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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

PSICÓLOGO COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM PSICOPEDAGOGIA 

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) Muitos treinamentos não se transformam em 

desenvolvimento porque os próprios líderes não 

exercem seu papel de desenvolver a equipe. A 

efetividade dos treinamentos está ligada à: 

 

A) Cultura e gestão dos líderes. 

B) Cultura e vivência dos líderes. 

C) Vivência e experiência dos líderes. 

D) Gestão e experiência dos líderes. 

 

22) Baseado na matriz confiança x competência, 

podemos afirmar que o colaborador 

confiante/competente: 

 

A) Conhece e desenvolve bem suas atividades e seu 

desempenho é satisfatório, no entanto, tem dúvidas 

sobre seu desempenho. 

B) Quando é solicitado uma ação desafio, o colaborador 

não acredita que é capaz de fazer. 

C) Tem resultados abaixo do esperado, mas não 

recebem o feedback adequado. 

D) Estabelece desafios quanto ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de novas habilidades. 

 

23) ―Os métodos eficazes e inteligentes de treinamento 

devem envolver ______________, fazendo as 

pessoas acreditarem em seu potencial.‖ Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Neurolinguística. 

B) Inteligência emocional. 

C) Desenvolvimento humano. 

D) Postura colaborativa. 

 

24) Dentro do processo de seleção, retomar cada 

informação, checar quais são coerentes ou 

divergentes, quais informações tiveram maior 

incidência e o que precisa ser melhor investigado é 

parte importante da etapa: 

 

A) Customizar. 

B) Perfil. 

C) Analisar. 

D) Estratégia. 

 

25) Existem erros bem frequentes que todo treinador 

comete, com relação a esses erros é incorreto 

afirmar: 

 

A) Ter pouca consciência dos seus gestos e postura. 

B) Confundir apresentação com treinamento. 

C) Preparar aberturas e fechamentos. 

D) Não saber lidar com perguntas difíceis. 

26) ―Estruturas muito importantes para a memória 

episódica – o _______ envolvido no sentimento de 

familiaridade de elementos do passado, e o 

________ que codifica acontecimentos e lugares.‖ 

Completa corretamente as lacunas do texto a 

alternativa: 
 

A) Hipotálamo; córtex perirrinal. 

B) Córtex perirrinal; hipotálamo. 

C) Córtex silvianio; mesencéfalo. 

D) Mesencéfalo; córtex Silviano. 

 

27) Tal como folhas de notas numa secretaria para 

escrever nomes ou números de telefone que é 

necessário recordar por um breve período, o cérebro 

tem um sistema para lidar e trabalhar muito 

eficientemente com um pequeno volume de 

informação. A memória de trabalho está localizada 

sobretudo no córtex dos lobos: 
 

A) Frontal e parietal. 

B) Frontal e temporal. 

C) Temporal e parietal. 

D) Temporal e Occipital. 
 

28) A memória de longa duração também está 

subdividida em diferentes sistemas localizados em 

redes dispersas pelo cérebro. Diferentes redes 

realizam tarefas bastante distintas. De um modo lato, 

a informação entra por sistemas sensoriais e depois 

é transmitida por vias progressivamente mais 

especializadas. Por exemplo, a informação que entra 

pelo sistema visual é transmitida pela chamada ―via 

ventral‖ do córtex estriado até ao: 
 

A) Lobo temporal médio, através de uma cascata de 

redes. 

B) Lobo occipital superior, através de uma cascata de 

redes. 

C) Lobo temporal inferior, através de uma cascata de 

redes. 

D) Lobo occipital médio, através de uma cascata de 

redes. 
 

29) ―Outro tipo de sistema de memória no cérebro 

designa-se______. Esta é usada para registar 

experiências pessoais. Num aspecto, importante, 

recordar acontecimentos é diferente de aprender 

fatos – estes são únicos, só acontecem uma vez.‖ 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 
 

A) Memória semântica. 

B) Memória mamilar. 

C) Memória episódica. 

D) Memória espástica. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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30) Com relação aos conceitos associados à Amnésia e 

suas repercussões clínicas, responda verdadeiro (V) 

ou falso (F) e assinale a alternativa correta: 

 

 ) As pessoas afetadas por amnésia podem não se 

lembrar que encontraram outra pessoa meia-hora 

atrás. Não se lembram, por exemplo, onde comeram 

recentemente uma refeição e até necessidades do 

dia-a-dia tão simples como recordar onde guardaram 

os objetos.  

 ) Quando expostos a um desenho podem copiá-lo 

com bastante precisão, mas contrariamente ao que 

acontece com a maior parte das pessoas com 

memória normal, conseguem repetir o desenho 

passados 30 minutos, pois são áreas de memória 

distintas a de representação e a de lembrança.  

 ) Frequentemente não conseguem se recordar de 

coisas que aconteceram antes de ficar doentes. Isto 

é a amnésia retrógrada. 

 

A) F – V – V. 

B) F – V – F. 

C) V – F – V. 

D) V – F – F. 

 

31) A Politica Nacional de Humanização (PNH) estimula 

a comunicação entre gestores, trabalhadores e 

usuários para construir processos coletivos de 

enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto 

que, muitas vezes, produzem atitudes e práticas 

desumanizadoras que inibem a autonomia e a 

corresponsabilidade dos profissionais de saúde em 

seu trabalho e dos usuários no cuidado de si. Analise 

as assertivas abaixo: 

 

I. A Política Nacional de Humanização deve se fazer 

presente e estar inserida em todas as políticas e 

programas do SUS; 

II. A PNH busca transformar as relações de trabalho a 

partir da ampliação do grau de contato e da 

comunicação entre as pessoas grupos, tirando-os do 

isolamento e das relações de poder hierarquizadas; 

III. A Política Nacional de Humanização não atua a partir 

de orientações clínicas, éticas e políticas, que se 

traduzem em determinados arranjos de trabalho. 

 

Está (ão) CORRETO (s) 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) I, II e III 

D) I e III 

 

 

 

 

 

32) - São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), 

EXCETO: 

 

A) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde. 

B) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social. 

C) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

D) Busca transformar as relações de trabalho a partir da 

ampliação do grau de contato e da comunicação 

entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento 

e das relações de poder hierarquizadas 

 

33) - 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 previstas 

no art.198 da Constituição Federal. Todas as 

alternativas abaixo são princípios do SUS, EXCETO: 

 

A) Centralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo: ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios; 

regionalização e hierarquização da rede de serviços 

de saúde. 

B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 

ou privilégios de qualquer espécie. 

C) Integralidade de assistência, entendida como um 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento 

de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

 

34) Em relação aos Grupos Operativos propostos por 

Pichon-Rivière é CORRETO afirmar que: 

 

A) A técnica de grupo operativo consiste em um 

trabalho com grupos, cujo objetivo é promover um 

processo de socialização para os sujeitos envolvidos. 

B) Aprender em grupo operativo significa a assimilação 

de crenças coletivas de forma passiva. 

C) São tipos de grupos operativos: grupo de ensino-

aprendizagem, institucionais, comunitários.e 

escolares. 

D) A tarefa é vista como o modo como cada participante 

interage a partir de suas próprias necessidades 

sendo um polo norteador de conduta 
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35) Uma das metodologias de trabalho em grupo e com 

equipe interdisciplinar, poderá ser a Oficina. Baseada 

nessa metodologia é CORRETO afirmar que: 

 

A) Trata-se de um trabalho estruturado com grupos 

independente do número de encontros. Sendo 

focalizado em torno de uma questão a partir da 

escolha da equipe geradora. 

B) As demandas partem de levantamento organizado 

pela comunidade. 

C) As temáticas dentro de um foco podem ser 

dinamizadas multiprofissionalmente dentro de 

enfoque transversal. 

D) A oficina se estrutura em torno de uma tarefa. 

 

36) Em relação a Dinâmica de Grupo pode-se citar como 

técnica o Sociograma proposto pelo psiquiatra 

romeno Jacob Moreno. Em relação a essa técnica 

marque a alternativa ERRADA: 

 

A) Um sociograma é uma técnica que, através da 

observação e da contextualização, apresenta sob a 

forma de um gráfico as várias relações entre os 

sujeitos que formam um grupo. 

B) Favorece a detecção dos vínculos, laços de 

influência e de preferência que existem nesse 

mesmo conjunto. 

C) Permite a avaliação das relações de afinidade, 

detectar de subgrupos dentro do grupo principal e a 

localização  dos líderes sociométricos (as pessoas 

mais influentes do grupo). 

D) O sociograma difere da teoria dos grafos porque 

seus vértices correspondem aos indivíduos de um 

grupo e as arestas são as relações entre estes 

indivíduos, ocorrendo o inverso na representação 

social através de grafos. 

 

37) A respeito da psicologia comunitária brasileira, 

assinale a afirmativa correta. 

 

A) A psicologia comunitária sofreu importante influência 

da corrente histórica da psicologia norte-americana; 

B) O desenvolvimento da psicologia comunitária abriu 

novos  mercados  de  trabalho  para  o  psicólogo,  

tradicionalmente  ligado à clínica privada; 

C) O desenvolvimento teórico da psicologia comunitária 

no Brasil se deu a partir do trabalho realizado no Rio 

de Janeiro, durante os anos 1970; 

D) A disciplina psicologia  comunitária  era  fortemente 

comprometida  com  as  discussões  teóricas  

desenvolvidas  pelas novas tendências da Psicologia 

Social; 

 

 

 

 

38) A Terapia Comunitária tem sido utilizada 

frequentemente para o atendimento de indivíduos 

e famílias que enfrentam, no seu cotidiano, 

situações de exclusão social, violência, 

preconceito, solidão e isolamento. Esse tipo de 

abordagem 

 

A) Reforça a construção de redes sociais solidárias que 

possibilitam a troca de experiências e o 

enfrentamento dos problemas com os quais se 

depara a comunidade.  

B) Avalia a qualidade da saúde mental da população 

vulnerável, para a criação de políticas públicas mais 

abrangentes e eficazes. 

C) Promove a escuta das demandas da população 

carente, para oferecer assistência, buscar recursos e 

suprir suas necessidades. 

D) Contém os impulsos destrutivos dos indivíduos e 

famílias vulneráveis por meio da identificação dos 

líderes positivos da comunidade. 

 

39) Analise as afirmações, considerando o 

pensamento de Martin-Baró, ao refletir sobre o 

papel do psicólogo na sociedade e assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A psicologia não tem uma especificidade enquanto 

área de conhecimento científico e prático.  

B) O trabalho do psicólogo deve buscar a desalienação 

das pessoas e grupos, para que isso os ajude a 

chegar a um saber crítico sobre si próprios e sobre a 

realidade. 

C) A conscientização constitui-se no horizonte primordial 

do "que fazer" psicológico. 

D) O psicólogo deve transformar sua prática profissional 

despojando-a de pressupostos teóricos 

adaptacionistas e de suas formas de intervenção a 

partir de posições de poder. 

 

40) A Terapia familiar sistêmica tem por pressuposto 

principal que o sistema se refere a um conjunto de 

elementos: 

 

A) Interconectados; 

B) Elementares; 

C) Multifacetado; 

D) Singularizados; 
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41) A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, descrevendo que o ensino será ministrado 

com base em alguns princípios. Assinale a alternativa 

que descreve corretamente um princípio apontado 

nessa lei: 

 

A) Respeito à liberdade e apreço à intolerância.  

B) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

C) Desvalorização da experiência extra-escolar. 

D) Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e 

as práticas sociais. 

 

42) Emília Ferreiro afirma que existe um processo de 

aquisição da linguagem escrita que precede e 

excede os limites escolares. Nesse nível as partes da 

escrita não correspondem às partes do nome. As 

crianças escrevem letras, bolinhas e números, como 

se soubessem escrever, sem uma preocupação com 

as propriedades sonoras da escrita. Esse nível de 

escrita descrito se refere ao: 

 

A) Nível silábico. 

B) Nível pré-silábico. 

C) Nível silábico-alfabético.  

D) Nível alfabético. 

 

43) Em relação a Psicopedagogia Institucional 

Hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Tem por objetivo colaborar com o desenvolvimento 

cognitivo das crianças e adolescentes que estejam 

acamadas ou internadas por longos períodos e, por 

isso, afastadas dos bancos escolares.  

B) A atuação pode acontecer junto ao leito e seu 

principal objetivo é reduzir as defasagens que o 

afastamento da escola provocou na criança 

hospitalizada.  

C) É responsável por identificar as causas das 

dificuldades e possíveis transtornos de 

aprendizagem. 

D) O psicopedagogo, nesse contexto, deixa de ser um 

clínico, não devendo realizar diagnósticos e 

tratamentos, com instrumentos e técnicas usadas na 

psicopedagogia clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44) A indiferença às diferenças, como nos aponta 

Perrenoud, só tem promovido fracasso escolar, pois 

transforma as desigualdades iniciais, diante da 

cultura, por exemplo, em desigualdades de 

aprendizagem e, posteriormente, desigualdades de 

êxito escolar. Sobre esse aspecto é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) Aprender é simplesmente memorizar, estocar 

informações. 

B) Os avanços na aprendizagem, nunca se mostram 

como erros diferentes, os quais Piaget denominou de 

erros desconstrutivos. 

C) Nunca se deve permitir aos aprendentes que passem 

por períodos de erro construtivo em seus processos 

de construção dos conhecimentos. 

D) É importante uma leitura social das dificuldades de 

aprendizagem para não se cristalizar a ideia de que o 

problema do não-aprender está localizado somente 

no aluno, ou no professor, ou no método. 

 

45) Para esse autor a aprendizagem acontece por meio 

de um processo de interação entre aluno, professor e 

o conteúdo, e que esta relação é permeada de 

afetividade e conflitos. Aponte o autor que relaciona a 

afetividade com a aprendizagem, através da teoria do 

vínculo: 

 

A) Kurt Lewin. 

B) Carl G. Jung. 

C) Pichon-Rivière. 

D) Burrhus Frederic Skinner. 

 

46) ―Conjunto de ações que proporcionam o 

conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes 

de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos‖. Tais ações estão 

relacionadas a: 

 

A) Vigilância Sanitária. 

B) Vigilância Social. 

C) Vigilância Epidemiológica. 

D) Controle Social. 

 

47) ―É o processo de atrair candidatos para uma vaga, 

anunciando e tornando atrativo para candidatos 

disponíveis no mercado. Buscando candidatos dentro 

e fora da organização‖. Esse método descrito por 

Chiavenato é o processo de: 

 

A) Recrutamento. 

B) Seleção. 

C) Entrevista. 

D) Descrição do cargo. 
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48) Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Eles traçam um novo perfil para o currículo, 

descartando as competências básicas para a 

inserção dos jovens na vida adulta. 

B) São a referência básica para a elaboração 

das matrizes de referência. 

C) Foram elaborados para difundir os princípios da 

reforma curricular e orientar os professores na busca 

de novas abordagens e metodologias. 

D) Orientam os professores quanto ao significado do 

conhecimento escolar quando contextualizado e 

quanto à interdisciplinaridade, incentivando o 

raciocínio e a capacidade de aprender. 

 

49) Em relação a Política Nacional de Humanização do 

Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 

alternativa que NÃO se refere a uma diretriz dessa 

política:  

 

A) Acolhimento. 

B) Desvalorização do trabalhador.  

C) Defesa dos direitos do usuário. 

D) Clínica ampliada e compartilhada.  

 

50) Sobre os testes psicológicos é INCORRETO afirmar 

que: 

 

A) Os psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, 

normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou 

técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar 

preconceitos, estigmas ou estereótipos. 

B) Os Testes Psicológicos são instrumentos de 

avaliação ou mensuração de características 

psicológicas, constituindo-se um método ou técnica 

de uso privativo do psicólogo. 

C) Será considerado teste psicológico em condições de 

uso, seja ele comercializado ou disponibilizado por 

outros meios, aquele que, após receber Parecer da 

Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, for 

aprovado pelo CFP. 

D) Não será considerada falta de ética a utilização de 

testes psicológicos que não constam na relação de 

testes aprovados pelo CFP, salvo os casos de 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51) O Programa Saúde na Escola (PSE) visa à 

integração e articulação permanente da educação e 

da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de 

vida da população brasileira. Para alcançar estes 

propósitos o PSE foi constituído por alguns 

componentes. Assinale a alternativa que NÃO 

descreve corretamente um componente desse 

Programa: 
 

A) Promoção da Saúde e de atividades de Prevenção. 

B) Educação Permanente e Capacitação dos 

Profissionais da Educação e da Saúde e de Jovens. 

C) Avaliação das Condições de Saúde das crianças, 

adolescentes e jovens que estão na escola privada. 

D) Monitoramento e Avaliação da Saúde dos 

Estudantes. 
 

52) ―É o período que vai do nascimento até a aquisição 

da linguagem. É um período decisivo para todo curso 

da evolução psíquica: representa a conquista, 

através da percepção e dos movimentos, de todo o 

universo prático da criança‖. O período descrito no 

enunciado se refere a um dos períodos descritos por 

Jean Piaget. Assinale a alternativa que corresponde 

ao período descrito:  
 

A) Operatório formal. 

B) Pré-operatório. 

C) Operatório concreto. 

D) Sensório motor.  
 

53) A Hora do Jogo Diagnóstica é um instrumento 

técnico que busca conhecer a criança e a sua 

realidade em um determinado contexto. Sobre essa 

técnica é CORRETO afirmar que: 
 

A) O material utilizado deve possibilitar a criança se 

expressar de maneira a não sentir a experiência 

como ameaçadora.  

B) Devem ser utilizados apenas materiais mais 

estruturados. 

C) A escolha dos brinquedos na Hora do Jogo 

Diagnóstica é sempre feita pelo psicopedagogo.  

D) O papel do psicopedagogo é sempre passivo e não 

deve interferir em nenhum momento. 
 

54) ―Fase de organização infantil da libido que se 

caracteriza por uma unificação das pulsões parciais 

sob o primado dos órgãos genitais; mas, o que já não 

será o caso na organização genital pubertária, a 

criança, de sexo masculino ou feminino, só conhece 

nesta fase um único órgão genital, o órgão 

masculino, e a oposição dos sexos é equivalente à 

oposição fálico-castrado‖. A fase descrita por Freud, 

de que trata o enunciado se refere a: 
 

A) Fase anal. 

B) Fase oral. 

C) Fase fálica. 

D) Fase latente. 

http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/matrizes-de-referencia-professor
http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67
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55) O decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, 

dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências. 

Para fins deste Decreto, considera-se público-alvo da 

educação especial, EXCETO: 

 

A) Pessoas com deficiência. 

B) Pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. 

C) Pessoas com transtornos globais do 

desenvolvimento. 

D) Pessoas com altas habilidades ou superdotação. 

 

56) Não são sintomas ou sinais característicos da 

esquizofrenia: 

 

A) Delírios. 

B) Alucinações. 

C) Sinais contínuos do distúrbio persistem no mínimo 

durante seis meses. 

D) O distúrbio é devido a efeitos fisiológicos diretos de 

uma substância (exemplo, uma droga de abuso, uma 

medicação) ou uma condição clínica geral. 

 

57) Sobre o realismo nominal é INCORRETO afirmar: 

 

A) A criança focaliza a palavra como representação 

sonora, com significados diversos. 

B) Nesse estágio a criança acha que os nomes das 

pessoas e das coisas têm relação com os seus 

tamanhos. 

C) Nesse estágio a criança acha que palavras grandes 

representam coisas grandes. 

D) A criança acredita que objetos semelhantes tem 

nome parecido e objetos distintos tem nomes 

diferentes.  

 

58) ―Tem como objetivo principal determinar o grau de 

aquisição de algumas noções-chave do 

desenvolvimento cognitivo, detectando o nível de 

pensamento alcançado pela criança, ou seja, o nível 

de estrutura cognoscitiva com que opera‖.  Tal 

definição refere-se ao seguinte procedimento: 

 

A) Hora do Jogo Diagnóstica.  

B) Provas Piagetianas para o diagnóstico operatório. 

C) Teste das fábulas.  

D) Ludoterapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

59) Melanie Klein colocou o brinquedo num lugar de 

destaque na luta contra a angústia mobilizada pelas 

pulsões sexuais. De acordo com as concepções 

dessa autora é CORRETO afirmar que: 

 

A) Ao brincar, a criança domina realidades dolorosas e 

controla medos instintivos, introjetando em seu 

interior.  

B) O analista terá como principal função interpretar todo 

o material associativo que a criança traz. 

C) A criança, desde tenra idade, não tem a capacidade 

de simbolizar. 

D) O brincar é a linguagem típica do adulto, equiparando 

a linguagem lúdica infantil à associação livre e aos 

sonhos dos adultos.  

 

60) O objetivo dessa entrevista é conhecer a história de 

vida do cliente:  

 

A) Entrevista de devolução. 

B) Entrevista de enquadre. 

C) Anamnese. 

D) Exame do Estado Mental. 

 

 

 

 


