3016 - PSICÓLOGO
PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de 01 a 06:
Qual o profissional que o mercado de trabalho atual procura?
O mercado de trabalho está exigente e busca, cada vez mais, profissionais qualificados e diferenciados com extenso
conhecimento técnico. Nesse cenário, faltam candidatos preparados para ocupar as vagas disponíveis, mesmo sobrando
pessoas à procura de emprego.
A taxa de desemprego total da população economicamente ativa da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)
ficou em 6,5%, em março. No período, estima-se que 124 mil pessoas estivessem nessa situação. O resultado da baixa
taxa é um menor número de trabalhadores qualificados disponíveis no mercado. “Pessoas com conhecimento técnico e
prontas para assumir as vagas em aberto são a maior carência do mercado de trabalho atual”, observa a diretora de
Desenvolvimento Humano da ABRH-RS, Maria da Graça Costi.
Ela completa que o mercado exige que o profissional esteja aberto ao aprendizado, seja rápido e se adapte
facilmente ao ambiente onde vai trabalhar. “É preciso também ter visão sistêmica, uma amplitude perceptiva. Saber
enxergar os problemas do ambiente, mesmo estando dentro dele”, destaca.
Outro fator que está aumentando o déficit é a relação desigual entre a chamada Geração Y e o mercado de trabalho.
Os jovens são muito ágeis e aprendem tudo rapidamente. Porém, algumas empresas acabam perdendo esses funcionários
por não oferecerem material para trabalho no ritmo em que eles procuram. Os jovens desejam ser constantemente
desafiados e querem novidades a todo instante.
Ainda, há mudanças no método de seleção. Apesar de o modo convencional ser o mais utilizado, as redes sociais
funcionam como complemento na hora de contratar um funcionário. Os perfis pessoais na internet trazem informações
adicionais e mostram mais a personalidade do candidato, levando o contratante a melhor estudar o perfil do profissional
e avaliar se ele se encaixa nos requisitos exigidos pelo cargo.
Informações do site PQN

QUESTÃO 01
Não se pode interpretar como uma ideia do texto:

QUESTÃO 02
Assinale a opção em que há erro na indicação da classe
gramatical da palavra destacada:

A) Mesmo existindo vagas de emprego em alguns setores,
não há profissionais qualificados para preenchê-las;
B) A maior carência do mercado atual são vagas de
empregos para as pessoas qualificadas, com formação
e aptidão para atender à demanda exigida pelo
mercado;
C) Além de conhecimento técnico, o mercado exige do
profissional abertura ao aprendizado e capacidade de
adaptação às diversas situações no ambiente de
trabalho;
D) Muitas empresas não seguem o ritmo dos jovens e
acabam perdendo esses profissionais, que são ágeis e
dinâmicos;
E) Hoje as redes sociais também são utilizadas no
momento da seleção do funcionário.

A) “... , mesmo sobrando pessoas à procura de emprego.”
- Substantivo;
B) “Pessoas com conhecimento técnico e prontas para
assumir as vagas em aberto são a maior carência do
mercado de trabalho atual” - Adjetivo;
C) “...seja rápido e se adapte facilmente ao ambiente
onde vai trabalhar.” - Advérbio de lugar;
D) “Outro fator que está aumentando o déficit é a relação
desigual entre a chamada Geração Y e o mercado de
trabalho.” - Pronome relativo;
E) “...levando o contratante a melhor estudar o perfil do
profissional e avaliar se ele se encaixa nos requisitos
exigidos pelo cargo.” - Conjunção condicional.
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QUESTÃO 03
Marque a opção em que há a correlação correta entre o
termo destacado e a função sintática exercida:
A) “Nesse cenário, faltam candidatos preparados para
ocupar as vagas disponíveis...” - Aposto;
B) “mesmo sobrando pessoas à procura de emprego.” Adjunto adnominal;
C) “O resultado da baixa taxa é um menor número de
trabalhadores qualificados disponíveis no mercado.” Sujeito;
D) “Saber enxergar os problemas do ambiente, ...” Objeto indireto;
E) “avaliar se ele se encaixa nos requisitos exigidos pelo
cargo.” - Agente da passiva.
QUESTÃO 04
O primeiro período do texto “O mercado de trabalho está
exigente e busca, cada vez mais, profissionais qualificados
e diferenciados com extenso conhecimento técnico.” É:

QUESTÃO 06
Assinale a opção em que a vírgula no texto é usada para
separar uma oração subordinada adverbial anteposta à
principal:
A) “Nesse cenário, faltam candidatos preparados para
ocupar as vagas disponíveis...”
B) “No período, estima-se que 124 mil pessoas estivessem
nessa situação.”
C) “Ela completa que o mercado exige que o profissional
esteja aberto ao aprendizado, seja rápido e se adapte
facilmente ao ambiente onde vai trabalhar.”
D) “Porém, algumas empresas acabam perdendo esses
funcionários por não oferecerem material para
trabalho no ritmo em que eles procuram.”
E) “Apesar de o modo convencional ser o mais utilizado,
as redes sociais funcionam como complemento na
hora de contratar um funcionário.”
Anotações

A) Composto por subordinação, com uma oração
principal e uma subordinada adverbial causal;
B) Composto por coordenação, formado por duas orações
coordenadas sindéticas aditivas;
C) Misto, formado por uma oração coordenada sindética
aditiva e uma oração principal;
D) Composto por coordenação, formado por uma oração
coordenada assindética e uma oração coordenada
sindética aditiva;
E) Composto por subordinação, formado por uma oração
principal e uma oração subordinada substantiva
apositiva.
QUESTÃO 05
Em: “Porém, algumas empresas acabam perdendo esses
funcionários por não oferecerem material para trabalho
no ritmo em que eles procuram.” O elemento coesivo
destacado estabelece uma relação de:
A) Adição;
B) Comparação;
C) Explicação;
D) Oposição;
E) Conclusão.
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Os textos servirão de base para as questões de 07 a 11:
TEXTO I

TEXTO II
"Sete anos de pastor Jacó servia
Labão, pai de Raquel, serrana bela;
Mas não servia ao pai, servia a ela,
Que a ela só por prêmio pretendia.

O Casamento de Jacó
Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão,
quando este lhe disse: “Só por ser meu parente você vai
trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário”.
16
Ora, Labão tinha duas filhas; o nome da mais
velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. 17 Lia tinha olhos
meigos[c], mas Raquel era bonita e atraente.18 Como Jacó
gostava muito de Raquel, disse: “Trabalharei sete anos
em troca de Raquel, sua filha mais nova”.
19
Labão respondeu: “Será melhor dá-la a você do
que a algum outro homem. Fique aqui comigo”. 20 Então
Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram
poucos dias, pelo tanto que a amava.
21
Então disse Jacó a Labão: “Entregue-me a minha
mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com
ela”.
22
Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e
deu uma festa. 23 Mas quando a noite chegou, deu sua
filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. 24 Labão também
entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a
serviço dela.
25
Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então
Jacó disse a Labão: “Que foi que você me fez? Eu não
trabalhei por Raquel? Por que você me enganou?”
26
Labão respondeu: “Aqui não é costume entregar
em casamento a filha mais nova antes da mais velha. 27
Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos
também a mais nova, em troca de mais sete anos de
trabalho”.
28
Jacó concordou. Passou aquela semana de
núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por
mulher. 29 Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que
ficasse a serviço dela. 30 Jacó deitou-se também com
Raquel, que era a sua preferida. E trabalhou para Labão
outros sete anos.
15

(Gênesis, 29; 14-28)

Os dias, na esperança de um só dia,
Passava, contentando-se com vê-la;
Porém o pai, usando de cautela,
Em lugar de Raquel lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos
Lhe fora assim negada a sua pastora,
Como se a não tivera merecida,
Começa de servir outros sete anos,
Dizendo: - Mais servira, se não fora
Para tão longo amor, tão curta vida!"
(Luís Vaz de Camões)

QUESTÃO 07
Sobre os textos é incorreto afirmar:
A) Há intertextualidade entre o texto de Camões e o texto
bíblico;
B) A tipologia textual do primeiro texto é a narrativa;
C) O texto II é um soneto, pois é um poema de forma fixa
formado de dois quartetos e dois tercetos;
D) O texto II é um plágio do texto I, apenas diversificando
o gênero;
E) A linguagem que predomina no texto I é a linguagem
denotativa.
QUESTÃO 08
No texto II, no verso “Para tão longo amor, tão curta
vida!"- A figura de linguagem que aparece é:
A) Antítese;
B) Pleonasmo;
C) Metáfora;
D) Comparação;
E) Metonímia.
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QUESTÃO 09
Em: “Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha,
para que ficasse a serviço dela.” Há um exemplo de uso
facultativo da crase. Assinale a opção em que há o uso da
crase de mesma ocorrência do texto:

QUESTÃO 14
Assinale a opção em que a palavra não está de acordo
com o Novo Acordo Ortográfico:

A) Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do
oriente;
B) À noite, Labão deu uma festa de casamento;
C) Labão deu à Raquel uma escrava;
D) Jacó foi à procura de Raquel;
E) Jacó voltou à casa de Labão.
QUESTÃO 10
No texto I, em sua narração, o autor utiliza:
A) Discurso indireto;
B) Discurso citado;
C) Discurso direto;
D) Discurso alheio;
E) Discurso indireto livre.

A) Ideia;
B) Inter-relação;
C) Microeletrônica;
D) Minissérie;
E) Auto-ajuda.

QUESTÃO 11
Marque a opção em que todas as palavras do texto estão
separadas corretamente:

QUESTÃO 15
-------------------------- nº ___/___

A) O-ra, duas, ma-is, sua;
B) Ou-tro, di-as, pou-cos, re-u-ni-u;
C) De-u, fes-ta, che-gou, fi-ca-sse;
D) Pas-sar, ser-vi-a; ser-ra-na, pre-ten-di-a;
E) Ca-u-te-la, as-sim, pa-i, Li-a.

Senhor (nome do destinatário)
(cargo)
(empresa ou órgão)
Eu, (nome), brasileiro, (estado civil), (profissão),
inscrito no CPF sob o nº (informar), residente e
domiciliado à (informar endereço), sirvo-me do
presente para solicitar a Vossa Excelência (descreva
sua solicitação) com a finalidade de (descrever o fim a
que se deve o pedido).

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que não condiz com a norma
padrão no tocante à sintaxe de concordância:
A) “És tu quem murmura nas águas / És tu quem respira
por mim”;
B) Os Estados Unidos tenta uma demonstração particular
nas Olimpíadas;
C) O sino da matriz bateu seis horas;
D) Eram quase oito horas quando ela chegou;
E) Deram seis horas no sino da matriz.
QUESTÃO 13
Marque a opção em que a regência verbal está de acordo
com a Gramática Normativa:
A) Assisti o jogo no estádio;
B) O diretor chamou-lhe para uma reunião;
C) O patrão pagou-lhe todas as verbas rescisórias;
D) Esqueceu dos deveres religiosos que aprendera;
E) Ele o obedecia com veemência.

Limitado ao exposto, fique com meus votos de estima
e consideração.
(localidade), (dia) de (mês) de (ano)
(assinatura)
(seu nome)
-------------------------------------------

O modelo de Redação Oficial acima é de:
A) Ofício;
B) Relatório;
C) Memorando;
D) Comunicação;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 18
As proposições a seguir:

QUESTÃO 16
Considere os dois grupos de proposições abaixo:

(1) (𝑝 ∧ 𝑞) → (𝑝 ∨ 𝑞)
(2) (𝑝 ↔ ~𝑞) ∧ (𝑝 ∧ 𝑞)

GRUPO I
(1) Todos os matemáticos são cientistas;
(2) Alguns matemáticos são professores;
(3) Alguns cientistas são filósofos;
(4) Todos os filósofos são cientistas ou professores;
(5) Nem todo professor é cientista.

(3) 𝑝 ↔ (𝑝 ∧ 𝑞)
São, respectivamente:
A) Contingência, contradição e tautologia;
B) Contradição, tautologia e contingência;
C) Tautologia, contingência e contradição;
D) Tautologia, contradição e contingência;
E) Contingência, tautologia e contradição.

GRUPO II
(6) Alguns matemáticos são filósofos;
(7) Nem todo filósofo é cientista;
(8) Alguns filósofos são professores;
(9) Se um filósofo não é matemático, ele é professor;
(10) Alguns filósofos são matemáticos.
Tomando as cinco primeiras afirmativas como hipóteses,
as afirmativas do segundo grupo necessariamente
verdadeiras são:

QUESTÃO 19
Em um estábulo há cabras e bodes. Quando 5 cabras são
retiradas, ficam 2 bodes para cada cabra. Em seguida, 25
bodes são retirados, restando 3 cabras para cada bode. O
número original de cabras e bodes era de:
A) 10;
B) 20;
C) 30;
D) 40;
E) 50.

A) Somente 6 e 7;
B) Somente 6, 7 e 8;
C) Somente 9;
D) Somente 8 e 9;
E) Somente 9 e 10.
QUESTÃO 17
Combate ao fumo
(...) No Brasil, dois anos e meio depois da Lei Antifumo ser
publicada, a presidenta Dilma Rousseff assinou, neste
sábado, o decreto que regulamenta a norma e proíbe o
fumo em locais fechados e de uso coletivo, extingue os
chamados fumódromos, veta qualquer propaganda de
cigarro no país e amplia o tamanho dos alertas nas
embalagens do produto

QUESTÃO 20
Sejam os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O número de
permutações desses dígitos tomados 4 a 4 que têm o
dígito 1 antes do 4 é:
A) 72;
B) 56;
C) 48;
D) 60;
E) 64.

(Correio do Brasil.com.br; 31/05/2014)

Foi feita uma pesquisa entre os funcionários de uma
grande empresa e constatou-se que a média aritmética
das idades era de 36 anos. Quando separados em grupos
de fumantes e não fumantes, essa média era de 37 anos
para o grupo de não fumantes e de 34 anos para o grupo
de fumantes. A razão entre o número de não fumantes e
de fumantes é:
A) 1/2;
B) 2;
C) 37/34;
D) 34/37;
E) 36/34
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em todo grupo existem duas tendências, marque a
alternativa correta com relação as mesmas:
A) Buscar confronto e assimilação;
B) Buscar acomodação e ajustamento;
C) Buscar coesão e desintegração;
D) Buscar ajustamento e assimilação;
E) Buscar harmonia e empatia.
QUESTÃO 22
Com relação aos métodos de pesquisa em Psicologia da
saúde, assinale a opção que corresponde ao método de
metanálise:
A) Combinação estatística de vários estudos;
B) Realizada em campo ou laboratório;
C) Comparação estatística entre grupos expostos a
diferentes fatores de risco;
D) Estudos de caso inquéritos ou entrevistas;
E) Comparação estatística de grupos experimentais e de
controle.
QUESTÃO 23
Existem duas visões contrastantes da psicologia da
educação, uma que a situa como um âmbito da aplicação
da psicologia e outra entendida como uma disciplinaponte entre a psicologia e a educação. Assinale abaixo o
tópico que se refere a primeira visão:
A) O estudo e a explicação do comportamento humano
nos ambientes educacionais devem ser feitos nesses
ambientes;
B) O conhecimento psicológico é o único que permite
abordar de maneira científica as questões e os
problemas educacionais;
C) A psicologia da educação é uma disciplina ou
subdisciplina ou subdisciplina em sentido estrito;
D) A principal tarefa da psicologia da educação consiste
em elaborar instrumentos teóricos, conceituais e
metodológicos para explicar e compreender o
comportamento humano;
E) A abordagem e o tratamento das questões e dos
problemas educacionais exigem uma aproximação
multidisciplinar.

QUESTÃO 24
Marque a opção que diz respeito aos espaços de atividade
científica e profissional relacionados com a psicologia da
educação com outros tipos de práticas educacionais:
A) Centros específicos e serviços de educação especial;
B) Centros de saúde mental, hospital, serviços de atenção
precoce;
C) Planejamento e gestão educacional;
D) Programas de formação profissional e trabalhista;
E) Formação de professores.
QUESTÃO 25
Marque a opção que não corresponde a processos
automáticos no processo cognitivo:
A) Executam-se eficazmente em condições adversas;
B) Não consomem atenção;
C) São flexíveis e adaptam-se a diferentes situações;
D) Não interferem na execução de uma segunda tarefa;
E) Adquirem-se por aprendizagem.
QUESTÃO 26
Marque a opção que corresponde a competência de
conhecimento de auto-informes confiáveis sobre alguns
produtos e processos que gerem mentalmente:
A) Explicar o que pensou e como e por que mudou seu
pensamento, quando lhe pedirem:
B) Lembrar-se do sobrenome Salmito porque lembra a
sonoridade da palavra palmito;
C) Repetir sons que o cuidador realiza;
D) Fixar-se em que, chegando ao mercado, é preciso virar
à direita;
E) Saber que na gaveta do meio do armário estão as
chaves.
QUESTÃO 27
Dentro dos eixos procedimentais para o ensino
estratégico, assinale a opção que corresponde ao
procedimento Interpretação:
A) Transmissão e retenção;
B) Estabelecimento de relações conceituais;
C) Expressão escrita;
D) Análise e comparação de modelos;
E) Uso de analogias e de metáforas.
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QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que corresponde a divisão
Organizacional, dentro do campo a Psicologia
Organizacional:

QUESTÃO 32
Marque a opção que corresponde a visão de uma
organização que é vista como uma organização como
uma prisão psíquica:

A) Eficiência;
B) Foco no funcionário;
C) Seleção e treinamento;
D) Avaliação de pessoal;
E) Recursos humanos.

A) Organização burocrática;
B) As pessoas caem nas armadilhas de seu próprio
pensamento;
C) Sua essência repousa num processo de dominação;
D) Importância do processamento de informações;
E) Realidades socialmente construídas.

QUESTÃO 29
Assinale a opção que corresponde em “monitorar
pessoas” dentro da moderna gestão de pessoas:
A) Como saber o que fazem e o que são;
B) Como recompensar as pessoas;
C) O que as pessoas deverão saber;
D) Quem deve trabalhar na organização;
E) Como manter as pessoas no trabalho.
QUESTÃO 30
Qual característica que um profissional ou estagiário em
Psicologia Organizacional deve ter, que envolve um
aprimoramento
contínuo
das
habilidades
de
conhecimento?

QUESTÃO 33
Com relação aos testes psicométricos assinale a
alternativa que corresponde as propriedades nos níveis
de mensuração da escala De Razão:
A) Classifica e atribui números;
B) Dispõe em uma escala com intervalos iguais;
C) Dispõe em uma escala de grandeza;
D) Estabelece um ponto zero verdadeiro;
E) Dispões em uma escala ordinal.
QUESTÃO 34
Assinale a alternativa que não se enquadra nos principais
tipos de grupos de referência das normas de testagem:

A) Competência;
B) Responsabilidade;
C) Lealdade;
D) Proatividade;
E) Compreensão.

A) Normas nacionais;
B) Grupos de controle;
C) Normas do usuário;
D) Normas locais;
E) Grupos de conveniência.

QUESTÃO 31
Assinale a opção correta que diz respeito ao conceito de
Função, dentro do âmbito da psicologia organizacional:

QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que não corresponde aos métodos
de determinação de fidedignidade na testagem
psicológica:

A) Unidade básica da estrutura organizacional;
B) Passagem do empregado em efetivo exercício de uma
classe salarial para outra;
C) Conjunto de níveis salariais;
D) Trajetória de desenvolvimento profissional;
E) Nome dado a um conjunto de atribuições.

A) Consistência externa;
B) Teste-reteste;
C) Interavaliadores;
D) Consistência interna;
E) Forma alternada.
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QUESTÃO 36
Com relação aos objetivos de uma avaliação psicológica
clínica, assinale a opção que corresponde a classificação
nosológica:
A) São investigadas irregularidades ou inconsistências do
quadro sintomático;
B) Determina o curso provável do caso;
C) Hipóteses iniciais são testadas, tomando como
referência critérios diagnósticos;
D) Procura identificar os problemas precocemente;
E) Fornece subsídios para questões relacionadas com
“insanidade”.
QUESTÃO 37
Com relação as ilusões perceptivas, assinale a opção que
corresponde as causas das catatimias:
A) Influência exercida pela afetividade na percepção;
B) Alterações da consciência nos estados de obnubilação
da consciência;
C) Limitações naturais dos órgãos dos sentidos;
D) Peculiaridades do sistema de refração;
E) Erros de julgamento auto ou heteroinduzidos.
QUESTÃO 38
Assinale a opção que corresponde a Disartria, nos
quadros patológicos da linguagem falada:
A) Perda da capacidade de compreender as palavras;
B) Incapacidade de compreender os símbolos verbais;
C) Dificuldade de articular palavras;
D) Defeito da fala que resulta em alteração da sonoridade
das palavras;
E) Quando a linguagem resulta defeituosa, sem que haja
lesão central.
QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que corresponde ao estágio de
Determinação, no processo de mudança comportamental
na entrevista motivacional:
A) Estágio em que os clientes estão conscientes de que
existe um problema;
B) Estágio em que não há intenção de mudança;
C) O cliente escolhe uma estratégia de mudança e o
persegue;
D) Estágio onde se trabalha a prevenção e recaída;
E) Estágio que combina a intenção e conduta.

QUESTÃO 40
Assinale a opção correta sobre a Validade de face, com
relação aos testes psicológicos:
A) Não é determinada estatisticamente, mas resulta do
julgamento de diferentes pessoas;
B) Validade que é calculada com base em medidas já
existentes na época do teste;
C) Verifica se a medida não está relacionada
indevidamente com indicadores de constructos
distintos;
D) Não se refere ao que o teste mede realmente, mas ao
que o teste mede aparentemente;
E) Desenvolvida para identificar traços psicológicos
comuns em uma bateria de testes.
QUESTÃO 41
Assinale a alternativa que possui perspectivas de
pesquisa em psicologia que enfatizam fatores externos:
A) Perspectiva biológica e comportamental;
B) Perspectiva sociocultural e cognitiva;
C) Perspectiva comportamental e sociocultural;
D) Perspectiva comportamental e biológica;
E) Perspectiva biológica e cognitiva.
QUESTÃO 42
No processo de aprendizagem por condicionamento
clássico, quando o estímulo comida é apresentado ao
cachorro e este saliva como resposta, estamos nos
referindo respectivamente a:
A) Estímulo condicionado e resposta condicionada;
B) Estímulo condicionado e resposta incondicionada;
C) Estímulo incondicionado e resposta condicionada;
D) Estímulo condicionado e resposta operante;
E) Estímulo incondicionado e resposta incondicionada.
QUESTÃO 43
Na perspectiva da aprendizagem segundo a Teoria Sócio
Cognitiva, assinale ao item que corresponde as
Experiências Vicárias:
A) Diz respeito aos modelos sociais;
B) Diz respeito as experiências diretas;
C) Diz respeito aos fatores emocionais;
D) Diz respeito aos fatores fisiológicos;
E) Diz respeito a persuasão social.
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QUESTÃO 44
Quando um garoto passa a estudar mais para evitar um
castigo como consequência, estamos nos referindo ao
procedimento de controle de comportamento baseado
em:

QUESTÃO 48
No desenvolvimento da personalidade segundo a
psicanálise o sujeito lança mão de mecanismos de defesa,
nesse sentido assinale a alternativa que corresponde ao
mecanismo de formação reativa:

A) Punição;
B) Reforço negativo;
C) Fuga;
D) Reforço positivo;
E) Extinção.

A) Reverter a um comportamento imaturo, de um estágio
anterior de desenvolvimento;
B) Agir exatamente ao contrário dos seus impulsos
inaceitáveis;
C) Colocar, sem saber, uma lembrança ou um
pensamento desagradável no inconsciente;
D) Criar falsas desculpas para os seus sentimentos,
pensamentos, ou comportamentos inaceitáveis;
E) Substituir impulsos socialmente inaceitáveis por
comportamentos socialmente aceitáveis.

QUESTÃO 45
Com relação a linguagem na criança, assinale a alternativa
correta que define o conceito de holófrase:
A) Repetição rítmica de várias sílabas;
B) Uma palavra usada por um bebê para expressar uma
ideia completa;
C) Uso de frases de duas palavras constituídas,
principalmente, por substantivos e verbos;
D) Incapacidade de aplicar uma palavra recentemente
aprendida a objetos que estão incluídos no seu
significado;
E) Aplicação de uma palavra recentemente aprendida a
objetos que não estão incluídos no seu significado.

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa que corresponde a base da
hierarquia de necessidades de Maslow:
A) Necessidades de estima;
B) Necessidade de autorrealização;
C) Necessidades fisiológicas;
D) Necessidades de segurança;
E) Necessidade de pertencimento.

QUESTÃO 46
No processo de aprendizagem, segundo Piaget, os
esquemas referem-se a:

QUESTÃO 50
Assinale a alternativa que corresponde ao processo de
desindividuação na perspectiva da psicologia social:

A) Interpretação de novas experiências em termos dos
esquemas existentes;
B) Seria a modificação dos esquemas existentes a fim de
que se ajustem as novas experiências;
C) Incapacidade de distinguir as próprias percepções;
D) Estruturas que nos permitem organizar e interpretar as
informações sobre o nosso mundo;
E) Perspectiva que situa a criança no centro de seu
mundo.

A) Fortalecimento da opinião dominante no grupo a
respeito de um assunto depois que o grupo discutiu
aquele tema;
B) Um modo de pensamento de grupo que prejudica a
tomada de decisão;
C) A probabilidade de uma pessoa a em uma ajudar em
uma emergência é maior quando não existem outros
espectadores do que quando existem muitos;
D) Facilitação de uma resposta dominante em uma tarefa
dominante devido a excitação social;
E) Perda de autoconsciência e do autocontrole em uma
situação de grupo que estimula excitação e
anonimidade.

QUESTÃO 47
Assinale a alternativa correta com relação ao
desenvolvimento moral, que diz respeito ao Estágio 2 de
Kohlberg:
A) Orientação para a recompensa;
B) Orientação para a punição;
C) Orientação para o contrato social;
D) Orientação para princípios éticos universais;
E) Orientação para a lei e a ordem.
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