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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 
CARGO 

 

 

PSICÓLOGO 

CAPS 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ 

             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações  

veiculadas  pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais  contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 
 
(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 
(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 
não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 
(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 
verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 
 
AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 
constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 
Nela está implícita a ideia de que 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 
último. 

(B) A personagem da primeira fala apresenta 
semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 

sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 

15) Constitui uma afirmação correta sobre os 
elementos linguísticos do texto a indicada em 

 
(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 

verbo-nominal. 
(B) O plural de caráter é caráteres. 
(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 
(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 

de verbo transitivo indireto. 
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16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Distúrbios alimentares podem ser tratados e 
envolvem padrões anormais de ingestão de 
alimentos, juntamente com a preocupação 
excessiva com a imagem corporal e o controle 
de peso. Os primeiros sinais de advertência da 
anorexia nervosa, mais freqüente nas 

adolescentes do sexo feminino, de acordo com 
Papalia e outros (2006), incluem:  

 
(A) fazer regimes secretos de forma determinada, 

insatisfação mesmo após a perda de peso, 
estabelecimento de novas metas de perda de 
peso depois de atingir o peso inicialmente 
desejado, excesso de exercícios e interrupção 

da menstruação regular;  
(B) perder o sono, evitar comparecer a festas em 

que pessoas desconhecidas tenham 
oportunidade de avaliá-las, preferir atividades 
solitárias como nadar e correr, baixa do 
rendimento escolar;  

(C) insatisfação com o peso, mesmo sendo 

considerada magra por outros, obsessiva 
preocupação com o corpo, recusa de novos 
círculos de relação, preguiça e horror à 
escola;  

(D) interrupção da menstruação regular, fazer 
regimes secretos de forma determinada, 
perda de sono, preferência por atividades 

noturnas;  
 
22) A influência social é o ato de levar uma 

pessoa ou um grupo de pessoas a fazer algo 
que, a princípio, desconheciam e/ou não 
tinham em mente. Acerca deste tema, , 

assinale Falso (F) ou Verdadeiro (V). 

 
I. A sociedade e a cultura em que fomos criados 

influenciam-nos desde o momento de nosso 
nascimento até a morte. 

II. A conformidade implica atender a um 
comando, geralmente de alguém em posição 
de autoridade. 

III. A conformidade é a mudança no 

comportamento de alguém como resultado da 
pressão real ou imaginária do grupo. 

IV. Os grupos realizam um completo 
levantamento dos riscos aos quais podem 
estar sujeitos. 

V. Os grupos apóiam mais facilmente decisões 

arriscadas do que aquelas tomadas 
individualmente. 

 
A sequência correta 
 
(A) F F V V F. 
(B) V V V F F. 

(C) V F V F V. 
(D) F F F V V. 
 

 

 

 

 

23) A Psicologia do Desenvolvimento ocupa-se das 

mudanças de comportamento e de habilidades 

que ocorrem durante toda a vida do indivíduo, 

da sua concepção à morte. O desenvolvimento 

é considerado um processo em que certas 

habilidades aparecem e mudam de acordo 

com mecanismos específicos. Este campo 

examina mudanças através de uma ampla 

variedade de tópicos, incluindo habilidades 

motoras, habilidades em solução de 

problemas, entendimento conceitual, 

aquisição de linguagem, entendimento 

da moral e formação da identidade. Marque a 

opção que diz respeito à dimensão sócio 

emocional do desenvolvimento. 

 

(A) O crescimento do cérebro e a aprendizagem 

ocorrem porque os neurônios crescem em 

tamanho, e porque o número de axônios e 

dendritos, bem como a extensão de suas 

conexões, aumentam. 

(B) A criança pequena apresenta um nível 

cognitivo “primitivo”, sendo que seu 

crescimento intelectual progride em estágios 

distintos motivados por uma necessidade 

inata de conhecer. 

(C) No estágio pré-operacional, a linguagem 

progride de forma significativa e a criança 

começa a pensar simbolicamente, 

aumentando a intensidade de suas interações 

sociais. 

(D) Ao longo da vida, as histórias interrelacionais 

de apego do indivíduo evoluem, desde as 

primeiras relações de apego do bebê até os 

rompimentos de vínculos inerentes ao 

desenvolvimento humano. 

 

24) A memória é o que permite a aprendizagem 

pois é através da memória que os 

conhecimentos se consolidam e suas funções 

são objeto de estudo do psicólogo. Conforme 

o enunciado, apresente a alternativa correta: 

 

(A) Retenção, generalização seleção e 

reconhecimento. 

(B) Fixação, evocação, reconhecimento e 

generalização. 

(C) Fixação, retenção, evocação e 

reconhecimento. 

(D) Seleção, fixação, generalização e retenção. 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade
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25) A avaliação psicológica é um processo técnico 

e científico realizado com pessoas ou grupos 

de pessoas que, de acordo com cada área do 

conhecimento, requer metodologias 

específicas e sobre ela, é correto afirmar. 

 

(A) Na aplicação de um teste, temos uma situação 

em que o sujeito é submetido a um conjunto 

de tarefas que são definidas e executadas 

situacionalmente, ou seja, conforme o rapport 

estabelecido entre o psicólogo e o cliente. 

(B) Pressupõe a identificação das características a 

serem avaliadas para selecionar, dentre os 

testes existentes, o instrumento adequado. 

Durante a aplicação, considerando a 

neutralidade necessária à situação de 

avaliação e para não interferir no desempenho 

do indivíduo, evitará motivá-lo para a 

realização da tarefa. 

(C) Quando necessário, em função do princípio de 

adaptabilidade, o qual orienta todo processo 

avaliativo, deve-se adequar as orientações de 

aplicação, por exemplo, as instruções e o 

tempo, à especificidade de cada situação de 

testagem. 

(D) Compreende um momento de devolução da 

avaliação ao cliente, sendo que neste são 

repassados os resultados aferidos, as 

interpretações feitas e as bases que 

fundamentam tais conclusões. 

 

26) Segundo Silva e Cadeira, 1992: “Os pacientes 

com doenças psicossomáticas mostram uma 

marcante dificuldade parautilizar a linguagem 

para expressar e descrever seus sentimentos. 

Afastam as representações afetivas da mente, 

e astensões físicas não encontram caminho 

para o psíquico. Essa característica também é 

encontrada em outros pacientes,todavia é 

bastante significativa naqueles que 

apresentam essas doenças, o que a torna um 

fator de vulnerabilidade psicossomática”  

 

Aponte a alternativa que identifica corretamente 

essa característica. 

 

(A) Eutimia.  

(B) Mutismo acinético.  

(C) Alexitimia.  

(D) Embotamento discursivo.  

27) Observe a seguinte definição sobre um 

mecanismo de defesa: têm por finalidade 

reduzir qualquer manifestação que pode 

colocar em perigo a integridade do ego, onde 

o indivíduo não consiga lidar com situações 

que por algum motivo considere 

ameaçadoras. Assinale a alternativa que 

denomina corretamente este mecanismo. 

 

(A) Projeção.  

(B) Deslocamento.  

(C) Clivagem.  

(D) Formação Reativa.  

 

28) Dentre os transtornos psíquicos, um dos mais 

relevantes é a esquizofrenia. Doença mental 

crônica que se manifesta na adolescência ou 

início da idade adulta. Sua freqüência na 

população em geral é da ordem de 1 para 

cada 100 pessoas. Assinale a alternativa cujo 

sintoma não é característico para a 

formulação do diagnóstico deste transtorno. 
 

(A) Agorofobia. 

(B) Alucinações.  

(C) Comportamento amplamente desorganizado 

ou catatônico. 

(D) Delírios.  
 

29) Na proposta do trabalho com “grupos”, 

enquanto não se estabelece a interação não 

existe o grupo, mas somente uma 

“serialidade”. Esta é uma concepção: 
 

(A) Freudiana;  

(B) Yunguiana;  

(C) Sartreana;  

(D) Lacaniana;  
 

30) Segundo o  desenvolvimento humano de 

Papalia e outros (2006),  os adolescentes 

precisam de sono tanto quanto antes - cerca 

de nove horas por noite. Entretanto, 

costumam ficar acordados até mais tarde 

porque:  
 

(A) é a fase em que os estudos se intensificam e 

precisam dar conta das exigências escolares;  

(B) sofrem uma mudança no ciclo natural de sono 

do cérebro ou ritmo circadiano;  

(C) na adolescência sentem necessidade de 

isolamento, e, à noite, quando a família se 

recolheu, podem desfrutar da sensação de 

estar sós em casa;  

(D) a serotonina, hormônio produzido em maior 

escala nessa fase, entra em conflito com outro 

hormônio produzido pelo cérebro -a endorfina- 

deixando-os mais despertos;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ego
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31) Os atributos da realidade que são medidos 

nas ciências sociais não permitem medida 

fundamental. 
 

Em relação à medida em psicologia, assinale Falso 

(F) ou Verdadeiro (V). 

I. Pela técnica da análise fatorial, se as variáveis 

empíricas se relacionam entre si, é porque 

elas têm uma causa comum que produz esta 

correlação. 

II. A análise teórica dos testes implica a 

determinação dos níveis de dificuldade e de 

discriminação dos itens. 

III. A análise teórica dos testes visa a verificar a 

compreensão das tarefas propostas no teste 

pela parte dos testandos. 

IV. A medida fundamental, derivada e por teoria, 

reside numa taxionomia para se atribuirem 

números às propriedades dos objetos. 

V. A validade de construto é considerada a forma 

mais fundamental de validade dos 

instrumentos psicológicos. 
 

A seqüência correta é 

(A) F V V F F. 

(B) V F V V V. 

(C) F F F V V. 

(D) F V F F V. 

 

32) Sobre  terapia de grupo, aponte a alternativa 

correta: 
 

(A) Baseia-se na premissa de que os problemas 

de comportamento são causados, ao menos, 

em parte, por desequilíbrios químicos ou 

distúrbios do funcionamento do sistema 

nervoso. 

(B) É útil no tratamento de desordens psicológicas 

do tipo esquizofrenia. 

(C) Constitui-se pela observação e pela imitação 

de comportamentos apropriados. 

(D) Teve início como uma resposta à pressão por 

maior número de terapeutas do que os 

disponíveis no mercado e por uma forma mais 

econômica de terapia. 

 

33) Sobre o comportamento social, assinale Falso 

(F) ou Verdadeiro (V). 

 

I. Atitude é a predisposição a responder 

cognitiva, afetiva e comportalmente a um 

objeto específico de modo particular. 

II. Discriminação refere-se a uma atitude. 

III. Preconceito refere-se a uma atitude. 

IV. Existe dissonância cognitiva quando há 

inconsistência entre as atitudes do indivíduo. 

V. A experiência da dissonância cognitiva varia 

de cultura para cultura. 

A sequência correta é: 

 

(A) V F V V V. 

(B) F F V V F. 

(C) F V F F V. 

(D) V V V F F. 

 

34) Considerando as normas éticas que devem 

reger a prática clínica e as pesquisas 

científicas, julgue 

 

Verdadeiro (V) ou Falso (F) para cada uma das 

opções a seguir. 

 

I. É legítimo utilizar colaboradores em um 

experimento, escolhidos pelo pesquisador, 

que fingem ser participantes iguais aos 

outros, com a finalidade de ajudar na 

pesquisa enganando os legítimos participantes 

quanto ao que está sendo verdadeiramente 

pesquisado. 

II. Deve-se obter sempre do participante de uma 

pesquisa um consentimento informado, antes 

de iniciar o experimento, mesmo quando a 

pesquisa envolve algum tipo de engano. 

III. Em muitas pesquisas da Psicologia Social, por 

exemplo, são criadas situações que procuram 

enganar os participantes, não revelando o que 

está sendo verdadeiramente investigado. 

Nestas situações não é obrigatório, por razões 

metodológicas, explicar aos participantes, ao 

final de suas participações, o que foi 

realmente pesquisado. 

IV. O psicólogo que mantém seu CRP em dia não 

precisa preocupar-se em estudar e aumentar 

sua competência e objetividade na aplicação 

de suas habilidades. Afinal, já provou que 

cumpriu todas as exigências educacionais e de 

treinamento profissional. 

V. Para realizar pesquisas de qualidade e sem 

distorções, o pesquisador não pode oferecer 

recompensas tais como dinheiro, brindes ou 

créditos educacionais para que as pessoas 

participem das suas pesquisas. 

 

A sequência correta é: 

 

(A) V V F V F. 

(B) F F V V F. 

(C) V V F F F. 

(D) V F V F F. 
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35) Freud iniciou seus estudos pela utilização da 

técnica da hipnose como forma de acesso aos 

conteúdos mentais no tratamento de pacientes 

com histeria. São resistências do processo 

descrito por Freud, que leva o indivíduo do 

sintoma à cura, exceto: 

 

(A) Do recalque. 

(B) Do sofrimento. 

(C) Da transferência. 

(D) Do ganho secundário da doença 

 

36) Observe a seguinte afirmação feita por um 

gestor de um hospital regional: “Vamos 

montar um serviço cuja marca seja a 

diversidade de profissionais, permitindo ao 

paciente ser assistido por todos. Vamos 

justapor nossos conhecimentos. Mas também 

vamos respeitar o domínio de cada um e a 

relação hierárquica do conhecimento, para 

assim permite uma abordagem independente, 

o que, certamente, se refletirá num cuidado 

mais eficaz e humanizado”. 

 

Assinale a alternativa que tipifica corretamente a 

perspectiva adotada pelo referido gestor: 

(A) Multiprofissional e Interdisciplinar. 

(B) Multiprofissional e Disciplinar. 

(C) Multiprofissional e Multidisciplinar. 

(D) Multiprofissional e Transdisciplinar.  

 

37) A Psicoterapia Breve é uma prática clínica 

distinta da Psicanálise, sendo a delimitação do 

seu tempo de duração um dos fatores 

responsáveis por essa distinção. Assim, 

considerando o papel e a importância técnica 

deste fator, é incorreto afirmar. 

 

(A) Favorece a instalação da neurose de 

transferência. 

(B) Inibe as satisfações regressivas. 

(C) Restringe as resistências, pois também 

restringe os ganhos secundários que lhes 

estão associados. 

(D) Tem por suporte a focalização de uma 

problemática central (sintoma, queixa, 

característica de personalidade etc). 

 

 

 

 

38) Faz parte da Política de Saúde Mental garantir 

que os serviços substitutivos aos manicômios 

sejam essencialmente e estritamente públicos. 
Quando for necessário parceria com 
prestadores da sociedade civil, esta deverá 
ser, obrigatoriamente, submetida, aprovada e 
fiscalizada pelo: 

 

(A) Poder Legislativo. 
(B) Ministério da Saúde. 
(C) Poder Estadual. 
(D) Controle Social. 
 

39) Segundo o que rege a profissão, aponte a 
alternativa incorreta: 

 

(A) O psicólogo, na elaboração de seus 
documentos, deverá adotar como princípios 
norteadores as técnicas da linguagem escrita 
e os princípios éticos, técnicos e científicos da 
profissão. 

(B) A Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 1962, 
regulamenta e dispõe sobre a Profissão de 

Psicólogo no território brasileiro, quanto ao 
exercício profissional, funções legais do 
psicólogo, formação, diplomação e vida 
escolar. Esta Lei Federal regulamenta a 
profissão e estabelece os critérios legais e 
civis para desempenhá-la 

(C) O Sistema Conselhos de Psicologia é 

constituído por um único  órgão colegiado: a 
Assembléia das Políticas Administrativas e 
Financeiras (APAF) 

(D) Resolução do Conselho Federal de Psicologia 
reza como caracterização da profissão o que 
segue: As atribuições profissionais dos 

psicólogos no Brasil foram aprovadas pelo IV 
Plenário do Conselho Federal de Psicologia e 

enviadas ao Ministério do Trabalho, passando 
a integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações 
(CBO). 

 

40) Sobre avaliação psicológica, marque a 
alternativa incorreta: 

(A) A avaliação psicológica é entendida como 
processo técnico-científico de coleta de dados, 

estudos e interpretação de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos, que são 
resultantes da intersecção do 
indivíduo/sociedade. 

(B) Não é responsabilidade do profissional 
psicólogo a escolha e a utilização dos 

instrumentos, métodos e técnicas psicológicas 
no exercício profissional. 

(C) A avaliação psicológica é uma prática 
profissional voltada a um fim específico, 

devendo estar comprometida com valores 
humanos, éticos e de cidadania. Não poderá 
discriminar ou estar a serviço de outros 

propósitos que não da atividade psicológica. 
(D) Os testes psicológicos que estão em uso no 

Brasil seguem o estabelecido pela Resolução 
CFP nº 002/2003, que regulamenta os 
procedimentos para a avaliação dos testes 
psicológicos, a fim de melhorar a qualidade na 
utilização desses instrumentos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipnose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Histeria

