
Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

1 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A 

 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  

PSICÓLOGO 
 

 

 

 

Prova 
 

Língua Portuguesa 

Raciocínio Lógico 

Conhecimentos gerais 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

 

  

INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

reclame ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS, mais de uma letra 

assinalada implicará anulação dessa questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 1 hora do início 

da mesma. 

- Você terá 4 horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

LEIA O TEXTO E A SEGUIR RESPONDA ÀS QUESTÕES 

 

Zygmunt Bauman: "Vivemos o fim do futuro"¹ 

 

Em 1963, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade 

de Varsóvia por causa de suas ideias, consideradas subversivas no comunismo. Hoje, aos 88 anos, 

imigrante em Londres, é considerado um dos pensadores mais eminentes do declínio da civilização. 

Além de dar aulas, ministra palestras pelo mundo inteiro e publicou quatro dezenas de livros que 

viraram best-sellers. Seus 32 títulos lançados no Brasil venderam 350 mil exemplares. O mais 

recente é Vigilância líquida. Bauman é autor do conceito de “modernidade líquida”. Com a ideia de 

“liquidez”, ele tenta explicar as mudanças profundas que a civilização vem sofrendo com a 

globalização e o impacto da tecnologia da informação.  

Aqui, o sociólogo fala, de modo breve, porque vivemos o fim do futuro,  da política e como 

isso mudou nos últimos 20 anos. As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem 

com um “deficit perpétuo de poder”. [...] Segundo ele, hoje, é moda, entre os líderes e formadores 

de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar nenhuma. 

“[...] podemos falar legitimamente do “fim do futuro”. Vivemos o fim do futuro. Durante 

toda a era moderna, nossos ancestrais agiram e viveram voltados para a direção do futuro. Eles 

avaliaram a virtude de suas realizações pela crescente proximidade de uma linha final, o modelo da 

sociedade que queriam estabelecer. A visão do futuro guiava o presente. Nossos contemporâneos 

vivem sem esse futuro. Fomos repelidos pelos atalhos do dia de hoje. Estamos mais descuidados, 

ignorantes e negligentes quanto ao que virá.”  

Para o filósofo, a decadência da política acontece desde o século passado e “é causada e 

reforçada pela crise da agenda política. As instituições amarram o poder de resolver os problemas à 

política. [...] Nossos antepassados conceberam uma ordem que dependia dos serviços do Estado-

nação. Mas essa ordem não é mais adequada aos desafios postulados pela contínua globalização de 

nossa interdependência. [...] a política investiu nos parlamentos e nos partidos para construir a 

democracia como atualmente a compreendemos. Mais e mais pessoas duvidam que os políticos 

sejam capazes de cumprir suas promessas. Assim, elas procuram desesperadamente veículos 

alternativos de decisão coletiva e ação, apesar de, até agora, isso não ter representado uma alteração 

efetiva.” 

http://epoca.globo.com/?s=londres
http://epoca.globo.com/?s=brasil
http://epoca.globo.com/?s=tecnologia
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“Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

Como e se forem capazes de pôr isso em prática, dependerá da imaginação e da determinação deles. 

Para que se deem uma oportunidade, os jovens precisam resistir às pressões da fragmentação e 

recuperar a consciência da responsabilidade compartilhada para o futuro do planeta e seus 

habitantes. Os jovens precisam trocar o mundo virtual pelo real.” 

¹ Texto adaptado exclusivamente para essa prova - Luís Antônio Giron Revista Época – consulta em 19/02/2014. 

 

01. O assunto do texto é:  

A) A vida e a obra do sociólogo Zygmunt Bauman. 

B) A perda de referências políticas e o fim do futuro. 

C) Os jovens são a esperança para concertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

D) A política e a restituição do futuro dependem dos jovens.  

 

02. É moda, entre os líderes e formadores de opinião, aceitar todas as manifestações, mas não apoiar 

nenhuma.  

Porque  

As instituições políticas perderam representatividade e sofrem com um “deficit perpétuo de poder”. 

A respeito do exposto na questão acima, assinale a opção correta:  

A) As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. 

B) As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. 

C) A primeira é uma proposição verdadeira e a segunda, falsa. 

D) A primeira é uma proposição falsa, e a segunda, verdadeira. 

 

03. Em relação ao futuro e/ou seu fim, o sociólogo afirma que: 

A) Nossos contemporâneos se guiavam pelo presente para prever o futuro. 

B) Não temos como nos guiar pelo presente para prever o futuro, porque hoje vivemos outros 

tempos e, por isso, impossível fazer o que nossos ancestrais faziam. 

C) Estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes quanto ao que virá e isso justifica o fim do 

futuro. 

D) Nossos ancestrais pensavam no futuro guiados pelas suas práticas presentes, visualizando o que 

queriam e qual sociedade desejavam, enquanto, hoje, a visão de futuro não é guiada pelo presente. 

 

04. Leia as séries de palavras e assinale a alternativa que todas estão escritas corretamente: 

A) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – derepente.  

B) necessidade – juízo – acessorar – jeito – excelente – familiar – trás – de repente. 
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C) necessidade – juízo – assessorar – jeito – excelente – familiar – traz – de repente. 

D) nessecidade – juízo – assessorar – jeito – escelente – familiar – traz – derepente. 

 

05. Assinale a alternativa em que a frase está escrita corretamente de acordo com a concordância: 

A) A maioria das pessoas entrou, na sala, a dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar. 

B) A maioria das pessoas entrou, na sala, há dez minutos, e não havia cadeiras para sentar. 

C) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não havia cadeiras para sentar. 

D) A maioria das pessoas entraram, na sala, à dez minutos, e não haviam cadeiras para sentar. 

 

06. Na frase a seguir, assinale aquela em que está sublinhado o sujeito: 

A) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, foi censurado e afastado da Universidade de 

Varsóvia.  

B) Em 1963, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman foi censurado e afastado da Universidade de 

Varsóvia. 

C) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de 

poder 

D) As instituições políticas perderam representatividade, pois sofrem com um “deficit perpétuo de 

poder. 

 

07. Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula está correto: 

A) As pessoas duvidam dos políticos e, por isso, procuram decisões coletivas.  

B) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso, procuram decisões coletivas.       

C) As pessoas duvidam dos políticos, e por isso procuram, decisões coletivas.  

D) As pessoas, duvidam dos políticos e por isso procuram decisões coletivas.  

 

08. Em todas as frases o uso, ou não, da crase está INCORRETO, exceto em:  

A) O sociólogo colocou seus livros à venda no Brasil 

B) Colocou à venda nos olhos para não ver o que ocorria. 

C) As pessoas duvidam que os políticos sejam capazes de cumprir às promessas. 

D) A sociedade não é mais tão resistente as mudanças. 

 

09. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente 

A) amordaçar – amaldissoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.  

B) amordaçar – amaldiçoar – pesquizar – negligenciar – atraveçar.  
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C) amordassar – amaldiçoar – pesquisar – neglijenciar – atravessar.  

D) amordaçar – amaldiçoar – pesquisar – negligenciar – atravessar.  

 

10. Assinale a alternativa que o período seja composto por subordinação: 

A) Confio que os jovens possam perseguir e consertar o estrago que os mais velhos fizeram. 

B) Bauman dá aulas, ministra palestras e publicou quatro dezenas de livros. 

C) A visão do futuro guiava o presente. 

D) Nós estamos mais descuidados, ignorantes e negligentes. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. Existem muitas relações matemáticas no dia-a-dia das pessoas que obedecem a uma sequência 

lógica tanto numérica (os números são especiais e só podem ser divididos por dois números) quanto 

alfabética. Vamos apresentar para você, caro candidato, uma relação que obedece a uma 

determinada lei de sequência: 2DC...3hg...5LK...7po...____. O resultado exato que cumpre com 

essa sequência lógica é: 

A) 8ts. 

B) 8TS. 

C) 11TS. 

D) 9TS. 

 

12. Vamos supor que tenhamos a probabilidade de P(A)= 0,6 de sortearmos uma pessoa e esta ter 

idade entre 18 a 24 anos. Obviamente que a probabilidade de essa pessoa sorteada não estar dentro 

do intervalo determinado é de P(a)= 0,4. Perguntamos qual a probabilidade percentual de ao 

sortearmos duas pessoas aleatoriamente e termos pelo menos uma delas com idade no intervalo de 

18 a 24 anos? Veja o diagrama da árvore que irá ajudar na resolução do problema. 

A) 36%. 

B) 84%. 

C) 100%. 

D) 48%. 
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13. Temos dois triângulos retângulos que formam um outro triângulo retângulo e escaleno MAIOR. 

Calcular o semi-perímetro do triângulo MAIOR ABC, começando a resolver o exercício pela figura 

menor. 

A) 16m. 

B) (16 + 40)m. 

C) (8+2 5)m. 

D) 24m. 

 

14. Em um dia chuvoso criamos um jogo diferente para pura diversão das crianças e, esse jogo 

possui fichas que contêm em sua área figuras diversas (não vem ao caso que tipo de figuras). Temos 

fichas que possuem 6 figuras e fichas que possuem 8 figuras cada uma. O Paulinho comprou do 

“monte” de fichas somente 8 delas e percebeu que tinha em suas mãos um total de 58 figuras. 

Queremos saber se você sabe qual é o produto (multiplicação) entre o número de fichas com 6 

figuras e o número de fichas com 8 figuras que o Pedrinho possui em suas mãos? 

A) 8. 

B) 14. 

C) 15. 

D) 12. 

 

15. Temos uma equação do terceiro grau, apresentada a seguir: f(x)=(x + 1).(x – 1).(x – 2), mas 

queremos que você calcule o produto entre as suas três raízes encontradas, podendo ser resolvido 

pelo método de Briot Ruffini da álgebra básica. 

A) -2. 

B) -4. 

C) 2. 

D) 4. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. Santa Catarina teve um papel importante na Revolução Farroupilha, uma vez que os 

catarinenses eram receptivos às ideias republicanas. Um capítulo à parte da Revolução Farroupilha, 

teve uma protagonista catarinense, que se tornou uma lenda ao lutar ao lado de Giuseppe Garilbaldi. 

De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta, que apresenta respectivamente como essa 

protagonista ficou conhecida e qual era seu verdadeiro nome: 
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A) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus. 

B) Anita Garibaldi e Anita Maria Ribeiro. 

C) Ana Garibaldi e Anita Maria Ribeiro. 

D) Anita Garibaldi e Ana Maria de Jesus Ribeiro.  

 

17. A criação das Secretarias de Desenvolvimento Regional (SDRs) no estado de Santa Catarina, 

objetiva, em especial, a descentralização do poder. No estado de Santa Catarina, atualmente temos 

36 (trinta e seis) Secretarias de Desenvolvimento Regional, cujas sedes são nos municípios de:  

I. Itapiranga, São Miguel do Oeste e São José do Cedro.  

II. Videira, Xanxerê e Chapecó.  

III. Dionísio Cerqueira, Concórdia e Blumenau. 

IV. Palhoça, Timbó e Palmitos.  

V. Maravilha, Lages e Mafra.  

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As assertivas I, IV e V estão corretas. 

B) As assertivas I e IV estão incorretas.  

C) As assertivas I, III e V estão incorretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Maravilha, além da competência complementar 

e da competência suplementar, o município ainda possui competências privativas, elencadas no 

artigo 16 da já citada lei. Assim sendo, é competência privativa do município: 

I. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 

II. Planejar e controlar o uso e o parcelamento do solo em seu território, especialmente em sua zona 

urbana. 

III. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem 

como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal. 

IV. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis, sem fixar as 

respectivas tarifas. 

V. Promover os seguintes serviços: mercados, feiras e matadouros; construção e conservação de 

estradas, ruas, vias e caminhos do município; transportes coletivos e iluminação pública. 
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Assinale a alternativa correta:  

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) Apenas uma assertiva está correta.  

C) Apenas uma assertiva está incorreta.  

D) Duas assertivas estão corretas. 

 

19. No que tange ao meio ambiente, o município de Maravilha, por meio de sua Lei Orgânica, 

estabelece, no artigo 222, da referida lei que, por meio de lei ordinária será disciplinada a 

manutenção, preservação, conservação e manejo do meio ambiente e a regulamentação das sanções, 

multas e penas cabíveis aos infratores, em relação a:  

I. Reflorestamento de parte de cada lote rural e margens de rios e sangas. 

II. Combate à formiga. 

III. Retirada de pedra, cascalho e terra.  

IV. Destino adequado de lixo, dejetos e animais mortos. 

V. Atos predatórios e/ou de vandalismo. 

 

Em relação às assertivas acima, assinale a alternativa correta:  

A) Apenas uma assertiva está correta. 

B) Apenas três assertivas estão corretas. 

C) Apenas a assertivas II e III estão corretas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

20. Em 2006, a Petrobrás comprou uma refinaria de petróleo, nos Estados Unidos, no entanto, essa 

compra levantou uma série de suspeitas referentes a superfaturamento e evasão de divisas na 

negociação. O caso ganhou ainda mais repercussão considerando que a pessoa que presidia o 

Conselho de Administração da Estatal, atualmente, ocupa cargo de alto escalão do Poder Executivo. 

Em relação ao caso, analise se as assertivas são verdadeiras ou falsas.  

(  ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal era a presidente Dilma Roussef. 

(  ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a Belga Astra Oil, e fica no Texas (EUA).  

(  ) A refinaria comprada pela Estatal Brasileira foi a de Pasadena, que em 2005 havia sido 

adquirida pela refinaria Belga Astra Oil.  

(  ) Quem presidia o Conselho de Administração da Estatal, na época da compra, alega que somente 

autorizou a mesma por desconhecer as cláusulas Put Option e Marlim, existentes no contrato de 

compra da refinaria.  
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(  ) A Petrobrás, diante dos fatos, criou uma comissão para investigar a compra da refinaria.  

(  ) Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Refino e Abastecimento da Petrobrás, foi preso pela Polícia 

Federal, por ser apontado como um dos responsáveis por elaborar o polêmico resumo técnico da 

operação de compra da refinaria situada nos EUA.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta:  

A) V, V, V, V, V, V.  

B) F, F, V, V, F, F. 

C) V, F, V, V, V, F.  

D) F, V, F, F, V, F. 

 

Conhecimentos específicos 

 

21. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado 

diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam 

assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, 

cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas têm sido criadas com qual finalidade? 

A) Como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, 

sendo expressão do compromisso público de atuação numa determinada área em longo prazo. 

B) Como resposta do Estado às demandas que emergem do Estado e do seu próprio interior, sendo 

expressão do compromisso público de atuação numa determinada área em longo prazo. 

C) Como resposta da sociedade às demandas do Estado que emergem e do seu próprio interior, 

sendo expressão do compromisso público de atuação numa determinada área em longo prazo. 

D) Como resposta do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu próprio interior, 

sendo expressão do compromisso privado de atuação numa determinada área em longo prazo. 

 

22. “A Psicologia é uma ciência nova, constituída como área de conhecimento no final do século 

19”. Assinale a alternativa que possui as características corretas em relação à Psicologia Científica: 

A) Percorre um caminho que vai do hábito à tradição; 

B) Não tem objeto de estudo definido, é uma ciência isenta de objetividade, ou seja, perpetua a 

emoção; 

C) Possui uma diversidade de objetos de estudo; 

D) É o conhecimento que vamos acumulando em nosso cotidiano. 

 



Concurso Público Maravilha- SC 

Caderno de Provas 

Edital nº 001/2014 

 

10 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

23. Observamos, nos espaços coletivos da saúde mental, usuários dos serviços solicitando atenção: 

da família, da instituição, dos técnicos, da sociedade. Intervir junto a esses usuários implica: 

A) promover transformações em práticas e reconhecer que não há vínculos entre instâncias que até 

então pareciam distantes e isoladas, sem perder de vista que o objetivo da ação clínica é cuidar. 

B) promover transformações em práticas e reconhecer que há vínculos entre instâncias que até então 

pareciam distantes e isoladas, sem perder de vista que o objetivo da ação clínica é curar. 

C) promover transformações em práticas e reconhecer que há vínculos entre instâncias que até então 

pareciam distantes e isoladas, sem perder de vista que cuidar não é o objetivo da ação clínica. 

D) promover transformações em práticas e reconhecer que há vínculos entre instâncias que até 

então pareciam distantes e isoladas, sem perder de vista que o objetivo da ação clínica é cuidar. 

 

24. Mais uma vez, uma jovem brasileira teve sua intimidade exposta na Internet e tudo aconteceu de 

forma tão agressiva que fica difícil vislumbrar uma rápida recuperação. A história de “Fran” ganhou 

páginas no Facebook no início de outubro, mas começou mesmo foi no Whatsapp, uma aplicação 

para celulares que permite o envio de mensagens de texto, fotos e vídeos. Segundo o que foi 

divulgado pela Internet, o namorado/parceiro da jovem teria enviado a amigos e conhecidos fotos e 

vídeos da jovem em momentos íntimos, falando de preferências sexuais. As imagens se alastraram 

e, em pouco tempo, já era um viral na rede. Inúmeras pessoas começaram a postar fotos imitando a 

jovem “Fran”, fazendo um sinal de “ok” com os dedos da mão. Outros responderam revoltados à 

invasão da privacidade da jovem, defendendo o direito da livre expressão e da preservação da 

intimidade. Apesar da ampla difusão das imagens e do fato de essas terem sido repassadas sem o 

consentimento da jovem, o ato não se enquadra na Lei 12.737/12. Isso porque o material 

audiovisual foi repassado ao namorado/parceiro pela própria vítima. Entretanto, a difamação 

decorrente da difusão das fotos e vídeos da jovem “Fran” pode sim ser caracterizada como delito, 

tendo como base:  

A) A Lei Maria da Pena. 

B) Lei Carolina Dieckmann. 

C) Lei de crimes Cibernéticos. 

D) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

25. As terapias para “reorientação” sexual de jovens homossexuais estão proibidas em Nova Jersey. 

Este é o segundo estado americano a vetar este tipo de tratamento, seguindo o exemplo da 

Califórnia. A Associação Estadunidense de Psicologia entende que tentar mudar a orientação sexual 

de um menor, além de ser um desrespeito à individualidade, pode acarretar depressão, exclusão 
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social, baixa autoestima, uso de drogas e, em casos mais extremos, até o suicídio. Contrário à 

tentativa de conversão de um homossexual em heterossexual, o governador de Nova Jersey, Chris 

Christie, é taxativo e descarta com válido qualquer intento de justificar esse tipo de tratamento com 

base em preceitos religiosos e um possível pecado. E explica que os métodos até então utilizados 

para “recuperar” esses pacientes eram calcados em choques elétricos e medicamentos que induziam 

o vômito, paralelos à exibição de estímulos homoeróticos (condicionamento). A Rússia também 

vive uma polêmica a cerca do tema. O presidente Vladimir Putin sancionou recentemente uma lei 

antigay, proibindo a adoção de crianças russas por casais do mesmo sexo oriundos de qualquer parte 

do mundo. O texto também impede a realização de qualquer tipo de manifestação ou passeata pró-

orgulho gay e veta a distribuição de propagandas relacionadas à homossexualidade para menores. 

No Brasil, a grande polêmica surgiu concomitantemente ao projeto que ficou conhecido como “cura 

gay”. Depois de manifestações populares e pressões por algumas vertentes políticas, o texto foi 

arquivado pela Câmara dos Deputados em julho deste ano. O Conselho Federal de Psicologia se 

posicionou contra o texto, confirmando não considerar a homossexualidade uma doença ou algum 

tipo de desvio de comportamento. O deputado João Campos propôs um projeto de decreto 

legislativo, que solicitava a exclusão dos artigos 3º e 4º da resolução de 1999 do Conselho Federal 

de Psicologia (CFP). A propósito destes dois artigos, assinale a alternativa correta quanto ao que a 

letra da lei diz: 

A) Art. 3º- Os psicólogos exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos 

ou práticas homoeróticas, adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para 

tratamentos solicitados. Art. 4º - Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de 

pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os 

preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 

desordem psíquica. 

B) Art. 3º- Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados. Art. 4º - Os psicólogos não se pronunciarão, nem 

participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar 

os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 

desordem psíquica. 

C) Art. 3º- Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar 

homossexuais para tratamentos não solicitados. Art. 4º - Os psicólogos se pronunciarão, 

participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar 
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os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 

desordem psíquica. 

D) Art. 3º - Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, adotarão ação coercitiva tendente a orientar 

homossexuais para tratamentos solicitados. Art. 4º - Os psicólogos não se pronunciarão, mas 

participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar 

os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer 

desordem psíquica. 

 

26. A fobia social caracteriza-se por um medo excessivo que uma pessoa tem de se expor, por 

imaginar que será ridicularizada ou humilhada. Para as pessoas que sofrem desse transtorno, tornar-

se o foco de atenções é assustador, provocando um sofrimento muito grande. Os principais sintomas 

são o medo exagerado de: falar em público, conversar com autoridades, conversar com o sexo 

oposto, conversar com estranhos, ser observado, conversar ao telefone, comer em público, executar 

tarefas em público. Quando o indivíduo tem todos ou a maioria destes medos, dizemos que ela 

apresenta:  

A) Fobia social generalizada. 

B) Fobia social restrita. 

C) Fobia social irrestrita. 

D) Fobia social aparente. 

 

27. Para Piaget, a aprendizagem ocorre através dos processos de assimilação e de acomodação, e, 

ainda, através dos esquemas. No processo de assimilação,  

A) O sujeito cognitivo busca englobar as informações vindas do meio a fim de aumentar seu 

conhecimento.  

B) Durante este processo, há uma seleção natural dos principais conteúdos.  

C) O processo é controlado pelas estruturas mentais que existem previamente no sujeito. 

D) As letras A, B e C estão corretas. 

 

28. Enumere a coluna da esquerda de acordo com as informações dadas na coluna da direita e 

marque a alternativa que melhor completa o esquema: 
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A. Inconsciente. 

B. Pré-consciente. 

C. Consciente. 

 

 

 

 

(   ) É o sistema do aparelho psíquico que recebe ao mesmo 

tempo as informações do mundo exterior e as do mundo 

interior. Destaca-se o fenômeno da percepção, 

principalmente a percepção do mundo exterior, a atenção, o 

raciocínio.  

(   ) É um sistema do aparelho psíquico regido por leis 

próprias de funcionamento. Por exemplo, é atemporal, não 

existem as noções de passado e presente.  

(   ) Refere-se ao sistema onde permanecem aqueles 

conteúdos acessíveis à consciência. É aquilo que não está 

na consciência, neste momento, e no momento seguinte 

pode estar.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A) C – A – B. 

B) B – A – C. 

C) C – B – A. 

D) B – C – A. 

 

29. São indicações para a psicoterapia de grupo: 

I. Perturbações ansiosas e/ou depressivas. 

II. Conflitos laboratoriais e dificuldades na adaptação à vida profissional. 

III. Conflitos familiares e ou de vizinhança. 

IV. Problemas na relação de casal (infertilidade, conjugalidade, parentalidade, infidelidade, 

sexualidade, monotonia, etc.). 

V. Lutos (perdas de familiares - pais, filhos; amigos, colegas). 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) I, III e V. 

C) I, IV e V. 

D) I, II, III, IV e V. 
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30. A Portaria 272, referente ao Decreto-Lei 9092, de 1946, institucionalizou, pela primeira vez na 

história brasileira, a formação profissional do psicólogo (Soares, 1979). O psicólogo habilitado 

legalmente deveria frequentar os três primeiros anos de alguns cursos e fazer então os cursos 

especializados de psicologia. A lista desses cursos a serem frequentados foi dada abaixo, mas um 

deles não pertence a esta lista. Indique qual: 

A) Antropologia ou estatística. 

B) Biologia. 

C) Filologia.  

D) Filosofia.  

 

31. No dia 27 de agosto de 1962 foi aprovada a Lei nº 4.119, que regulamentou a profissão de 

psicólogo. Começou, a partir daí, um novo problema: como cadastrar os profissionais que já 

exerciam a atividade de psicólogo antes da regulamentação da profissão? Além do cadastro, era 

necessário definir as funções desses profissionais. Essas foram explicitadas através do Decreto nº 

53.464 em seu Art. 4º. A partir da informação dada, configuram-se como funções do psicólogo:  

1. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de: a) diagnóstico psicológico; b) 

orientação e seleção profissional; c) orientação psicopedagógica; d) solução de problemas de 

ajustamento.  

2. Dirigir serviços de Psicologia em órgãos e estabelecimentos somente públicos. 

3. Ensinar as cadeiras ou disciplinas de Psicologia em nível de ensino superior, única e 

exclusivamente, observadas as demais exigências da legislação em vigor.  

4. Supervisionar somente profissionais e não alunos em trabalhos teóricos e práticos de Psicologia.  

5. Assessorar, tecnicamente, órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de 

economia mista e particulares.  

6. Realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de Psicologia 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) 1, 5 e 6. 

B) 1, 2, 5. 

C) 1, 3, 6. 

D) 1, 4, 6. 

 

32. Psicoterapia breve pode ser usada nos seguintes casos, exceto: 

A) Depressão profunda. 
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B) Momento de crise no casamento. 

C) Necessidade de tomada de decisão quanto à separação, mudanças, emprego, etc. 

D) Sente medo de sair de casa - agorafobia. 

 

33. Na abordagem junguiana o terapeuta poderá utilizar vários recursos para relacionar-se com o 

paciente e para favorecer seu desenvolvimento e acesso a camadas mais profundas de sua psique. 

Além do relacionamento pela comunicação verbal, que acontece comumente através de um diálogo 

face a face, podem-se utilizar outros meios de expressão e comunicação: 

A) Análise de sonhos. 

B) Técnicas expressivas, gráficas ou plásticas. 

C) Técnicas de relaxamento. 

D) As letras A, B e C estão corretas. 

 

34. Sullivan postulou três modos cognitivos desenvolvimentais de experiência cujo grau de 

persistência na fase adulta é importante para entender a psicopatologia.  

I. O modo prototáxico, característico da primeira infância e da infância, envolve uma série de 

estados breves desconectados experimentados como totalidades sem qualquer relacionamento 

temporal.  

II. A experiência paratáxica começa cedo na infância à medida que o auto-sistema inicia seu 

funcionamento independente.  

III. O modo sintático de experimentar baseia-se no desenvolvimento da linguagem e na validação 

consensual. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III. 

B) I, II. 

C) I, III. 

D) II, III. 

 

35. O pensamento abaixo pertence a um autor cuja teoria nos remete a uma reflexão sobre o 

processo de aprendizagem que permeia a educação tradicional instigando-nos ao desenvolvimento 

de um posicionamento crítico no sentido de propor mudanças a esse processo apontando assim 

caminhos para a construção de uma aprendizagem mais significativa.  
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“O único homem que se educa é aquele que aprendeu como aprender: que aprendeu como se 

adaptar e mudar; que se capacitou de que nenhum conhecimento é seguro, que nenhum processo de 

buscar conhecimento oferece uma base de segurança”. 

Esse autor chama-se: 

A) Fromm. 

B) Horney. 

C) Rogers. 

D) Sullivan. 

 

36. A fim de recuperar a segurança de vida e eliminar os aspectos negativos da liberdade, o homem 

possui três mecanismos básicos de fuga. Esses mecanismos citados por Fromm em sua obra são: 

A) Autoritarismo, Destrutividade, Conformismo de autômato. 

B) Democracia, Construtividade, Inconformismo de autômato. 

C) Autoritarismo, Conformismo e Automatismo. 

D) Autoritarismo, Automatismo, Autismo. 

 

37. A Gestalt-Terapia apresenta-se como uma abordagem fenomenológico-existencial, ou seja, uma 

psicoterapia vivencial que ressalta a consciência do aqui-e-agora, através do foco de como o 

fenômeno nos é apresentado, muito mais do que no por quê. Para a Gestalt, o homem: 

A) Quase sempre está em processo de desenvolvimento, sendo a noção de processo algo que está 

em permanente movimento, em constante mudança. 

B) Sempre está em processo de desenvolvimento, sendo a noção de processo algo que está em 

permanente movimento, em constante mudança. 

C) Nem sempre está em processo de desenvolvimento, sendo a noção de processo algo que está em 

permanente estagnação, em constante mudança. 

D) Sempre está em processo de desenvolvimento, sendo a noção de processo algo que está em 

permanente movimento, apesar de não apresentar significativa mudança. 

 

38. Há um grande questionamento sobre a percepção que temos do mundo: O mundo existe por que 

percebemos ou percebemos o mundo que existe? Os neurocientistas acreditam que percebemos 

apenas uma parte do mundo ao nosso redor e que seria impossível captarmos todos os eventos 

existentes e que acontecem ao mesmo tempo. Fazer um diferencial entre percepção e sensação se 

faz necessário. A propósito, a sensação:  
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A) É a capacidade de codificar certos aspectos da energia física e química que nos circunda, 

representando-os como impulsos nervosos capazes de serem compreendidos pelos neurônios. 

B) É a recepção de estímulos do meio interno captado por algum dos nossos cinco sentidos: visual, 

auditivo, tátil, olfativo e gustativo.  

C) É a capacidade de codificar certos aspectos da energia física e química que nos circunda, 

representando-os como impulsos nervosos incapazes de serem compreendidos pelos neurônios. 

D) É a capacidade representando-os como impulsos nervosos capazes de serem compreendidos 

pelos neurônios, de decodificar todos os aspectos da energia física e química que nos circunda. 

 

39. Dentre os fatores listados abaixo, um não pertence à categoria dos FATORES EXTRÍNSECOS 

que determinam a deficiência mental. Aponte-o: 

A) Doenças infecciosas. 

B) Embriopatias. 

C) Fetopatias. 

D) Geneopatias. 

 

40. O desenvolvimento psicomotor evolui do geral para o específico. No decorrer do processo de 

aprendizagem, os elementos básicos da psicomotricidade são utilizados com frequência, sendo 

importantes para que a criança associe noções de tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim adquira 

conhecimentos. Um problema em um destes elementos poderá prejudicar a aprendizagem, criando 

algumas barreiras. Estes elementos foram citados abaixo e um deles não faz parte do grupo. 

Identifique-o. 

A) Esquema corporal. 

B) Estruturação espacial.  

C) Lateralidade. 

D) Orientação temporal e pré-escolar. 


