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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

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


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 
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CARGO: PSICÓLOGO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: PSICÓLOGO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: PSICÓLOGO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADES– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: PSICÓLOGO  

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: PSICÓLOGO  
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16) A participação da sociedade organizada, 

garantida na legislação, torna os Conselhos de 

Saúde instância privilegiada na proposição, 

discussão, acompanhamento, deliberação, 

avaliação e fiscalização da implementação da 

Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos 

econômicos e financeiros. A respeito dos 

Conselhos de Saúde, segundo as disposições 

da Lei n° 8.142/90, é incorreto o que se 

afirma em: 

 

(A) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei. 

(B) A composição dos Conselhos deverá ser 

paritária aos usuários em relação ao conjunto 

dos demais segmentos representados. 

(C) A composição dos Conselhos está distribuída 

em: 25% para entidades representativas dos 

usuários; 25% para entidades representativas 

dos trabalhadores; 25% para instituições e 

entidades representativas dos prestadores de 

serviços e 25% para representantes do 

governo e órgãos gestores. 

(D) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 

são abertas ao público e deverão acontecer em 

espaços e horários que possibilitem a 

participação da sociedade. 

 

17) A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da 

saúde, além da organização e funcionamento 

dos serviços correspondentes. Sobre os 

recursos financeiros, planejamento e 

orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto o que se afirma em: 

 

(A) Na esfera federal, os recursos financeiros, 

originários do Orçamento da Seguridade 

Social, de outros Orçamentos da União, além 

de outras fontes, serão administrados pelo 

Ministério da Previdência Social, através do 

fundo Nacional de Previdência Social. 

(B) Para o estabelecimento de valores a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, será utilizada a combinação de 

critérios, segundo análise técnica de 

programas e projetos, tais como: perfil 

demográfico e epidemiológico da região, 

características quantitativas e qualitativas da 

rede de saúde na área e desempenho técnico, 

econômico e financeiro no período anterior. 

(C) Os recursos financeiros do SUS serão 

depositados em conta especial, em cada esfera 

de atuação, e movimentados sob fiscalização 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

(D) É vedada a transferência de recursos para o 

financiamento de ações não previstas nos 

planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na 

área de saúde. 

 

18) São atribuições competentes à União, no 

exercício de sua função, em âmbito 

administrativo do Sistema Único de Saúde (Lei 

n° 8.080/90): 

 

 I. Formular, apoiar e avaliar políticas de 

alimentação e nutrição; 

 II. Participar na formulação e implementação 

de políticas de controle às agressões ao meio 

ambiente; de saneamento básico; e 

relacionadas ao trabalho; 

 III. Definir e coordenar sistemas como: de 

vigilância epidemiológica e sanitária, rede de 

laboratórios de saúde pública e redes 

integradas de assistência de alta 

complexidade.  

 

(A) Apenas II 

(B) Apenas III 

(C) Apenas I e III 

(D) I, II e III. 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) As ações e serviços públicos de saúde e os 

serviços privados contratados ou conveniados 

que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 

e princípios previstos pela Constituição 

Federal e Leis 8.080/90 e 8.142/90. 

Obedecem a essas diretrizes e princípios, 

exceto: 

 

(A) O acesso universal aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

(B) A promoção integral da assistência por meio 

da articulação e continuidade das ações e 

serviços de saúde, nos três níveis de 

complexidade do sistema, seja em âmbito 

individual ou coletivo, preventivo ou curativo. 

(C) A regionalização, hierarquização e 

centralização da rede de serviços de saúde, 

com direção única em cada esfera do governo. 

(D) O controle social permitindo a participação de 

representações da população de usuários na 

gestão do SUS. 

 

20) Os serviços de saúde são divididos em níveis 

de complexidade; o nível primário deve ser 

oferecido diretamente à população, enquanto 

os outros devem ser utilizados quando 

necessários. Essa organização deve obedecer a 

um fluxo de referência e contra referência 

entre os serviços de saúde, a fim de melhorar 

sua eficiência e eficácia. Cada serviço de saúde 

tem uma área de abrangência, os serviços de 

menor complexidade, têm menor abrangência, 

porém são mais frequentes, enquanto os 

serviços de maior complexidade são menos 

numerosos e, por isso, responsáveis por uma 

área de abrangência mais ampla da população. 

Em acordo com a Lei n° 8.080/90, a descrição 

acima reflete o seguinte princípio 

organizacional do Sistema Único de Saúde 

(SUS): 

 

(A) Hierarquização e Regionalização 

(B) Centralização político-administrativa 

(C) Integralidade da assistência 

(D) Equidade 

 

 

 

 

 
21) Um Código de Ética profissional, ao 

estabelecer padrões esperados quanto às 

práticas referendadas pela respectiva 

categoria profissional e pela sociedade, 

procura fomentar a auto-reflexão exigida de 

cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo 

a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, 

por ações e suas conseqüências no exercício 

profissional e considerando-se o modo como o 

Código de Ética do Psicólogo trata o 

relacionamento com profissionais não 

psicólogos, pode-se dizer que, ao integrar uma 

equipe multiprofissional, o psicólogo deverá 

divulgar para os demais membros da equipe: 

 

(A) somente informações que considerar 

relevantes para a compreensão do caso, 

assinalando a responsabilidade, de quem as 

receber, de preservar o sigilo. 

(B) todas as informações que lhe forem 

solicitadas, sem deixar de assinalar a 

responsabilidade, de quem as receber, de 

preservar o sigilo. 

(C) todas as informações que lhe forem 

solicitadas, sem restrições, supondo que o 

sigilo dos demais profissionais será 

assegurado pelos respectivos códigos de ética. 

(D) todas as informações que o Conselho Federal 

de Psicologia autorizar, para não correr o risco 

de violar o Código de Ética do Psicólogo. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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22) Códigos de Ética expressam sempre uma 

concepção de homem e de sociedade que 

determina a direção das relações entre os 

indivíduos. De acordo com o código de ética 

profissional do psicólogo, assinale a opção 

correta: 

 

(A) O psicólogo não pode propor mudança na 

orientação sexual do paciente como objetivo 

terapêutico, mesmo quando reconhecer o 

sofrimento do paciente em decorrência dessa 

orientação. 

(B) Quando trabalha em um serviço essencial, o 

psicólogo só deve aderir a um movimento 

grevista se seu salário estiver 

comprovadamente ameaçado. 

(C) O psicólogo pode receber remuneração ou 

porcentagem por encaminhamento de 

serviços, desde que a outra parte seja da área 

da saúde e que lês tenham um contrato formal 

para esse fim. 

(D) Se tiver que depor em juízo, o psicólogo deverá 

prestar informações necessárias, mesmo 

aquelas obtidas no contexto da 

confidencialidade profissional. 

 

23) A Psicologia Educacional é o ramo da 
psicologia que estuda o processo de 
ensino/aprendizagem em diversas vertentes 
Sobre a caracterização da Psicologia 
Educacional/Escolar analise as proposições 
abaixo e marque a(s) verdadeira(s). 

 

I. A prática profissional do psicólogo na escola 
originariamente foi voltada, exclusivamente, 
para resolver problemas escolares. 

II. Originariamente, a prática profissional do 
psicólogo no Brasil, principalmente na 
Educação, sofreu forte influência dos estudos 
e tendências norte-americanas, assumindo um 
perfil psicométrico, experimental e tecnicista. 

III. As raízes históricas da introdução da 
Psicologia no Brasil, especialmente na 
Educação, foram marcadas por objetivos 
marcadamente adaptacionistas. 

 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

(A) I, II e III 
(B) I e II, apenas 
(C) II e III, apenas 
(D) III, apenas 

24) Burrhus Frederic Skinner foi autor e psicólogo 
americano e responsável pela condução de 
trabalhos pioneiros em psicologia 
experimental.  Propôs o  behaviorismo radical, 
a abordagem que busca entender o 
comportamento em função das inter-relações 
entre a filogenética, o ambiente (cultura) e a 
história de vida do suposto individuo. Segundo 
Skinner, “o que propicia a aprendizagem dos 
comportamentos é a ação do organismo sobre 
o meio e o efeito resultante, no sentido de 
satisfazer-lhe alguma necessidade, ou seja, a 
relação que se estabelece entre ação e seu 
efeito.” Essa conceituação diz respeito à (ao): 

 

(A) teoria da aprendizagem social. 

(B) reforçamento primário. 

(C) reforçamento secundário. 

(D) condicionamento operante. 

 

25) O fracasso escolar pode ser compreendido, 

num primeiro momento, como algo vinculado 

a auto-estima no processo de aprendizagem, 

algo que inviabiliza a capacidade de um ou 

mais indivíduos de aprender, de acreditar e 

sentir-se digno de que pode apropriar-se do 

conhecimento.  Para evitar o fracasso escolar, 

o planejamento dos conteúdos sócio-culturais 

a serem trabalhados deve ter como objetivos, 

EXCETO: 
 

(A) Apresentar níveis de dificuldades assimiláveis 

de modo que os educandos possam aprender; 

(B) Conter uma dinâmica de assimilação ativa das 

questões sócio-culturais e do 

desenvolvimento das capacidades 

cognoscitivas dos educandos; 

(C) Oferecer visões valorativas do mundo que 

perpassem os conteúdos ensinados; 

(D) Conter elementos de pura espontaneidade 

para fundamentar o desenvolvimento mental, 

afetivo e intuitivo dos educandos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
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26) O desenvolvimento cognitivo é um campo de 

estudo da neurociência e psicologia focada no 

desenvolvimento de uma criança em termos 

de processamento de informações, recursos 

conceituais, habilidade perceptiva, a 

aprendizagem de línguas, e outros aspectos do 

desenvolvimento do cérebro. Sobre os 

problemas de desenvolvimento cognitivo que 

as crianças podem enfrentar, afetando o seu 

rendimento escolar, pode-se afirmar que está 

correto o que se afirma em: 
 

(A) A hiperatividade caracteriza-se pelo baixo 
rendimento escolar; 

(B) Entre os sintomas que caracterizam a 
Hiperatividade está o déficit de memória; 

(C) A Discalculia apresenta-se na dificuldade em 
trabalhar com sinais numéricos e geométricos; 

(D) As condições sócio-econômicas estão 
intimamente relacionadas com a Dislexia. 

 

27) Psicologia social 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. Na formulação 
do conceito de Instituição, proposto por 
Lourau, sociólogo e educador francês,  pode-se 
destacar três momentos que se articulam: 

 
(A) Universalidade, particularidade, 

singularidade. 
(B) Dualidade, privacidade, criticidade. 
(C) Homogeneidade, heterogeneidade, 

hegemoneidade. 
(D) Imparcialidade, materialidade, mutualidade. 
 
28) O preconceito, "juízo" preconcebido, 

manifestado geralmente na forma de uma 
atitude discriminatória perante pessoas, 
culturas, lugares e outros, pode ser 
caracterizado como: 

 
(A) Reação natural do indivíduo aos objetos que 

lhe causam estranheza. 
(B) Ação racional do indivíduo, destituída de afeto, 

frente à diversidade dos objetos culturais. 
(C) Manifestação individual independente do 

processo de socialização. 
(D) Resultante das dificuldades do indivíduo em 

experienciar e refletir sua relação com a 
cultura. 

29) Em ‘Psicologia de Grupo e Análise do Ego’, 

Freud , médico neurologista e criador da 

Psicanálise, procura apreender o fator que 

mantém a coesão dos grupos e das massas. 

Este fator é: 
 

(A) Poder; 

(B) Amor; 

(C) Sugestão; 

(D) Imitação. 

 

30) A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) 
baseia-se na hipótese de vulnerabilidade 
cognitiva como um modelo de transtorno 
emocional. Seu princípio básico, que reflete 
uma postura construtivista, é de que nossas 
representações de eventos internos e 
externos, e não um evento em si, determinam 
nossas respostas emocionais e 
comportamentais As estratégias importantes 
para o tratamento cognitivo-comportamental 
do transtorno do pânico com agorafobia 
incluem: 

 
(A) Treinar o paciente a buscar ajuda imediata 

quando tiver a sensação de dificuldade para 
respirar. 

(B) Garantir a redução da ansiedade por meio da 
esquiva agorafóbica. 

(C) Desafiar as interpretações catastróficas em 
relação ao significado das crises. 

(D) Permitir que o paciente descreva apenas 
superficialmente a crise, para evitar que a 
verbalização dos detalhes seja um 
precipitador de nova crise. 

 
31) A abordagem fenomenologica, método 

fundado por Edmund Husserl (1859-1938) - 
filósofo, matemático e lógico, em psicologia 
caracteriza-se pela: 

 

(A) busca continua da experiência humana e de 
seus significados, que não pode ser reduzida a 
esquemas e modelos universais. 

(B) pesquisa de conteúdos inconscientes 
subjacentes ao comportamento manifesto. 

(C) utilização de um referencial teórico 
consolidado empíricamente. 

(D) interpretação do discurso num contexto da 
relação transferencial. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neurologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psican%C3%A1lise
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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32) A representação gráfica de pensamentos e 

sentimentos por meio de desenhos é uma das 

formas mais antigas da comunicação humana. 

Muitos terapeutas consideram o desenho e o 

brinquedo um recurso adicional importante 

para o tratamento de crianças. Em relação ao 

tema é correto afirmar que: 

 

(A) para Françoise Dolto, a criança deveria ser 

estimulada a utilizar materiais expressivos; 

(B) a técnica do jogo de rabiscos foi criada pela 

terapeuta gestaltista Violet Oaklender; 

(C) psicoterapeutas de orientação kleiniana ou de 

orientação winnicotiana não costumam usar 

materiais lúdicos estruturados; 

(D) psicoterapeutas de orientação lacaniana dão 

especial importância ao uso de material lúdico 

estruturado; 

 

33)  Considerando que o desenho é um hábito 

comum entre as crianças, o teste HTP, aplicado 

em adultos, é utilizado para a detecção da 

realidade interna, tentando ultrapassar a 

barreira sobre como utilizamos uma máscara: 

a beleza, perfeição e estética. Neste sentido, 

através do uso do desenho, busca-se a exatidão 

da psique através do que se revela: a essência, 

o fenômeno existencial, o homem. Nesse 

sentido, o psicólogo deve ressaltar que: 

 

(A) fica a critério do sujeito o uso da mesma. 

(B) o desenho deve ser a mão livre. 

(C) não é necessário ser tão criterioso e 

meticuloso na grafia. 

(D) é terminantemente proibido o uso de objetos 

adicionais variados durante a execução dos 

primeiros dois desenhos. 

 

34) Os testes psicológicos são ferramentas 

importantes para auxiliar a investigação 

psicológica nas diferentes áreas de atuação da 

Psicologia e  podem ser divididos em 

psicométricos e de personalidade. Os testes 

psicométricos são aqueles que medem as: 

 

(A) características de personalidade que são 

adequadas para a realização de um dado 

cargo. 

(B) preferências de personalidade dos candidatos 

visando a auxiliar o selecionador a escolher o 

melhor candidato para a vaga em aberto. 

(C) aptidões individuais, determinando um índice 

comparado com escores ponderados e 

validados anteriormente. 

(D) potencialidades presentes e latentes, visando 

a auxiliar o selecionador a garantir que o 

candidato terá sucesso e se manterá durante 

um longo prazo de tempo na  organização. 

 

35) Oligofrenia é sinônimo de Deficiência ou 

Retardo Mental. A característica essencial do 

Retardo Mental é um funcionamento 

intelectual significativamente inferior à média, 

acompanhado de limitações significativas no 

funcionamento adaptativo em pelo menos 

duas das seguintes áreas de habilidades: 

comunicação, autocuidados, vida doméstica, 

habilidades sociais/interpessoais, uso de 

recursos comunitários, auto-suficiência, 

habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde 

e segurança Existem níveis de gravidade do 

retardo mental. O retardo mental em que o QI 

é de 50-55 até aproximadamente 70 

corresponde ao retardo mental: 

 

(A) grave. 

(B) moderado. 

(C) leve. 

(D) profundo. 

 

 

http://www.psicologiananet.com.br/?s=teste+psicol%C3%B3gico
http://www.psicologiananet.com.br/psicologia-juridica-e-psicologia-forense-avaliacao-psicologica-no-contexto-juridico-e-criminal/950/
http://www.psicologiananet.com.br/psicologia-juridica-e-psicologia-forense-avaliacao-psicologica-no-contexto-juridico-e-criminal/950/
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36) Após os transtornos de déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) e de conduta, 

os transtornos ansiosos encontram- se entre 

as doenças psiquiátricas mais comuns em 

crianças e adolescentes. Sobre os Transtornos 

da Infância ou Adolescência, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

(A) A encoprese consiste na evacuação intestinal 

em locais inapropriados, involuntária ou 

intencional, em crianças com mais de 4 anos, 

ou idade mental mínima de 4 anos. 

(B) O Transtorno de Ansiedade de Separação 

caracteriza-se por ansiedade inapropriada e 

excessiva para o estágio evolutivo, envolvendo 

o afastamento de casa ou daqueles a quem a 

criança tem apego. 

(C) O Transtorno Autista apresenta 

funcionamento anormal, nas interações 

sociais, linguagem para fins de comunicação 

ou jogos imaginativos ou simbólicos depois 

dos 5 anos de idade. 

(D) O Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade caracteriza-se por 

sintomas de desatenção e hiperatividade que 

persistem pelo período mínimo de 6 meses, 

em grau mal adaptativo e inconsistente com o 

nível de desenvolvimento. 

 

37) Cunha (2000) considera que o 

“psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica 

feita com propósitos clínicos (…) que visa 

identificar as forças e fraquezas no 

funcionamento psicológico, com o foco na 

existência ou não de psicopatologia”. Ao fazer 

um psicodiagnóstico objetivando classificar o 

cliente de acordo com o Código Internacional 

de Doenças – CID, pode-se afirmar que o 

psicólogo visa a um(a): 

 

(A) exame de funcionamento do eu 

(B) avaliação preventiva 

(C) avaliação intelectual 

(D) classificação nosológica 

 

 

38) Quanto à psicopatologia, área do 

conhecimento que objetiva estudar os estados 

psíquicos relacionados ao sofrimento mental, 

é incorreto afirmar: 

 

(A) É um termo que se refere ao estudo dos 

estados mentais patológicos 

(B) É uma subcategoria da psiquiatria e a ela se 

reporta 

(C) É um termo que se refere a manifestação de 

comportamentos e experiências que podem 

indicar um estado metal ou psicológico 

anormal 

(D) O termo é de origem grega; psykhé significa 

espírito e patologia, estudo das doenças, seus 

sintomas. Literalmente seria uma patologia do 

espírito. 

 

39) Foi no século XIX que Emil Kraeplin 

apresentou o conceito das depressões, 

semelhante à forma que elas são explicadas no 

tempos atuais, introduzindo o termo Psicose 

Maníaco-Depressiva (PMD), atualmente sob a 

denominação de Transtorno de Humor 

Bipolar. Mesmo já tendo descrito as 

depressões psicógenas e os estados 

depressivos leves permanentes, alternados ou 

não com estados hipomaníacos, Kraeplin 

hesitava em incorporá-los na PMD ou nos 

Transtornos de Personalidade. Sobre os 

Transtornos de Humor podemos afirmar: 

 

(A) Os transtornos do humor dividem-se em dois 

subgrupos: transtornos depressivos e 

transtornos bipolares 

(B) Nos transtornos bipolares, a depressão não é 

um sintoma proeminente, mas sim a mania 

(C) E um segundo nível dos transtornos do humor, 

encontramos padrões de sintomas que 

duraram pelo menos 1 ano e são como 

transtornos depressivo e bipolar, porém 

menos severo 

(D) Dentre os transtornos de humor podemos 

afirmar que o transtorno distímico consiste 

numa forma menos severa do transtorno 

depressivo 
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40) A Psicologia Organizacional, inicialmente 

denominada como Psicologia Industrial, 

estuda os fenômenos psicológicos presentes 

nas organizações. Mais especificamente, atua 

sobre os problemas organizacionais ligados à 

gestão de recursos humanos Entre as várias 

mudanças significativas das práticas 

profissionais, ocorridas no campo de atuação 

da Psicologia Organizacional, observa-se a: 

 

(A) adequação dos modelos psicoterápicos 

visando à resolução dos conflitos 

interpessoais no campo. 

(B) incorporação de técnicas de design de cargos 

voltados para terceirização. 

(C) busca de soluções psicológicas para os 

problemas organizacionais. 

(D) intervenções de natureza psicológica visando 

a superar as limitações humanas provocadas 

pelos avanços tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos


 


