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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
Leia atentamente, e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das
normas que regem este Concurso Público.
1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1
(uma) a resposta correta.
3. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos do início da mesma. Em
nenhuma hipótese será permitido levar o Caderno de Provas.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante
da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. Você deve assinar o cartão-resposta,
6. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as suas respostas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de
números 01 a 10.
Passamos a rotina nos defendendo,
preocupados com as nossas feridas, atacando
qualquer julgamento dos nossos defeitos. Só
estaremos amando quando temos medo de machucar
mais do que todo o nosso esforço de nos blindai'.
Quando a dor do outro é maior do que a nossa.
Quando a nossa felicidade depende do outro também
não ficar triste.
E o zelo, esta palavra poderosa que une amor
e cuidado, que concilia fé e atenção extremada.
Enquanto você não se importar com o sofrimento de
alguém não conheceu verdadeiramente o amor. E
apenas egoísmo ou carência ou vontade de ser
amado. Amor é quando você se arrepende de uma
grosseria e de uma expressão torta em segundos,
você corre para tentar se retratar antes que a sua
companhia chore. E o reflexo paterno e materno de
colher a criança que caiu no chão, colocar no colo e
dizer que não foi nada.
Trata-se de um pessoa tão especial, tão rara,
tão fundamental que medirá os gestos e revisará os
ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que
confia em segredo, não dá chance para mentiras e
ambiguidades. Não há diferença de postura dentro e
fora de casa. Protege com o gesto e com a escrita. É
o mesmo na realidade e na virtualidade, sozinho ou
em família. A declaração de amor etemo feita no
quarto é repetida no Facebook, para ninguém
duvidar de que seu coração mora em um único
nome. Não há infidelidade de pensamento,--------a
lealdade vem antes forrar a intimidade.
Quem protege excessivamente a privacidade
tem vida dupla. Senhas são locais secretos de flertes.
Se não há nada para esconder não esconda sob a
desculpa da discrição. Zelo mesmo é não ocultar o
que quer para os demais daquilo que prova a dois. E
o que a gente realiza quando o outro não está vendo,
é o que a gente fala quando o outro não está
ouvindo.
Zelo para jamais ferir quem você gosta,
jamais decepcionar, jamais maltratar. Trocar a
intolerância do orgulho pela generosidade da
admiração, preservando a alegria de ter sido
escolhido por quem você escolheu. Zelo é envolver
o cristal da voz em algodão, o vidro das atitudes em
plástico-bolha, a devoção em papel.

Questão 01. Sobre o discurso de base utilizado pelo
texto, é possível afirmar que predomina o discurso:
(A) Descritivo.
(B) Narrativo.
(C) Dissertativo.
(D) Disjuntivo.
(E) Fragmentado.

Questão 02. Assinale a alternativa em que todas as
palavras apresentam o número de letras equivalente
ao número de fonemas.
(A) Passamos - rotina - defendendo.
(B) Quando - nosso - depende.
(C) Poderosa - caiu - declaração.
(D) Infidelidade - coração - esconderijos.
(E) Forrar - discrição —mesmo.

Questão 03. São acentuadas pela mesma regra as
palavras da alternativa:
(A) Só - fé - revisará.
(B) E —você - ímpeto.
(C) Plástico - único - medirá.
(D) Família - carência - intolerância.
(E) Há —egoísmo —Fabrício.

Questão 04. Assinale a alternativa em que a retirada
do acento gráfico forma outra palavra existente na
norma culta da língua portuguesa.
(A) Há.
(B) Carência.
(C) Único.
(D) Medirá.
(E) Plástico.

Questão 05. Em “Passamos a rotina nos defendendo
(...)”, o sujeito se classifica como:
(A) Desinencial.
(B) Indeterminado.
(C) Composto.
(D) Oracional.
(E) Inexistente.

(CARPINEJAR, Fabrício. O Globo.
Acesso em 02 de fevereiro de 2016. Adaptado).
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Leia o fragmento a seguir para responder às
questões de números 06 a 09.
Trata-se de um pessoa tão especial, tão rara, tão
fundamental que medirá os gestos e revisará os
ímpetos. Faz questão de expor publicamente o que
confia em segredo, não dá chance para mentiras e
ambiguidades.
Questão 06. Os verbos sublinhados no fragmento
estão conjugados no:
(A) Futuro do presente do modo indicativo.
(B) Futuro do pretérito do modo indicativo.
(C) Futuro do modo subjuntivo.
(D) Pretérito perfeito do modo indicativo.
(E) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo.
Questão 07. A conjunção “que” em itálico e negrito
dá ideia de:
(A) Consequência.
(B) Concessão.
(C) Oposição.
(D) Explicação.
(E) Conclusão.

Questão 08. A palavra “se” sublinhada e em negrito
se classifica como:
(A) Partícula apassivadora.
(B) índice de indeterminação do sujeito.
(C) Pronome reflexivo.
(D) Parte integrante do verbo.
(E) Pronome oblíquo tônico.
Questão 09. Em “medirá”, o fragmento em
destaque se classifica como:
(A) Desinência número-pessoal.
(B) Desinência modo-temporal.
(C) Vogal temática.
(D) Tema.
(E) Radical.
Questão 10. Assinale a alternativa que preenche
corretamente a linha pontilhada do texto.
(A) Porque.
(B) Porquê.
(C) Por quê.
(D) Por que.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

INFORMÁTICA
Questão 11. A extensão padrão dos arquivos
gravados pelos programas Microsoft Word 2013,
Microsoft Excel 2013 e do Bloco de Notas são,
respectivamente:
(A) txt, docx e xlsx.
(B) txt, xlsx e docx.
(C) xlsx, docx e txt.
(D) docx, txt e xlsx.
(E) docx, xlsx e txt.

Questão 12. No sistema operacional Windows 7, em
português, o programa que permite verificar quais
são os processos em execução é:
(A) Windows Explorer.
(B) Bloco de Notas.
(C) Paint.
(D) Windows Media Player.
(E) Gerenciador de Tarefas.

Questão 13. No sistema operacional Windows 7, em
português, os atalhos CTRL + C, CTRL X e CTRL
+ V, correspondem, respectivamente:
(A) Copiar, recortar e colar.
(B) Copiar, colar e recortar.
(C) Colar, recortar e copiar.
(D) Colar, copiar e recortar.
(E) Recortar, copiar e colar.

Questão 14. Considere uma planilha do Microsoft
Excel 2013, em português, conforme a imagem
abaixo. Assinale dentre as alternativas a que
expressa a fórmula correta inserida na célula C l:

B

A

C

1

10

40

4

2

20

50

5

(A) =B2/C2.
(B) =(A2*A1)/B1.
(C) =(A2*B2)/10.
(D) =(Bl/A2)+2.
(E) =(Al+Bl+A2+B2)/24.

Questão 15. Assinale a alternativa que apresenta
dois equipamentos que conectados a um computador
são caracterizados como periféricos de saída de
dados:
(A) Teclado e mouse.
(B) Monitor e teclado.
(C) Impressora e teclado.
(D) Impressora e monitor.
(E) Monitor e mouse.
LEGISLAÇÃO
Questão 16. De acordo com a Constituição Federal,
o fato de o Brasil ter suas leis aplicadas somente na
sua área geográfica está relacionado ao princípio
da(o):
(A) Territorialidade.
(B) Publicidade.
(C) Legalidade.
(D) Pluralismo político.
(E) Moralidade.

Questão 19. De acordo com a Constituição Federal,
o Tribunal do Júri tem assegurado o direito de:
(A) Sigilo das votações.
(B) O juiz decidir por eles.
(C) Votos abertos.
(D) Competência para crimes comuns.
(E) Competência para crimes culposos contra vida.

Questão 20. De acordo com a Constituição Federal,
assinale a opção correta em relação a extradição de
estrangeiro.
(A) Nunca ocorrerá extradição.
(B) Somente ocorrerá extradição em casos de crimes
dolosos.
(C) Não será concedida extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião.
(D) A extradição independe de tratados
internacionais.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

Questão 21. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, de que forma são eleitos os Vereadores?
no Brasil pode ter eutanásia?
(A) Sim, em casos de risco de vida
(B) Sim, em casos de 5 anos de estado vegetativo.
(C) Não.
(D) Sim, em casos de 10 anos de estado vegetativo.
(E) Sim, em casos de 15 anos de estado vegetativo.

Questão 18. De acordo com a Constituição Federal,
analise a afirmação abaixo:
“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, (Primeira parte)
assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.
(Segunda parte) .”
(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) Está totalmente correta.
(D) Está totalmente errada.
(E) A primeira parte está errada a segunda parte está
correta.

(A) Por eleição direta.
(B) De forma diferente da eleição de Prefeito.
(C) Por eleição indireta.
(D) Por plebiscito.
(E) Por ação civil pública.

Questão 22. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, é competência privativa do Município,
exceto:
(A) Legislar sobre registro de marcas e sinais no
Município.
(B) Legislar sobre o estabelecimento de penalidades,
dispondo sobre a competência das autoridades com
o poder de aplicá-las, por infrações às leis e
regulamentos municipais.
(C) Legislar sobre a apreensão e depósito de
semoventes, mercadorias e móveis em geral, no caso
de transgressão de leis e demais atos municipais,
bem como sobre a forma e condições de venda das
coisas e bens apreendidos.
(D) Fiscalizar a produção, a conservação, o
comércio e o transporte dos gêneros alimentícios
destinados ao abastecimento público.
(E) Legislar sobre serviços públicos de sua
competência, sujeitos a delegação.
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Questão 23. De acordo com a Lei Orgânica do
Município, analise a expressão abaixo:
“O município poderá cobrar tributos (Primeira
parte) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a Lei que os instituiu ou aumentou.
(Segunda parte)
(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) Está totalmente correta.
(D) Está totalmente errada.
(E) A primeira parte está errada a segunda parte está
correta.

Questão 24. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Municipais, assinale a alternativa correta:
(A) Os cargos públicos serão de provimento efetivo
ou em comissão.
(B) Os cargos públicos serão somente de comissão.
(C) Os cargos públicos serão somente de provimento
efetivo.
(D) Os cargos públicos serão somente para
servidores públicos.
(E) Os cargos públicos podem também ser privados.

Questão 25. De acordo com o Regime Jurídico dos
Servidores Municipais, contar-se-á apenas para
efeito de aposentadoria e disponibilidade alguns
períodos, exceto:
(A) De serviço público federal.
(B) De serviço público municipal.
(C) Não é contado o período de serviço público
prestado às suas autarquias.
(D) De licença para tratamento de saúde, inclusive
por acidente em serviço ou moléstia profissional.
(E) Licença para tratamento de saúde de pessoa de
família, quando remunerada.

Questão 27. O município de Portão limita-se ao
norte e nordeste com as cidades de São José do
Hortênsio e Lindolfo Collor, respectivamente. Ao
sul, faz limite com Sapucaia do Sul e ao sudeste com
Nova Santa Rita. A leste divide fronteiras com
Estância Velha e São Leopoldo e, a oeste com:
(A) São Sebastião do Caí e Capela de Santana.
(B) São Valentin e São Borja.
(C) Santa Maria e Silveira Martins.
(D) São Borja e Santa Maria.
(E) São Sepé e São Valentin.
Questão 28. A dengue pode ser transmitida por duas
espécies. Dentre elas uma que pica durante o dia e à
noite. Os transmissores de dengue, proliferam-se
dentro ou nas proximidades de habitações, e em
recipientes onde se acumula água limpa (vasos de
plantas, pneus velhos, cisternas etc.). Qual é esta
espécie?
(A) Aedes aegypti.
(B) Chikungunya.
(C) Zika mosquito.
(D) Pulgões.
(E) Cupins.
Questão 29. A data 17 de dezembro de,2011, marca
o primeiro aniversário do movimento que ficou
conhecido como Primavera Árabe que é uma onda
de revoltas que se espalhou pelo Oriente Médio e
norte da África. Em outubro de 2011, o ditador
Muamar Kadafi foi morto por opositores que
travaram, ao longo de meses, uma violenta guerra
civil. Com base nessas informações, onde ocorreu a
Primavera Árabe?
(A) No Egito.
(B) Na Líbia.
(C) Na Tunísia.
(D) No Marrocos.
(E) Na Nigéria.

ATUALIDADES/ CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 26. O município de Portão teve início em
terras do antigo município de:
(A) Alegrete.
(B) Santa Maria.
(C) Porto Alegre.
(D) Uruguaiana.
(E) Torres.

Questão 30. Atualmente se fala muito sobre a
Petrobrás nos jornais do Brasil e do Mundo devido
aos escândalos de corrupção. O Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobrás) é uma empresa de capital aberto
(sociedade anônima), cujo acionista majoritário é:
(A) O Governo do Estado do Rio de Janeiro.
(B) Eike Batista.
(C) Graça Foster.
(D) A União.
(E) O Distrito Federal.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31. Ana está à procura de um emprego e
marcou quatro entrevistas em empresas de sua
cidade, as quais ela desejaria trabalhar. Caso Ana
desejasse avaliar a cultura de cada organização antes
de realizar as entrevistas, ela podería:
(A) Conhecer as pessoas que trabalham na
organização, como as mesmas se relacionam entre si
e lidam com conflitos.
(B) Verificar se os colaboradores estão satisfeitos
em relação à remuneração e aos benefícios que a
empresa oferece.
(C) Analisar o grau de relacionamento entre
colaboradores e seus chefes.
(D) Buscar conhecer e estudar a história da empresa,
bem como seus valores, o papel dos fundadores e
suas crenças.
(E) Conhecer a percepção dos colaboradores em
relação aos aspectos que influenciam o seu bemestar, os quais irão influenciar diretamente no seu
desempenho e nos resultados da organização.

II. O psicólogo deve informar, a quem solicitar, os
resultados decorrentes da prestação de serviços
psicológicos, transmitindo somente o que for
necessário para a tomada de decisões que afetem o
usuário ou beneficiário.
III. O psicólogo deve prestar serviços psicológicos
de qualidade, em condições de trabalho dignas e
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando
princípios,
conhecimentos
e
técnicas
reconhecidamente fundamentados na ciência
psicológica, na ética e na legislação profissional.
Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Apenas I e III.
(E) I, II e III.

Questão 34. Segundo o Código de Ética, ao
psicólogo é vedado:

Questão
32.
Vygotsky
compreendia
o
desenvolvimento humano como um processo
resultante de transformações genéticas alicerçadas
pelo contexto sociocultural, a partir de uma
plataforma biológica. Para ele, a apreensão do
desenvolvimento só pode ocorrer na compreensão
da unidade complexa entre os processos biológico e
cultural, na sequência da história individual. Ao
abordar de forma crítica a ideia que se fazia, até
então, do desenvolvimento psíquico, foi inovador e
pôde discutir problemas teóricos fundamentais. Sua
visão ampla lhe permitiu elaborar importantes
categorias para a explicação do processo de
desenvolvimento, dentre elas a categoria:

I. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações
nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais,
atuais ou anteriores, possam aretar a qualidade do
trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos
resultados da avaliação.
II. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou
terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação
que possa interferir negativamente nos objetivos do
serviço prestado.
III. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre
que, por motivos justificáveis, não puderem ser
continuados pelo profissional que os assumiu
inicialmente, fornecendo ao seu substituto as
informações necessárias à continuidade do trabalho.

(A) Exteriorização, relativa à intersubjetividade e à
subjetividade.
(B) Intemalização, relativa à intersubjetividade.
(C) Exteriorização, relativa à subjetividade.
(D) Intemalização, relativa à subjetividade.
(E) Exteriorização e intemalização, relativas à
subjetividade.

Está(ão) correta(s):

Questão 33. A partir do Código de Ética do
Psicólogo, analise as assertivas a seguir:
I. O Código de Ética Profissional do Psicólogo
afirma: “O psicólogo baseará o seu trabalho no
respeito e na promoção da liberdade, da dignidade,
da igualdade e da integridade do ser humano,
apoiado nos valores que embasam a Declaração
Universal dos Direitos Humanos”.

(A) Apenas I.
(B) Apenas III.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas I e III
(E) I, II e III.

Questão 35. A Psicologia escolar/educacional
estuda os processos educativos com uma tríplice
finalidade (Coll, 1999):
I. Contribuir para a elaboração de uma teoria que
permita compreender e explicar esses processos.
II. Ajudar na elaboração de procedimentos,
estratégias e modelos de planejamento e de
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intervenção que permitam orientar os processos
educativos em uma determinada direção.
III. Contribuir para o estabelecimento de práticas
educativas mais eficazes.
Está (ão) correta (s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas III.
(D) Nenhuma das alternativas está correta.
(E) I, II e III.

Questão 36. Os sinais clínicos de ansiedade,
angústia, sentimento culposo sem uma causa
definida, baixa autoestima e desinteresse, falta de
vontade e indecisão, intolerância a perdas e
frustrações, submissão ao julgamento dos outros,
entre outros, são sintomas de:
(A) Depressão.
(B) Transtorno Obsessivo Compulsivo —TOC.
(C) Autismo.
(D) Estado maníaco.
(E) Esquizofrenia.
Questão 37. A respeito dos sintomas dos transtornos
de personalidade, considere as seguintes afirmativas:
1. O Antissocial têm como principais sintomas,
irresponsabilidade
e
desrespeito
por
normas/regras/obrigações sociais, e também
incapacidade de sentir culpa e de aprender com as
punições.
2. O dependente tem sensação persistente de
desamparo, incompetência e falta de vigor, e
também facilidade em tomar decisões.
3. O obsessivo-compulsivo tem traços de
desconfiança devido à interpretação distorcida da
realidade e, com isso, atuações desproporcionais e
hostis.
4. O Borderline tem reações inadequadas à idéia de
abandono com freqíientes ameaças de suicídio e atos
de automutilação. Também mantém relacionamentos
instáveis com crises emocionais repetidas.
Estão corretas apenas:
(A) 1, 2 e 4.
(B) 1, 2 e 3.
(C) 1 e 2.
(D) 1 e 3.
(E) 1 e 4.

Questão 38. O movimento ______ se articula em
tomo de algumas idéias básicas, sendo a mais
importante delas a de que “o todo é diferente da
soma de suas partes”. Em outras palavras, a
qualidade do todo não é apenas mais um elemento
do conjunto, e a partir das qualidades desse todo
pode-se determinar as características das partes.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do fragmento acima:
(A) Behaviorista.
(B) Humanista.
(C) Gestaltista.
(D) Psicanalítico.
(E) Associacionista.

Questão 39. Assinale a alternativa que denomina o
psicólogo que fundou a psicologia analítica, propôs
e desenvolveu os conceitos da personalidade
extrovertida e introvertida, arquétipos e inconsciente
coletivo.
(A) Jean Piaget.
(B) Carl Gustav Jung.
(C) Abraham Maslow.
(D) Sigmund Freud.
(E) Carl Rogers.

Questão 40. Relacione as idéias descritas na
primeira coluna com os seus respectivos autores na
segunda coluna.
( ) E muito influenciado pela linguística e diz que o
inconsciente é estruturado pela linguagem. A
unidade fundamental da linguagem é o signo
(imagem acústica da palavra) o qual se constitui
como significante e pelo conceito que é o
significado. A metáfora e a metonímia seriam,
então, a linguagem do inconsciente.
( ) Desenvolveu a teoria do falso self. Nesta, devido
a falhas ambientais, a criança se submete às
exigências dos pais e não desenvolve seu self
verdadeiro vivenciando uma vida “como se”.
( ) Enfatiza que o psicanalista deve ter um estado de
mente sem memória e sem desejo. Deve ter uma
capacidade negativa, que seriam sentimentos
negativos de estar numa condição de não saber, de
ignorância que o propicie a chegar a um
conhecimento sem preconceitos.
( ) A criança é um perverso polimorfo.
1. Freud.

-------------------------------------------------- r

2. WilfredBion.
3. Lacan.
4. Winnicott.
Assinale a alternativa que contém a sequência
correta:
(A) 3, 4, 2,1.
(B) 3, 2, 4,1.
(C) 2 ,3 ,4 , 1.
(D) 1,4, 2,3.
(E) 4, 1,3,2.

Questão 41. A __________ é considerada pela
psicopatologia como um tipo de sofrimento psíquico
grave, caracterizado principalmente pela alteração
no contato com a realidade (psicose). E um
transtorno psíquico severo caracterizado por dois ou
mais dentre o seguinte conjunto de sintomas por
pelo menos um mês: alucinações visuais,
sinestésicas
ou
auditivas,
delírios,
fala
desorganizada (incompreensível), catatonia ou/e
sintomas deoressivos.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna do fragmento acima:
(A) Depressão.
(B) Bipolaridade.
(C) Fobia Social.
(D) Esquizofrenia.
(E) Ehpocondria.
Questão 42. A década de 1950 teria sido bastante
fértil à elaboração de teorizações sobre a motivação.
A despeito da existência hoje de explicações
consideradas mais modernas, essas teorias ainda
mantêm sua relevância, não só porque serviram de
fundamento para a construção das atuais teorias,
mas também porque ainda são atualmente utilizadas
no campo organizacional para explicar a motivação
dos trabalhadores. Em 1943, foi publicada a Teoria
das Necessidades Humanas. Baseando-se em sua
experiência clínica, o autor apontou que as
necessidades humanas teriam origem biológica e
obedeceríam a uma determinada hierarquia. As
primeiras seriam as necessidades fisiológicas e as de
segurança, ligadas à sobrevivência do indivíduo e da
espécie.
No fragmento acima estamos falando de qual autor?
(A) Claylton Alderfer.
(B) David McClelland.

(C) Abraham Maslow.
(D) Douglas McGregor.
(E) Herzberger.
Questão 43. A Síndrome de Bumout tem como
principal diagnóstico:
(A) Um estado de esgotamento físico e mental cuja
causa está intimamente ligada à vida profissional.
(B) Alterações psicofisiológicas, em situações de
medo ou de imensa felicidade.
(C) Incapacidade de lembrar-se de informações
pessoais importantes, geralmente de natureza
traumática ou estressante que não pode ser explicada
como esquecimento comum.
(D) Exposição a um evento traumático que a pessoa
vivenciou.
(E) Caracteriza-se por um sentimento persistente e
recorrente de se tornar estranho a si mesmo, de ser
um espectador da própria vida.

Questão 44.
psicólogos:

São

deveres

fundamentais

dos

Fornecer, a quem ue d u e n o , n a presiaçãu de
serviços psicológicos, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo
profissional.
II. Informar, a quem de direito, os resultados
decorrentes da prestação de serviços psicológicos,
transmitindo somente o que for necessário para a
tomada de decisões que afetem o usuário ou
beneficiário.
III. Zelar para que a comercialização, aquisição,
doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação
do material privativo do psicólogo sejam feitas
conforme os princípios deste Código.
i.

Está(ão) correta(s):
(A) Apenas I.
(B) Apenas II.
(C) Apenas II e III.
(D) I, II e III.
(E) Nenhuma das afirmativas.

Questão 45. Analise as assertivas a seguir e julgue
V para verdadeiro e F para falso.
( ) Distúrbio de personalidade antissocial também
conhecido como psicopatia, sociopatia ou distúrbio
de personalidade dissociativa. Manifestado por um
padrão geral de desconsideração ou violação dos
8

direitos dos outros, o que começa na infância ou na
pré-adolescência e continua até a fase adulta.
( ) Distúrbio de personalidade narcísica
caracterizado por sentimentos de grandeza,
necessidade de admiração e falta de empatia, com
crise no início da fase adulta e presente em uma
variedade de contextos.
( ) Distúrbio de personalidade paranoica
caracterizado por uma preocupação desordenada em
ser desaprovado, rejeitado socialmente ou criticado.
O indivíduo sofre com sentimentos crônicos de
inadequação e é hipersensível a avaliações negativas
de outros.
A sequência correta é:
(A) V; V; V.
(B) F; F; F.
(C) V; F; F.
(D) V; F; V.
(E) V; V; F.

Questão 46. Mariana tem 28 anos de idade, e a
partir da adolescência, apresenta alguns problemas
pessoais e também em seus relacionamentos,
reduzindo muito as suas relações sociais e tomando
a sua vida em família muito difícil. Dentre tantos
comportamentos.problemàticos, alguns se destacam,
entre eles o comportamento sedutor e a troca
constante de parceiros, as crises de raiva
desproporcionais aos fatos, a instabilidade
emocional, o uso de substâncias ilícitas, a
desvalorização das pessoas que não correspondem
as suas expectativas e também a automutilação.
A partir desse quadro hipotético, pode-se concluir
que Mariana apresenta um transtorno de
personalidade do tipo:
(A) Agorafobia.
(B) Paranóide.
(C) Borderline.
(D) Dependente.
(E) Antissocial.

significativamente distorcida da fomia e do tamanho
do próprio corpo.
II. A Bulimia Nervosa é evidenciada por episódios
de comer excessivamente e métodos inapropriados
de compensar tais episódios, para evitar adquirir
peso.
III. A Dissonia é uma anormalidade na quantidade,
qualidade ou duração do sono. Consequentemente,
distúrbios como insônia principal, excesso de sono e
narcolepsia devem ser incluídos.
IV. A Parassonia é caracterizada por eventos
comportamentais
ou
fisiológicos
anormais,
ocorrendo juntamente com sono, estágios
específicos do sono ou transição entre o sono e o
despertar. Além desses distúrbios, devem ser
incluídos sonambulismo, terror noturno e pesadelos.
Está(ao) correta(s):
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, II e III.
(D) Nenhuma das alternativas.
(E) I, II e III.

Questão 48. A Psicologia educacional ou psicologia
da
educação
estuda
o
processo
de
ensino/aprendizagem em diversas vertentes: os
mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos,
a eficiência e eficácia das táticas e estratégias
educacionais; bem como o estudo do funcionamento
da própria instituição escolar enquanto organização.
A partir disso, a psicologia educacional é
considerada um ramo da psicologia:
(A) Social.
(B) Aplicada.
(C) Experimental.
(D) Clínica.
(E) Jurídica.

Questão 47. Considerando os distúrbios alimentares
e os distúrbios do sono, analise as assertivas a
seguir:

Questão 49. O ser humano vive uma série
infindável de frustrações e conflitos que geram
ansiedade. Para fugir à ansiedade são criados pelo
Ego uma série de mecanismos de defesa.
Considerado o exposto, relacione os mecanismos de
defesa e os sintomas característicos, numerando a
segunda coluna de acordo com a primeira:

I. A Anorexia Nervosa é caracterizada pela recusa a
manter um peso corporal mínimo igual ou superior
ao mínimo nonnal adequado à idade e altura, pelo
medo intenso de adquirir peso, e percepção

1. Fantasia.
2. Negação.
3 . Repressão.
4. Formação Reativa.
7

( ) As pessoas excluem da consciências motivos,
idéias, conflitos, lembranças que geram ansiedade,
sem esforço deliberado.
( ) As pessoas ignoram ou recusam-se a reconhecer
a existência de aspectos desagradáveis em suas
experiências, apesar de estarem cientes dos fatos.
Envolve a autodissimulação.
( ) Quando as pessoas escondem um motivo,
emoção, atitude ou uma característica pessoal
própria, expressando o oposto, para evitar a
ansiedade do confronto com aspectos pessoais
indesejados.
( ) As pessoas fogem à ansiedade, imaginando
aquilo que poderia ter acontecido ou o que pode
acontecer.
A sequência correta é:
(A) 1,2, 4,3.
(B) 2, 1,3,4.
(C) 4,3, 1,2.
(D) 2, 1,4,3.
(E) 1,2, 3, 4.

Questão 50. __________é um ramo da psicologia
que estuda como as pessoas pensam, influenciam e
se relacionam umas com as outras. Surgiu no século
XX como uma- área de atuação da psicologia para
estabelecer uma ponte entre a psicologia e as
ciências sociais (sociologia, antropologia, geografia,
história,
ciência
política).
Sua
formação
acompanhou os movimentos ideológicos e conflitos
do século, a ascensão do nazifascismo, as grandes
guerras, a luta do capitalismo contra o socialismo,
entre outros. Quanto ao objeto de estudo, a
_______________procura explicar os sentimentos,
pensamentos e comportamentos do indivíduo na
presença real ou imaginada de outras pessoas.
A partir do fragmento acima, estamos falando da:
(A) Psicologia Jurídica.
(B) Psicologia Social.
(C) Psicologia Clínica.
(D) Psicologia do esporte.
(E) Psicologia Hospitalar.
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