em atividades de 
carvoejamento 
C) setor jurídico vai se manifestar 
D) firmou um termo de ajuste 
E) localizada em Goianésia do Pará 
 

 
 

Observe a concordância nominal existente na 
estrutura desta frase: “[os trabalhadores 
foram] submetidos a condições de vida e 
trabalho degradantes”. Sobre esta 
concordância aqui presente, afirma-se que 
I. o adjetivo “submetidos”, por estar referindo-
se a “trabalhadores”, tem de estar no 
masculino plural 
II. o substantivo “condições”, embora possua 
as duas locuções “de vida” e “[de] trabalho”, 
uma no feminino e outra no masculino, exige 
que o adjetivo “degradante” esteja no plural 
III. por ser adjetivo uniforme, “degradante”, 
concordando com “condições”, apenas recebe 
a letra s, formadora do plural 
Desse modo, conclui-se que 
A) todas as alternativas estão corretas 
B) apenas a I está correta 
C) apenas a II está correta 
D) apenas a I e II estão corretas 
E) apenas a II e III estão corretas 
 
 
 

 

No 3º parágrafo, o verbo atender aparece por 
duas vezes. Na primeira oração (“sem atender 
aos requisitos dos órgãos ambientais”), a 
regência é transitiva indireta. Na 2ª (“que não 
atendem as mínimas condições de 
habitabilidade”), a regência é transitiva direta. 
Como a regência verbal passa, 
necessariamente, pelo significado que o verbo 
quer dar, justificam-se as duas regências pelo 
sentido do verbo atender, respectivamente, 
na 1ª e na 2ª orações: 
A) acolher  /  ter em vista 
B) ficar atento  /  levar em conta 
C) tomar em consideração  /  observar 
D) dar atenção  /  responder 
E) considerar  /  servir  

QUESTÃO - 05 

QUESTÃO - 07 

QUESTÃO - 06 

QUESTÃO - 08 

QUESTÃO - 09 

QUESTÃO - 10 

http://g1.globo.com/pa/para/cidade/goianesia-do-para.html
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Sobre o funcionamento das memórias 
permanentes e temporárias utilizadas nos 
microcomputadores atuais é correto afirmar: 
I – Os discos rígidos (HD´s) possuem maior 
capacidade de armazenamento que os CD-
ROM´s, podendo chegar a guardar mais de 1 
(um) terabyte de dados. 
II – A memória RAM é o componente que 
armazena de maneira permanente as 
informações necessárias à inicialização do 
computador. 
III – As memórias do tipo ROM são 
dispositivos portáteis que permitem ao 
usuário gravar e transferir seus dados entre 
diversos microcomputadores, utilizando as 
portas USB. 
IV – As memórias do tipo Cache são 
memórias de alta velocidade que, apesar de 
possuir menor capacidade de 
armazenamento que as memórias RAM, 
permitem acelerar o processamento do 
sistema. 
Está (ão) correta(s) apenas 
A) II e IV 
B) II e III 
C) I e III 
D) I e IV      
E) I, II e III 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na instalação padrão do Microsoft Windows 
7, a barra longa horizontal disponível na parte 
inferior da tela e que possui quatro seções 
principais: Botão Iniciar, Barra de 
Ferramentas de Início Rápido, Seção 
Intermediária e Área de Notificação é a barra 
de  
A) tarefas 
B) controle 
C) cascatas 
D) transferência 
E) estilos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
São modos de exibição de pastas e arquivos 
na instalação padrão do Microsoft Windows 7: 
I  – Listas 
II- Detalhes 
III – Ícones Grandes 
IV – Conteúdo 
V – Lado a Lado 
A quantidade de itens corretos é 
A) um 
B) dois 
C) três 
D) quatro 
E) cinco 
 
 
 
As áreas indicadas com os números 1, 2 e 3 
na figura abaixo são relacionadas ao 
gerenciamento de arquivos e pastas no 
Windows 7 em sua instalação padrão, e 
identificam, nessa ordem: 

 
 

A) Barra de Ferramentas, Painel de Acesso e 
Botões de Navegação 

B) Painel de Navegação, Barra de Execução 
e Menu de Dispositivos 

C) Painel de Navegação, Painel de Detalhes e 
Barra de Endereços 

D) Área de Trabalho, Menu Empilhar e 
Gerenciador de Tarefas 

E) Painel de Detalhes, Janelas de 
Propriedades e  Gerenciador de Endereços 
 

 

QUESTÃO - 13 CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO - 12 

QUESTÃO - 14 

QUESTÃO - 11 
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A figura abaixo mostra uma janela do 
Microsoft Word 2007 com um texto sendo 
editado. Com base nos recursos desse 
aplicativo e a figura apresentada, considere 
as seguintes afirmativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I – Para formatar a palavra “capacidade”, que 
já está selecionada, para negrito, bastaria 

clicar sobre o botão . 
II – Considere que o parágrafo que está 
sendo visualizado esteja selecionado. Ao 

clicar no botão  , todo o parágrafo será 
centralizado. 

III – Ao clicar no botão , todo o texto 
será selecionado e enviado para a área de 
transferência do Microsoft Office. 

IV – Clicando no botão , a palavra 
“capacidade”, que já está selecionada, seria 
convertida para maiúscula. 
Está (ão) correta(s) apenas 
A) II e IV 
B) II 
C) I e III 
D) IV      
E) I e II 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
O recurso de “Congelar Painéis” do Microsoft 
Excel permite ao usuário: 
A) Bloquear linhas ou colunas em uma área, 

mantendo os rótulos de linhas e colunas 
visíveis, quando rolar a planilha.  

B) Determinar quais células poderão ser 
alteradas e quais células serão protegidas 
através de senhas. 

C) Garantir que todas as fórmulas e valores 
automáticos sejam visualizados sem 
alteração de seus conteúdos. 

D) Reduzir a quantidade de linhas e colunas 
que podem ser visualizadas em uma 
planilha. 

E) Limitar em 3 (três) o número máximo de 
planilhas que o usuário pode criar em um 
mesmo arquivo. 

 
 
 
 
 
 
A empresa Atlas Ltda. construiu um “site” e 
disponibilizou seu acesso na Internet. Para 
acessá-lo, um possível endereço a ser 
digitado na barra de endereços do Internet 
Explorer seria: 
A) http://@www.br.com.www/atlas 
B) Atlas@www.br/http: 
C) http://www.atlas.com.br 
D) Br.com/httpd/@atlas 
E) https//:com.atlas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 15 QUESTÃO - 16 

QUESTÃO - 17 
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As questões de 18 a 20 se baseiam neste 
possível caso: 

 

 
 No exercício de sua função, como servidor 
público, é possível que tenha de ausentar-se 
do Município a fim de tratar de assunto do 
interesse do seu trabalho. Neste caso, você 
A) deverá receber diárias correspondentes 

aos dias em ficar ausente, ficarão para a 
oportunidade em que viajar 

B) terá direito à indenização de transporte, se 
tiver realizado despesas com a utilização 
de seu próprio carro 

C) deverá receber bilhetes de passagem de 
ida e volta; encaminhamento ao hotel para 
hospedagem; vale-alimentação para cobrir 
despesas com alimentação; e vale-
transporte pra locomover-se onde estiver 

D) se também estiver exercendo função 
comissionada, poderá receber diárias 
duplas, correspondentes a cada cargo 

E) se retornar ao Município em prazo menor 
do que o cedido para seu afastamento, não 
precisará restituir as diárias não utilizadas, 
porque o mérito de ter cumprido as tarefas 
em prazo menor é todo seu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Além dos vencimentos e de outras vantagens 
pecuniárias previstas nessa Lei 
Complementar, você poderá ter, também, (1) 
retribuições, (2) gratificações e (3) adicionais. 
Abaixo estão algumas vantagens que devem 
ser identificadas conforme o número acima 
colocado, isto é, se retribuição, gratificação ou 
adicional. 
( ) exercícios de atitudes insalubres ou 

perigosas 
(    ) período natalino 
(    ) trabalho noturno 
(    ) exercício de assessoramento 
(    ) prestação de serviço extraordinário 
A sequência correta é 
A) 1, 1, 3, 2, 2 
B) 1, 2, 3, 3, 1 
C) 3, 1, 2, 1, 2 
D) 2, 2, 1, 3, 3 
E) 3, 2, 3, 1, 3 

 
 
 
 
 

A promoção é a progressão funcional do 
servidor estável a uma posição que lhe 
assegure maior vencimento base, dentro da 
mesma categoria funcional. Sobre ela é 
correto afirmar que 
A) a promoção por antiguidade dar-se-á pela 
progressão à referência  imediatamente 
superior, observado o interstício de 3 (três) 
anos de efetivo exercício 
B) o servidor que não estiver no exercício do 
cargo, ressalvadas as hipóteses consideradas 
como de efetivo exercício, não concorrerá a 
promoção  
C) no critério de merecimento será 
obedecido o que dispuser a lei do sistema de 
carreira, considerando-se em especial na 
avaliação progressiva, a disciplina como um 
dos fatores relevantes para a progressão 
D) o servidor em exercício de mandato 
eletivo, somente terá direito a promoção pelo 
critério da responsabilidade e participação, na 
forma de Constituição Federal 
E) o setor competente de pessoal 
processará as promoções que deverão ser 
efetivadas no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de abertura da vaga 
  

 

QUESTÃO - 18 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

QUESTÃO - 18 

QUESTÃO - 19 

QUESTÃO - 20 

“Imagine que você está aprovado 
no presente concurso público. De 
acordo com a lei Complementar nº 
187/2007, de 23 de agosto de 2007, 
que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Direta, das 
Autarquias e das Fundações 
Públicas do Município de Goianésia 
do Pará, sua nomeação acontecerá 
a qualquer momento.”  
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Correlacione corretamente os autores das 
Teorias do Desenvolvimento da 
Personalidade às respectivas características 
dessas teorias:  
1-FREUD 
2-PIAGET 
3-VYGOTSKY 
(  ) sua ênfase reside  em como a interação 
social com os adultos pode realizar o 
potencial de aprendizagem da criança, sendo 
esta considerada ativa e criadora de objetivos 
(  ) acreditava que a personalidade é formada 
nos primeiros anos de vida, à medida que as 
crianças lidam com conflitos entre impulsos 
biológicos inatos ligados ao sexo e às 
exigências da sociedade 
(  ) considera que a pessoa é um iniciador 
ativo do desenvolvimento, dando ênfase as 
mudanças qualitativas no pensamento entre a 
primeira infância e a  adolescência.  
(  ) sugeriu que se as crianças recebessem  
pouca ou excessiva  gratificação em qualquer 
um dos estágios do desenvolvimento , pois 
elas corriam o risco de desenvolver um 
bloqueio no seu processo de desenvolvimento  
(  ) relaciona a teoria principalmente às 
atividades mentais superiores e tem 
importantes implicações para a educação e 
testes cognitivos 
A correlação correta é 
A)  1, 2, 2, 1 e 2 
B)  2, 1, 1, 3 e 2 
C)  3, 2, 3, 2 e 3 
D)  2, 3, 1, 3 e 1 
E)  3, 1, 2, 1 e 3 
 
 
 

 

No que se refere à ética profissional 
considere as seguintes afirmativas: 
1. o psicólogo atuará na instituição de forma a 
promover ações para que ela possa se tornar 
um lugar de crescimento dos indivíduos, 
mantendo uma posição crítica que garanta o 
desenvolvimento da instituição e da 
sociedade 
2. o psicólogo trabalhará visando promover a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas e 
das coletividades, e contribuirá para a 
eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão 
3. é dever do psicólogo  informar  a quem de 
direito, os resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos, 
transmitindo somente o que for necessário 
para a tomada de decisões que afetam o 
usuário ou beneficiário 
4. o psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 
da profissão 
5. ao psicólogo é vedado emitir documentos 
sem fundamentação e qualidade técnico 
científica 
 

Estão corretas  
A) todas as afirmativas 
B) apenas  2, 3, 4 e 5 
C) apenas  1, 2, 4 e 5 
D) apenas  1  e  3 
E) apenas  1, 2 e 3 

 
 
 
 

O processo de escolha da profissão é um 
momento importante na construção de um 
futuro profissional e de identidade do 
indivíduo. Esse momento de escolha é 
influenciado por diversos fatores, dentre eles 
os principais são 
1. características da profissão 
2. grupo social 
3. história pessoal 
4. sexismo das profissões 
5. relação candidato vaga 
 

Estão corretas apenas 
A) 1, 2 e 4 
B) 1, 2, 3 e 4 
C) 1, 2 e 5 
D) 1, 3 e 5 
E) 1, 2 e 3 
 
 
 
Contratar candidatos qualificados e avaliar 
imparcialmente a sua capacidade; melhorar o 
casamento entre as exigências do cargo e os 
atributos humanos e proporcionar uma base 
racional para o estabelecimento de um 
sistema de bônus ou mérito, referem-se 
respectivamente a seguintes metas: 
A) de treinamento; de seleção de pessoal e 

avaliação de desempenho 

QUESTÃO - 21 

QUESTÃO - 22 

QUESTÃO - 23 

QUESTÃO - 24 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 



         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
Concurso Público 01/2012 

Prova para o Cargo de PSICÓLOGO 
  

8 

B) do recrutamento; da avaliação de 
desempenho e do processo de seleção 

C) do processo de seleção de pessoal; de 
treinamento e avaliação de desempenho 

D) da avaliação de desempenho; de 
treinamento e de seleção de pessoal 

E) da seleção de pessoal; da avaliação de 
desempenho e do treinamento 
 

 
   

Sobre o psicodiagnóstico, é correto afirmar 
que  
A) tende a valorizar os aspectos técnicos da 
testagem para avaliar um sujeito de forma 
sistemática, científica e orientada para a 
resolução de problemas 
B) na escola, visa fazer classificação simples, 
classificação nosológica, descrição e 
avaliação compreensiva 
C) é um processo científico, porque prioriza o 
uso de testes psicológicos padronizados, para 
identificar e avaliar aspectos específicos 
D) é um processo científico, porque deve 
partir de um levantamento prévio de hipóteses 
E) independente do contexto aplicado, se dá 
a curto prazo, visando classificar o caso, 
diagnosticar, prognosticar e intervir 

 
 
 
 
 

No que se refere à ética profissional e ao 
sigilo, é correto afirmar que:  
A) no atendimento à criança, ao adolescente 

ou ao interdito devem ser comunicadas 
aos responsáveis todas as informações 
importantes, por meio de esclarecimentos 
verbais e/ou escritos e visuais, para dirimir 
dúvidas e promover medidas em benefício 
do cliente e de sua família 

B) é dever do psicólogo: respeitar o sigilo 
profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das 
pessoas, grupos ou organizações, a que 
tenha acesso no exercício profissional 

C) no relacionamento com profissionais não 
psicólogos, o psicólogo compartilhará 
informações complexas e consistentes 
referentes ao caso, visando qualificar o 
serviço prestado, sua competência e 
cientificidade 

D) o psicólogo poderá decidir pela quebra do 
sigilo, baseando sua decisão no benefício 
da ciência psicológica e do usuário 

E) a utilização de quaisquer meios de 
registro e observação da prática 
psicológica ficará a critério do 
profissional, desde que este resguarde a 
identidade do usuário e zele pela guarda 
segura do material 

 
 
 

 
No que se refere às áreas de atuação do 
Psicólogo do trabalho, faça a correlação 
correta:  
1. recrutamento 
2. seleção 
3. treinamento 
4. avaliação de desempenho 
 
(  ) é o processo pelo qual indivíduos são 
solicitados a se candidatar a um emprego, 
cargo ou função 
(  ) é o procedimento para determinar aqueles 
candidatos que são selecionados para 
contratação versus aqueles que são 
rejeitados 
( ) é o processo por meio do qual o 
conhecimento, as habilidades e aptidões dos 
funcionários são ampliados 
( ) oferece oportunidades para que as 
pessoas entrem no mercado de trabalho com 
os talentos necessários e desempenhem 
novas funções 
(   ) pode melhorar a qualidade das decisões 
individuais, variando desde as escolhas de 
carreira até o desenvolvimento de forças 
futuras 
(  ) proporciona uma base racional, 
legalmente defensável para decisões em 
recursos humanos 
A sequência correta é 
A) 4, 1, 3, 1, 2 e 2 
B) 1, 2, 4, 1, 3,e 4 
C) 1, 2, 3, 3, 4 e 4 
D) 2, 4, 3, 4, 4 e 2 
E) 1, 4, 2, 3 ,4 e 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 25 

QUESTÃO - 26 

QUESTÃO - 27 
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Sobre à orientação vocacional, é correto 
afirmar que é um processo 
A) científico avaliativo interventivo, pelo qual o 
indivíduo é direcionado a escolher e a se 
preparar para ingressar em uma ocupação 
B) que considera dois níveis de determinação 
na escolha do indivíduo: a estrutura do 
aparelho psíquico e a estrutura social 
C) que atribui ao grupo familiar um papel 
determinante nas pressões e principais 
elementos para que o indivíduo se referencie 
quando escolhe sua profissão 
D) que destaca a valorização do mundo 
interno do indivíduo como todo mobilizado 
para a escolha profissional, inclusive fatores 
inconscientes 
E) clínico-psicométrico que prioriza a 
avaliação da inteligência, das aptidões 
motoras e da personalidade 
 
 
 
 
Observe estas referências à relação entre 
sociedade, grupo, indivíduo e as 
instituições: 
1. os fatos que ocorrem na relação entre os 
humanos na sociedade, constituindo 
fenômenos sociais estão representados ou 
convertidos em subjetividade 
2. a relação interfere nas formas de sentir, de 
se comportar, de relatar, de registrar de cada 
um e do coletivo 
3. a vida vivida coletivamente é sentida, 
percebida, simbolizada por cada sujeito e pelo 
coletivo deles 
4. a produção individual de sentido tem sua 
gênese no encontro singular de um sujeito 
com a experiência social concreta 
Estão corretas  
A) todas as referências 
B) apenas as referências 1, 2 e 3 
C) apenas as referências 1 e 4 
D) apenas as referências 2 e 3 
E) apenas as referências 3 e 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Correlacione corretamente os principais 
conceitos dos enfoques teóricos psicanalítico, 
construtivista e interacionista no 
desenvolvimento da aprendizagem:  

1. Enfoque Psicanalítico 
2. Enfoque Construtivista 
3. Enfoque Interacionista 

(  ) todo o organismo é uma totalidade que 
tende, constantemente, para a organização e 
a adaptação, sendo este o princípio de toda 
aprendizagem e de todo desenvolvimento 
( ) as realidades  biológica e intelectual 
compreendem a incorporação de uma 
realidade externa, dentro de uma estrutura 
dinâmica que progride, a qual se acopla a 
essa realidade, com a formação consequente 
de um equilíbrio para adquirir um 
conhecimento 
(  ) a importância da relação e interação da 
criança com outras pessoas e valorização do 
estudo da linguagem e do pensamento 
( ) a aprendizagem desperta processos 
internos de desenvolvimento que só podem 
ocorrer quando o indivíduo interage com 
outras pessoas 
(   ) a importância da relação professor /aluno, 
pois, na interação que professor e aluno 
estabelecem na escola, os fatores afetivos e 
cognitivos de ambos exercem influência 
decisiva nos processos de aprendizagem 
(  ) não há como aprender e apreender o 
mundo se não houver aquele que fornece os 
significados que permitem pensar o mundo 
em volta 
(   ) o professor necessita compreender que 
aspectos de sua personalidade influem em 
seu comportamento, ao longo das interações 
que ele mantém com os alunos 
A correlação correta é 
A) 2, 1, 1, 3, 3, 1 e 3 
B) 1, 2, 2, 1, 3, 2 e 1 
C) 3, 3, 3, 2, 2, 1 e 3 
D) 2, 2, 3, 3, 1, 3 e 1  
E) 2, 2, 3, 1, 1, 2 e 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 28 QUESTÃO - 30 

QUESTÃO - 29 
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Leia a sintomatologia deste caso: 
“Um jovem adulto de 25 anos vem 
apresentando, tanto em casa quanto no 
trabalho, os seguintes sintomas: costuma 
manter seus objetos de trabalho sempre 
simetricamente organizados, verificando, com 
frequência a posição destes objetos. Também 
perde muito tempo verificando a organização 
de suas roupas dentro do guarda-roupa, 
sempre classificadas por cor e tipo. Diz que 
precisa fazer a verificação constante de tudo, 
seguindo uma rotina rígida, e que mesmo 
quando esta deitado na hora de dormir, 
precisa levantar-se repetidas vezes para 
verificar se tudo esta em ordem, sente-se 
muito ansioso diante destes comportamentos, 
mas queixa-se que não consegue se 
controlar. Relata sentir intenso sofrimento 
quando os objetos estão desordenados ou 
assimétricos. Afirma que seus 
comportamentos estão afetando 
negativamente sua produtividade no trabalho 
e suas relações interpessoais; diz que as 
pessoas o consideram estranho, muito 
metódico e perfeccionista e que se sente 
muito triste com isso”.   
Pela análise que se faz, vê-se que se trata de  
A) agorafobia 
B) transtorno de ansiedade social 
C) transtorno de ansiedade generalizada 
D) transtorno de estresse agudo 
E) transtorno obsessivo-compulsivo 
 
 
 
No que se refere à atuação do psicólogo 
escolar e os problemas de aprendizagem, 
é correto afirmar que 
A) esse profissional deve intervir nos 

problemas de aprendizagem com a 
avaliação psicológica, pelo uso de 
estratégias de avaliação e fazer os 
encaminhamentos adequados quando se 
fizerem necessários 

B) cabe ao psicólogo realizar diagnóstico, 
mediante o uso de testes psicológicos, e 
fazer as intervenções adequadas de 
acordo com o caso 

C) deve assessorar a direção e o corpo 
docente, por meio de diagnóstico 
diferencial, prognóstico e 
encaminhamentos, quando se fizerem 
necessários 

D) cabe ao psicólogo prestar atendimento 
individual ao sujeito e sua família, mediante 
o uso de testes psicológicos e estratégias 
psicopedagógicas 

E) o profissional deve fornecer informações 
técnicas à escola e à família, 
diagnosticando, prognosticando e 
intervindo no caso 

 

 
 
As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas na Constituição Federal, 
obedecendo  princípios que regem a sua 
atuação, um desses princípios é a 
A) prevenção da autonomia das pessoas na 

defesa de sua integridade física e 
intelectual 

B) centralização político- administrativa, com 
o objetivos de realizar um controle eficaz 
nos serviços de saúde 

C) integração em níveis legislativo e executivo 
das ações de saúde, meio ambiente e de 
recursos financeiros, tecnológicos e 
humanos de União, dos Estados, e dos 
Municípios 

D) organização dos serviços públicos de 
modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos 

E) articulação das políticas e programas, a 
cargo das comissões intersetoriais, 
abrangendo saneamentos, meio ambiente, 
saúde do trabalhador e vigilância sanitária 
e epidemiológica 

 
 
 
 
A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
estabelece duas formas de participação da 
sociedade na Gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) , são elas: 
A) a Politica Nacional de Humanização e a 

Política de Atenção Básica 
B) as Conferências de Saúde e os Conselhos 

de Saúde 
C) as Ações de Promoção da Saúde Pública e 

Proteção da Saúde 
D) os Congressos de Saúde Pública e os 

Foruns de Captação de Recursos para o 
SUS 

E) as Politicas Nacional de Saúde e os 
Serviços Hospitalares 

QUESTÃO - 31 

QUESTÃO - 32 

QUESTÃO - 33 

QUESTÃO - 34 
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  O documento das Diretrizes do Pacto pela 
Saúde, Consolidação do Sistema Único de 
Saúde (SUS), publicado na Portaria / GM nº 
399, 22 de fevereiro de 2006, contempla o 
Pacto firmado entre os gestores do SUS em 
três dimensões, possibilitando a efetivação de 
acordos entre as três esferas de gestão do 
SUS para a reforma de aspectos institucionais 
vigentes. Essas dimensões do Pacto pela 
Saúde , são 
A) Pacto pela Efetividade, Pacto pela 

Eficiência e Pacto pela Qualidade 
B) Pacto pela Saúde da Criança, Pacto pelo 

Adolescente e Pacto da Criança 
C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS 

e Pacto de Gestão 
D) Pacto da Descentralização, Pacto pela 

Educação na Saúde e Pacto pela 
Humanização do SUS 

E) Pacto da Atenção Básica, Pacto da 
Universalidade e Pacto pela Equidade 

 

QUESTÃO - 35 


