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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

PSICÓLOGO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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 Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

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.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Mesmo em condições de vida extremamente 

adversas, desde que assegurada a satisfação das 

necessidades básicas de alimentação e agasalho, 

podemos encontrar a sequência dos eventos 

psicodinâmicos que configuram o processo 

adolescente e a: 

 

A) Universalidade dos conflitos do adolescente. 

B) Transição entre a infância e a idade adulta. 

C) Crise de identidade que o caracteriza. 

D) A concepção de infância perdida. 

 

22) ―O __________________________ é um processo 

de escuta ativa, individualizado e centrado no 

adolescente. Pressupõe a capacidade de estabelecer 

uma relação de confiança entre os interlocutores, 

visando ao resgate dos recursos internos do 

adolescente para que ele mesmo tenha possibilidade 

de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde 

e transformação.‖ Completa corretamente a lacuna 

do texto a alternativa: 

 

A) Acolhimento. 

B) Aconselhamento. 

C) Enquadre. 

D) Compartilhamento. 

 

23) Com relação ao monitoramento, avaliação 

psicológica e psicoterapia com adolescentes, leia as 

afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. Na psicoterapia com adolescentes, é preciso ficar 

claro com quem está o vínculo. Quando o 

adolescente vem trazido pelos pais, pode haver a 

desconfiança de que o vínculo foi estabelecido com 

os adultos, o que compromete o processo 

psicoterápico. Outra especificidade é o reforço da 

garantia de confidencialidade, pois, em geral, esse 

serviço é o mesmo frequentado por seus pais, 

parentes, amigos do bairro, o que pode ser uma fonte 

de ansiedades e fantasias. 

II. O monitoramento é feito através de entrevistas 

psicológicas com o adolescente, acompanhado pela 

equipe, com intervalos de três, quatro, seis meses, 

dependendo da necessidade dos membros da equipe 

e da patologia tratada. As entrevistas, em geral, são 

solicitadas pelos outros profissionais e têm como 

objetivo verificar a ocorrência de outras patologias, 

principalmente psiquiátricas e/ou neurológicas. 

 

 

 

 

III. Às vezes, o adolescente não tem uma demanda para 

psicoterapia, mas vem sendo acompanhado 

regularmente pela equipe do serviço da qual o 

psicólogo faz parte. Nesses casos, a consulta com o 

psicólogo não garante uma continuidade a intervalos 

pequenos como numa psicoterapia, mas consultas 

espaçadas podem contribuir para a elaboração de 

um plano terapêutico, por parte da equipe, de forma 

mais eficaz. 

 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24) O organismo quando exposto a um esforço 

desencadeado por um estímulo percebido como 

ameaçador à homeostase, seja ele físico, químico, 

biológico ou mesmo psicossocial, apresenta a 

tendência de responder de forma uniforme e 

inespecífica, anatômica e fisiologicamente. A esse 

conjunto de reações inespecíficas na qual o 

organismo participa como um todo denomina-se 

Síndrome Geral de Adaptação. Esta síndrome 

consiste em três fases:  

 

A) Reação de Alarme, Fase de Resistência e Fase de 

Exaustão. 

B) Reação de Alarme, Fase de Estresse e Fase de 

Desestresse. 

C) Reação de Estresse, Fase de Resistência e Fase de 

Desestresse. 

D) Reação de Estresse, Fase de Alarme e Fase de 

Adaptação. 

 

25) Numa visão cronológica sobre os transtornos 

psicossomáticos, Freud já discorria sobre o assunto 

em 1900. Considerando o que Freud afirmou sobre a 

psicossomática é correta a alternativa: 

 

A) Os sintomas psicossomáticos ocorrem apenas em 

órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo. 

B) Há influência direta da cultura sobre os fenômenos 

psicossomáticos. 

C) A histeria da conversão sempre tem uma causa e um 

significado psíquico primário. 

D) A úlcera tem um significado psicológico específico. 

 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) O termo transtorno de acordo com o CID-10, não é 

um termo exato para indicar doença, mas é utilizado 

para indicar a existência de um conjunto de sintomas 

ou comportamentos reconhecidos na forma clínica, 

podendo ser associado a: 

 

A) Sofrimento e interferência com funções pessoais. 

B) Sinais e sintomas evidentes de desorganização e 

alusão. 

C) Presença de sintomas produtivos e não produtivos. 

D) Perdas significativas nos componentes pessoais e 

sociais do indivíduo. 

 

27) As categorias de comportamento verbal definidas por 

Skinner (1957) envolvem relações entre falantes e 

ouvintes, tais como emitir comportamentos verbais 

na presença de objetos, comportamento verbal este 

que definimos como: 

 

A) Ecoico. 

B) Tato. 

C) Mando. 

D) Intraverbal. 

 

28) Com relação ao processo de internação hospitalar, 

reações emocionais frente à doença, diagnósticos e 

defesas, assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Para o paciente que sai da UTI, o estar vivo e 

distante daquela Unidade é sentido como imunidade, 

representando um aspecto positivo, uma sobrevida, 

bloqueando o sentido negativo de estar doente e 

permanecer hospitalizado. Esta manifestação 

psicológica, observada nos pacientes é 

compreensível, visto que a permanência do paciente 

no ambiente de UTI gera intenso medo da morte. 

B) As unidades hospitalares, sem dúvida, incitam o 

sujeito ao despertar de reações negativas, como 

ansiedade e depressão, e isso é evidência e 

continuará a ser, se a barreira desumanizada assim 

as perpetuar e se os indivíduos em suas condições 

de enfrentamento as permitir. 

C) As intervenções psicológicas realizadas em 

contextos médicos é de suma importância na 

melhora da saúde global do paciente. Essa 

intervenção, entre outras, busca através da escuta e 

olhar acurado, possibilidades maiores de 

enfrentamento e adaptação por parte do indivíduo. 

D) O entendimento da doença não suprime a dor, nem 

física nem emocional e faz com que o doente seja 

menos ativo e se comprometa menos com o 

tratamento. 

 

 

 

 

 

29) A Psicanálise de Freud foi influenciada pela física 

newtoniana, pelo cartesianismo e pela época 

vitoriana. A Abordagem Centrada na Pessoa de Carl 

Rogers é marcantemente: 

 

A) Humanista, marcando sua personalidade e 

influências que sofreu de suas culturas. 

B) Sexualizada, abrangendo as três zonas pré-genitais 

e a afeição combinada. 

C) Biologicossexual, como ponto central de referência a 

psicopatologia. 

D) Holística e fenomenológica e fruto de uma cultura 

mais aberta sexualmente e democrática. 

 

30) A prática do psicólogo no campo das políticas e da 

execução de ações em saúde mental é importante 

tendo em vista os objetivos da Política de Saúde 

brasileira. O modelo assistencial que rege as ações 

de saúde desenvolvidas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) é embasado nas formas de intervenção 

no processo saúde-doença que incluem: 

 

A) O acolhimento, o aconselhamento e a intervenção 

em saúde mental aos cidadãos. 

B) A promoção, a prevenção e a recuperação da saúde 

dos cidadãos. 

C) A promoção, a prevenção e as terapias de 

manutenção da saúde física e mental dos cidadãos. 

D) O acolhimento, o aconselhamento preventivo, as 

terapias holísticas e a psicoterapia protetora a todos 

os cidadãos em risco. 

 

31) Jonas, 05 anos de idade, chega ao consultório 

psicológico trazido por sua genitora, com a queixa 

trazida pela mãe de enurese noturna, sem causa 

fisiológica identificada. A mãe relatou que o controle 

de esfíncteres havia ocorrido por volta dos 03 anos 

de idade. O problema começou depois da separação 

dos pais. Considerando um dos mecanismos de 

defesa do ego, como no retorno a formas anteriores 

do desenvolvimento do pensamento, das relações de 

objeto e da estruturação do comportamento; o caso 

de Jonas poderia estar relacionado a um mecanismo 

de: 

 

A) Formação reativa 

B) Sublimação 

C) Regressão 

D) Identificação 
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32) Sobre as atribuições do Psicólogo Hospitalar, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Atua em instituições de saúde, participando da 

prestação de serviços de nível secundário ou 

terciário da atenção a saúde. 

B) Acompanha detentos em liberdade condicional, na 

internação em hospital penitenciário, bem como atua 

no apoio psicológico à sua família. 

C) Atua também em instituições de ensino superior e/ou 

centros de estudo e de pesquisa, visando o 

aperfeiçoamento ou a especialização de profissionais 

em sua área de competência. 

D) No trabalho com a equipe multidisciplinar, 

preferencialmente interdisciplinar, participa de 

decisões em relação à conduta a ser adotada pela 

equipe, objetivando promover apoio e segurança ao 

paciente e família. 

 

33) A Gestalt, abordagem desenvolvida por Frederick 

Salomon Perls, faz parte da concepção 

Humanista/Existencial e acredita que a relação 

terapêutica é a principal fonte de mudanças para o 

cliente e o terapeuta. Sobre essa abordagem é 

correto afirmar que: 

 

A) Seu foco é colocado no momento passado, pois ao 

entrar em contato com suas dificuldades, a pessoa 

se depara com frustrações e isto paralisa o 

crescimento. 

B) Atitudes compensatórias do organismo podem ser 

apenas físicas e, em geral, ocorrem de maneira 

consciente. 

C) O principal objetivo do terapeuta é levar o cliente a 

tomar consciência de sua situação passada de vida, 

bloqueios, assim como ansiedade pela vida futura. 

D) O ser humano deve ser considerado como um todo, 

um ser que é biológico, com corpo e mente e que 

vive em sociedade. A psicoterapia procura levar o 

cliente em direção à mudança, seja na forma de agir, 

pensar, sentir ou a aceitar a realidade como 

realmente é. 

 

34) Enrique J. Pichon-Rivièr trouxe grande e original 

contribuição para compreender os grupos, tendo 

como pilares epistemológicos a psicanálise e a 

psicologia social. São contribuições trazidas por esse 

autor: 

 

A) Os grupos operativos e o conceito de Esquema 

Conceptual Referencial Operativo (ECRO). 

B) O psicodrama e o sociodrama. 

C) Psicologia de grupo e análise do ego. 

D) Os estilos de liderança e as redes de comunicação. 

 

 

 

35) Sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal proposta 

por Vygotsky, marque a alternativa incorreta: 

 

A) Não é possível atuar a partir da zona de 

Desenvolvimento Proximal, pois ela define o espaço 

limitado em que o indivíduo é capaz de aprender, em 

uma determinada faixa etária. 

B) Trata-se da distância entre o que podem realizar por 

si mesmos e o que ainda não podem chegar a 

realizar de nenhum modo.  

C) É o espaço do social, do que são capazes de fazer 

junto com outras pessoas.  

D) Graças ao trabalho realizado nesse espaço, junto 

com outros mais preparados, novas capacidades vão 

sendo adquiridas e novos conhecimentos vão sendo 

aprendidos. 

 

36) Para a Psicologia, o estudo dos grupos é um dos 

seus temas fundamentais. A referência clássica para 

essa discussão é o francês Gustave Le Bon (1841-

1931), que publicou em 1895 um livro chamado 

―Psicologia das Massas‖, o qual é reeditado até os 

dias atuais. Sobre as concepções desse autor é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Não importam quem são os indivíduos que compõem 

um grupo psicológico, suas semelhanças ou 

diferenças, eles formarão uma mente coletiva que os 

fará pensar, sentir e agir de maneira diferente 

daquela que pensariam, sentiriam e agiriam em 

isolamento. 

B) O aparecimento da personalidade consciente, a 

predominância da personalidade consciente, a 

dificuldade em transformar as ideias sugeridas em 

atos, são as características principais do indivíduo 

que faz parte de um grupo. 

C) O grupo psicológico é um ser provisório, formado por 

elementos diferentes entre si, mas que formam uma 

estrutura completamente diferente da estrutura de 

cada um de seus membros. 

D) Ao fazer parte de um grupo organizado, um homem 

desce vários degraus na escada da civilização. 

 

37) Quando um estereótipo é integrado por aspectos 

puramente negativos está-se diante daquilo que se 

chama: 

 

A) Concepção. 

B) Preconceito. 

C) Escolha. 

D) Identidade. 
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38) Kurt Lewin identificou três tipos de liderança: 

autocrítica, democrática e permissiva (laissez-faire). 

Sobre a liderança laissez – faire é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) Ocorre a total centralização do poder, exercido 

através da coerção. 

B) As decisões são tomadas por maioria, o líder é 

apenas um representante da vontade de seus 

liderados.  

C) O líder confere total autonomia para que seus 

liderados possam tomar decisões, participando 

apenas nos momentos em que é solicitado. 

D) As decisões do líder são feitas a partir do consenso 

do grupo incentivando a participação de todos na 

tomada de decisões. 

 

39) Carl Rogers (1983) afirma que os indivíduos 

possuem dentro de si vastos recursos para a auto 

compreensão e para modificação de seus auto 

conceitos, de suas atitudes e de seu comportamento 

autônomo.  O autor se refere a três atitudes que 

possibilitam criar um clima facilitador de crescimento. 

São eles: 

 

A) Congruência, consideração positiva incondicional e 

empatia. 

B) Transferência, contra transferência e retificação 

subjetiva. 

C) Retroalimentação, auto-regulação e homeostase. 

D) Assertividade, escuta ativa e reforço positivo. 

 

40) Segundo Dejours (2002) só é possível compreender 

as diversas contradições que se observam na 

psicodinâmica e psicopatologia do trabalho se 

defendermos a tese da ―centralidade do trabalho‖. 

Para o autor essa tese se desdobraria em quatro 

domínios. Assinale a alternativa que não descreve 

um domínio proposto pelo autor: 

 

A) Domínio individual: o trabalho é central para a 

formação da identidade e para a saúde mental. 

B) Domínio das relações entre homens e mulheres: o 

trabalho permitiria superar a desigualdade nas 

relações de ―gênero‖.  

C) Domínio político: é possível mostrar que o trabalho 

desempenha um papel central no que se refere à 

totalidade da evolução política de uma sociedade. 

D) Domínio da metodologia: o trabalho não transforma o 

trabalhador e lhe impede de progredir, aprimorar-se e 

realizar-se, ocupando papel secundário nas relações 

humanas. 

 

 

 

 

 

41) A Reforma Psiquiátrica representa de um modo 

geral, uma ruptura com as iniciativas de reformas 

anteriores. Daí surgem pontos cruciais que definem o 

que chamamos de princípios do movimento 

antimanicomial. Sobre esses princípios marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) A consideração da dimensão da subjetividade nas 

experiências de loucura em particular e na luta 

política em geral. 

B) Construção de hospitais psiquiátricos e 

disponibilização de um número maior de leitos 

nessas instituições. 

C) A abordagem das experiências da loucura deve 

apontar para sua presença e produção no espaço da 

cultura. 

D) O movimento antimanicomial é um movimento social, 

que organiza trabalhadores, familiares e usuários de 

Saúde Mental no combate as diferentes formas de 

exclusão da loucura. 

 

42) Segundo Skinner ―por mais complexo seja o ser 

humano é possível estuda-lo cientificamente.‖ Com 

relação à teoria de Skinner assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A) Skinner pesquisou sobre todos os assuntos 

necessários para a compreensão do homem: 

aprendizagem, desenvolvimento, memória, 

ansiedade, o self, a subjetividade, a consciência, as 

psicopatologias, a criatividade, o pensamento, a 

cognição, as emoções, a personalidade, a 

linguagem, os aspectos sociais e culturais do ser 

humano, as vontades, os desejos, os insights e a 

introspecção. 

B) Skinner acreditava que o homem torna-se complexo 

por ser subjetivo, e que está além das questões 

científicas, o que dificultava inúmeras vezes o seu 

desenvolvimento científico através de experimentos 

realizados em laboratórios. 

C) Os ensinamentos teóricos de Skinner contribuiu 

imensamente para as áreas clínicas, educacionais e 

jurídicas, porém para as demais áreas de atuação do 

psicólogo, sua abordagem teórica, analise do 

comportamento, tem encontrado empecilho, por 

exigir muito rigor metodológico e ser pouco aceito na 

comunidade e em outros campos de atuação do 

psicólogo. 

D) Skinner acreditava que o estudo do homem deveria 

ser baseado totalmente nos seus instintos naturais, 

por isso as observações do comportamento humano 

era melhor executada em laboratórios, aonde se 

podia analisar e comparar o comportamento do 

homem com os dos outros animais, e comprovar a 

evolução da espécie humana. 
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43) Atribua V (verdadeiro) ou F(falso) às proposições 

abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 

 ) Análise do comportamento é uma abordagem 

psicológica que busca compreender o homem 

através de seus pensamentos e atitudes com relação 

ao outro. 

 ) O ambiente para a Análise do Comportamento 

refere-se ao mundo físico, ao mundo social, à nossa 

historia de vida e a interação conosco. 

 ) As ideias centrais, exceto para o condicionamento 

pavloviano, é a seguinte: as consequências que 

determinado comportamento produziu no passado 

selecionaram esses comportamentos, ou seja, 

influenciam se ele continua ou não ocorrendo. 

 ) Análise do comportamento e Behaviorismo são 

coisas diferentes. Análise do comportamento é uma 

abordagem psicológica; Behaviorismo é um tipo de 

filosofia da ciência do comportamento. 

 

A) V V F F           

B) F F V V      

C) V F V F          

D) F V F V 

 

44) ―O comportamento é fortalecido ou enfraquecido 

pelos eventos que seguem a resposta. Este 

comportamento é controlado por suas 

consequências.― SKINNER. Essa conceituação está 

relacionado (a) à (ao): 

 

A) Condicionamento respondente 

B) Condicionamento Operante 

C) Punição 

D) Extinção 

 

45) ―Esta terapia levanta hipóteses de que as emoções e 

comportamentos das pessoas são influenciadas por 

sua percepção dos eventos. Não é a situação por si 

só que determina o que as pessoas sentem, mas, 

antes, o modo como elas interpretam uma situação.‖ 

Essa conceituação condiz com a terapia: 

 

A) Terapia Comportamental 

B) Terapia Centrada na Pessoa 

C) Terapia Cognitiva 

D) Terapia Psicanalítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46) A noção de desenvolvimento está atrelada a um 

contínuo de evolução, em que nós caminharíamos ao 

longo de todo o ciclo vital. Segundo Ribeiro (2005) 

existem diferentes Perspectivas de Estudo do 

Desenvolvimento humano. Com relação a este 

tema, assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Na perspectiva Evolucionista, influenciada pela 

teoria de Fodor, as crianças já nascem com tudo que 

precisam na sua estrutura biológica para se 

desenvolver. Nada é aprendido no ambiente, e sim 

apenas disparado por este. 

B) Para os teóricos Inatistas, como Chomsky, Tal 

perspectiva procura entender o desenvolvimento 

humano a partir de motivações conscientes e 

inconscientes da criança, focando seus conflitos 

internos durante a infância e pelo resto do ciclo vital. 

C) Ainda existe a visão de desenvolvimento 

Psicanalítica, em que temos como expoentes Freud, 

Klein, Winnicott e Erikson. O desenvolvimento 

humano se dá no desenvolvimento das 

características humanas e variações individuais 

como produto de uma interação de mecanismos 

genéticos e ecológicos, envolvendo experiências 

únicas de cada indivíduo desde antes do nascimento. 

D) Para os teóricos Construcionistas, tendo como 

ícone Piaget, o desenvolvimento é construído a partir 

de uma interação entre o desenvolvimento biológico 

e as aquisições da criança com o meio. 

 

47) Sobre a relação do desenvolvimento e a 

aprendizagem, na visão do teórico Vygotsky, analise 

as proposições abaixo e marque V (verdadeiro) e F 

(falso): 
 

 ) Na perspectiva sócio interacionista, sociocultural ou 

sócio histórica, abordada por L. Vygotsky, a relação 

entre o desenvolvimento e a aprendizagem está 

atrelada ao fato de o ser humano viver em meio 

social, sendo este a alavanca para estes dois 

processos. Isso quer dizer que os processos 

caminham juntos, ainda que não em paralelo. 

 )  Na perspectiva sociocultural os conceitos de 

desenvolvimento e aprendizagem,  se inter-

relacionam, sendo a aprendizagem a alavanca do 

desenvolvimento. Para Vygotsky, o desenvolvimento 

é considerado maturacionista, no sentido de que 

elepreza o desenvolvimento das funções biológicas – 

que é o desenvolvimento - como base para os 

avanços na aprendizagem. 

 )  Para  Vygotsky , o desenvolvimento – 

principalmente o psicológico/mental (que é 

promovido pela convivência social, pelo processo de 

socialização, além das maturações orgânicas) – 

depende da aprendizagem na medida em que se dá 

por processos de internalização de conceitos, que 

são promovidos pela aprendizagem social, 

principalmente aquela planejada no meio escolar. 
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É CORRETO afirmar que: 

 

A) Não existe alternativa verdadeira 

B) Existe apenas uma alternativa verdadeira 

C) Existem duas alternativas verdadeiras 

D) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 

48) Na teoria do Desenvolvimento Psicossocial de 

Erick Erikson, em cada fase a pessoa tem que 

resolver sucessivamente uma crise resultante de um 

conflito com o qual o meio social o confronta. Com 

relação a esta teoria é INCORRETO afirmar que: 

 

A) No estágio sensorial, de 0 a 18 meses, a criança 

começa a explorar ativamente o seu meio. Se os pais 

encorajam as novas habilidades da criança, esta vai 

interagindo progressivamente melhor com eles. 

B) No estágio desenvolvimento muscular, dos 18 meses 

aos 3 anos, a criança desenvolve o sentido de 

independência e autonomia. Não pode impedir a 

criança de experimentar o ambiente a sua volta. 

C) No Controle Locomotor, dos 3 aos 5 anos, a criança 

aprende a fazer coisas por iniciativa própria: brinca, 

explora, planeja, etc. Ocorre uma aprendizagem no 

sentido de lidar de modo progressivamente mais 

eficaz com o ambiente, tendo em vista alcançar os 

seus próprios fins. 

D) No período de Latência, dos 5 aos 13 anos, 

confiança, autonomia e iniciativa desenvolvem-se 

ainda mais nesta fase. A criança torna-se mais 

atenta, diligente, perseverante, esforçada e 

responsável. 

 

49) Cunha (2007) afirma que: ‖o Psicodiagnóstico é um 

processo científico, limitado no tempo, que utiliza 

técnicas e testes psicológicos (input), em nível 

individual ou não, seja para entender problemas à luz 

de pressupostos teóricos, identificar e avaliar 

aspectos específicos, seja para classificar o caso e 

prever seu curso possível, comunicando os 

resultados (output), na base dos quais são propostas 

soluções, se for o caso.‖  

Sobre o Psicodiagnóstico, pode-se afirmar com a 

autora que, EXCETO: 

 

A) Caracterizamos o psicodiagnóstico como um 

processo científico, porque deve partir de um 

levantamento prévio de hipóteses que serão 

confirmadas ou infirmadas através de passos 

predeterminados e com objetivos precisos. 

B) Tal processo é não limitado no tempo, pois a terapia 

depende unicamente do paciente ou responsável ou 

da disponibilidade do paciente no decorrer da 

evolução dos atendimentos. 

 

 

C) O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou 

vários objetivos, dependendo dos motivos alegados 

ou reais do encaminhamento e/ou da consulta, que 

norteiam o elenco de hipóteses inicialmente 

formuladas, e delimitam o escopo da avaliação. 

D) O plano de avaliação é estabelecido com base nas 

perguntas ou hipóteses iniciais, definindo- se não só 

quais os instrumentos necessários, mas como e 

quando utilizá-los. 

 

50) O Diagnóstico Psicológico pode ser realizado, 

EXCETO, por: 

 

A) Pelo psicólogo psicanalista, com vários objetivos 

(exceto o de classificação simples), por meio de 

exame mental, identificando patologias. 

B) Pelo psicólogo clínico exclusivamente, para a 

consecução de qualquer ou vários dos objetivos, 

quando é utilizado o modelo psicológico, 

(psicodiagnóstico), incluindo técnicas e testes 

privativos desse profissional. 

C) Por equipe multiprofissional para a consecução dos 

objetivos citados e, eventualmente, de outros, desde 

que cada profissional utilize o seu modelo próprio, 

em avaliação mais complexa e inclusiva, em que é 

necessário integrar dados muito interdependentes 

(de natureza psicológica, médica, social, etc.). 

D) Por psiquiatra, utilizando exame mental, com base 

em testes e técnicas projetivas. 

 

51) Cunha (2007) afirma que a entrevista clínica não é 

uma técnica única. Existem várias formas de abordá-

la, conforme o objetivo específico da entrevista e a 

orientação do entrevistador. Com relação à 

entrevista, analise as proposições abaixo e marque V 

(verdadeiro) e F (falso): 

 

 ) O papel principal da pessoa entrevistada é o de 

prestar informações. A entrevista pressupõe pelo 

menos uma pessoa que esteja em condições de ser 

um participante colaborativo, e o sucesso da 

entrevista depende do seu modo de participação. 

 ) O entrevistador precisa estar preparado para lidar 

com o direcionamento que o sujeito parece querer 

dar à entrevista, de forma a otimizar o encontro entre 

a demanda do sujeito e os objetivos da tarefa. 

 ) O entrevistador deve estar atento aos processos no 

outro, e a sua intervenção deve orientar o sujeito a 

aprofundar o contato com sua própria experiência. 

 

É CORRETO afirmar que: 

 

A) Não existe alternativa verdadeira 

B) Existe apenas uma alternativa verdadeira 

C) Existem duas alternativas verdadeiras 

D) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 13  

 

  CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

52) São testes psicológicos de personalidade – 

comportamento utilizados em crianças, de acordo 

com o CFP, EXCETO: 

 

A) DFH III - O Desenho da Figura Humana. 

B) Pirâmides Coloridas de Pfister. 

C) ETPC - Escala de Traços de Personalidade para 

Crianças. 

D) FTT- Teste Contos de Fada.  

 

53) São testes psicológicos de habilidades – aptidões – 

inteligências aplicados em adultos, EXCETO: 

 

A) Colúmbia - Escala de Maturidade Mental. 

B) BPR 5 - Bateria de Provas de Raciocínio. 

C) D-2 - Teste de Atenção Concentrada. 

D) G 36/ G 38 - Teste Não Verbal de Inteligência. 

 

54) Na observação da Capacidade de concentração do 

psiquismo frente a determinado estímulo do paciente, 

o psicólogo está avaliando: 

 

A) A sensopercepção. 

B) A consciência. 

C) A atenção. 

D) A memória. 

 

55) A Declaração é um documento que visa informar a 

ocorrência de fatos objetivos com a finalidade de 

declarar, EXCETO: 

 

A) Comparecimentos do atendido e/ou do seu 

acompanhante, quando necessário. 

B) Acompanhamento psicológico do atendido. 

C) Uma determinada situação ou estado psicológico. 

D) Informações sobre as condições do atendimento 

(tempo, dias, horários). 

 

56) Sobre o transtorno de personalidade antissocial é 

INCORRETO afirmar: 

 

A) Prevalece a indiferença pelos sentimentos alheios, 

podendo adotar comportamento cruel. 

B) Desprezo por normas e obrigações. 

C) Baixa tolerância a frustração e baixo limiar para 

descarga de atos violentos. 

D) Caracterizado pela instabilidade emocional e falta de 

controle dos impulsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

57) Com relação ao transtorno de personalidade ansioso, 

é CORRETO o que se afirma em: 

 

A) Dificuldade em definir suas preferências pessoais, 

com consequente sentimento de vazio.  

B) Prevalece egocentrismo, a baixa tolerância a 

frustrações, a teatralidade e a superficialidade. 

C) Tendência a retraimento social por insegurança de 

sua capacidade social e/ou profissional. 

D)  Impera a necessidade de fazer com que todos 

dirijam a atenção para eles próprios. 

 

58) Analise as alternativas abaixo e assinale a que 

ressalta fatores determinantes da Psicanálise: 

 

A) Comportamento humano é determinado pelas 

reações que o ambiente externo oferece às nossas 

ações. Reforços e punições promovem os 

condicionamentos que modelam o desenvolvimento e 

a aprendizagem humanos. 

B) A percepção humana possui leis próprias, as quais, 

em ação, promovem a consciência humana sobre os 

eventos externos. 

C) A subjetividade humana é determinada pelos 

vínculos afetivos estabelecidos ao longo da vida dos 

indivíduos. A qualidade desses vínculos determinará 

a orientação das atitudes desses indivíduos, que 

pode se caracterizar por ser mais saudável ou mais 

comprometida. 

D) A consciência e todos os processos psicológicos 

superiores se desenvolvem pela relação dialética que 

se estabelece entre os sujeitos e a cultura ao longo 

do desenvolvimento de atividades coletivas, tanto no 

nível filo como ontogenético. 

 

59) ―________ é toda maneira de agir, fixa ou não, capaz 

de exercer sobre o indivíduo ou o conjunto, uma 

coerção exterior, tendo ao mesmo tempo uma 

existência própria, independente das suas 

manifestações individuais.‖ Completa corretamente a 

lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Fato social. 

B) Fato real. 

C) Fantasia. 

D) Fato irrealístico. 

 

60) ―_______são proposições que, na sua formulação 

mais simples, afirmam ou negam uma relação entre 

dois objetos concretos ou abstratos, ou entre um 

objeto e algum possível atributo deste.‖ Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Habilidades. 

B) Concepções. 

C) Crenças. 

D) Competências. 


