
  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL  
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 

– ANALISTA LEGISLATIVO – 
 

ÁREA  
PSICÓLOGO 

      

PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS   EE   CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFF IICCOOSS 
 
 

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 40 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição, 
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à 

alternativa escolhida para cada questão. 
4 . A resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais alternativas; 
- o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido; 
- forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido. 

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) 
candidatos(as). 

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de 

respostas, para registrar as alternativas escolhidas. 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

Leia o trecho de entrevista que segue. As questões de 1 a 5 referem-se a ele. 
 

O PESO DAS ILUSÕES 
 

O inglês John Gray, professor de pensamento europeu, declara, em seu mais recente livro, Cachorros de Palha, 
seu ceticismo com relação à tradição cultural do Ocidente. Para o autor, o Homo sapiens não é mais do que uma 
espécie cuja passagem pelo planeta é efêmera e cujo destino é selado pelas mesmas leis naturais que regem as 
demais formas de vida. Pessimismo? Segundo Gray, a mensagem do livro não é de desespero, mas de 
libertação. Ele quer livrar o homem das ilusões que o fazem se sentir responsável por "carregar a Terra sobre os 
ombros". Até porque não adiantaria nada.  
 
Veja – Se o homem é um animal como outro qualquer, como nossa espécie chegou a dominar o mundo? 
Gray – O homem é um sucesso evolutivo: desenvolveu uma linguagem sofisticada, uma incrível capacidade de 
construir ferramentas e de registrar e transmitir uma memória cultural. Alguns grandes primatas também detêm 
algumas dessas habilidades. A diferença é que nenhum deles atingiu o nível alcançado pelos humanos. Some-se 
a essa habilidade uma extrema ferocidade – que também não é característica única de nossa espécie – e temos 
aí as condições que permitiram ao homem tornar-se a espécie dominante do planeta. Mas é um engano pensar 
que o homem tenha conquistado a Terra. Somos a espécie dominante simplesmente porque eliminamos grande 
parte da biosfera. E, ao fazermos isso, geramos condições pouco promissoras para nossa própria sobrevivência. 
O homem tem muito poder, a ponto de destruir a Amazônia, mas não o poder de recompor a mata rapidamente. 
Ora, se você não tem o poder de redesenhar a biosfera, então não tem o controle sobre o planeta. 
  
Veja – Para o leitor, seu livro pode deixar um certo sabor de desesperança. Qual a saída? Ou não há saída? 
Gray – A mensagem central de Cachorros de Palha não é de desesperança, mas de libertação. O que eu 
pretendo é sugerir ao leitor: leve sua vida da maneira mais bela e inteligente possível, pois o destino da Terra 
não está sobre seus ombros. Na verdade, foi assim que viveu a maioria dos milhões e milhões de seres 
humanos que já passaram pelo planeta. A necessidade de acreditar que o futuro será melhor é uma ilusão. A 
felicidade não vem daí, mas de aceitar a nossa natureza animal, que, ao contrário das crenças, é imutável. 
 

VENTUROLI, Thereza. O peso das ilusões: entrevista com John Gray. Veja. 23 nov. 2005, p.11. [Adaptado] 
 

 

QUESTÃO 1 
 

John Gray, em suas respostas, defende que 
 

a) todo ser humano é responsável pelo destino da Terra.  
b) a felicidade decorre da aceitação de nossa imutável natureza animal.  
c) a desesperança é um sentimento inevitável diante do poder destrutivo do homem. 
d) a necessidade de se acreditar no futuro não é uma ilusão, mas uma necessidade. 

 
 

QUESTÃO 2 
 

Uma relação de causa e efeito contida na primeira resposta do entrevistado pode ser expressa por:  
 

a) As habilidades desenvolvidas pelo homem e sua extrema ferocidade o tornaram a espécie dominante do 
planeta. 

b) As habilidades do homem o fizeram extremamente feroz, o que ocasionou a degeneração da biosfera e o 
controle sobre o planeta. 

c) A extrema ferocidade do homem tem origem em suas habilidades, que deram condições favoráveis de 
sobrevivência à espécie humana. 

d) As habilidades do homem têm origem em sua extrema ferocidade, o que gerou condições para que ele 
controlasse o planeta. 
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QUESTÃO 3 
 

Os termos “cujo” e “cuja”, destacados no primeiro parágrafo do texto, referem-se 
 

a) diretamente a “autor” e indiretamente a “espécie”.  
b) diretamente a “planeta” e indiretamente a “espécie”.  
c) diretamente a “Homo sapiens” e indiretamente a “autor”.  
d) diretamente a “espécie” e indiretamente a “Homo sapiens”.  

 

QUESTÃO 4 
 

Os termos “se”, “como” e “ou”, destacados nas perguntas da entrevista, expressam, respectivamente, 
 

a) condição, modo e alternância. 
b) dúvida, comparação e inclusão. 
c) incerteza, equiparação e adição. 
d) interrogação, pressuposição e duplicidade. 

 

QUESTÃO 5 
 

Em “O homem tem muito poder, a ponto de destruir a Amazônia, mas não o poder de recompor a mata 
rapidamente”, o termo destacado tem a função de 
 

a) ligar duas proposições que contêm a mesma idéia.  
b) ligar duas proposições que contêm idéias opostas. 
c) estabelecer uma relação de explicação entre duas proposições.  
d) estabelecer uma relação de causa e efeito entre duas proposições. 

 
Observe o anúncio a seguir para responder às questões 6 e 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 FOLHA DE S. PAULO. 15 mai. 2006. p. E 8 [Ilustrada]. 

QUESTÃO 6 
 

Entre os efeitos produzidos no anúncio, 
o espaço em branco no jornal 
fotografado sugere 
 

a) expectativa de mudança. 
b) permanência de qualidade. 
c) enfatização da neutralidade. 
d) irrredutibilidade na autonomia. 
 

 

QUESTÃO 7 
No período “A partir deste domingo, a 
folha continua absolutamente igual, só 
que totalmente diferente” há um jogo de 
linguagem que pode ser caracterizado 
como 
 

a) ironia. 
b) gradação. 
c) paradoxo. 
d) eufemismo. 
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GOIÁS: BALANÇA COMERCIAL - 
Jan.2006

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE GOIÁS  
 
 

QUESTÃO 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A balança comercial reflete, de certa forma, o grau de trocas mercantis de uma dada economia. Muitos fatores 
podem influenciar o equilíbrio da balança, entre os quais podemos citar as mudanças no câmbio ou mesmo o 
perfil econômico dos estados, uma vez que os produtos industrializados têm maior valor agregado que, por 
exemplo, os produtos básicos. A partir da interpretação do gráfico e da análise do desempenho da economia 
goiana, é CORRETO afirmar: 
 

 

a) O saldo positivo da balança comercial reflete o maior desempenho das exportações de carne. 
b) O saldo positivo da balança comercial reflete o maior desempenho das exportações de soja.   
c) A balança comercial goiana, no período citado, encontra-se deficitária. 
d) O saldo positivo da balança comercial é resultado, sobretudo, da exportação do setor de combustíveis e 

lubrificantes. 
 

 
 

QUESTÃO 9 
 
 

A modernização da agricultura, especialmente a partir de 1970, causou profundas transformações no território 
goiano. Sobre essas transformações, é INCORRETO afirmar: 
 

a) A modernização foi concentrada, na medida em que privilegiou determinadas regiões do estado, 
especialmente  sul/sudoeste.  

b) A modernização foi excludente, na medida em que o crédito agrícola não foi destinado de maneira igual 
para pequenos, médios e grandes proprietários. 

c) A modernização da agricultura foi acompanhada de uma política que evitou a proliferação de problemas 
ambientais no estado. 

d) A modernização foi seletiva, na medida em que privilegiou culturas como a soja e a cana-de-açúcar. 
 

QUESTÃO 10 
 
 

Nos últimos anos, Goiânia vem passando por um processo de intensificação do uso do solo de algumas de suas 
regiões. Sobre esse processo, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os investimentos públicos, como o Centro Cultural Oscar Niemeyer e o Paço Municipal, valorizaram a 
região sul. 

b) Na região mendanha e na região oeste está localizada a maior parte dos condomínios horizontais do 
município que são destinados aos consumidores de alta renda. 

c) Proporcionalmente, a região de Campinas concentra a maior parte dos estabelecimentos de comércio e 
de indústria do município.  

d) O Jardim Goiás, localizado na região sul, vem passando por um intenso processo de verticalização. 
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QUESTÃO 11 

 

O coronelismo é um dos temas clássicos da política goiana. O domínio político do coronel se expressava na 
posse de terras e de votos. Acerca do processo político na Primeira República e seus desdobramentos em 
Goiás, é CORRETO afirmar que 
 

a) a ampliação do número de eleitores, com a inclusão dos analfabetos, representou uma conquista 
republicana; no entanto, o controle político dos coronéis anulou essa conquista. 

b) o governo Federal intervinha de forma contínua no processo eleitoral com o  objetivo de garantir que o 
voto fosse a expressão da vontade popular.  

c) o fim da hegemonia da família Caiado na Primeira República foi o resultado de um tenso processo 
eleitoral que resultou na vitória das forças oposicionistas, representadas pela Aliança Liberal, em 1929. 

d) o controle das eleições era definido em duas instâncias: nas mesas eleitorais se decidia quem poderia 
votar, enquanto  na  Assembléia, por meio de comissão de verificação dos poderes, se legitimavam ou 
não os pleitos eleitorais.  

 

QUESTÃO 12 
 
 

A Revolução de 1930 representou, em parte, uma reação política ao poder dos grandes estados. Em Goiás, a 
experiência política republicana (1930-1945) resultou 
 

a) na centralização das decisões políticas e na adesão da elite local ao projeto de integração nacional 
representado pela Marcha para o Oeste. 

b) na consolidação do regime democrático decorrente da integração da região aos novos fluxos 
econômicos alimentados pela mudança da capital de Goiás para Goiânia. 

c) na autonomia do poder local em relação ao governo central (União) com base no poder pessoal do 
interventor, Pedro Ludovico Teixeira. 

d) na afirmação dos valores republicanos redefinidos pelos novos partidos políticos criados a partir da 
implantação do Estado Novo. 

 

QUESTÃO 13 
 
 

Modernização como processo se vincula ao domínio tecnológico e se associa ao crescimento das cidades, 
redefinindo as relações sociais e culturais com o campo. Acerca desse processo em Goiás, é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Em Pirenópolis e em Goiás, a cultura local foi transformada em atração turística. As festas tradicionais 
reinventaram as tradições em novo contexto. 

b) A modernização da economia goiana está associada ao desenvolvimento da agroindústria, cujo impacto 
reduziu o número de trabalhadores no campo. 

c) Ao assumir funções de uma metrópole, concentrando serviços na área de saúde e educação, a 
sociedade goianiense rompeu com a identidade rural que definia a cidade. 

d) A modernização da agricultura redefiniu o espaço urbano: o alargamento das periferias sinaliza os limites 
do modelo fundado na exclusão do trabalhador rural. 
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LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 
 

QUESTÃO 14 
 
 
 

A alienação de bens imóveis da Administração Pública Federal, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, deverá ser precedida, entre outras exigências, pela modalidade de licitação denominada 
concorrência, EXCETO no caso de: 
 

a) Doação a entidade do terceiro setor denominada “Organização Social”, assim reconhecida nos termos da 
legislação aplicável à matéria. 

b) Venda para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer esfera de governo.  
c) Doação para organizações da sociedade civil de interesse público, assim qualificada nos termos da 

legislação aplicável à matéria. 
d) Venda a fundação privada com fins assistenciais de interesse público. 

 

QUESTÃO 15 
 

Acerca do regime de responsabilidade civil do Estado, é CORRETO afirmar: 
 

a) Comporta ação de regresso. 
b) Incorpora todos os fatos da natureza. 
c) É extensiva somente à administração direta. 
d) Fundamenta-se na teoria subjetiva da culpa. 

 

 

QUESTÃO 16 
 

A partir da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, houve a introdução no ordenamento jurídico 
pátrio de formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta (art. 37, § 3º da 
Constituição Federal). Tal inovação veio para garantir, especialmente, a eficácia do princípio administrativo da 
 

a) publicidade. 
b) isonomia. 
c) legalidade. 
d) eficiência. 

 

QUESTÃO 17 
 

 

A Constituição do Estado de Goiás, em consonância com a Constituição Federal, reservou as competências do 
Estado, sejam isoladamente, sejam compartilhadas com a União e/ou os Municípios. Entre as competências do 
Estado (unidade da Federação), podem ser destacadas: 
 

 I. Legislar sobre Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Tributário. 
 II. Proteger o meio ambiente, as paisagens naturais e outros bens de valor cultural. 

 III. Decretar intervenção nos municípios e manter a segurança e a ordem públicas. 
 IV. Promover programas de construção de moradias e de melhorias de condições habitacionais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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QUESTÃO 18 
 
 

Sobre a organização do Poder Legislativo em órgãos, considere a validade das seguintes afirmativas. 
 

 I. As comissões temporárias da Assembléia Legislativa são: a parlamentar de inquérito, a de sindicância e a 
de representação. 

 II. Compete à Comissão de Constituição Justiça e Redação manifestar, no mérito, sobre as proposições de 
organização do serviço público. 

 III. Os membros da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa podem integrar a Comissão Executiva e as 
Comissões Temporárias. 

 IV. O Presidente da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa pode arquivar o relatório de Comissão 
Parlamentar de Inquérito. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 19 
 

Quanto aos bens públicos, considere a validade das seguintes afirmativas. 
 

 I. Quando sem destinação, estão incluídos no regime de imprescritibilidade. 
 II. Ao Estado de Goiás pertencem as terras devolutas e as ilhas lacustres que não sejam da União. 

 III. De acordo com sua destinação, são classificados em de uso comum e especial, além de dominicais, os 
bens desafetados. 

 IV. O seu uso, por prazo indeterminado, é permitido ao particular, mediante ato unilateral da autoridade 
administrativa. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.  

 
QUESTÃO 20 
Considerando-se as regras que se aplicam aos órgãos e aos servidores da Assembléia Legislativa, é CORRETO 
afirmar: 
 

a) Metade dos cargos de direção, chefia e assessoramento da Assembléia Legislativa serão preenchidos 
por servidores efetivos. 

b) O quadro temporário dos servidores da Assembléia Legislativa será integrado por cargos de provimento 
em comissão e de confiança. 

c) À Presidência da Assembléia Legislativa compete a direção e a supervisão das atividades legislativas e 
das unidades administrativas. 

d) O ingresso nas categorias do quadro permanente de cargos da Assembléia Legislativa se dará por 
concurso público de provas e títulos. 
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PSICOLOGIA GERAL 

 
QUESTÃO 21 
 
 

No que se refere à teoria behaviorista, analise a validade das proposições abaixo. 
 I. O condicionamento operante acarreta a criação de associações de estímulos e respostas e as 

contingências percebidas entre dois eventos. 
 II. O condicionamento clássico acarreta a criação de associações de estímulos e respostas e as 

contingências percebidas entre dois eventos. 
 III. Ambos os condicionamentos estão sujeitos à extinção, bem como ao controle, à generalização e à 

discriminação do estímulo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 22 
 

Em relação à teoria psicanalítica, julgue a validade das afirmações abaixo. 
  

 I. Para que haja a regressão é absolutamente necessário que tenha havido uma fixação prévia. 
 II. A fixação na fase oral está relacionada a características de personalidade, tais como falta de confiança, 

sarcasmo e disposição para brigas. 
 III. A fixação na fase anal está relacionada a características de personalidade, tais como a desorganização e a 

timidez. 
] 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Nenhuma das afirmações é verdadeira. 

 

QUESTÃO 23 
 

Observe o diagrama e julgue a validade das afirmações abaixo. 

 
 I. O diagrama representa o funcionamento do ID, uma vez que os estímulos externos representam as 

pressões sociais que o indivíduo sofre. 
 II. O diagrama representa o funcionamento do princípio do prazer, já que, no final, o prazer é obtido. 

 III. O aumento da tensão no ID é resultado das pressões exercidas pelos impulsos e desejos inconscientes.  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Nenhuma das afirmações é verdadeira. 

Estímulo 
externo 

Estímulo 
interno 

Aumento de 
tensão do ID 

Desprazer 
no ID 

Alívio de 
tensão através 
dos meio 
disponíveis 

Prazer 
no ID 
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QUESTÃO 24 
 
 

Sobre o reforço, julgue a validade das afirmações abaixo. 
 

 I. O reforçamento positivo oferece alguma coisa ao organismo, enquanto o negativo permite a retirada de 
algo indesejável. 

 II. O reforço negativo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o produz. 
 III. O reforço positivo é todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o atenua. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
 

 

QUESTÃO 25 
 
 

 

Em relação ao psicodrama, criado por Jacob Levi Moreno, analise a validade das proposições abaixo. 
 

 I. Baseia-se no jogo do faz-de-conta, que surge naturalmente no ser humano. 
 II. Tem como instrumento central a ação simbólica na qual tudo é possível. 

 III. É fenomenológico-gestáltico e, portanto, não-interpretativo. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas a proposição I é verdadeira. 
b) Apenas a proposição II é verdadeira. 
c) Apenas a proposição III é verdadeira. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
PSICOLOGIA SOCIAL 

 
QUESTÃO 26 
 
 

 

“As representações sociais são conceituadas como uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto 
social” (Jodelet, 1989, p. 36). 
 

Com base na citação, julgue a validade das afirmações abaixo: 
 

 I. Na perspectiva dialética, a representação exprime uma relação do sujeito com o aspecto perceptivo 
(presença do objeto) e sob o aspecto conceitual (ausência do objeto). 

 II. A ancoragem, um dos processos formadores das representações sociais, refere-se à integração do objeto 
representado a um sistema de pensamento social preexistente e às transformações implicadas. 

 III. Da dinâmica dos relacionamentos resulta a prevalência da dedução sobre a  memória, do presente sobre o 
passado e da resposta sobre o estímulo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 
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QUESTÃO 27 
 
 

Com relação ao uso do termo “pai” atribuído a Deus por pessoas religiosas, Moscovici exemplificou: 
 

 I. Os universos reificados e o processo de ancoragem. 
 II. O processo de objetivação ou a operação estruturante. 

 III. A classificação e a denominação do objeto imaginado. 
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas o exemplo I é verdadeiro. 
b) Apenas o exemplo II é verdadeiro. 
c) Apenas o exemplo III é verdadeiro. 
d) Nenhum exemplo é verdadeiro. 

 

QUESTÃO 28 
 

A afirmação: “Os pobres são os juízes da ordem democrática” (Exigências éticas da ordem democrática, 
documento da CNBB) refere-se: 
 

 I. A ética e a justiça provêm da qualidade das relações estabelecidas pelos indivíduos ao longo de sua 
existência. 

 II. A dimensão ética se apóia nos valores culturais e nas características de personalidade dos indivíduos. 
 III. A situação em que vivem os pobres é critério para medir a bondade, a justiça e a moralidade. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
 

QUESTÃO 29 
 

Segundo a teoria histórico-cultural, o indivíduo, ao nascer, encontra um sistema social criado através de 
gerações já existentes e que é assimilado por meio de inter-relações sociais. Com relação a esse assunto, 
considere as proposições abaixo. 
 

 I. A razão e a mente não são substâncias, mas produtos de relações em constante transformação na 
construção da vida social do indivíduo. 

 II. A cultura é definida pelo uso de mediações como artefatos físicos e simbólicos em processos lógico-
cognitivos independentemente do sujeito e de suas condições biológicas. 

 III. O ser humano assimila a narrativa de sua cultura que supõe uma diversidade de diálogos que incluem 
conformidade, contradição e discordância. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as proposições I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as proposições I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as proposições II e III são verdadeiras. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

12
QUESTÃO 30 
 

Sobre as representações sociais, julgue a validade das definições abaixo. 
 

 I. Transferência do que é estranho e perturbador do universo interior para o exterior, colocando-o numa 
categoria e contexto conhecidos. 

 II. Processo ativo de reconstrução do dado em um contexto de valores, reação, regras e associações, 
tornando familiar o não familiar. 

 III. Categorização de algo buscando um entre os protótipos armazenados na memória, estabelecendo uma 
relação positiva ou negativa com ele. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas as definições I e II são verdadeiras. 
b) Apenas as definições I e III são verdadeiras. 
c) Apenas as definições II e III são verdadeiras. 
d) Todas as definições são verdadeiras. 

 
 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
 

QUESTÃO 31 
 

“O líder renovador está focado na mudança e na renovação constante das pessoas e da Organização”. (Idalberto 
Chiavenato, Gerenciando pessoas, 2004, Ed. Pearson). Segundo o autor, são características deste líder: 
 

a) Foco nos negócios, atitude dominadora, visão de futuro e poder posicional. 
b) Centralização das ações, orientação para as tarefas,  conhecimento da missão e visão organizacional. 
c) Democratização da gestão, agregação de equipes e ênfase nas relações essencialmente psicossociais. 
d) Foco nos objetivos, orientação para a ação, flexibilidade, visão de futuro e comportamento agregador. 

 

QUESTÃO 32 
 

As novas tendências dentro da organização prevêem que o treinamento privilegie: 
 

a) A descentralização dos programas, a função de educador do gerente e o desenvolvimento de grupos de 
trabalho em nível local.  

b) A idéia de que o homem é essencialmente um recurso para a produção, apesar de sua complexidade. 
c) As atividades referentes ao diagnóstico, ao planejamento e à avaliação, as quais estão diretamente 

ligadas ao núcleo de treinamento. 
d) A busca da uniformidade do comportamento humano através de normas predefinidas a partir da 

mensuração dos resultados. 
 

QUESTÃO 33 
 
 

Clima organizacional refere-se, especificamente, às propriedades motivacionais do ambiente interno de uma 
organização. Com relação a essa afirmativa, analise as proposições abaixo: 
  

 I. As variáveis de entrada influenciam o grau de motivação dos participantes e dependem fundamentalmente 
das condições econômicas da organização. 

 II. A motivação é um fenômeno interno específico de cada pessoa que independe do gerenciamento de ações 
dentro da organização. 

 III. A motivação intrínseca e a motivação extrínseca complementam-se por meio de ações gerenciais e 
dependem do desenho dos cargos dentro da organização. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas a proposição I é verdadeira. 
b) Apenas a proposição II é verdadeira. 
c) Apenas a proposição III é verdadeira. 
d) Todas as proposições são verdadeiras. 
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QUESTÃO 34 
 

O modelo mecanístico cede lugar ao modelo orgânico dentro das organizações nos dias atuais. Sobre esse 
assunto, julgue a validade das afirmações abaixo. 
 

 I. No sistema mecanístico, a autoridade é baseada na hierarquia e no comando; no orgânico, a estrutura 
organizacional é flexível, adaptativa e transitória. 

 II. No sistema orgânico, a comunicação é vertical, a autoridade baseia-se no conhecimento e as tarefas são 
especializadas. 

 III. Os pontos comuns entre o sistema mecanístico e o sistema orgânico residem na departamentalização e 
nos processos de integração. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

QUESTÃO 35 
 
 

O poder é o potencial influenciador que pode ou não ser efetivo dentro de uma organização. Sobre esse assunto, 
considere a validade das afirmações abaixo. 
 

 I. O poder de informação exerce influência do tipo dependente/privado sobre os membros da organização. 
 II. No poder de referência, a pessoa influenciada depende da pessoa influenciadora e sofre reestruturação 

interna de conceitos. 
 III. O poder de conhecimento faz com que as pessoas independam do influenciador, apesar da ocorrência de 

mudanças internas  
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 
b) Apenas a afirmação II é verdadeira. 
c) Apenas a afirmação III é verdadeira. 
d) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
PSICOLOGIA CLÍNICA 

 
QUESTÃO 36 
 

Os sintomas que nos remetem a detectar alterações no conteúdo do pensamento são: 
 

a) Alucinações visuais   
b) Alucinações auditivas 
c) Delírios persecutórios 
d) Desagregação do pensamento 

 

QUESTÃO 37 
 

 

Nas psicoses maníaco-depressivas, a fase maníaca é caracterizada por humor eufórico e 
a)  diminuição da atenção espontânea. 
b)  aumento da atenção espontânea  
c)  aumento da atenção voluntária.  
d) diminuição da atenção voluntária. 
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QUESTÃO 38 

 
Revista Veja. 5 mai. 2004. p.135. 

 

 

Com base nas características citadas no texto acima e em seus conhecimentos sobre o transtorno obsessivo-
compulsivo (TOC), é INCORRETO afirmar: 
 

a) Mais de 50% dos pacientes apresentam início súbito dos sintomas após um evento estressante 
(gravidez, morte de um parente etc.).  

b) Semelhante a outras psicopatologias, a prevalência na população geral, durante o período de vida, é de 
5 a 8% nos indivíduos adultos.  

c) É necessário que o indivíduo, em algum momento da doença, reconheça que os sintomas são 
excessivos ou irracionais. 

d) Aproximadamente um terço dos pacientes pode ter sintomas depressivos associados aos sintomas 
característicos do TOC. 

 

QUESTÃO 39 
 

 

A teoria psicodinâmica elenca três mecanismos de defesa predominantes na etiologia do transtorno obsessivo-
compulsivo. O primeiro deles é o isolamento, uma vez que a idéia obsessiva não vem acompanhada de um 
afeto. Os outros dois mecanismos são: 
 

a) Formação reativa e anulação  
b) Projeção e deslocamento 
c) Conversão e evitação  
d) Identificação e supressão do afeto 

 

QUESTÃO 40 
 

Na esquizofrenia paranóide, o sintoma mais característico é: 
 

a) Idéias delirantes de grandeza 
b) Perda de contato com a realidade objetiva 
c) Idéias delirantes de perseguição  
d) Distúrbios do curso do pensamento. 



 

  

15
 
 
 

 
 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 
 

 
  
 
 
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 


