PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

PORTUGUÊS
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa
POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca
Tradicionalmente, a tapioca é a base
da alimentação dos índios brasileiros.
Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos chefs mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca,
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica
brasileira, tantos são os benefícios
para a nossa saúde.
Está na hora de buscarmos
uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes
que nos fazem bem. Acredito que
podemos unir sabor e saúde no
mesmo prato. Vale a pena se
esforçar. Os cientistas nos dizem
que poderemos viver muito além
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los
vivê
plenamente.
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar
infantil e inconsequente.
Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes.
forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essenesse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco.
Adriana Matta é chef
proprietária do Cooking Buffet.
Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de
2010.

01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor linli
guístico, sem
m alteração do sentido, equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pois;
além;
já que;
porque;
vez que.

02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa e efeito;
adição e efeito;
adição e consequência;
efeito e concessão;
adversidade e intensidade afetiva.
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03. No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:
A) exofórica de “alimentação mais inteligente”;
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde
no mesmo prato”
D) anafórica de “vivê-los
los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito além dos 100 anos”.
04. Na frase “Porque
ue a alma também deve ser bem nutrida.”,
o verbo em destaque é da ordem dos:
A)
B)
C)
D)
E)

de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
modal, e tem o valor de possibilidade;
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
de ligação,, pois relaciona-se
relaciona com o sujeito “alma”.

05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o
uso da crase é:
A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que
se inicia com artigo “a”;
B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante
de possessivos não é obrigatório;
C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstrademonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;
D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;
E) obrigatório, já que devemos
d
sempre usar a crase diante de palavras femininas.
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDIRESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros
Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com
você. Eis os números da pesquisa completa:
30% ter a casa própria
18% abrir um negócio
16% ver os filhos felizes, formados e independentes
9% passar em um concurso
público

7,7% salvar vidas
7,1% encontrar alguém para a
vida toda
6,7% fundar uma ONG para
ensina arte
5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de
2010.

06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos sublisubl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada:
A)
B)
C)
D)
E)

catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e
explorar”. A alternativa
ernativa que contém a forma nominal destes
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o
texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

brilhantismo, visionário, exploração;
brilhar, avistar, explorar;
brilho, vista, explora;
brilhismo, visão, exploração;
brilho, visão, exploração.

08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e
admirado[...]” refere-se:
A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual
ele foi retirado;
B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da
pesquisa da Internet;
C) exoforicamente ao respondente
ente da pesquisa na InterInte
net;
D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi“bras
leiros”;
E) endoforicamente, sob a forma de catáfora,
catá
a “você”.
09. A conjunção E,, geralmente de valor aditivo, no fragmento
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas
pe
e
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:
A)
B)
C)
D)
E)

causal;
consecutivo;
conclusivo;
final;
adversativo.

10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
A)
B)
C)
D)
E)

os sonhos;
muitas pessoas;
tantos;
para muitas pessoas;
tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto
afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o município é, predominantemente, serrano;
o município é verticalmente edificado;
o município é urbanamente montanhoso;
o município é tipicamente metropolitano;
o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
1993
A)
B)
C)
D)
E)

Adinaldo de oliveira Pontes
Manoel Monteiro de Sampaio Filho
José de Melo
Vera Lúcia da Silva Pontes
Antônio Gomes da Silva
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13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos
com a cidade de Mari, EXCETO:
EXCETO
A)
B)
C)
D)
E)

Sapé
Capim
Mulungu
Caldas Brandão
Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente
economicame pela predominância:
A)
B)
C)
D)
E)

na prestação de serviços cerâmicos;
pela integração de granjas no setor de avicultura;
na produção e no cultivo de mandioca;
do comércio informal;
de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único
utilizado
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Marinense
Marense
Mariense
Mariaense
Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, relirel
giosamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora da Luz
Santa Rita de Cássia
Sant´Ana
São Sebastião
Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

14 de setembro de 1961;
17 de outubro de 1948;
22 de abril de 1954;
19 de setembro de 1948;
19 de setembro de 1958.

18. Como todo município que preza pelos aspectos institucioinstituci
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do
brasão do município de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Verde, amarelo, azul e branco.
Vermelho, amarelo, roxo e verde.
Azul, amarelo, lilás e verde.
Rosa, amarelo, branco e vermelho.
Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional
que o recém-famoso
famoso jogador de futebol Neymar apresentou
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual
q foi demitido
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como
forma de corrigi-lo
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes.
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o
jogador Neymar faz parte.
A)
B)
C)
D)
E)

Flamengo
Corinthias
Palmeiras
Santos
São Paulo
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicasistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instainst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário
na cidade de Araruna.
A)
B)
C)
D)
E)

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Vocação Tecnológico

C) As capacidades humanas já nascem prontas e quase
não mudam ao longo da vida.
D) O desenvolvimento e a aprendizagem decorrem de
processo onde o sujeito é ativo nas transformações
sobre o meio e sobre si mesmo.
E) O desenvolvimento é explicado por normas e pap
drões que podem levar a uma extinção ou generaligeneral
zação do comportamento.
24. Piaget entendia o desenvolvimento como a busca de um
equilíbrio superior e caracterizou em estágios o desenvolvidesenvolv
mento dos processos cognitivos.
São características do estágio
gio das operações formais:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Leia as afirmativas abaixo e marque a alternativa errada:
A) A criança deficiente apresenta problemas mentais,
físicos ou nos órgãos dos sentidos.
B) Dificuldades na aprendizagem significam deficiência
mental do aluno, que pode ser leve ou grave.
C) A dislexia é uma desordem, uma dificuldade que se
manifesta na aprendizagem da leitura e da escrita.
D) Quando repetimos comportamentos já realizados ana
teriormente não estamos aprendendo.
E) A dislexia tem sua origem em fatores neurológicos e
influenciam
fluenciam algumas funções cognitivas.
cognitivas
22. O estudo e a pesquisa da psicologia, tem contribuído
bastante para mostrar os inúmeros fatores que interferem no
pensar e no viver criativamente. Com relação ao pensamento
criativo estão corretas:
I.
II.
III.

IV.
V.

A)
B)
C)
D)
E)

A fluência do pensamento
nsamento é capacidade de ter muitas
ideias.
Quando uma pessoa tem ideias muito diferentes isso
não influi em sua criatividade.
A ansiedade e o medo do desconhecido levam a exe
ploração de novas possibilidades e no pensamento
criativo.
Criar significa pensarr sobre o mundo de forma difedif
rente.
Para o desenvolvimento da criatividade mais imporimpo
tante não é o desenvolvimento de certas característicaracteríst
cas de personalidade, e sim exercícios que treinem o
pensamento criativo.
II e IV
I, II e III
II e V
I e IV
IeV

23. Tanto a psicologia como as outras áreas do conhecimento
colaboram para a construção das nossas concepções. As conco
cepções tem implicações diferentes na prática pedagógica.
Assinale a alternativa que caracteriza a concepção interaciointeraci
nista do desenvolvimento:
A) O desenvolvimento biológico e a maturação são
considerados pré-requisitoS para o aprendizado.
B) A influência do ambiente é que determina como a
pessoa vai se desenvolver e no que ela vai se transtran
formar.
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A) Capacidade de pensamento lógico e abstrato.
a
B) Animismo, finalismo e desenvolvimento da intuição.
C) Desenvolvimento do pensamento lógico sobre as
coisas concretas.
D) Compreensão das relações entre coisas e capacidade
de classificar objetos.
E) Desenvolvimento da linguagem, noções de conserconse
vação de substância, peso e volume.
25. Na perspectiva psicanalítica a relação terapeuta-cliente
terapeuta
se
focaliza nas reedições dos impulsos despertados e tornados
conscientes durante o desenvolvimento da análise.
Como Freud denominou esse processo?
A)
B)
C)
D)
E)

Sublimação
Racionalização
Repressão
Formação reativa
Transferência

26. Para a psicologia social, a subjetividade acontece a partir
das relações sociais, o que torna o homem um ser que existe
no espaço social. Com relação ao conceito de interação pop
demos então afirmar que estão
tão corretas:
I.

ação entre duas pessoas que partilham um significasignific
do.
II. encontros, conversas, comportamentos e ações que
acontecem entre as pessoas durante um longo tempo
e que envolvem intimidade e compromisso.
III. processo de trocas sociais que tem como caracteríscaracter
ticas conteúdo, qualidade e padrões.
IV. comportamento dirigido a uma pessoa que dá orior
gem, a outro comportamento diferente como resposrespo
ta da outra pessoa.
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
II e III
I e IV
III e IV
I e III

27. Marque a alternativa correta.
Criou o 1º laboratório de psicologia experimental:
A)
B)
C)
D)
E)

Kurt Lewin
Pavlov
F. Skinner
Wilhelm Wundt
Thordike
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28. Os mecanismos de defesa são formas que a psique tem de
se proteger da tensão interna e externa. Se as defesas se quequ
brarem, o indivíduo será dominado pela ansiedade, portanto a
formação reativa é quando o indivíduo:
A) Isola um comportamento ou pensamento de suas coc
nexões com o resto da psique.
B) Manifesta um afeto oposto ao sentimento real reprirepr
mido.
C) Introjeta de forma fantástica características e qualiqual
dades de um objeto externo.
D) Nega o desejo, e o localiza no outro.
E) Afasta da consciência determinado evento, ou penpe
samento, mantendo-o à distância.
29. Para B. F. Skinner, através do processo de “modelagem”,
a educação pode ser planejada passo a passo. Esse processo
também pode ser chamado de:
A)
B)
C)
D)
E)

Resposta antecipada
Reflexo condicionado
Condicionamento operante
Comportamento respondente
Recuperação espontânea

30. “A aprendizagem é sustentada por energias naturais: curicur
osidade, desejo de competir com um modelo e um comprocompr
misso profundo em
m relação à reciprocidade social”

34. Dinâmica de grupo é um “campo” de aplicação, voltado
ao conhecimento a respeito da natureza dos grupos. Seus
estudos iniciaram na década de 30 e teve como precursor:
A)
B)
C)
D)
E)

35. Quando uma pessoa
ssoa generaliza, ela se detém no geral e
exclui certas qualidades dos objetos e fenômenos. DenomiDenom
namos esse processo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Existencialista
Behaviorista
Humanista
Psicanalítica
Cognitivista

31. As teorias da personalidade, tem pressupostos implícitos
sobre a natureza do homem. George Kelly na sua abordagem
clínica para a compreensão da personalidade, dá ênfase às
diferenças individuais e apresenta como conceito chave:
A)
B)
C)
D)
E)

A tendência a auto realização
O constructo pessoal
A luta pela superioridade
A persona
O espaço vital

32. Modificações estruturais e funcionais do nascimento à
maturidade tem o nome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Maturação
Evolução
Prontidão
Desenvolvimento
Crescimento

33. São técnicas e procedimentos utilizados
zados na terapia gestalgesta
tista:
A)
B)
C)
D)
E)

Confrontação, dramatização
Interpretação, análise das resistências
Dessensibilização sistemática e assertividade
Congruência, empatia
Contrato, apoio, confrontação

PSICÓLOGO DO CAPS, PSICÓLOGO DO NASF, PSICÓLOGO DO PAIF

Síntese
Análise
Abstração
Discriminação
Racionalização

36. A psicologia colabora com a educação nos estudos sobre
o desenvolvimento e a aprendizagem. Leia as afirmações
abaixo e marque as alternativas incorretas:
I.

II.

Essa afirmação corresponde à concepção:
A)
B)
C)
D)
E)

Kurt Lewin
George Kelly
Franz Alexander
Frederick S. Perls
Erick Fromm

III.
IV.

V.

A)
B)
C)
D)
E)

A expressão da afetividade se modifica dependendo
do contexto no qual as pessoas estão se relacionanrelaciona
do.
O nível de desenvolvimento proximal acontece
quando a criança realiza atividades
ati
de forma independente.
Nossa aprendizagem é previsível, pois vamos sos
mando coisas ao que descobrimos sozinhos.
O desenvolvimento e a aprendizagem acontecem a
partir de dois processos: primeiro ocorre o processo
interpessoal e, depois o processo intrapessoal.
int
Brincando, a criança experimenta atividades que pop
dem originar desenvolvimento proximal.
I e II
II e IV
I e III
III e V
II e III

37. A respeito das organizações e representações sociais,
todas as afirmativas estão corretas, exceto:
A) Toda organização passa por momentos de estabiliestabil
dade e crises ou instabilidades.
B) As representações sociais orientam nossas ações e
crenças e podem dar origem a preconceitos e prépré
julgamentos.
C) O líder democrático não deve permitir discordâncias
ou discussões que causem conflito no grupo.
D) A organização pode ser entendida como um grupo
de grupos.
E) A subjetividade é uma das características psicológipsicológ
cas humanas constituídas por meio das relações sos
ciais.
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38. Epistemologia significa:
A) Conhecimento preliminar ao início de uma ciência
ou filosofia.
B) Estudo da gênese e evolução dos processos cogniticognit
vos.
C) Estudo de enfermidades existentes na esfera somátisomát
ca.
D) Ciência que estuda os fenômenos psíquicos da área
extra sensorial.
E) Estudo das alterações psicológicas decorrentes de
transtornos na percepção.
39. Na conferência XXXI sobre as abordagens da psicanálise,
S. Freud propõe uma reformulação prática como consequênconsequê
cia de sua reformulação teórica, propondo como objetivo da
análise:
A)
B)
C)
D)
E)

Maximizar a autoconsciência e o crescimento.
Tornar consciente o inconsciente.
Oportunizar uma experiência emocional corretiva.
Colocar o ego onde estiver o id.
Capacitar o indivíduo a mobilizar--se e a ter maior
confiança em si mesmo.

40. A psicologia se defronta com uma variedade de teorias
explicativas
vas sobre o homem e os fenômenos que o cercam.
Para Erik Erikson no centro do processo de desenvolvimento
humano está:
A)
B)
C)
D)
E)

A crise de identidade
O espaço vital
A luta pela superioridade
A tendência a auto realização
A energia orgânica
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