
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver 
completo, exija outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto abaixo e depois responda as questões 
que estão a seguir.  
 

SOBRE A LIBERDADE 
    Por Albert Einstein 

 
Sei que é inútil tentar discutir os juízos de 

valores fundamentais. Se alguém aprova como meta, 
por exemplo, a eliminação da espécie humana da face 
da Terra, não se pode refutar esse ponto de vista em 
bases racionais. Se houver, porém, concordância 
quanto a certas metas e valores, é possível discutir 
racionalmente os meios pelos quais esses objetivos 
podem ser atingidos. Indiquemos, portanto, duas 
metas com que certamente estarão de acordo quase 
todos os que lêem estas linhas. 

1. Os bens instrumentais que servem para 
preservar a vida e a saúde de todos os seres humanos 
devem ser produzidos mediante o menor esforço 
possível de todos. 
 2. A satisfação de necessidades físicas é por 
certo a precondição indispensável de uma existência 
satisfatória, mas em si mesma não é suficiente.  

Para se realizarem, os homens precisam ter 
também a possibilidade de desenvolverem suas 
capacidades intelectuais artísticas sem limites 
restritivos, segundo suas características e aptidões 
pessoais. A primeira dessas duas metas exige a 
promoção de todo conhecimento referente às leis da 
natureza e dos processos sociais, isto é, a promoção de 
todo esforço científico. Pois o empreendimento 
científico é um todo natural, cujas partes se sustentam 
mutuamente de uma maneira que certamente ninguém 
pode prever. 
 Entretanto, o progresso da ciência pressupõe a 
possibilidade de comunicação irrestrita de todos os 
resultados e julgamentos - liberdade de expressão e 
ensino em todos os campos do esforço intelectual. Por 
liberdade, entendo condições sociais, tais que, a 
expressão de opiniões e afirmações sobre questões 
gerais e particulares do conhecimento não envolvam 
perigos ou graves desvantagens para seu autor. Essa 
liberdade de comunicação é indispensável para o 
desenvolvimento e a ampliação do conhecimento 
científico, aspecto de grande importância prática. Em 
primeiro lugar, ela deve ser assegurada por lei. Mas as 
leis por si mesmas não podem assegurar a liberdade de 
expressão; para que todo homem possa expor suas 
idéias sem ser punido, deve haver um espírito de 
tolerância em toda a população. Tal ideal de liberdade 
externa jamais poderá ser plenamente atingido, mas 
deve ser incansavelmente perseguido para que o 
pensamento científico e o pensamento filosófico, e 
criativo em geral, possam avançar tanto quanto 
possível. 

  Para que a segunda meta, isto é, a 
possibilidade de desenvolvimento espiritual de todos 
os indivíduos, possa ser assegurada, é necessário um 
segundo tipo de liberdade externa. O homem não 
deve ser obrigado a trabalhar para suprir as 
necessidades da vida numa intensidade tal que não lhe 
restem tempo nem forças para as atividades pessoais. 
Sem este segundo tipo de liberdade externa, a 
liberdade de expressão é inútil para ele. Avanços na 
tecnologia tornariam possível esse tipo de liberdade, se 
o problema de uma divisão justa do trabalho fosse 
resolvido. 
 O desenvolvimento da ciência e das atividades 
criativas do espírito em geral exige ainda outro tipo de 
liberdade, que pode ser caracterizado como liberdade 
interna. Trata-se daquela liberdade de espírito que 
consiste na independência do pensamento em face das 
restrições de preconceitos autoritários e sociais, bem 
como, da "rotinização" e do hábito irrefletidos em 
geral. Essa liberdade interna é um raro dom da 
natureza e uma valiosa meta para o indivíduo. No 
entanto, a comunidade pode fazer muito para 
favorecer essa conquista, pelo menos, deixando de 
interferir no desenvolvimento. As escolas, por 
exemplo, podem interferir no desenvolvimento da 
liberdade interna mediante influências autoritárias e a 
imposição de cargas espirituais aos jovens excessivas; 
por outro lado, as escolas podem favorecer essa 
liberdade, incentivando o pensamento independente. 
Só quando a liberdade externa e interna são constantes 
e conscienciosamente perseguidas, há possibilidade de 
desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual e, 
portanto, de aprimorar a vida externa e interna do 
homem. 
 

01) Sobre o texto de Einstein é correto afirmar: 
 
a) Que elogia a religião em detrimento da ciência. 
b) Que é um texto que narra a história do fazer 

científico na humanidade. 
c) Que defende a liberdade irrestrita do homem de ser 

criativo, de fazer ciência e de manifestar a sua 
opinião. 

d) Que descreve a maneira como o autor postulou a 
teoria da relatividade. 

e) Que afirma categoricamente não ser possível 
discutir os juízos de valores fundamentais. 

 
02) Observe a seguinte afirmação do texto: “Os 
bens instrumentais que servem para preservar a 
vida e a saúde de todos os seres humanos devem 
ser produzidos mediante o menor esforço possível 
de todos.” Sobre o período composto acima, é 
correto afirmar que: 
 
a) Que, nele, há três orações, uma principal e duas 

subordinadas substantivas. 
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b) Que a principal é “Os bens instrumentais devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos” e a 
subordinada é “...que servem para preservar a vida e a 
saúde de todos os seres humanos...”. A subordinada é, 
portanto, uma adjetiva restritiva, pois restringe o 
termo “os bens instrumentais”. 

c) Que a principal é “Os bens instrumentais que devem que 
servem para preservar a vida e a saúde de todos os seres 
humanos...”. A subordinada é, portanto, “...devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos.”, 
pois nela há a expressão verbal “devem ser 
produzidos”. É uma subordinada adjetiva explicativa, 
pois explica o que fazer com “os bens instrumentais”. 

d) Que a principal é “Os bens instrumentais que devem que 
servem para preservar a vida e a saúde de todos os seres 
humanos...”. A subordinada é, portanto, “...devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos.”, 
pois nela há a expressão verbal “devem ser 
produzidos”. É uma subordinada substantiva 
explicativa, pois explica o que fazer com “a vida e a 
saúde de todos”. 

e) Que a principal é “Os bens instrumentais devem ser 
produzidos mediante o menor esforço possível de todos” e a 
subordinada é “...que servem para preservar a vida e a 
saúde de todos os seres humanos...”. A subordinada é, 
portanto, uma adverbial causal, pois diz qual é a 
causa da falta de liberdade dos homens. 

 
03) Observe a oração a seguir: “Todo homem 
deve expor suas idéias.” Assinale a alternativa 
abaixo que contém a afirmação correta sobre a 
sintaxe da oração acima: 
 
a) É uma oração, tem uma locução verbal, sujeito 

simples e o termo “suas idéias” faz a função 
sintática de objeto direto. 

b) É uma oração porque contém dois verbos: deve e 
expor. 

c) É um período composto porque contém dois 
verbos: deve e expor. 

d) É uma oração, tem uma locução verbal, com sujeito 
composto, porque a expressão “todo homem” é o 
sujeito e está significando “todos os homens”, que 
é coletivo. 

e) É um período composto por duas orações porque 
tem uma locução verbal, que é a junção de dois 
verbos, e as orações se contam conforme a 
quantidade de verbos. 

 
04) Quando se fala em regência verbal e regência 
nominal, refere-se a verbos e nomes que regem 
preposição. Observe a frase a seguir: 
 
“Quando sentiu necessidade de conhecimento, o 
homem foi à escola, entrou para o mundo da ciência.” 
 
Considerando a frase acima e a regência verbal e 
nominal, é correto afirmar que: 

a) Na frase há dois nomes e dois verbos regendo 
preposição, os nomes “necessidade” e “mundo” e 
os verbos “foi” e “entrou”.  

b) Na frase há três nomes regendo preposição: 
“conhecimento”, “homem” e “mundo”. 

c) Na frase há dois verbos regendo preposição os 
verbos “necessitar” e “entrou”. 

d) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “conhecimento”, os verbos 
“ir” e “entrou”. 

e) Na frase há um nome e dois verbos regendo 
preposição, o nome “ciência” e os verbos 
“necessitar” e “ir”. 

 
05) Assinale a única alternativa correta quanto à 
colocação dos pronomes: 
 
a) Possivelmente entregaria-lhe o prêmio no mesmo 

momento. 
b) Vamos até o aeroporto buscar ela. 
c) Não pode mais se dormir nesta casa? 
d) Jamais se deve-se colocar o carro na frente dos 

bois. 
e) Ela disse que o guardou na gaveta.  
 
06) Observe a seguinte frase, atentando para os 
pronomes relativos: “O homem, cujo nome não 
lembro, olhou para a camiseta na qual estava o 
símbolo do time e disse:  quando você for ao 
futebol, lembre-se que é o dia da decisão”. Há 
pronomes relativos nesta frase, um deles está 
sendo usado de forma incorreta, em desacordo 
com as normas gramaticais da escrita formal. 
Pergunta-se: 
 
Quais são os pronomes relativos usados na frase 
acima?  
Qual é o pronome relativo que está sendo usado 
incorretamente?  
Por que está sendo usado de forma incorreta? 
 
Assinale uma única alternativa abaixo que responde 
corretamente as perguntas acima: 
 
a) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 

“na qual” e “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “cujo”, porque está 
faltando o artigo que deveria acompanhar o 
substantivo “nome”, portanto a forma correta é “o 
homem cujo o nome não lembro...”. 

b) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “na qual”, porque “na” é 
contração da preposição “em” mais o artigo “a” 
(em + a = na). Entretanto, a palavra “camiseta” 
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não rege preposição, não exige a preposição “em” 
depois dela. Portanto, a forma correta é “a qual”. 

c) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual” e “que”. O pronome relativo que está 
sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “que”, porque o verbo 
lembrar rege preposição, portanto a forma correta é 
“...lembre-se de que...”. 

d) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que” e “para”. O pronome relativo que 
está sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “para”, porque depois 
deste pronome relativo não se usa artigo, o artigo já 
está contido no pronome. Portanto, a forma 
correta é “para camiseta”. 

e) Os pronomes relativos usados na frase são: “cujo”, 
“na qual”, “que” e “para”. O pronome relativo que 
está sendo usado em desacordo com as normas 
gramaticais da escrita é o “cujo”, porque está 
faltando o artigo que deveria acompanhar o 
substantivo “nome”, portanto a forma correta é ”o 
homem cujo o nome não lembro...”. 

 
07) Observe as palavras a seguir: minissaia, 
pontiagudo, praticamente, petróleo. Estas 
palavras foram formadas respectivamente pelo 
processo de: 
 

a) Composição por aglutinação, composição por 
aglutinação, composição por justaposição, 
derivação sufixal. 

b) Derivação prefixal, derivação sufixal, composição 
por justaposição, composição por justaposição. 

c) Derivação parassintética, derivação sufixal, 
derivação sufixal, derivação prefixal. 

d) Composição por justaposição, composição por 
aglutinação, derivação sufixal, composição por 
aglutinação. 

e) Derivação prefixal e sufixal, derivação sufixal, 
composição por justaposição, derivação prefixal. 

08) “O teu silêncio é uma nau com todas as velas 
pandas...” (Fernando Pessoa). Neste verso do 
poeta português, identifica-se claramente uma 
figura de linguagem denominada: 
 
a) Sinestesia. 
b) Catalepsia. 
c) Metonímia. 
d) Metáfora. 
e) Comparação. 
 
 
 

09) Observe a seguinte oração: “A mãe lhe dava 
colo.” Qual é a função sintática do pronome 
oblíquo “lhe”? 
  
a) Complemento nominal. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Predicativo. 
e) Objeto indireto. 
 
10) Você é secretário ou secretária da reitoria de 
uma determinada instituição de ensino superior. 
Diante de um alto índice de reprovações e notas 
baixas, o reitor pede que você escreva e divulgue 
um comunicado informando uma promoção de 
incentivo aos alunos, para que eles estudem mais. 
Explica tudo e pede que o cartaz seja o mais 
sucinto possível. Você escreve: 
 
Os alunos da UNIXX, que são estudiosos, não 
pagarão mensalidade. 
 
Naquele mês todos os alunos, inclusive os que 
tinham nota baixa, ganharam na justiça o direito 
de não pagar mensalidade e o prejuízo da 
instituição foi enorme. O reitor demitiu você 
imediatamente alegando incapacidade para a 
função. Por quê? O que você fez de tão errado se, 
ao seu ver, o aviso dizia exatamente o que ele 
explicou? 
 
a) Você não informou a nota que era necessária para 

ter direito à promoção. 
b) Você deu um sentido inadequado ao usar as 

vírgulas, afirmando, assim, que todos os alunos da 
instituição são estudiosos e, portanto, todos teriam 
direito à promoção. Deveria, então, não ter usado 
vírgula alguma, criando sentido de restrição. 

c) Deveria ter usado apenas uma vírgula, a primeira, 
assim a frase ficaria mais adequada, pois não ficaria 
margem para dupla interpretação. 

d) Não deveria ter obedecido a uma ordem tão 
absurda, pensando primeiro no bem da instituição e 
prevendo que a habilidade dos advogados e 
estudantes de direito encontraria um jeito de evitar 
a discriminação, lutando por direitos iguais. 

e) Você não cometeu erro algum, o erro foi do reitor, 
que não previu uma jogada jurídica dos alunos, mas 
a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E este 
fato demonstra que, na vida profissional, se vemos 
alguém errando, mesmo que seja de nosso superior, 
devemos alertá-lo com educação e que 
conhecimento sobre o uso da linguagem é 
importante, pois a frase poderia ser diferente e, 
assim, evitaria tantos problemas.  
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Matemática 
 
11) Sendo que o volume de um paralelepípedo 
retângulo é igual a 96m3 e duas de suas 
dimensões são 3m e 4m. Então a metade da área 
total desse paralelepípedo em m2 é de: 
 
a) 36. 
b) 72. 
c) 108. 
d) 68. 
e) 104. 
 
12) Sendo a equação exponencial 53x+6 = 1, então o 
conjunto solução no universo dos números reais, 
é? 
 
a) -7. 
b) -6. 
c) 4. 
d) 9. 
e) -4. 
 
13) Dada a expressão (2560,16 . 2560,09), então ela é 
igual a: 
 
a) 2. 
b) 16. 
c) 8. 
d) 3. 
e) 4. 
 
14) Em uma progressão aritmética, o primeiro 
termo é igual a 2 e a razão é igual a 3. Então, a 
soma dos 20 primeiros termos dessa progressão é? 
 
a) 510. 
b) 490. 
c) 610. 
d) 630. 
e) 690. 
 
15) Dada a função f(x) = (2x+1)4, então sua 
derivada primeira f’(x), é igual a: 
 
a) 8(2x+1)3. 
b) 6(3x+1)3. 
c) 12(2x+4)3. 
d) 4(4x+2)5. 
e) 4(3x+2)5. 
 
16) O valor de m a fim de que o polinômio 
x4+mx2+3x-5 seja divisível por x-1 é? 
 
a) -1. 
b) -2. 
c) 1. 

d) 3. 
e) 4. 
 
17) Sabendo se que    5x+10    =    A    +    B    , 
               x2+3x-4        x+4       x-1 
 
então 3A + 2B é igual a: 
 
a) 6. 
b) 8. 
c) 16. 
d) 12. 
e) 18. 
 
18) Seja x a área do triângulo ABC, cujos vértices 
são os pontos A(2;4), B(-6;2), C (0;-2), em 3.x, é? 
 
a) 26. 
b) 18. 
c) 21. 
d) 105. 
e) 66. 

 
19) Quantos divisores positivos possui o número 
304? 
 
a) 125. 
b) 75. 
c) 120. 
d) 85. 
e) 90. 
 
20) Sendo que tgx =  2  e tgy =  3 , então o valor 
     3         4 
de 3tg(x+y) é igual a: 
 
a) 6,5. 
b) 8,5. 
c) 5,5. 
d) 19. 
e) 17. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
21) O então Governador de Santa Catarina Vilson 
Kleinübing, em 1991, sancionou a Lei nº 8.353, 
que criou o Município de Sul Brasil/SC em: 

(Fonte: www.sulbrasil.sc.gov.br) 
 
a) 8 de dezembro. 
b) 19 de abril. 
c) 26 de setembro. 
d) 14 de junho. 
e) 2 de dezembro. 
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22) São símbolos representativos do Município de 
Sul Brasil/SC: 
 
a) A prefeitura. 
b) O brasão nacional. 
c) As praças. 
d) A bandeira. 
e) O hino nacional. 
 
23) De acordo com os dados divulgados no Diário 
Oficial da União, o último Censo, realizado em 
2010 pelo IBGE, em comparação com o realizado 
em 2000, concluiu que a população do Município 
de Sul Brasil/SC: 
 
a) Diminuiu. 
b) Aumentou. 
c) Triplicou. 
d) Quadruplicou. 
e) Manteve-se a mesma. 
 
24) Os tsunamis são ondas gigantescas 
provocadas por perturbações nas profundezas dos 
oceanos. Recentemente um forte terremoto de 
magnitude 8,9 graus atingiu a costa do Japão, 
seguido por um enorme tsunami. Em 2004 um 
episódio semelhante ocorreu _________________ 
deixando quase 300 mil mortos. 
 
a) na China. 
b) na Indonésia. 
c) em El Salvador. 
d) no Haiti. 
e) no Chile. 
 
25) Analise os itens abaixo sobre o Estado de 
Santa Catarina e assinale a alternativa correta: 
 

I. São Joaquim é considerada a capital nacional 
da maçã. 

II. O atual governador do estado nasceu em 
Lages, foi produtor rural desta região e elegeu-
se prefeito pela primeira vez em 1989. 

III. Santa Catarina tem como senadores: Casildo 
Maldaner, Paulo Bauer e Luiz Henrique da 
Silveira. 

IV. Destaca-se no estado o turismo religioso, que 
ocorre em Nova Trento, Angelina e Brusque. 

 
a) Somente os itens I e IV estão corretos. 
b) Somente os itens II e III estão corretos. 
c) Somente o item I está correto. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
26) Tristeza, melancolia, choro fácil, apatia, 
irritabilidade aumentada, angústia, ansiedade, 
desespero e desesperança são sinais observáveis 
frequentemente em pacientes: 
 
a) Autistas. 
b) Depressivos. 
c) Psicopatas. 
d) Esquizofrênicos. 
e) Dependentes de drogas em abstinência. 
 
27) Quando mencionamos a respeito da teoria 
desenvolvida por Piaget e seus colaboradores 
podemos considerar que: 
 
a) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa 

pelos estágios sensório motor (0-3 anos), pré-
operacional (3-7 anos), pós-operacional (7-11 anos), 
operatório formal (11-16 anos). 

b) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa 
pelos estágios pré-operacional (0-2 anos), sensório 
motor (2-7 anos), operacional concreto (7-11 anos), 
operatório formal (11-16 anos). 

c) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa 
pelos estágios oral (0-2 anos), anal (3-5 anos), fálico 
(6-10 anos), latência (11-13 anos), genital (14-16 
anos). 

d) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa 
pelos estágios sensório motor (0-2 anos), pré-
operacional (2-7 anos), operacional concreto (7-11 
anos), operatório formal (11-16 anos). 

e) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa 
pelos estágios esquizo-paranóide (0-1 ano) 
depressivo (2-5 anos), fálico (6-8 anos), latência (9-
12 anos), genital (13-16 anos). 

 
28) Sobre Psicologia Social podemos afirmar que: 
 

I. É no contexto grupal que nos identificamos 
com o outro e é nele também que nos 
diferenciamos, e assim construímos nossa 
identidade, sendo o grupo condição para 
manutenção e/ou metamorfose.  

II. Trata-se de uma Psicologia de ação para a 
mudança, na qual os atores principais são as 
pessoas comuns e correntes em seu cotidiano e 
o psicólogo é um facilitador, não o condutor 
dessa mudança.  

III. Os elementos que definem a Psicologia 
Comunitária/Social são a relatividade cultural, a 
diversidade e a ecologia: a interação entre as 
pessoas e ambientes. Ocupa-se do bem-estar das 
distintas sub-comunidades dentro da ordem 
social mais ampla.    
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a) Somente o item I está correto.  
b) Somente os itens I e III estão corretos.  
c) Somente os itens I e II estão corretos.  
d) Todos os itens estão incorretos.  
e) Todos os itens estão corretos. 
 
29) Quando a criança passa a fazer uso de frases 
com conteúdos depreciativos, porém, sem 
aparentemente entendê-las, possivelmente 
elucida: 
 
a) Imitação pura. 
b) Condicionamento operante. 
c) Condicionamento clássico. 
d) Atenção concentrada. 
e) Aprendizagem por modelagem. 
 
30) O indivíduo desenvolve seu trabalho, seu 
corpo vai se modelando às exigências e 
necessidades mentais e físicas. Quando estes 
passam a exigências excessivas, com forte carga 
emocional pode levar o indivíduo a problemas 
graves, dentre eles a Síndrome de Burnout. 
Avaliando este contexto, a Síndrome de Burnout é 
definida como: 
 
a) Medo contínuo da perda do emprego e sentimento 

de perseguição. 
b) Falta de ânimo, descrença na vida e uma profunda 

sensação de abandono. 
c) Desgaste de energia física ou mental, que pode ser 

recuperada por meio de repouso. 
d) Estado de medo intenso, repentino, acompanhado 

de imobilidade e sudorese. 
e) Estado de exaustão total decorrente de esforço 

excessivo e contínuo. 
 
31) Em relação a Entrevista Psicológica, é 
INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma técnica de investigação científica. 
b) Possui procedimentos específicos ou regras 

empíricas. 
c) É um instrumento fundamental do método clínico. 
d) Não pode ser utilizada por ocasião da consulta. 
e) Busca objetivos psicológicos específicos, como o 

diagnóstico e a terapia. 
 
32) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) A psicologia social e a psicologia comunitária são 

áreas distintas da psicologia tanto do ponto de vista 
teórico quanto metodológico.  

b) A psicologia comunitária é considerada, por 
algumas correntes de pensamento, como uma área 
da psicologia social na medida em que estuda a 

atividade do psiquismo que resulta do modo de 
vida na comunidade. 

c) A psicologia comunitária atua preferencialmente 
com grupos por entender que as relações grupais 
fortalecem a identidade coletiva e é condição para o 
desenvolvimento da consciência crítica. 

d) O psicodrama é uma das técnicas utilizadas pela 
psicologia comunitária para o trabalho com grupos. 

e) Ao trabalhar com grupos, o psicólogo comunitário 
deve fundamentar seu trabalho no respeito ao saber 
e às práticas usuais dos sujeitos de uma dada 
comunidade. 

 
33) Marque V para verdadeiro e F para falso e, a 
seguir, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 
 
A Organização que adota o enfoque sistêmico na 
gestão dos seus recursos humanos apresenta 
determinadas características, tais como: 
 
(      )  Não é vista como uma estrutura estática, mas 

como um processo em contínua mudança. 
(      )  O processo de tomada de decisão requer 

somente a participação de sua direção. 
(      )  Os fenômenos observados em relação aos 

indivíduos e aos grupos tendem a ser analisados 
a partir da consideração de múltiplos fatores. 

(      )  Está mais preocupada em definir o que deve ser 
feito antes de compreender os fenômenos. 

 
a) V, V, F, V. 
b) V, F, V, F.  
c) F, F, V, V. 
d) F, V, F, V. 
e) F, F, F, F. 
 
34) Em relação às teorias da personalidade, 
assinale a alternativa correta: 
 
a) Para teoria Junguiana, o inconsciente coletivo 

compreende conteúdos universais e inclui materiais 
psíquicos que não emanam de uma vivência 
singular, conforme também postulou Freud, seu 
antecedente intelectual. 

b) Para Reich a personalidade está baseada em seus 
conceitos de caráter e couraça caracteriológica, 
porém o autor não desenvolveu nada, além por ter 
falecido ainda jovem. 

c) O princípio mais importante de Jung é o de propor 
que uma análise das partes pode proporcionar uma 
compreensão do todo. 

d) Para Skinner, a análise do comportamento, começa 
pelo isolamento das partes simples de um evento 
complexo de forma que estas partes possam ser 
mais bem estudadas. 

e) Para Freud, a personalidade está embasada na 
repressão que se refere ao processo por meio do 
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qual a energia dirigida para propósitos sexuais ou 
agressivos é direcionada para novas finalidades. 

35) A lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe 
sobre: 
 
a) Os direitos das Crianças e Adolescente. 
b) Os direitos dos Idosos. 
c) A proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. 

d) Os direitos das pessoas portadoras de deficiência. 
e) Os direitos das etnias. 
 
36) O trabalho com grupos e processos grupais é 
uma das atribuições do Psicólogo Social. A partir 
da aproximação de grupos e processos grupais 
vividos, podemos encontrar possíveis 
conceituações, EXCETO: 
 
a) Dinamismo, uma mudança no estado de uma das 

partes modifica o estado de qualquer outra parte. 
b) Que é constituído pela tensão entre a serenidade e a 

totalidade. 
c) É o momento onde as pessoas demonstram suas 

diferenças, onde o conflito é essencial para que o 
processo de relações se estabeleça.  

d) Há estabelecimento de uma tarefa, de um caminho 
a ser seguido sem questionamentos, sempre para 
atingir os objetivos iniciais. 

e) A pluralidade de indivíduos que estão em contato 
uns com os outros, que se consideram 
mutuamente.  

 
37) Acerca da medida socioeducativa de 
internação, prevista no Estatuto da Criança e 
Adoelescente (ECA), analise os itens a seguir e 
assinale a opção correta abaixo: 
 

I. A medida socioeducativa de liberdade assistida 
ou prestação de serviço a comunidade aplicada 
ao adolescente infrator, ocorre somente quando 
é comprovada a autoria e materialidade de ato 
infracional considerado hediondo. 

II. A medida de internação só poderá ser aplicada 
quando tratar-se de ato infracional cometido 
mediante grave ameaça ou violência a pessoa; 
por reiteração no cometimento de outras 
infrações graves; por descumprimento reiterado 
e injustificável da medida anteriormente 
imposta. 

III. O adolescente que atinge os 18 anos de idade 
deve ser compulsoriamente liberado da medida 
socioeducativa de internação em razão do 
alcance da maior idade. 

 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item III está correto. 

d) Todos os itens estão incorretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
38) Existem em todo o País em torno de 5.772 
Conselhos Tutelares. Para consolidar a 
implantação das diretrizes contidas no Estatuto 
da Criança e do Adolescente, exercem importante 
papel nesta causa, que outros órgãos? 
 

I. Conselhos de Direito em nível local (CMDCA). 
II. Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA). 
III. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDCA). 
 
Responde corretamente a questão: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Todos os itens. 
d) Somente o item II. 
e) Nenhum dos itens. 
 
39) De acordo com o art. 2°, alínea q, do Código 
de Ética Profissional do Psicólogo, ao psicólogo é 
vedado realizar diagnósticos, divulgar 
procedimentos ou apresentar resultados  e 
serviços psicológicos, de forma a expor pessoas, 
grupos ou organizações: 
 
a) Em meios de comunicação.  
b) Durante a avaliação psicológica. 
c) Aos familiares do paciente. 
d) À instituição educacional do paciente. 
e) Antes da finalização da avaliação psicológica. 
 
40) O Código de Ética Profissional do Psicólogo 
tem como objetivo assegurar um padrão de 
conduta. De acordo com esse código, é correto 
afirmar que o psicólogo: 
 
a) Pode receber remuneração ou porcentagem por 

encaminhamento e serviços quando tiver sido 
acordado entre as partes anteriormente. 

b) Sempre que for necessário o profissional poderá 
interferir na validade e fidedignidade de técnicas e 
instrumentos psicológicos. 

c) Sempre que tiver que atender a crianças e/ou 
adolescente, casualmente, dependerá de uma 
autorização legal dos pais ou responsáveis, na 
ausência deste documento o atendimento não 
procederá sem antes comunicar ao Conselho 
Tutelar. 

d) Sempre que achar necessário, deve intervir na 
prestação de serviços psicológicos que estejam 
sendo efetuados por outro profissional. 

e) Poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua 
decisão na busca do menor prejuízo.  


