CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS
CARGO
TÉCNICO JUDICIÁRIO
CATEGORIA PROFISSIONAL
PSICÓLOGO

PROVA OBJETIVA
CONHECIMENTOS GERAIS

E

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Leia atentamente as instruções abaixo.
1 . Este caderno de provas é composto de 50 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição,
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto.
2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la.
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à
alternativa escolhida para cada questão.
4 . A resposta não será considerada se:
-

houver marcação de duas ou mais alternativas;

-

o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido;

-

forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido.

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as)
candidatos(as).
OBSERVAÇÕES:

- Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova.
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de
respostas, para registrar as alternativas escolhidas.

Identificação do candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
O MENINO QUE MORREU AFOGADO (fragmento)
Bernardo Élis
Já tinha um horror de gente na beira do rio quando o delegado chegou. O corpo nu do menino estendiase na areia. Frio. Empazinado.
O delegado sentenciou que estava morto. Embora todos já soubessem disso, o espanto foi geral. E
houve um silêncio mau, sarcasticamente cheio de reflexões. Logo, porém, vieram comentários: “que o menino
estava vadiando no rio cheio e deu um de-ponta. Que demorou a voltar à tona. Os outros meninos gritaram,
berraram. Que o vendeiro veio correndo, mergulhou também. Chegaram mais pessoas. Depois meia hora o
corpo passava na passagem e um velho o tirou. Que isso, que aquilo, que era sucuri que tinha ali.”
Agora o cadaverzinho estava estendido na praia. O delegado esbravejou contra essas mulheres que
botam filhos no mundo e não lhes dão educação, não cuidam deles.
— Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada!
— Ah, é?!
Começaram a calçar no menino a calcinha suja e remendada.
Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles.
Sua diversão, seu mundo enfim. As águas claras e mansas davam-lhes o carinho que o trabalho não deixava as
mães lhes dar. Davam-lhes brinquedos que a falta de cobre negava. Para os meninos ricos, havia Papai Noel.
Para os da rua da beira do Rio, enchente.
Eles ficavam imaginando uma cheia que cobrisse as casas da rua de Baixo. Então só os telhados
ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em casa, fazer barquinhos e sair
remando por entre os telhados. Naquela noite de fim de dezembro, o rio roncou feito um danado. De manhã, a
luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas. No meio, a correnteza
se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica de destruição.
O menino enfincou um pauzinho na areia da praia, marcando a orla das águas. Com pouco, sumiu tudo.
— Capaz do rio passar pro riba da ponte.
Depois foram nadar na vargem. Mas o rio estava enfezado, trombudo, cheio de instintos criminosos e
arrebatou o menino.
— Quem morreu, descansou. Vamos cuidar dos vivos — disse o delegado. E o povo riu, porque a
presença incômoda da morte rondava friamente a criança arroxeada.
ÉLIS, Bernardo. Seleta. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 19-20.

QUESTÃO 1
No segundo parágrafo, a seqüência de períodos e orações iniciados pelo termo “que” justificam-se pelo fato de o
narrador
a) usar a linguagem cartorial com depoimento do delegado sobre a morte do menino.
b) ter usado o discurso direto com explicações técnicas para a causa da morte do menino.
c) incorrer em um problema de estilo, ao usar um recurso da oralidade.
d) inserir no seu discurso o discurso de várias personagens.
QUESTÃO 2
No diálogo “ — Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada”, está pressuposto que
a) o fato de a mãe ser a cozinheira da pensão isentava-a de culpa pela morte do filho.
b) o delegado estava errado ao acusar as mães de não darem educação aos filhos.
c) a mãe ignorava que o filho tivesse ido tomar banho no rio cheio.
d) a mãe do menino morto não cuidava bem do filho.

4
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que NÃO há a presença do sentido figurado nos trechos transcritos:
a) “Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles.”
b) “Então só os telhados ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em
casa, fazer barquinhos e sair remando por entre os telhados.”
c) “De manhã, a luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas.”
d) “No meio, a correnteza se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica
de destruição.”
QUESTÃO 4
Em relação ao verbo “sentenciar”, na passagem “O delegado sentenciou que estava morto”, pode-se afirmar
principalmente que
a) seu uso está semanticamente incorreto, visto que apenas ao juiz é dado o poder de “sentenciar”.
b) seu uso evidencia uma superioridade do sujeito da ação em relação às demais pessoas.
c) o seu sentido, no texto, liga-se a uma constatação definitiva, irrevogável.
d) o peso de sua significação é o responsável pelo espanto das pessoas.

ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E EM GOIÁS
QUESTÃO 5
São órgãos integrantes do Poder Judiciário:
a) Juízes eleitorais, Conselho Nacional do Ministério Público e juízes militares
b) Juízes do trabalho, Conselho Federal de Justiça e juízes militares
c) Juízes militares, Conselho Federal de Justiça e juízes dos estados
d) Juízes eleitorais, juízes militares e Conselho Nacional de Justiça
QUESTÃO 6
Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar:
a) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados.
b) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
c) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.
d) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois membros do Ministério Público Estadual.
QUESTÃO 7
Nos termos da Constituição Estadual, são órgãos do Poder Judiciário Estadual:
a) Os juízes de direito, os Conselhos de Justiça Militar e o Tribunal de Justiça Militar
b) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e os tribunais inferiores
c) Os juízes de direito, o Conselho de Justiça Estadual e o Tribunal de Justiça Militar
d) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e o Tribunal Militar
QUESTÃO 8
Em conformidade com a Constituição Estadual, a condição para um Município ser erigido à sede de comarca é atingir
população estimada em
a) seis mil eleitores.
b) três mil eleitores.
c) seis mil habitantes.
d) três mil habitantes.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
QUESTÃO 9
Sobre os denominados writs constitucionais, é CORRETO afirmar:
a) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de comunicação, por ilegalidade, abuso de poder ou censura.
b) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparável por habeas
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
c) As ações de habeas corpus e habeas data dependem do recolhimento antecipado de custas e outras
despesas judiciais, na forma da lei.
d) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à
soberania e à cidadania.
QUESTÃO 10
Nos termos da Constituição Federal de 1988, à União, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar
concorrentemente sobre:
a) Organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública Federal e dos Territórios, bem
como organização administrativa destes.
b) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas.
c) Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
d) Preservação das florestas, da fauna e da flora.
QUESTÃO 11
São garantias constitucionais dadas aos juízes, EXCETO:
a) Vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda
do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos,
de sentença judicial transitada em julgado.
b) Irredutibilidade de subsídio.
c) Discricionariedade, podendo fundamentar suas sentenças no seu convencimento pessoal, bem como na
lei e nos princípios gerais de direito.
d) Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público.
QUESTÃO 12
Considera-se entidade da Administração Pública com personalidade jurídica própria de direito público:
a) Autarquia
b) Secretaria de Estado
c) Empresa pública
d) Gabinete Civil da Governadoria
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HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS

QUESTÃO 13
De acordo com a interpretação do mapa sobre a oferta de produtos na Central de Abastecimento de Goiás S.A.
(Ceasa) e o conhecimento sobre a agricultura goiana, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A elevada participação da microrregião do sudoeste goiano na oferta da Ceasa confirma o seu forte peso
na produção de hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás.
b) Entre os produtos ofertados pela microrregião de Goiânia, podem ser destacados: folhas, quiabo,
abobrinha, ovos de Bela Vista de Goiás, Guapó e Inhumas, além de outros produtos.
c) O consumo de hortifrutigranjeiros é maior nos ambientes metropolitanos, fato que justifica a destacada
participação da microrregião de Goiânia na oferta da Ceasa.
d) A significativa participação da microrregião de Anápolis na oferta da Ceasa está relacionada com a
produção de tomate, pepino, quiabo, entre outras culturas.
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QUESTÃO 14
A Região Metropolitana de Goiânia foi criada pela Lei Complementar n. 27, de 30 de dezembro de 1999. Entre
seus objetivos estão aqueles de pensar políticas governamentais para os municípios que se encontram
integrados social e economicamente a Goiânia. Sobre a Região Metropolitana de Goiânia, é INCORRETO
afirmar:
a) O município de Aparecida de Goiânia é aquele que se encontra mais integrado ao município de Goiânia,
uma vez que as fronteiras dos dois municípios chegam a se confundir, especialmente no limite sul de
Goiânia.
b) Os municípios de Senador Canedo e Trindade encontram-se integrados ao sistema de transporte
coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o que facilita o deslocamento de pessoas que moram
nesses municípios e trabalham e/ou estudam em Goiânia.
c) O terminal Padre Pelágio, no extremo oeste da avenida Anhanguera, integra Goiânia ao município de
Trindade, via transporte coletivo.
d) As políticas de uso e regulação do solo urbano na Região Metropolitana de Goiânia são definidas e
executas em comum acordo com todos os municípios.
QUESTÃO 15
A partir dos anos 1980, incorpora-se cada vez mais na sociedade goiana a consciência da importância da
proteção ambiental e do resgate das tradições históricas. Qual das alternativas abaixo NÃO está relacionada a
essa mudança de mentalidade?
a) A proliferação de hotéis-fazenda no entorno de Goiânia, uma mistura do moderno (hotel) com o
tradicional (fazenda).
b) A proliferação dos shoping centers, uma forma de aliar comércio, lazer e conforto, desvinculada do
consumismo capitalista.
c) O surgimento do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental na Cidade de Goiás (Fica), aliando tradição
histórica com ecologia.
d) A expansão dos condomínios horizontais fechados em Goiânia, demonstrando a preocupação das
classes altas em aliar segurança com qualidade de vida.
QUESTÃO 16
No ano de 2001, a Cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Todas as
alternativas a seguir foram importantes para escolha do título, EXCETO:
a) O fato de o centro histórico ser um dos poucos exemplos conservados da arquitetura colonial brasileira
no centro do país.
b) A mobilização da população da cidade em prol do reconhecimento de suas tradições, destacando-se o
Movimento Pró-Cidade de Goiás.
c) A imponência e o luxo de sua arquitetura colonial, idêntica à das cidades históricas mineiras, como Ouro
Preto e Vila Rica.
d) Os altos investimentos do poder público federal e estadual na recuperação e manutenção dos
monumentos do centro histórico.
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INFORMÁTICA BÁSICA
QUESTÃO 17
Digitando no Microsoft Word 2003, em sua configuração padrão, o texto “Ela exerce a função de secretaria e
também a de gerencia da obra”, percebe-se que, mesmo marcando o idioma como português e solicitando a
correção ortográfica, o software não é capaz de informar a necessidade de acentuação nas palavras “secretária”
e “gerência”. Isso ocorre porque
a) o Microsoft Word 2003 não faz verificação ortográfica para textos em português.
b) as palavras “secretária” e “gerência” não existem no dicionário do Microsoft Word 2003.
c) as palavras “secretaria” e “gerencia” também constam do dicionário do Microsoft Word 2003.
d) na situação descrita, o Microsoft Word 2003 é perfeitamente capaz de detectar esse erro e corrigir as
palavras para “secretária” e “gerência”.
QUESTÃO 18
Dada a planilha abaixo, feita no Microsoft Excel 2003, indique o que se pede.

Para obter os resultados constantes nas células C5, D6 e F7, é necessário utilizar as seguintes fórmulas,
respectivamente:
a) = TOTAL (C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =DESVIO(F3:F4)
b) =SOMA(C3:C4), =MÉDIA(D3:D4) e =DESVPAD(F3:F4)
c) =SOMA(C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =SIGMA(F3:F4)
d) =SOMAR(C3:C4), =MÉD(D3:D4) e =DESVIOPADRAO(F3:F4)
QUESTÃO 19
A utilização dos recursos de automação tornou-se atualmente uma realidade para grande parte das
organizações. Contudo, a estrutura de computação disponível é subutilizada, pois grande parte dos processos de
trabalho da organização está apenas parcialmente apoiada pela automação e outras partes não são ainda
apoiadas pela informática. De acordo com essa situação, é CORRETO afirmar:
a) A área da organização que possui um computador ligado na rede da organização obtém, automaticamente,
apoio integral a todos os seus processos de trabalho.
b) Na aquisição de computadores apenas alguns recursos como editores de texto, planilhas eletrônicas e
bancos de dados vêm nativos no processador da máquina.
c) O computador consegue potencialmente fazer qualquer processo de trabalho desde que possua sistema
operacional instalado.
d) Para apoiar todos os processos de trabalho é necessário que aplicações específicas sejam desenvolvidas,
dificultando chegar ao estágio ideal de automação.
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QUESTÃO 20
Muitos sites da Internet usam janelas pop-up para exibir mensagens de marketing, convites diversos etc. Em
alguns casos, esse “assédio” incomoda o internauta a ponto de ser necessário o bloqueio do aparecimento de
tais janelas. Para proceder o bloqueio de janelas pop-up, utilizando Internet Explorer em sua última versão
(Windows XP), deve-se fazer o seguinte:
a) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar
Bloqueador de Pop-ups”.
b) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de
Pop-ups”.
c) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar
Bloqueador de Pop-ups”.
d) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de
Pop-ups”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
A maioria das técnicas e dos princípios de psicoterapia usados no tratamento de pacientes com transtornos por
uso de substâncias são semelhantes àqueles usados na psicoterapia com pacientes com outros transtornos
psiquiátricos. Sobre esse tema, considere a validade das afirmações abaixo.
I. Os objetivos do tratamento podem ser formulados no decorrer do tratamento.
II. Os objetivos do tratamento devem ser formulados antecipadamente e mantidos em foco.
III. O terapeuta deve estar a par da manutenção e do comprometimento do paciente com todo seu programa
de tratamento.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todos as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 22
A psicanálise é contra-indicada quando
a) ocorrem transtornos leves ou moderados de personalidade, mas com aspectos do ego relativamente
preservados.
b) há ausência de um ego razoavelmente integrado e cooperativo.
c) tem por objetivo a reorganização da estrutura do caráter e a correção de lacunas do desenvolvimento em
paciente com traços de personalidade desadaptativos.
d) destina-se ao tratamento de problemas de natureza crônica, com origem em dificuldades passadas.
QUESTÃO 23
Entre as normas a serem seguidas na elaboração de um laudo psicológico, encontra-se:
a) Usar uma linguagem mais formal e técnica possível.
b) Rotular e classificar os traços de personalidade do paciente.
c) Evitar a valorização dos recursos de personalidade que porventura o paciente possua.
d) Organizar o laudo de forma a abranger a pessoa como um todo indivisível.
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QUESTÃO 24
Para haver uma indicação de alta em tratamento psicoterápico, são necessárias evidências concretas de
mudanças, tais como:
a) Grau de insight que permite ao ego exercer sua função de organizar e unir seus impulsos de maneira
direta e organizada.
b) Possibilidade de o paciente perceber de forma pouco objetiva suas características, suas qualidades e
seus defeitos.
c) Aumento das necessidades narcisistas e da onipotência, favorecendo relacionamentos mais exigentes
tanto para consigo mesmo como para com outras pessoas.
d) Um indicador essencial para a alta são as poucas modificações na vida de relação social e intrapessoal.
QUESTÃO 25
Considere as definições apresentadas abaixo, relacionando-as aos termos definidos, respectivamente.
1. É estruturado por relações de semelhança e contigüidade, e nele há ausência de contradição e de
negação.
2. É responsável pela recepção de excitações provenientes do mundo externo ou do interior do indivíduo.
3. Seu funcionamento atinge o pensamento ágil, a atenção e nele se encontra as idéias e lembranças que
podem ser evocadas pelo mecanismo da vontade.
4. Seu conteúdo é formado por representações (atos psíquicos), que lograram transpor a censura e
integrar-se aos princípios do processo secundário.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA dos conceitos:
a) Consciente, pré-consciente, consciente, pré-consciente
b) Inconsciente, pré-consciente, pré-consciente, consciente
c) Inconsciente, consciente, pré-consciente, pré-consciente
d) Consciente, consciente, pré-consciente, inconsciente
QUESTÃO 26
De acordo com as diferenças entre os quadros de neurose e de psicose, é característica da psicose a ocorrência de:
a) Distúrbio na relação entre o id e o superego
b) Distúrbio entre o ego e o mundo exterior
c) Delírio conciliando o id e o ego
d) Predominância da ação do superego sobre o ego
QUESTÃO 27
Uma criança que, em sua história pregressa, submeteu-se a vários tratamentos médicos, decorrentes de um
quadro de reumatismo, quando vai ao dentista, ao vê-lo de branco, chora. Este é um exemplo de:
a) Condicionamento operante
b) Condicionamento instrumental
c) Modelação
d) Condicionamento clássico
QUESTÃO 28
A psicopatologia que tem uma origem narcísica, com a pessoa apaixonada por si mesma; que vem associada a
transtornos de personalidade; e cujo prognóstico, para ser favorável, depende da egodistonia do sintoma e do
desejo autêntico do paciente de tratar-se, é conhecida como:
a) Transvestismo
b) Pedofilia
c) Transexualismo
d) Exibicionismo
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QUESTÃO 29
Preocupada com pequenos insetos que andam por seus braços e por suas pernas, fazem ninhos em seu couro
cabeludo e instalam-se em seus orifícios da face, uma senhora vai a um alergista e diz-lhe que sua boca está
cheia de bichos, tirando a dentadura para mostrar-lhe tais insetos (inexistentes para o alergista). Este caso é um
típico exemplo de alucinação
a) autoscópica.
b) cinestésica.
c) psíquica.
d) tátil.
QUESTÃO 30
Na aplicação de um teste projetivo (Machover), dá-se grande importância à representação do corpo nos
desenhos, porque isso permite
a) avaliar motricidade e coordenação viso-motora.
b) revelar a integridade do eu e diferentes aspectos do self.
c) averiguar distúrbios de aprendizagem e de linguagem.
d) avaliar a capacidade cognitiva e a motricidade.
QUESTÃO 31
O teste de Matrizes Progressivas de John C. Raven e o teste dos Dominós elaborado por Edgar Anstey e depois
modificado pelo Centro de Psicologia Aplicada da França, que passou a ser chamado de D-48, fazem parte de
um mesmo grupo de testes, que visa:
a) Medir e avaliar a inteligência geral.
b) Testar a capacidade de estabelecer relações numéricas.
c) Testar a capacidade espacial.
d) Medir e avaliar o raciocínio lógico.
QUESTÃO 32
É um teste projetivo e tem a mesma proposta que o Rorschach, mas com economia de tempo:
a) PMK
b) Inventário de Ansiedade de Beck
c) Z-teste, de Hans Zulliger
d) TAT
QUESTÃO 33
De acordo com Isabel Andrados, a afetividade, no teste de Rorschach, é determinada, em um primeiro momento,
pelas respostas de cor pura, significando:
a) Sentimentalismo
b) Impulsividade
c) Retraimento
d) Adaptabilidade
QUESTÃO 34
O Psicólogo que trabalha em uma instituição, se solicitado a fazer um psicodiagnóstico, deve levar inicialmente
em consideração os seguintes fatores na organização de seu plano de avaliação:
a) Desenvolvimento familiar e interesses
b) A elaboração do laudo e o fator inteligência
c) A anamnese e a seqüência da testagem
d) Os objetivos do exame e o nível sociocultural
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QUESTÃO 35
Desenvolvimento do superego submetido à educação humilhante, acarretará traços:
a) Sádicos
b) Obsessivos
c) Neuróticos
d) Masoquistas
QUESTÃO 36
Na entrevista semidirigida, o paciente tem liberdade para expor seus problemas começando por onde preferir e
incluindo o que desejar. Nessa técnica de entrevista, o entrevistador intervém a fim de assinalar ao paciente
a) o momento de parar com o assunto em questão.
b) a necessidade de não se referir às suas ambigüidades.
c) alguns vetores de continuidade ou inicialização.
d) a importância do seu vínculo com o psicólogo.
QUESTÃO 37
Sobre os objetivos da entrevista inicial, em um processo psicodiagnóstico, considere a validade das afirmações
abaixo.
I. Considerar o que o paciente verbaliza: o quê, como e quando verbaliza e com que ritmo.
II. Captar o que o paciente transfere ao psicólogo e o que isto lhe provoca.
III. Detectar (entrevista inicial com os pais) qual é o vínculo que une o casal e qual é o vínculo entre eles e o
filho.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 38
“O indivíduo, na sua relação com o ambiente social, interioriza o mundo como realidade concreta e subjetiva, na
medida em que é pertinente ao indivíduo em questão e, que por sua vez se exterioriza em seus
comportamentos” (LANEY, Sílvia T.; CODO, Wanderley, 2003) Sobre este tema, considere a validade das
proposições abaixo.
I. A interiorização–exteriorização obedece a uma dialética em que a percepção do mundo se faz de acordo
com o que já foi interiorizado, e a exteriorização do sujeito no mundo se faz conforme sua percepção das
coisas existentes.
II. A cristalização de papéis impede qualquer comportamento novo que possa levar à desestruturação do
grupo, promovendo a homogeneidade e proporcionando aumento de produtividade.
III. O significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica
que considere a sua inserção na sociedade, com suas determinações econômicas, institucionais e
ideológicas.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
d) Todas as proposições são verdadeiras.
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QUESTÃO 39
Com relação aos estudos sobre a formação de grupos, considere a validade das proposições abaixo.
I. O sistema exigido é o que a organização pede dos participantes do grupo como parte de suas tarefas e
encontra-se sempre nas descrições de cargos e não é compatível com o sistema emergente.
II. O sistema emergente é o que dá ao grupo sua identidade particular e está ligado à soma dos sistemas
pessoais dos integrantes e do líder do grupo combinados com as exigências das tarefas.
III. Fatores como sistema pessoal, status externo, cultura organizacional, tecnologias e sistema de
recompensas podem ser determinantes no que será exigido dos participantes e no que virá a emergir de
seu comportamento.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
d) Todas as proposições são verdadeiras.
QUESTÃO 40
Sobre o fenômeno da coesão grupal, considere a validade das afirmações abaixo.
I. Os grupos coesos tendem a aumentar a produtividade se estiverem de acordo com os objetivos
organizacionais e se apresentarem nível alto de integração.
II. Devido à busca de unanimidade, os grupos coesos passam por cima de sua motivação de analisar
realisticamente cursos de ação alternativos.
III. Quando os grupos tornam-se muito coesos correm o risco de racionalizar qualquer dado que contradiga
pressuposições e crenças, mas, em contrapartida, aumentam a produtividade.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 41
Um grupo terapêutico pode ser definido pelo nível de sociabilidade de interação e pelo nível de sociabilidade
sincrética. Com relação a esta afirmativa, analise as seguintes proposições.
I. Quanto maior for o grau de pertencimento a um grupo, maior será a identidade grupal sincrética em
oposição à identidade por integração, gerando o fenômeno da dependência.
II. A fixação e a estereotipia da organização baseiam-se, fundamentalmente, no estabelecimento do controle
sobre a clivagem entre os níveis de interação e de socialização sincrética, de tal forma que esta última
seja imobilizada.
III. As organizações, em sua maioria, são depositárias da sociabilidade sincrética e isto explica muito da
tendência à burocracia e da resistência à mudança de comportamentos, atitudes, valores e processos
organizacionais.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
d) Todas as proposições são verdadeiras.
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QUESTÃO 42
As seleções de futebol que participaram da última Copa da Alemanha são exemplos de equipes de trabalho que
colocam em confronto objetivos organizacionais e objetivos individuais. Dentro de uma perspectiva
fenomenológica, analise a validade das seguintes afirmações.
I. As jogadas individuais refletem o virtuosismo de um integrante da equipe e seus gols levam os outros
jogadores à total satisfação, além de reforçarem a qualidade da equipe.
II. Se um jogador fizer a sua parte, defendendo a sua posição, poderá mostrar sua potencialidade e alcançar
resultado satisfatório quanto à sua futura contratação por times de renome.
III. Uma seleção mostra-se eficaz e eficiente à medida que o time, através das relações entre seus jogadores,
consegue superar obstáculos e atingir o objetivo proposto: vencer a Copa.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 43
Sobre motivação, é CORRETO afirmar:
a) O conteúdo do cargo por meio de um desenho que promova maior participação entre os funcionários e o
ajustamento às demandas pessoais podem provocar aumento da satisfação profissional.
b) O conhecimento das características de personalidade e potencial de motivação de cada indivíduo por
parte do gerente lhe dá o indicativo de sucesso no desempenho da função.
c) As condições relevantes para o aumento da satisfação profissional extraídas do ambiente de trabalho,
por si sós, garantem o aumento da produtividade.
d) As necessidades organizacionais devem ser atendidas para que o trabalhador sinta-se reconhecido e
obtenha satisfação de sua necessidade de status.
QUESTÃO 44
A motivação intrínseca refere-se a
a) um

estado

de

tensão

gerado

por

necessidades

biológicas

que

induz

a

comportamentos

recompensadores de ordem financeira.
b) fatores físicos e sociais que cercam o indivíduo e que definem seu campo objetivo em um determinado
momento.
c) favorecimento do aumento da satisfação do indivíduo pela própria natureza da atividade executada e as
recompensas que dela advêm.
d) um estímulo externo que favorece o comportamento direcionado a um objeto a ser atingido ou evitado.
QUESTÃO 45
Com relação ao processo de liderança, é CORRETO afirmar:
a) Os grupos sempre escolhem seus líderes fundamentados no processo de identificação e tendem a
valorizar os membros que contribuem com as melhores idéias e opiniões para o alcance dos objetivos.
b) Os grupos devem ser suficientemente flexíveis e seus diversos membros devem exercer atos de
liderança à medida que as propriedades do grupo forem modificadas pela sua presença.
c) O líder é escolhido excluisivamente pelas suas características de personalidade e pelo nível de aceitação
de crenças e projetos pessoais dos membros do grupo.
d) A homogeneidade do grupo favorece a atuação do líder no que diz respeito à resolução de conflitos e
provoca, indubitavelmente, o aumento de produtividade.
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QUESTÃO 46
O conceito de líder envolve a aceitação voluntária de sua autoridade pelos demais membros, assim como o
reconhecimento de sua contribuição para o progresso do grupo. A respeito do fenômeno da liderança, analise a
validade das afirmativas a seguir.
I. A liderança exercida pelo ocupante de uma posição de direção é legitimada pelas normas da organização
e pelo poder de dominação.
II. Os atos de liderança caracterizam-se pela contribuição na definição dos objetivos do grupo, pela
qualidade da interação entre os membros, pela coesão grupal e pelos recursos disponíveis à sua
manutenção.
III. A liderança caracteriza-se pela capacidade de influenciar os membros do grupo, sem a chancela da
autoridade legal e com a clara percepção pelo grupo da influência exercida.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
QUESTÃO 47
O processo de comunicação está intimamente relacionado com o sistema cognitivo do indivíduo, o qual
representa aquilo que as pessoas sabem a respeito de si mesmas e do ambiente que as rodeia. Sobre a
consistência e incoerência entre cognições, julgue a validade das afirmações abaixo.
I. A relação irrelevante ocorre quando a pessoa considera o fumo nocivo e acha que é importante sua ida ao
teatro sábado à noite.
II. A relação dissonante pode levar a pessoa a manter suas cognições, afastando-se ou rejeitando a
percepção da realidade, em uma tentativa de diminuir o estado de tensão provocado pela incoerência.
III. A relação dissonante entre duas cognições ocorre quando a pessoa acredita que fumar é nocivo e, por
isso, pára de fumar, reafirmando suas crenças pessoais.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 48
São fatores humanos dificultadores na comunicação entre pares, EXCETO:
a) Falha na percepção de si mesmo, vocabulário utilizado pelo comunicador, dados incompletos do
interlocutor, pressões do grupo e nível de autoridade.
b) Dificuldades financeiras da organização, ambiente hostil, status do comunicador, uso de linguagem
erudita e relação preconceituosa.
c) Iluminação e ventilação deficitárias, falta de adequação do nível do microfone, déficit na dicção e falta de
conhecimento de normas organizacionais.
d) Sobrecarga de informações, falta de adequação de novas tecnologias, equipamentos obsoletos e
excesso de departamentalização.
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QUESTÃO 49
Sobre a cultura organizacional, analise a validade das afirmativas a seguir.
I. A cultura constitui a maneira pela qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente e é uma
complexa mistura de pressuposições, crenças, comportamentos e outras idéias que, juntas, representam
a maneira particular de uma organização trabalhar.
II. A cultura organizacional representa as normas formais, escritas ou não, que orientam o comportamento
dos membros de uma organização e que direcionam suas ações para o alcance dos objetivos
organizacionais.
III. Valores compartilhados representam filosofias, estratégias e objetivos importantes para as pessoas e
definem as razões pelas quais elas fazem o que fazem e ajudam a definir a cultura da organização.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
QUESTÃO 50
A alocação correta das pessoas nos cargos requer uma perfeita adequação entre dois fatores mutáveis: as
características dos cargos e as características das pessoas que vão ocupá-los. (Chiavenato, Gerenciando pessoas)
Com base nesta afirmação sobre o processo seletivo, analise as proposições a seguir.
I. A definição do cargo, que é um procedimento estável, e a identificação dos traços de personalidade
sujeitos a mudanças geram conflitos no período de adaptação do candidato à organização.
II. A seleção de pessoal é caracterizada por um trabalho comparativo e restritivo e tem como uma das fases
o levantamento das especificações do cargo versus as características do candidato.
III. O processo de alocação de pessoas deve lidar com mudanças que vão provocar desajustes tanto na
maneira como a organização escolhe e seleciona seu pessoal como na adequação das pessoas
anteriormente selecionadas.
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.
d) Todas as proposições são verdadeiras.

Espaço para rascunho
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