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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 02

PM do Rio de Janeiro diminui participação no desfile da
Independência
Mudança será feita para aumentar a segurança das ruas no
sábado, quando estão programadas mais manifestações

(A)
(B)

O tradicional desfile de 7 de Setembro na avenida
Presidente Vargas, no centro, vai ficar desfalcado neste ano.
A Polícia Militar do Estado, que conta com várias unidades
na parada, confirmou apenas a presença da Academia Dom
João VI, de oficiais. O porta-voz da corporação, tenentecoronel Cláudio Costa Oliveira, explicou nesta quinta-feira
(05) que a mudança será feita para aumentar a segurança
das ruas no próximo sábado, quando estão programadas
diversas manifestações.
“Estamos definindo o aumento do efetivo em razão
dessas manifestações que estão sendo passadas pela
internet”, explicou. “Mas isso não está totalmente definido”,
disse o tenente-coronel. Ele informou que nesta sexta-feira
(6) será decidida a programação do desfile.
Anualmente, homens e mulheres dos batalhões de
Choque, Florestal e de Operações Especiais, entre outras
unidades, participam do desfile da Independência. A parada
também conta com representantes da Marinha, do Exército,
além de bandas de escolas públicas. Amanhã, segundo
Oliveira, será divulgado ainda o esquema de segurança
para o sábado.
Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que o
esquema da corporação para sábado será o mesmo de
todos os feriados, com os delegados titulares de plantão.
“Todos estarão trabalhando como sempre estivemos em
qualquer feriado”, comentou, em entrevista concedida
ontem.
Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi
convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile, às 7h30,
na Avenida Presidente Vargas, na altura da Rua Uruguaiana,
no centro. No mesmo local, está marcada para começar às
9h a manifestação popular do Grito dos Excluídos, que
desde 1995 reúne no Dia da Independência, entidades,
indivíduos, movimentos sociais e religiosos comprometidos
com as causas dos excluídos. Também estão agendados
nas mídias sociais o bloco Antiproibicionista, às 10h, em
frente ao Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (Ifics), da
Universidade Federal do Rio, no centro; o manifesto Fora
Renan, às 17h, na Cinelândia; e o ato Independência de
Quem?, também às 17h, no Largo do Machado, na zona sul
da cidade.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

representa

o

gênero

Quanto à estrutura desse tipo de texto, podemos
afirmar que em “Mudança será feita para aumentar
a segurança das ruas no sábado, quando estão
programadas mais manifestações” temos
o corpo do texto.  
o lead.
o destinatário da mensagem.
a manchete ou título principal.
a submanchete ou título auxiliar.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado é um elemento coesivo que se refere
ao desfile de 7 de setembro.
à programação do desfile.
ao local onde ocorrerá o desfile.
à definição do aumento do efetivo.
à quantidade de manifestações que ocorrerão.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Adaptado de http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2013-09-05/pm-do
-rio-de-janeiro-diminui-participacao-no-desfile-da-independencia

QUESTÃO 01
O texto acima
denominado
(A)
entrevista.
(B)
tutorial.
(C)
notícia.
(D)
resumo.
(E)
relato.

Em “A Polícia Militar do Estado, que conta com várias
unidades na parada, confirmou apenas a presença
da Academia Dom João VI, de oficiais.”, as vírgulas
foram utilizadas
para separar uma oração subordinada adjetiva que
restringe o termo antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma concessão em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adjetiva que
acrescenta ao termo antecedente uma qualidade
acessória.
para separar uma oração subordinada adverbial
que apresenta uma finalidade em relação ao termo
antecedente.
para separar uma oração subordinada adverbial que
apresenta uma comparação com o termo antecedente.

Em “Martha Rocha, chefe da Polícia Civil, disse que
o esquema da corporação...”, a expressão destacada
exerce no texto função de
vocativo.
aposto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.
agente da passiva.

textual
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QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O gênero textual apresentado tem como
característica a utilização de tempos verbais
específicos nas diferentes sequências estruturais
que o compõe. Assim, em “PM do Rio de Janeiro
diminui participação no desfile da Independência”, o
verbo destacado está empregado no
pretérito perfeito do indicativo.
pretérito imperfeito do subjuntivo.
futuro do indicativo.
presente do subjuntivo.
presente do indicativo.

(D)

(E)

RACIOCÍNIO LÓGICO E
Q U A N T I TAT I V O
QUESTÃO 11
Para encher uma piscina, 6 torneiras totalmente
abertas despejam 32 litros de água por minuto.
Quantos litros por minuto despejarão 15 torneiras,
nas mesmas condições?
(A)
50 litros.
(B)
60 litros.
(C)
70 litros.
(D)
80 litros.
(E)
90 litros.

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Estamos definindo o aumento do efetivo...” [...]
“Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado acrescenta à relação das orações um
sentido de
contraste.
adição.
alternância.
conclusão.
explicação.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “... foi convocado pelo grupo um ato paralelo ao
desfile...”, a expressão destacada na oração exerce
função de
aposto.
agente da passiva.
objeto direto.
objeto indireto.
complemento nominal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

(B)

(C)

Joana tinha uma dívida. Em um determinado mês ela
pagou 20% do valor total dessa dívida. Sabendo que
R$ 1.080,00 correspondem a 45% do restante a ser
pago, qual o valor da dívida inicial de Joana?
R$ 2000,00.
R$ 2200,00.
R$ 2400,00.
R$ 2600,00.
R$ 3000,00.

QUESTÃO 13
Se um número desconhecido x está entre 107 e
108, ou seja, 107 < x < 108, assinale a alternativa que
apresenta o número de algarismos da parte inteira
de x.
(A)
9.
(B)
8.
(C)
7.
(D)
6.
(E)
5.

De acordo com o texto, podemos inferir que
o texto em questão tem a função de informar que o evento
de 7 de setembro, ao qual se refere o texto, ocorrerá do
mesmo modo que em anos anteriores.
a programação do desfile de 7 de setembro foi decidida
com vários meses de antecedência ao evento.
as manifestações previstas para acontecer influenciarão
diretamente na participação da corporação militar no
desfile.
não existe a chance de ocorrer manifestações
concomitantes ao desfile, caso as convocações
realizadas pela internet sejam atendidas.
a Polícia civil participará efetivamente do desfile de 7 de
setembro, como tem feito todos os anos.

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

convocado pelo grupo um ato paralelo ao desfile...” a
utilização das vírgulas está inadequada.
Em “Mas isso não está totalmente definido”, o termo
destacado pode ser substituído por “Contudo” sem que
haja prejuízo sintático e semântico.
A utilização das aspas em “Todos estarão trabalhando
como sempre estivemos em qualquer feriado” ocorreu
por tratar-se de discurso indireto.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma.
Em “Também estão agendados nas mídias sociais...”
os termos destacados podem ser substituídos por está
agendado para que a concordância fique adequada.
Em “a segurança das ruas no próximo sábado, quando
estão programadas diversas manifestações.”, a utilização
da vírgula é obrigatória.
Em “Na página do grupo Black Bloc, no Facebook, foi

Utilizando noções sobre porcentagem, assinale a
alternativa que apresenta o mesmo valor de (20%)².
2%.
200%.
4%.
40%.
400%.

QUESTÃO 15

Fazendo uma divisão entre a população pela área
da região, obtemos uma razão chamada densidade
demográfica, geralmente expressa em habitantes por
quilometro quadrado. Esteio é um município pequeno
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com aproximadamente 27,543 km², situado no Rio Grande do Sul. Se esse município possui aproximadamente
80.669 habitantes, qual é a sua densidade demográfica (aproximadamente)?
2.928 hab/km².
2.876 hab/km².
2.543 hab/km².
1.876 hab/km².
1.654 hab/km².

INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um Software.
(A)
CMOS
(B)
Windows Explorer
(C)
BIOS
(D)
Planilha eletrônica (Microsoft Excel)
(E)
Linux
QUESTÃO 17
Considere a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação padrão
português – Brasil). Nesta planilha, foi inserida, na célula C12, uma fórmula conforme mostrado na imagem. O
valor obtido na referida célula será

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

890
R$ 3,00
420
470
ERRO

5

Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 18

Considerando a figura a seguir, que ilustra parte de uma planilha eletrônica Microsoft Excel 2010 (instalação
padrão português – Brasil), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Ao ser aplicada na célula E3, a fórmula =SOMASE(B3:D8;”<=4000”) obtêm-se como resultado o valor 8000.

II.

Para inserir um gráfico contendo MÊS e RECEITA, é necessário selecionar a coluna MÊS e a coluna RECEITA
e na guia DADOS selecionar a opção GRÁFICOS.

III.

Ao ser aplicada na célula D9, a fórmula =SOMA(D3:D8) obtêm-se como resultado o valor R$13.000,00.

IV.

Ao ser aplicada na célula E9, a fórmula =SE(SOMA( B3:B8)>=SOMA(C3:C8);”LUCRO”;”PREJUIZO”) obtêmse como resultado a expressão LUCRO.

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta.
Software _________ ou ___________ é aquele cuja cópia, redistribuição ou modificação é em alguma medida
_________ pelo seu criador ou distribuidor.
Free  /  não livre / restrito
Open Source / não livre / liberado
Proprietário / não livre / restrito
Proprietário  /  Aberto / liberado
Operacional / livre / bloqueado

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados). O programa autorreplicante que
se assemelha a um vírus, porém não necessita de hospedeiro para se propagar é denominado
Spam.
Phishing.
Cavalo de Troia (Trojan).
Vírus de Boot.
Worm.

QUESTÃO 21
Considerando os conceitos de segurança (proteção de informação, vírus e assemelhados), o vírus que tem a
habilidade de se alterar a cada infecção, o que torna sua identificação mais difícil, é um vírus do tipo
(A)
Macro.
(B)
Polimórfico.
(C)
Encriptado.
(D)
Paravírus.
(E)
Trojan.
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QUESTÃO 22
Sobre conceitos básicos em informática, assinale a
alternativa correta.
(A)
O Hardware de um computador é composto de CPU,
periféricos e Sistema Operacional.
(B)
A lixeira do Sistema Operacional Windows tem a função
de armazenar os vírus detectados pelo antivírus.
(C)
O Linux Ubuntu é um Editor de Imagem avançado.
(D)
BrOffice Writer e Microsoft Word são Softwares
aplicativos com a função de edição de texto.
(E)
O Excel é um hardware com função de calculadora.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um usuário de computador com o Sistema
Operacional Windows 7 (instalação padrão português
– Brasil) utilizou o computador por um período de
tempo. Nesse período, excluiu vários arquivos e
programas, criou outros arquivos e instalou novos
programas. Esse usuário notou que seu computador
ficou um pouco mais lento. Que ferramenta do
sistema operacional é indicada para ser utilizada por
esse usuário para tornar o computador mais rápido
e eficiente?
Monitor de recursos.
Ponto de partida.
Desfragmentador de disco.
Ferramenta de captura.
Firewall do Windows.

(D)

(E)

QUESTÃO 27
De acordo com a Lei 8.112/90, o deslocamento do
servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo
quadro, com ou sem mudança de sede, caracteriza
(A)
Redistribuição.
(B)
Remoção.
(C)
Substituição.
(D)
Vacância.
(E)
Promoção.

QUESTÃO 24
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.
O ___________ faz parte do pacote _________,
uma suíte de produtos que combina diversos
tipos de _________para a criação de documentos,
____________________ e para o gerenciamento de
e-mails.
(A)
Writer   /   Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(B)
Word - Microsoft Office   /   Softwares   /   Planilhas e
apresentações
(C)
Windows / Microsoft Office  /  Softwares  /  Planilhas e
apresentações
(D)
Word   /   Broffice.org   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações
(E)
Writer   /   Microsoft Office   /   Hardware   /   Planilhas e
apresentações

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 25

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, extinto o
cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor
estável
será imediatamente exonerado, com direito à indenização
proporcional ao tempo de serviço.
será compulsoriamente demitido, sem direito à
indenização.
ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional
ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento
em outro cargo.
ficará em disponibilidade, recebendo o valor equivalente
a sua remuneração, acrescida de 25%, até seu adequado
aproveitamento em outro cargo.
será imediatamente afastado por férias e, em seguida, por
licença sem remuneração, até dois anos, posteriormente
será exonerado.

Com relação a Spam no ambiente de internet,
assinale a alternativa correta.
São sistemas de gerenciamento de dados.
É o processo de enviar arquivos de texto, vídeo ou
imagens de um computador para um servidor remoto.
Consiste em uma linguagem de marcação utilizada para
produção de páginas na web.
É um padrão baseado na linguagem XML que informa
aos leitores as novidades dos sites do seu interesse.
Uma mensagem eletrônica recebida, mas não solicitada
pelo usuário.

(D)

(E)
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De acordo com a Lei 8.112/90, a ajuda de custo
destina-se a compensar as despesas de instalação
do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter
exercício em nova sede, com mudança de domicílio
em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de
indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge
ou companheiro que detenha também a condição de
servidor, vir a ter exercício na mesma sede.
destina-se ao servidor que, a serviço, afastar-se da sede
em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território nacional ou para o exterior, para compensar
despesas com passagens e com pousada, alimentação
e locomoção urbana.
destina-se ao servidor que realizar despesas com a
utilização de meio próprio de locomoção para a execução
de serviços externos, por força das atribuições próprias
do cargo.
destina-se
ao
ressarcimento
das
despesas
comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel
de moradia ou com meio de hospedagem administrado
por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a
comprovação da despesa pelo servidor.
destina-se ao servidor que atuar como instrutor em curso
de formação, de desenvolvimento ou de treinamento
regularmente instituído no âmbito da administração
pública federal.

Cargo: Psicólogo

independentemente um problema, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado pela
orientação de alguém com maior capacidade.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o Código Penal, a conduta de
apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que,
no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem
não é crime, podendo caracterizar somente ato de
improbidade administrativa.
embora seja crime, a conduta não é punível.
caracteriza o crime de Prevaricação.
caracteriza o crime de Peculato mediante erro de outrem.
caracteriza o crime de Corrupção passiva.

II.

O que cria a zona de desenvolvimento proximal
é um traço essencial de aprendizagem.

III.

A aprendizagem inibe uma série de processos
evolutivos internos capazes de operar apenas
quando a criança está em interação com as
pessoas de seu meio e em cooperação com
algum semelhante.

IV.

O conceito de zona de desenvolvimento
proximal
remete
aos
processos
de
constituição dos processos psicológicos
superiores.

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei 11.892/2008, para efeito de
incidência das disposições que regem a autonomia
e a utilização dos instrumentos de gestão do quadro
de pessoal e de ações de regulação, avaliação
e supervisão das instituições e dos cursos de
educação profissional e superior, o Colégio Pedro II
é equiparado
aos Centros Federais de Educação Tecnológica.
às Empresas Públicas.
às Instituições Particulares.
às Universidades Tecnológicas.
aos Institutos Federais.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 33

(A)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(B)
QUESTÃO 31

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Em relação ao desenvolvimento na teoria de
Vygotsky, assinale a alternativa correta.
O desenvolvimento é definido como um processo
culturalmente organizado, processo do qual a
aprendizagem em contextos de ensino será um momento
interno e necessário.
Os processos psicológicos superiores são o estado
avançado dos processos elementares, que por sua
evolução intrínseca se regridem aos superiores.
São atributos diferenciais dos processos psicológicos
elementares, o fato de se valerem, em sua organização,
do uso de instrumentos de mediação.
São atributos diferenciais dos processos psicológicos
singulares, o fato de estarem constituídos na vida social
e serem específicos dos seres humanos.
Para teoria de Vygotsky, não há distinção entre o
processo psicológico superior e o processo psicológico
elementar.

(C)

(D)
(E)

De acordo com a teoria do desenvolvimento de
Piaget, assinale a alternativa correta.
Piaget concluiu que todas as espécies herdam três
tendências básicas, sendo: a organização, a adaptação
e a aproximação.
Para Piaget, à medida que os processos de pensamento
de uma pessoa se tornam mais organizados e novos
esquemas se desenvolvem, o comportamento torna-se
menos sofisticado e inadequado.
Para Piaget, os esquemas são os elementos básicos
do comportamento, ou seja, são sistemas organizados
apenas de comportamentos que impedem a
representação mental.
Segundo Piaget, adaptação envolve dois processos,
sendo a assimilação e acomodação.
Segundo Piaget, acomodação ocorre quando as pessoas
usam seus esquemas existentes com a finalidade de
atribuir sentido aos eventos de seu mundo.

QUESTÃO 34
De acordo com os estágios do desenvolvimento
cognitivo da teoria de Piaget, assinale a alternativa
correta.
(A)
O estágio depois do sensório-motor é chamado de préoperacional, porque a criança adquiriu pleno domínio
das operações mentais.
(B)
Segundo Piaget, o primeiro passo na passagem da ação
para o pensamento é a externalização da ação, ou seja,
realizar uma ação fisicamente em vez de mentalmente.
(C)
O período operacional concreto é marcado pelo uso
gradual da linguagem e a capacidade de pensar de
forma simbólica.
(D)
No estágio pré-operacional, os indivíduos compreendem
as leis da conservação.
(E)
No estágio das operações formais, as pessoas
desenvolvem o interesse por questões sociais e
identidade.

QUESTÃO 32

Em relação ao termo “Zona de Desenvolvimento
Proximal”, na teoria de Vygotsky, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).
I.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

A zona de desenvolvimento proximal é a
distância entre o nível real de desenvolvimento,
determinado pela capacidade de resolver

8

Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 37

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas a seguir e assinale a alternativa
correta.
Segundo Piaget, o desenvolvimento cognitivo,
o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento
______________________
são
inseparáveis.
Considerou que as relações infantis ocorrem entre
iguais, a ______________ torna-se uma possibilidade
real. Descreve que embora o comportamento seja
parcialmente socializado, evidenciado desde o
inicio da _________________________ falada, afirma
que é em torno dos _____________________ com o
nascimento das operações cognitivas e com o fim do
_______________________, que ocorre o progresso
da cooperação.
social / representação / linguagem / 2 ou 3 anos /
egocentrismo
moral / cooperação / sílabas / 7 ou 8 anos / equilíbrio
social / cooperação / linguagem / 7 ou 8 anos /
egocentrismo
moral / reprodução / linguagem / 5 ou 6 anos /
egocentrismo
operacional / cooperação / sílabas / 7 ou 8 anos /
equilíbrio

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 38

(A)

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Alterações no desenvolvimento cerebral são
responsáveis
por
muitas
dificuldades
de
aprendizagem. Nessa perspectiva, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).

(B)

I.

Na maioria das pessoas, o hemisfério cerebral
esquerdo se especializa nas funções de
linguagem.

(C)

II.

Quando as regiões frontais do cérebro não
estão funcionando de maneira adequada, as
crianças podem apresentar problemas de
coordenação muscular, articulação, controle
dos impulsos, organização e manutenção da
atenção.

III.

O desenvolvimento do cérebro humano inicia
nos nove meses após o parto, pois todas as
estruturas do cérebro serão formadas.

IV.

Os indivíduos com deficiências no córtex
cerebral direito podem ter problemas com
o senso de tempo, consciência corporal,
orientação espacial, percepção e memória
visuais.

Em relação ao processo de Ensino-Aprendizagem,
bem como as dificuldades de aprendizagens e um
trabalho efetivo de habilidades sociais, assinale a
alternativa INCORRETA.
Conforme a entrada das crianças na adolescência, as
habilidades de planejamento e tomada de decisões são
consideradas irrelevantes, uma vez que tais habilidades
serão desenvolvidas na fase de desenvolvimento
posterior.
A conquista de aceitação social pode ser mais significativa
para a autoestima das crianças do que a conquista de
boas notas na escola.
“Ajudar aos outros”, corresponde ao grupo de habilidades
alternativas para a agressividade.
“Lidar com uma acusação”, faz parte do grupo de
habilidades para lidar com o estresse.
Dentro das habilidades socias avançadas, encontramos
o item “seguir instruções”.

(D)

(E)

De acordo com as “Teorias da Aprendizagem” e os
processos e princípios que explicam a aprendizagem
escolar, assinale a alternativa INCORRETA.
Como um processo de aprendizagem, o condicionamento
clássico permite conectar estímulos e respostas que, em
principio, não tem nenhuma relação, sob o ponto de vista
biológico.
O condicionamento operante é o tipo de condicionamento
que permite a aprendizagem de novos comportamentos
e tem como conceito teórico central a noção de
codificação.
O condicionamento operante possibilita a aprendizagem
de comportamentos mediante a discriminação como
processo complementar.
A aprendizagem por observação depende de alguns
fatores, como a atenção ao modelo e a percepção dos
traços mais significativos do seu comportamento.
A generalização é um tipo de processo complementar
do condicionamento operante, que possibilita a
aprendizagem de comportamentos novos.

QUESTÃO 39
A aprendizagem que não é imediatamente refletida
em mudança de comportamento é denominada
(A)
aprendizagem de pares associados.
(B)
aprendizagem vicária.
(C)
aprendizagem por afastamento.
(D)
aprendizagem subsequente.
(E)
aprendizagem latente.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 40

IV.

A respeito da atribuição da psicologia escolar no
Brasil, analise as assertivas e assinale a alternativa
que aponta a(s) correta(s).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

A psicologia escolar é a expressão da
psicologia no âmbito educacional, com
predominância da aplicação dos saberes
psicológicos no processo educativo e com
produção científica.

II.

A partir da compreensão do contexto escolar,
o psicólogo poderá fazer intervenções em
espaços coletivos existentes na escola,
conselhos de classe, coordenações de
professores, reuniões bimestrais de pais e
mestres.

III.

Na perspectiva de inserção do psicólogo
no contexto escolar, a atuação exclui
uma intervenção que permite conhecer
substancialmente o contexto educativo,
por meio da compreensão dos aspectos
intersubjetivos presentes na escola.

IV.

A atuação do psicólogo escolar implica
o desenvolvimento de sua identidade
profissional a partir da mobilização dos
conhecimentos técnicos, características
pessoais, experiências profissionais e
outros fatores presentes na constituição
objetiva.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas IV.
Apenas I e II.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 42

De acordo com as possibilidades de atuação do
psicólogo e outros profissionais no contexto
escolar, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas II e IV.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

I.

A psicopedagogia, área interdisciplinar,
nasceu da necessidade de aprofundar os
conhecimentos acerca do processo de
aprendizagem. Para tanto, ela recorreu
apenas à psicologia e à pedagogia.

II.

A psicopedagogia estuda as características
da aprendizagem humana: como se
aprende, como essa aprendizagem varia
evolutivamente e como está condicionada
por vários fatores, como se produzem
as alterações na aprendizagem, como
reconhecê-las, tratá-las e preveni-las.

III.

O trabalho institucional é voltado para a
compreensão do singular, entendendo que
qualquer questão que emerge deve ser
lida considerando as relações mantidas
com a unidade maior: para a psicologia
institucional, interessa-nos a instituição
como singularidade.

IV.

Mais do que apagar incêndios ou atuar na
prevenção para que eles não aconteçam,
o psicólogo deve preocupar-se em criar
espaços voltados para a promoção da
saúde e do bem estar entre os membros da
instituição.

QUESTÃO 41

Sobre a instituição escolar como contexto para
atuação do psicólogo, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

O psicólogo educacional, questionador e
assumindo uma posição de saber pode
criar junto à equipe uma estratégia de
intervenção orientadora, em que detém a
influência sobre o aluno.

O psicólogo educacional, questionador
e assumindo uma posição de não saber,
pode criar junto à equipe uma estratégia
de intervenção colaborativa, em que todos
têm influência sobre o aluno, assim como
sofrem influência mutuamente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A escola deve incentivar a comunicação
entre as diversas áreas do saber e a
busca das relações entre os campos do
conhecimento, desmoronando as fronteiras
que inibem e reprimem a aprendizagem.

Apenas I.
Apenas II e IV.
Apenas I e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 43

Transdisciplinaridade é a prática do que
separa o múltiplo e o diverso no processo
de construção do conhecimento.

(A)
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De acordo com o termo “cultura organizacional”
de uma determinada organização, assinale a
alternativa correta.
Em se tratando de pesquisa de fenômenos culturais
das organizações, podem ser identificados três tipos
de posturas: a postura empiricista, a postura do clínico
Cargo: Psicólogo

(B)

(C)

(D)

(E)

e a postura do antropólogo.
O uso do paradigma etnográfico pode gerar estudos
de dois estilos apenas, ou seja, o estilo holístico e o
comportamental.
Compreender a cultura organizacional significa
realizar uma etnografia pautada na incomunicação,
na compreensão do outro, na sua visão de mundo, na
sua cultura, numa relação objetiva.
A cultura deve ser compreendida fora de sua dimensão
histórica. Isso implica que, a busca da compreensão
dos universos simbólicos compartilhados entre os
membros de uma organização impedem o resgate da
trajetória histórica de sua construção.
Descrever a cultura dos membros de uma organização
deve ser considerada as múltiplas situações sociais
vivenciadas por eles dentro de um contexto social
particular, exceto os aspectos históricos da criação e
desenvolvimento dessa instituição.

QUESTÃO 45

(A)

(B)

(C)

QUESTÃO 44

Com relação ao termo e as teorias referente à
motivação, tendo como embasamento teórico,
os referenciais da psicologia cognitiva e
comportamental, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

(E)

É comum encontrarmos o componente
de intencionalidade, próprio de análises
teleológicas,
em
pseudoexplicações
causalísticas do comportamento motivado.

O termo Psicologia Organizacional e do Trabalho
(POT), empregado desde seus primórdios, tem
por objetivo contemplar a atual diversidade da
área. Desse ponto de vista, assinale a alternativa
correta.
Os fenômenos organizacionais são considerados
como processos objetivos, que estruturam a vida das
organizações e o funcionamento das sociedades.
O trabalho é concebido enquanto elemento
transformador não apenas da matéria, mas também
da vida psíquica, social, cultural, política e econômica.
Um dos principais desafios na área de POT é
compreender como interagem os múltiplos aspectos
que desintegram a vida das pessoas, grupos
e organizações em um mundo em constante
transformação, de modo exclusivo a recusar formas
de promover, preservar e restabelecer a qualidade de
vida e o bem estar.
É preciso incentivar que as pessoas tenham que se
adaptar a condições que ultrapassem seus próprios
limites, como aprender habilidades em prazos mais
curtos do que o necessário ou mesmo alterar aspectos
de sua identidade.
Faz-se desnecessária a interface com outras
áreas do conhecimento, tais como sociologia,
antropologia, ciências políticas, educação, economia
e administração.

QUESTÃO 46

Há duas concepções, mais ou menos
incompatíveis, da natureza humana.
Uma sustenta que o homem é um ser
essencialmente racional, seletivo, dotado
de vontade, e a outra afirma por vezes
que o homem, por natureza, é irracional e
que seus impulsos e desejos devem ser
controlados pela força das sanções da
sociedade.

(A)

(B)
(C)

O interesse contemporâneo pela pesquisa
da motivação humana origina-se de três
fontes: psicoterapia, psicometria e teoria
da aprendizagem. Além de serem áreas
diferentes, há entre elas divergências
quanto aos objetivos e também quanto aos
métodos a serem empregados.

(D)

(E)

O desenvolvimento dos testes psicológicos
de aptidões e de desempenho representou
uma fonte de oposição em motivação muito
diferente da psicoterapia.

Com relação às atividades desenvolvidas pelo
psicólogo organizacional na gestão de pessoas,
assinale a alternativa correta.
No plano estratégico, o psicólogo utiliza instrumentos
e procedimentos conhecidos ou disponíveis.
As atividades, assim, são executadas de forma
sistemática, conforme pré-estabelecido.
No plano técnico, o psicólogo integra a equipe que
formula as táticas de ação.
No plano estratégico, o psicólogo integra a equipe que
formula as políticas globais para a organização. As
atividades desenvolvidas nesse nível se desdobram
em ações estratégicas e técnicas congruentes.
No plano técnico, o psicólogo integra a equipe que
formula as políticas globais para a organização. As
atividades desenvolvidas neste nível se desdobram
em ações estratégicas e técnicas congruentes.
No plano estratégico, o psicólogo integra a equipe que
formula as táticas de ação.

Apenas I.
Apenas II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

A Saúde do Trabalhador passa a ter nova definição
e novo delineamento institucional, a partir da
Constituição Federal de 1988, com a instituição do
Sistema Único de Saúde (SUS) e sua incorporação
como área de competência própria da saúde.
Dessa forma, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Por ser um campo novo de práticas,
competências e atribuições e por ser
seu objeto, a saúde do trabalhador em
referência ao processo produtivo têm
enfrentado
embates
importantes,
a
caminho da consolidação da área de Saúde
do Trabalhador no SUS.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O arcabouço jurídico que dispõe sobre a
Saúde do Trabalhador no SUS é um dos
pilares fundamentais para que estados e
municípios exerçam sua competência e
cumpram suas atribuições.

QUESTÃO 50
Com relação à pesquisa de Clima Organizacional,
na condição de instrumento utilizado para
levantamento do mesmo, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

A Constituição Federal de 1988 é a norma
jurídica de eficácia máxima, podendo
seus princípios serem contrariados ou
diminuídos por nenhum outro diploma que
a suceder na hierarquia legal.
A partir da afirmação do Estado Democrático
de Direito, foram elaboradas as leis que
“regulam, fiscalizam e controlam as ações
e os serviços de saúde”, conformes ao
mandamento constitucional.

Apenas I.
Apenas II e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Preencha as lacunas a seguir e assinale a
alternativa correta.
Grupo é todo ______________ de pessoas
ligadas
entre
si
por
_______________de
tempo e espaço e articuladas por sua mútua
representação interna, que se propõe explícita
ou implicitamente uma tarefa que constitui sua
finalidade. Podemos dizer, então, que estrutura,
função, coesão e finalidade, juntamente com o
número ______________________de integrantes,
configuram a situação grupal, que tem seu modelo
natural no grupo familiar.
conjunto / constantes / determinado
interesse / finalidade / indeterminado
conhecimento / necessidades / determinado
conjunto / variáveis / indeterminado
conhecimento / conjunto / indeterminado

A relação de trabalho de cada trabalhador é diática,
cada ocupante relaciona-se apenas com o seu
superior. Tudo passa pelo gerente e nada ocorre
sem sua anuência. O trabalhador apenas executa e
não pensa. Este modelo de desenho de cargos na
organização corresponde a
desvantagens e limitações do modelo clássico ou
tradicional, dentro da ênfase na eficiência.
desvantagens e limitações do modelo humanístico,
dentro da ênfase na eficiência.
desvantagens e limitações do modelo contingencial,
dentro do trabalho individualizado.
vantagens e desvantagens do modelo mecanicista,
dentro da fragmentação do trabalho.
desvantagens e limitações do modelo clássico ou
tradicional, dentro do monopólio de chefia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

A integração funcional avalia o grau de
cooperação e relacionamento existente
entre os diversos departamentos de uma
determinada empresa.

II.

O progresso profissional avalia as
oportunidades reais de treinamento e as
possibilidades de promoções e carreira que
a empresa oferece.

III.

O processo decisório apura o grau de
satisfação com relação aos diferentes
benefícios oferecidos por determinada
empresa.

IV.

A disciplina mede algumas formas de
participação na gestão de uma determinada
empresa.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I e II.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Cargo: Psicólogo

