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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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.  
 

Português Atualidades Informática Conhecimentos Específicos 

10 05 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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PSICÓLOGO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
( ) Existem termos que desempenham importante 

função de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 
8) serve como um termo anafórico dentro do 
período a que pertence. 

( ) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

( ) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Assinale a alternativa correta sobre Intranet: 

 

A) A Intranet possui um meio de comunicação externa, 

compartilhando seus arquivos com qualquer pessoa. 

B) A intranet possui compartilhamento de dados e uma 

comunicação externa, ajudando seus usuários a ter 

um melhor compartilhamento de seus arquivos. 

C) A Intranet é um meio de acesso restrito, visando a 

centralização de informações, restringindo seu 

acesso apenas para seus usuários.   

D) A intranet é um meio de acesso restrito que não 

compartilha seus dados, porém tem uma 

comunicação externa.  

 

17) Entre as alternativas abaixo assinale a opção que 

contém apenas componentes do Hardware: 

 

A) Disco rígido, processador, interface de rede. 

B) UCP, leitor de vídeo, mouse. 

C) Teclado, monitor, DVD decrypter. 

D) Placa mãe, UCP, Windows media player. 

 

18) No Excel em sua forma padrão, assinale a alternativa 

que está errada: 

 

A) CTRL+S aplica ou remove sublinhado. 

B) CTRL+N aplica ou remove a formatação em itálico. 

C) CTRL+SHIFT+: insere a hora atual. 

D) CTRL+; insere a data atual.  

 

19) Existem quatro tipos de backup que você pode usar 

para salvar seus arquivos com maior segurança. 

Quais são eles?  

 

A) Backup diferencial, Backup normal, Backup de 

acesso e Backup de cópia. 

B) Backup inicial, Backup rápido, Backup normal, 

Backup incremental. 

C) Backup duplo, Backup diferencial, Backup simples, 

Backup de cópia. 

D) Back up normal, Backup diferencial, Backup 

incremental, Backup de cópia. 

 

20) Dos itens abaixo, quais se encontram na opção 

Layout da Página? 

 

A) Folha de rosto, Tabela e Gráfico. 

B) WordArt, Cor da página e Estrutura de Tópicos. 

C) Rascunho, Etiquetas e Quebra de página. 

D) Bordas de página, Colunas e Margens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORMÁTICA                                                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) No momento do nascimento, o bebê possui um 
conjunto de pulsões que buscam sua satisfação 
imediata, pulsões às quais, Freud atribui um caráter 
libidinal e, consequentemente, significado sexual. O: 

 

A) Id constitui a sede psíquica de todas essas pulsões. 

B) Superid constitui a sede psíquica de todas essas pulsões. 

C) Ego constitui a sede psíquica de todas essas pulsões. 

D) Superego constitui a sede psíquica de todas essas 
pulsões. 

 

22) Diante do caráter desordenado, impetuoso e urgente 
dos desejos do id, o entorno social da criança pequena 
(e, principalmente, seus pais) impõe toda uma série de 
costumes, normas, crenças e valores que se 
desdobrarão do ego dentro do aparato psíquico dando 
lugar ao superego, que não é outra coisa senão: 

 

A) A consciência social e moral interiorizada entre os três e 
os seis anos. 

B) O momento em que satisfará as pulsões. 

C) Esperar para se alimentar, chupar o dedo quando os 
adultos que o proíbem não estão presentes, controlar a 
eliminação pelos esfíncteres, etc. 

D) Outro componente autoerótico, que logo se torna 
independente, como se observa na sucção não 
nutritiva. 

 

23) “Os impulsos se aplacam. O superego se desenvolve e 
amplia seus conteúdos, que não serão somente as 
limitações e imposições procedentes dos pais, mas se 
estenderão também às aprendidas na escola e nas 
relações com os amigos.” De acordo com os estágios do 
desenvolvimento psicossexual de Freud, o texto 
descreve o: 

 

A) Estágio oral. 

B) Estágio anal. 

C) Estágio fálico. 

D) Estágio latência. 
 

24) Entre os muitos conceitos originais apresentados por 
Piaget, a unidade básica da vida intelectual é 
denominada por ele de: 

 

A) Esquema. 

B) Assimilação. 

C) Acomodação. 

D) Estágio. 
 
 
 
 
 

 

25) “O pensamento lógico aparece; no início, raciocina-se 
logicamente somente sobre conteúdos simples 
(defasagens horizontais), mas, aos poucos, a lógica vai 
impondo sua soberania sobre todas aquelas situações 
que o sujeito pode submeter à verificação empírica, isto 
é, sobre situações de experimentação concreta.” 
Segundo os estágios de desenvolvimento de Piaget, o 
texto se refere ao: 

 

A) Estágio sensório-motor. 

B) Estágio pré-operatório. 

C) Estágio das operações concretas. 

D) Estágios das operações formais. 
 

26) No construtivismo a atividade do sujeito sobre os 
objetos obriga-o a encontrar respostas novas para os 
novos problemas, a inventar soluções por meio do 
desdobramento de um contínuo processo de: 

 

A) Assimilação. 

B) Adaptação. 

C) Configuração. 

D) Sociogênese. 
 

27) Segundo a forma de pensar dos autores proponentes da 
perspectiva do ciclo vital, os fatos evolutivos descritos 
por Freud e Piaget estavam, sem dúvida, muito 
relacionados com a maturação biológica, como é 
evidente na progressiva genitalização da sexualidade, 
ou na maturação de diferentes funções corticais que se 
esconde detrás do acesso aos símbolos ou ao 
aparecimento do: 

 

A) Universalismo tão importante nas proposições 
organicistas. 

B) Pensamento lógico. 

C) Fundamento social do pensamento e da ação. 

D) Foco que as proposições do ciclo vital ajudam a abrir. 
 

28) “Em muitos sentidos, as descrições e explicações da 
psicologia cognitivo-evolutiva inspirada nos princípios 
do processamento da informação são muito distantes 
das propostas por Piaget. Isso acontece, por exemplo, 
com os conceitos de ___________ e de 
_____________, tão importantes no sistema 
piagetiano.” Completa corretamente as lacunas do 
texto a alternativa: 

 

A) Estrutura e assimilação. 

B) Estrutura e estágio. 

C) Assimilação e adaptação. 

D) Assimilação e estágio. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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29) Os processos psicológicos superiores têm uma gênese 
social e são encontrados no interior do indivíduo 
somente depois que este os tenha encontrado em sua 
relação com o entorno sociocultural, de forma que, 
antes de estar no indivíduo, esses processos estão em 
suas relações sociais; a gênese dos processos 
psicológicos complexos vai, então, do: 

 

A) Individual ao social. 

B) Individual ao coletivo. 

C) Social ao individual. 

D) Social ao coletivo. 
 

30) Sobre as inteligências pode-se dizer que são (responda 
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 
correta):  

 
( ) Capazes de realização (pelo menos em parte) através 

de apenas um sistema sensorial. 
( ) Entidades num determinado nível de generalidade. 

Sendo que, a comparação entre diferentes inteligências 
em todos os seus detalhes constitui um erro, pois cada 
uma deve ser pensada como um sistema próprio com 
suas próprias regras. 

( ) Um potencial, pois um indivíduo em posse de uma 
inteligência não tem qualquer circunstância que o 
impeça de colocá-la em ação. Contudo, as inteligências 
não devem ser pensadas em termos valorativos, pois 
não necessariamente serão colocadas a serviço de bons 
fins. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – F – V. 

D) F – V – V. 
 

31) A gama de capacidades dos seres humanos, podem ser 
agrupadas em sete categorias ou inteligências 
abrangentes, sendo a capacidade de perceber e fazer 
distinções no humor, intenções, motivações e 
sentimentos de outras pessoas denominada: 

 

A) Inteligência linguística. 

B) Inteligência intrapessoal. 

C) Inteligência interpessoal. 

D) Inteligência espacial. 
 

32) “A inteligência linguística inclui a capacidade de 
manipular vários domínios da linguagem, destaca-se a 
______________, envolvendo a discussão dos 
significados ou conotações das palavras.” Completa 
corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Semântica. 

B) Sintaxe. 

C) Fonética. 

D) Pragmática. 

33) Além dos usos dos domínios da linguagem, pode-se 
destacar ainda quatro aspectos do conhecimento que 
provam ser notáveis na sociedade humana. Sobre esses 
aspectos, é incorreto afirmar: 

 

A) Retórica: a capacidade de usar a linguagem para 
convencer outros indivíduos a respeito do curso em 
ação.  

B) Mnemônica: a capacidade do indivíduo de usar esta 
ferramenta para lembrar de informações.  

C) Explicação: a capacidade de uso da linguagem como 
facilitadora do processo de ensino e de aprendizagem.  

D) Paralinguagem: a capacidade de usar a linguagem para 
refletir sobre ela própria. 

 

34) Pode-se identificar duas concepções de maturidade: 
 
I. A primeira, enfatiza um senso do eu relativamente 

autônomo, no qual observa-se um acento pesado em 
características intrapessoais, mesmo quando colocada a 
serviço dos outros.  

II. A segunda concepção, enfatiza muito mais o papel 
formativo de outras pessoas no senso do eu e, 
consequentemente, permite pouco crédito à noção de 
um eu autônomo. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 

35) Observa-se em sociedades onde a alfabetização é 
transmitida num cenário religioso tradicional, um 
processo de seleção gradual de alguns poucos 
indivíduos para terem um conhecimento especializado. 
De modo oposto a este contexto, encontram-se as 
sociedades tecnológicas modernas que, devido à ampla 
gama de papéis e habilidades, caracterizam-se por um 
grande envolvimento dos indivíduos no que cabe à: 

 

A) Divisão do trabalho. 

B) Cumprimento de papéis pelos professores. 

C) Localizações específicas de aprendizagem. 

D) Especialização de aprendizagens. 
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CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

36) Analise as afirmativas sobre a influência da família sobre 
o processo de aprendizagem e assinale a alternativa 
correta: 

 

I. Quando as crianças recebem um bom estímulo de casa, 
quando os pais acompanham todo o processo de 
educação, ajudando no dever de casa, comparecendo 
às reuniões e sempre mantendo contato com os 
professores, essas crianças tendem a obter um melhor 
desempenho escolar. Já quando os pais são ausentes, 
ou quando a criança tem um vínculo familiar ruim, ela 
pode apresentar autoestima prejudicada e distúrbios na 
aprendizagem.  

II. Acredita-se que quando a criança tem bons vínculos 
familiares, independentemente de como essa família se 
organiza enquanto estrutura, ela também terá uma boa 
relação com professores e amigos. A família 
desempenha um papel primordial na transmissão da 
cultura, se sobressaindo de todos os grupos humanos. É 
nela que o indivíduo recebe a primeira educação e 
aprende a expor seus instintos mais primitivos. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 

37) Na relação família/educadores um sujeito sempre 
espera algo do outro. E para que isto de fato ocorra é 
necessária a construção de uma relação de diálogo 
mútuo, onde cada parte envolvida tenha o seu 
momento de fala, onde exista uma efetiva: 

 

A) Trajetória educacional. 

B) Troca de saberes. 

C) Proposta de construção. 

D) Compreensão da mensagem que o outro quer 
transmitir. 

 

38) “Sempre levando em consideração sua finalidade, o 
_________ deverá conter a descrição dos 
procedimentos e conclusões resultantes do processo de 
avaliação psicológica.” Completa corretamente a lacuna 
do texto a alternativa: 

 

A) Parecer. 

B) Protocolo. 

C) Laudo. 

D) Teste. 
 
 
 
 
 
 
 

39) De acordo com as abordagens de raciocínio na avaliação 
psicológica, podemos afirmar que são características do 
estilo psicométrico, exceto: 

 

A) Analítico: olha uma variável de cada vez. 

B) Ênfase na padronização dos estímulos e respostas 
fechadas, elaboradas previamente para maximizar a 
objetividade. 

C) Inventários e testes de inteligência na área educacional. 

D) Foco idiográfico: interpretações focadas na combinação 
impressionista de dados individuais. 

 

40) Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDHA), analise as afirmativas e assinale 
a alternativa correta: 

 

I. Como esse transtorno dificulta a atenção do sujeito, é 
muito frequente que ele não consiga prestar atenção 
em detalhes, por isso pode cometer erros por omissão 
de cuidados nos trabalhos escolares ou em qualquer 
outra atividade. Pacientes possuem dificuldade de se 
manter muito tempo em apenas uma atividade. Por 
esse motivo, é frequente a troca de atividade antes 
mesmo de terminá-las, podendo deixar todas elas 
inacabadas ou mal-acabadas. 

II. Essa patologia tem como características a dificuldade de 
manter a atenção, a agitação, a inquietude, que 
também podem configurar hiperatividade e 
impulsividade. Esse distúrbio, por ser mais comum em 
crianças em fase escolar, pode acarretar problemas nos 
relacionamentos sociais como na escola, na família, 
entre amigos, além de provocar uma baixa autoestima.  

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 
 


