PORTUGUÊS

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional
Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.
Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.
Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.
Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.
Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.
Ricardo Calil
É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;
B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;
C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;
D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400
mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.
03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:
A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;
B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;
C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;
D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;
E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.
04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:
A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;
B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;
C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;
D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;
E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.
05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:
A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de
espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores
como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003
e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos
filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura
já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:
A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.
07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:
A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.
08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:
A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.
09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:
A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.
10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:
A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS
11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO:
A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:
A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense
13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO:
A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões
14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:
A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes
15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:
A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira
16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:
A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro
17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:
A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário
18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:
A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa
19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.
( 1 ) Pinturas Rupestres
( 2 ) Cruz da Menina
( 3 ) Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 ) Pico do Jabre
( 5 ) Vale dos Dinossauros
(
(
(
(
(

) Patos
) Maturéia
) Sousa
) Ingá
) Cabaceiras

A sequência correta é:
A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3
20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:
A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21 – Os fenômenos psíquicos explicados por Freud onde os
processos latentes podem vir à consciência a qualquer momento,
nas formas de recordações ou lembranças são denominados de:
A) Conscientes
B) Psiquismos
C) Pré-conscientes
D) Intelectivos
E) Inconscientes

22 – De acordo coma a Psicanálise o complexo de culpa referese:
A) A uma ansiedade onde o ego passa por uma experiência
dolorosa que é compatível com um bloqueio total de uma
necessidade do id.
B) A um estado doloroso que o indivíduo não consegue
controlar por muito tempo.
C) A uma impotência do ego frente a um objeto ou a uma
situação do mundo exterior.
D) À ideias ou desejo que causam ansiedades colocadas fora
da consciência.
E) A ansiedade produzida pela consciência moral.
23 – O mecanismo de defesa é defendido por Freud, onde o
objeto de gratificação do instinto é substituído por um cultural.
Os desejos afetivos que são canalizados para outras atividades
ou alvos, corresponde a:
A) Sublimação
B) Repressão
C) Formação Reativa
D) Negação
E) Ansiedade
24 – Relacione as colunas que seguem, frente algumas das
etapas de desenvolvimento psicossocial proposto por Erikson:
1. Confiança x Desconfiança Básica
2. Autonomia x Vergonha e Dúvida
3. Iniciativa x Culpa
4. Diligência x Inferioridade
( ) A criança necessita controlar sua imaginação exuberante e
dedicar a sua atenção à educação formal.
( ) A criança vai aprender quais os seus privilégios,
obrigações e limitações. Há por ela, uma necessidade de
auto-controle e de aceitação do controle por parte dos
outros.
( ) A criança vai aprender o que é ter ou não confiança, está
muito relacionada com a relação entre bebê e a mãe.
( ) A criança encontra-se num estado de ansiedade porque
quer aprender bem e a partir daqui amplia o seu sentido de
obrigação e desempenho.
A sequência correta é:
A) 3 – 2 – 4 – 1
B) 2 – 1 – 3 – 4
C) 1 – 3 – 2 – 4
D) 4 – 2 – 1 – 3
E) 3 – 4 – 1 – 2
25 – Que teórico identifica quatro funções psicológicas que
chamou de fundamentais : pensamento, sentimento, sensação
e intuição?
A) Erik Erikson
B) Wilhelm Reich
C) Alfred Adler
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D) Carl Gustav Jung
E) Erich Fromm

29 – Dentre as diversas ideias descritas a seguir, identifique
qual foi a defendida por Vygotsky:

26 – As ideias de Reich e suas clínicas eram muito controvertidas
para a época e seu programa para as clínicas de orientação sexual
incluía características modernas ainda hoje. Sobre a teoria de
Reich podemos considerar falsa a alternativa:

A) O ato mental se desenvolve a partir do motor e a construção
do “eu” se faz por fases, às vezes predomina a inteligência e
às vezes a emoção.
B) Pensou que o professor deve partir da zona de
desenvolvimento real do aluno, trabalhando a zona de
desenvolvimento proximal, aumentando os percentuais de
conceitos científicos.
C) Trabalhou com os princípios da equilibração e da
desequilibração.
D) A aprendizagem acontece pelo insight, que alguns chamam
de heureca ou estalo, ou ainda momento de iluminação.
E) Acreditou nos mecanismos de defesa, criados pela pessoa
para continuar sobrevivendo, não sofrer ou apenas minorar
a dor.

A) Reich se opunha a qualquer separação de intelecto, emoções
e corpo.
B) Reich, como a grande maioria dos autores modernos, não via
mente e corpo como uma só unidade.
C) Reich, deu maior ênfase no trabalho com a couraça muscular
e no desenvolvimento de um livre fluxo de bioenergia.
D) Reich via o relacionamento social como função do caráter do
indivíduo.
E) Segundo Reich, um indivíduo só se liberta de uma emoção
bloqueada experenciando-a de forma plena.
27 – Para Baumeister e Leary (1995), a necessidade de pertencer
a grupos tornou-se inata e existe em todas as sociedades. Escolha
a alternativa incorreta:
A) Os grupos não contribuem para estabelecer normas sociais,
ou seja, regras explícitas ou implícitas que definem o que é
comportamento aceitável.
B) Os outros podem ser fontes importantes de informação,
ajudando-nos a resolver ambigüidade acerca da natureza do
mundo social.
C) Os grupos tendem a funcionar de maneiras que estimulam a
semelhança dos membros.
D) A faculdade ou universidade onde estudamos, por exemplo,
não é um grupo social porque é impossível conhecer e interagir
com todos os que estudam nesses estabelecimentos.
E) Quando os membros de um grupo vivem um conjunto de
papéis claramente definidos, tendem a se sentir satisfeitos e
a ter bom desempenho.
28 – Em 1959, Rogers define uma série de conceitos a partir dos
quais delineia teorias da personalidade e modelos de terapia,
mudança da personalidade e relações interpessoais. De acordo
com os construtos básicos da teoria de Rogers marque ( V ),
para a opção verdadeira e ( F ) para as falsa:
( ) Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação
mais fácil e genuína dos outros.
( ) A terapia é apontada como dirigida pelo cliente ou centrada
no cliente, uma vez que é quem assume toda direção que
for necessária.
( ) A terapia atende a uma pessoa ao revelar seu próprio dilema
com um máximo de intrusão por parte do terapeuta.
( ) Rogers define a psicoterapia como a liberação de
capacidades já presentes em estado latente.
A sequência correta é:
A) F – F – V – F
B) F – V – F – V
C) F – F – V – V
D) V – V – F – F
E) V – V – F – V

30 – Qual a etapa de desenvolvimento, que segundo Piaget, o
indivíduo começa a trabalhar com abstrações lógicas, pode
criar e descartar hipóteses e raciocinar de maneira abstrata:
A) Pré-operacional;
B) Estágio das combinações mentais;
C) Sensoriomotor;
D) Operações lógicas ou abstratas;
E) Operações concretas.
31 – De acordo com a teoria defendida por Kurt Lewin,
identifique as opções corretas e marque a alternativa
correspondente:
I. Lewin concebe a noção de campo social como sendo o
grupo e seu ambiente, tal como ele concebia o campo
psicológico como formado pela pessoa e seu ambiente.
II. A característica essencial de um grupo não é, como na
classe, a semelhança de seus membros, mas a
interdependência dinâmica entre eles.
III. Lewin afirma que as forças psicológicas afetam diretamente
o sistema motor da pessoa, o que se refere as regiões
interpessoais, ações mecânicas e não motivacionais.
IV. Para que possamos entender as forças psicológicas, temos
que considerar apenas a estrutura e as propriedades do
meio.
A) I e III
B) I e IV
C) I e II
D) II e III
E) II e IV
32 – O estudo da personalidade, segundo Lewin, envolve três
perspectivas, quais são?
A) A força, a resistência e o equilíbrio;
B) A dinâmica, a necessidade e a regressão;
C) A estrutural, a dinâmica e a evolutiva;
D) A organização, a evolutiva e a tensão;
E) O equilíbrio, o físico e o social.
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33 – O comportamento é anormal se é mal-adaptativo, se tem
efeitos diversos sobre o indivíduo ou sobre a sociedade. Existem
algumas perspectivas que compreendem os transtornos mentais.
Relacione a primeira coluna com a segunda, verificando as
perspectivas correspondentes:

D) O psicólogo deve utilizar competências específicas para
ajudar o paciente a lidar mais eficazmente com sua vida.
E) Entende-se que houve evolução positiva do paciente quando
ocorre a participação ativa do terapeuta no processo de
mudança de comportamento.

1. Perspectiva biológica.
2. Perspectiva psicanalítica.
3. Perspectiva comportamental .
4. Perspectiva cognitiva.

37 – São definidos como duas ou mais pessoas que interagem
entre si e são interdependentes, no sentido de que suas
necessidades e seus objetivos levam-nas a depender umas das
outras:

( ) O modo como pensamos acerca de nós mesmos (nosso
esquema de self).
( ) Comportamentos mal-adaptativos são modos aprendidos.
( ) Conflitos inconscientes, geralmente originando-se na
infância precoce.
( ) Anormalidades genéticas que podem predispor uma pessoa
a desenvolver um determinado transtorno mental.

A) Grupos não-sociais.
B) Grupos sociais.
C) Facilitação não-social.
D) Facilitação social.
E) Indolência social.

Assinale a alternativa cuja sequência está correta:

A contribuição de _____________ e seu trabalho
contínuo com ______________ são aplicações de sua teoria,
onde é descrito os principais fenômenos que ocorrem nos
grupos que se prolongam por vários dias.

A) 4 – 3 – 2 – 1
B) 4 – 2 – 1 – 3
C) 3 – 4 – 2 – 1
D) 2 – 3 – 1 – 4
E) 1 – 2 – 3 – 4

38 – Complete de forma correta a frase a seguir:

34 – Falsas experiências sensoriais, tais como ouvir vozes ou
ter visões estranhas são características própria de pessoa com:

A) Fromm; as obras eco-ético-humanista.
B) Horney; os aspectos do desenvolvimento da personalidade.
C) Rogers; grupos de encontro.
D) Horney; os tipos de caráter.
E) Sullivan; os aspectos do desenvolvimento social.

A) Ansiedade
B) Alucinações
C) Delírios
D) Perturbações do afeto
E) Estresse

39 – Até meados do século XX, a prática de Aconselhamento
Psicológico esteve bastante determinada pelo instrumental que
merecera a atenção de grande parte dos pesquisadores: os
testes psicológicos. Sobre esta prática, marque a alternativa
incorreta:

35 – A evolução das técnicas de relaxamento ao longo do século
XX e sua consolidação como procedimentos válidos de
intervenção psicológica deveram-se em grande parte, ao forte
impulso que receberam dentro da terapia e modificação do
comportamento. A que campo das terapias pertencem essas
técnicas?

A) Do ponto de vista de uma entrevista de ajuda, o principal é
receber o cliente e facilitar para que ele se posicione o menos
possível diante de seu sofrimento psíquico.
B) A função do conselheiro coloca-se no modo de acolhimento
que permite explorar, com o cliente, não apenas a chamada
queixa, mas também a forma mais adequada de lidar com ela.
C) A partir dos primeiros contatos entre cliente e conselheiro o
processo pode levar tanto à formulação de um contrato de
psicoterapia quanto a uma orientação ou encaminhamento
para outro profissional ou instituição.
D) As psicoterapias breves correspondem uma maneira
específica de delimitar e lidar com o tempo do atendimento
psicológico.
E) A delimitação de certo número de sessões ou de um
determinado prazo para o atendimento pode ser uma
necessidade ou opção do aconselhamento psicológico
centrado na pessoa, especialmente quando praticado em
instituições.

A) Centrada na pessoa;
B) Psicanalítica;
C) Da Gestalt;
D) Análise bioenergética;
E) Cognitivo-comportamental.
36 – A qualidade de um atendimento em nível psicológico no
hospital geral está associada à qualidade da relação interpessoal
que ocorre entre o paciente e o profissional encarregado de sua
assistência. Sobre o atendimento junto aos pacientes
hospitalizados, podemos afirmar que:
A) Abordar não só a situação atual a partir de seu fator
desencadeante, como a própria hospitalização, mas trabalhar
com algo mais profundo da personalidade.
B) É necessário criar regras rígidas quanto à evolução dos
pacientes, tratando-os da mesma forma entre si.
C) Não é possível ajudar a pessoa a compreender a si mesma e à
situação em que se encontra, já que está debilitada.

40 – A origem das Psicoterapias se deve, em grande parte, à
corrente americana de Psicologia denominada:
A) Psicanálise
B) Estruturalismo
C) Cognitivismo
D) Condicionamento
E) Funcionalismo
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