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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
  

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de  Sala no momento da entrega da Prova 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os candidatos aprovados poderão obter o CERTIFICADO  DE APROVAÇÃO deste concurso no site 
www.consesp.com.br  mediante pagamento de taxa. O envio será feito apó s a homologação do resultado.  

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 
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PSICÓLOGO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. A atuação do Psicólogo em unidades de atenção a 

pacientes graves tem como objetivo principal, 
(A) identificar características de funcionamento psíquico 

normal ou patológico na vigência de uma doença e 
definir as condutas pertinentes a qualquer uma 
dessas condições. 

(B) a manutenção de hábitos saudáveis e uso de 
medicações, a fim de evitar ou diminuir a ocorrência 
de novos eventos, hospitalizações e morte. 

(C) a compreensão dos fatores orgânicos, econômicos, 
sociais e psicológicos dos pacientes. 

(D) o respeito do comportamento de adesão ao regime 
terapêutico proposto. 

 

02. O Código de Ética pautou-se pelo princípio geral de 
aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que 
de um conjunto de normas a serem seguidas pelo 
Psicólogo. Portanto, na sua construção, buscou-se: 
I. valorizar os princípios fundamentais como grandes 

eixos que devem orientar a relação do Psicólogo com 
a sociedade, a profissão, as entidades profissionais e 
a ciência, pois esses eixos atravessam todas as 
práticas e estas demandam uma contínua reflexão 
sobre o contexto social e institucional. 

II. abrir espaço para a discussão, pelo Psicólogo, dos 
limites e interseções relativos aos direitos individuais 
e coletivos, questão crucial para as relações que 
estabelece com a sociedade, os colegas de profissão 
e os usuários ou beneficiários dos seus serviços. 

III. contemplar a diversidade que configura o exercício da 
profissão e a crescente inserção do Psicólogo em 
contextos institucionais e em equipes 
multiprofissionais. 

IV. estimular reflexões que considerem a profissão como 
um todo e não em suas práticas particulares, uma vez 
que os principais dilemas éticos não se restringem a 
práticas específicas e surgem em quaisquer contextos 
de atuação. 

 

São corretas as afirmações contidas em 
(A)   I e II, apenas. 
(B)   I, II, III e IV. 
(C)   III e IV, apenas. 
(D)   II e III, apenas. 

 

03. A terapia cognitiva é uma terapia breve com duração entre 
dez e vinte semanas. Emprega técnicas comportamentais 
e cognitivas para ajudar o paciente a identificar e 
confrontar a realidade. Centra suas intervenções 
buscando corrigir: 
I. as percepções negativas não realísticas sobre o “self” 

o mundo e o futuro. 
II. as ideias supervalorizadas de culpa. 
III. outras distorções do pensamento de caráter 

depressivo, ou obsessivo-compulsivo.  
IV. os medos e os temores irracionais.  
 

São corretos os itens contidos em 
(A)   I e II, apenas. 
(B)   II e III, apenas. 
(C)   I, II, III e IV. 
(D)   I e III, apenas. 

  
04. O teste desenvolvido por Hanz Zulliger, é considerado um 

descendente direto do teste de Rorschach, que talvez se 
deva ao fato de o próprio autor ter continuado as 
experiências científicas de Hermann Rorschach. Indicado 
para a avaliação da personalidade, principalmente em 
seleção profissional, em clínica e na área escolar, é o 
(A) WMS–R.  
(B) WISCONSIN. 

(C) WISC. 
(D) Z–Teste.  

 

05. Articular ações na Saúde: Um dos marcos da gestão 2010 
– 2013 tem sido a construção das atividades por meio de 
uma abordagem intersetorial, privilegiando 
(A) o diálogo entre os diferentes campos de atuação.        
(B) o Conselho Tutelar. 
(C) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.   
(D) as subsedes no interior paulista. 

 

06. Indique a alternativa que apresenta os transtornos de 
personalidade que são divididos em três grupos. São eles: 
(A)   Agrupamento A: Engloba os transtornos de Evitação, 

compulsivo e Narcisista.  
Agrupamento B: Engloba os Transtornos 
Esquizotípico, dependente e paranoide.   
Agrupamento C: Engloba os transtornos antissocial e 
esquizóide.  

(B)   Agrupamento A: Engloba os Transtornos Paranoides, 
Esquizoide e Esquizotípico.   
Agrupamento B: Engloba os transtornos antissocial, 
Limítrofe, Histriônico e Narcisista.  
Agrupamento C: Engloba os transtornos de Evitação, 
dependente e obsessivo-compulsivo. 

(C)   Agrupamento A: Engloba os transtornos dependente 
e obsessivo-compulsivo.  
Agrupamento B: Engloba os transtornos Histriônico e 
Esquizoide.   
Agrupamento C: Engloba os Transtornos Paranoides 
e antissocial. 

(D)   Agrupamento A: Engloba os transtornos Histriônico e 
transtorno de evitação.  
Agrupamento B: Engloba os transtornos dependentes 
e narcisista.  
Agrupamento C: engloba os outros dois 
agrupamentos A e B.  

 

07. Leia o texto e, em seguida, assinale a alternativa que 
contém o termo que preenche corretamente a lacuna. 

 

“A Psicologia Organizacional e/ou do Trabalho é o 
segundo maior segmento de atuação dos Psicólogos 
brasileiros, com inserção de cerca de 30% dos 
profissionais, segundo dados apresentados em 2008 no 
Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 
Ela fica atrás somente da área _________ e está em 
evolução, em sintonia com movimentos de valorização da 
saúde e qualidade de vida. Assim, se no passado a maior 
parte dos Psicólogos que trabalhava em Recursos 
Humanos (anteriormente chamados de Psicólogos 
industriais) concentrava-se em ações de recrutamento e 
seleção, hoje eles ocupam cada vez mais cargos 
estratégicos em equipes multidisciplinares que privilegiam 
a promoção do bem-estar dos trabalhadores e a 
realização do potencial humano.”  
(A) Forense 
(B) Transpessoal                   
(C) Clínica  
(D) Psicodramática    

 

08. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de uma 
droga indicada para crianças diagnosticadas com algum 
distúrbio no aprendizado escolar. Só no ano passado, 
foram consumidos quase dois milhões de caixas do 
medicamento, situação que preocupa os especialistas em 
educação. É difícil resistir à tentação, principalmente se o 
remedinho promete resolver o problema das crianças na 
escola. Depois dos EUA, o Brasil é o país que mais usa 
este “tal medicamento”. Por aquietar crianças 
diagnosticadas como hiperativas, o medicamento ganhou 
um apelido: a droga da obediência. Somente médicos 
prescrevem esses medicamentos. 
Qual é esse medicamento? 
(A) Ritalina.                
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(B) Predimissina.   
(C) Calmalina.        
(D) Bitalina. 

 

09. A teoria do apego foi construída na década de 70 e no 
início dos anos 80, por J. Bowlby, em uma série de três 
volumes intitulada Attachament and Loss. A teoria tem 
como objetivo descrever e explicar, dentro de uma visão 
funcionalista e etológica, como bebês se tornam 
emocionalmente apegados à figura cuidadora e como 
sentem grande desconforto quando separados dessa 
figura (Shaver, Hazan, & Bradshaw, 1988). 
Essa teoria se baseia na proposição de que a evolução da 
espécie humana equipou o ser humano com vários 
sistemas de comportamentos que aumentam a 
possibilidade de sobrevivência e o sucesso reprodutivo. 
De acordo com Bowlby (2002), o sistema de apego é 
fundamental para o funcionamento dos outros sistemas, 
como o sistema exploratório, o sistema de acasalamento e 
o sistema de cuidado. O sistema de apego tem a função 
de possibilitar a proximidade entre o cuidador e o bebê, 
para que o cuidador, então, proteja o bebê de predadores 
e de outras ameaças à sobrevivência, e é composto por 
comportamentos, dentre os quais se podem citar: 
I. chorar.                                                        
II. rir.                   
III. pegar.                       
IV. andar.  
V. olhar. 
 

É correto o item contido em 
(A)   I e II, apenas. 
(B)   II e III, apenas. 
(C)   III e IV, apenas. 
(D)   I, II, III, IV e V. 

 

10. “A Psicologia e _______________ celebraram no mês de 
maio/2014 na sede do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), a formalização de um acordo de cooperação 
técnica que possibilita o uso do instrumento, o teste 
Neupsilin, que avalia processos cognitivos – no trabalho 
das duas profissões. 
Segundo os integrantes dos dois conselhos, este é um 
momento histórico, que dá início ao diálogo entre 
diferentes entidades e profissões. “Foi um avanço, pois 
possibilitamos o início de um diálogo sobre os aspectos 
técnicos cooperados e que pode se estender, mais 
adiante, a outras profissões. Rever em conjunto a  
cooperação técnica de instrumentais e métodos pode ser 
um futuro bem promissor não somente na relação com 
outras profissões, mas também em base cientifica”, 
afirmou João Carlos Alchieri, conselheiro do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP).” 
 

 Marque a alternativa que contém os termos que 
preenchem corretamente a lacuna do texto. 
(A) a Fonoaudiologia                                    
(B) a Pedagogia 
(C) a Pediatria   
(D) a Odontologia                              

 

11. Encoprese: é a passagem voluntária ou involuntária de 
fezes em locais inapropriados como roupas ou no chão. 
Para ser diagnosticada como sofrendo de encoprese a 
criança deve ter pelo menos quantos anos de idade?  
(A) 8 anos 
(B) 4 anos 
(C) 1 ano 
(D) 3 anos 

 

12. A atuação do psicanalista vem se tornando hoje tão 
relevante na saúde pública quanto na clínica privada, e se 
distribui em todos os níveis de assistência do Sistema 
Único de Saúde (SUS): na primária, junto aos postos de 
saúde e no Programa de Saúde da Família, na secundária, 

através das policlínicas e ambulatórios, e na terciária, nos 
complexos hospitalares. Mas, como a função de 
psicanalista não é regulamentada pelo Estado, a presença 
desse profissional nos serviços públicos se deve às 
conquistas da Psicologia como profissão. 

  Avalie as afirmações e, em seguida, marque a incorreta. 
(A) Até a década de 70, o campo de atuação da 

Psicologia era composto por duas dimensões 
principais: a primeira, constituída pela clínica 
particular, era exercida de forma autônoma; já a 
segunda, desenvolvida conforme o modelo de 
atenção predominante da época, o de internação e 
medicação (Dimenstein, 1998), compreendia as 
atividades desempenhadas em hospitais e 
ambulatórios de saúde mental e subordinadas aos 
paradigmas da psiquiatria. 

(B) Um dos fatores que contribuiu para o surgimento da 
Psicologia da saúde foi a crescente insatisfação com 
a medicina então praticada. Sua motivação 
encontrava-se nas dificuldades em englobar uma 
nova epidemiologia que incorporasse fatores 
psicológicos, sociais e econômicos, e deveu-se, 
também, ao desenvolvimento de terapias psicológicas 
focadas em queixas físicas, demonstrando que o 
dualismo cartesiano mente-corpo (base da Medicina) 
deveria ser reexaminado (Marteu & Johnson 1989, 
citado por Dimenstein, 1998). 

(C) No Brasil, a participação do profissional Psicólogo na 
área da saúde iniciou-se ainda na década de 90, 
mediante uma ação mais ampla nos cuidados 
primários. Desde então, esses cuidados, 
anteriormente restritos à ação médica, tiveram a 
participação da Psicologia e do Serviço Social. Essa 
inserção originou-se de um movimento mais geral no 
Brasil, a reforma sanitária, e concretizou-se no 
movimento dos Psicólogos por meio de associações 
de classe, que reivindicaram espaço nos centros e 
postos de saúde. Tais reivindicações decorreram do 
entendimento, segundo o qual, o atendimento clínico 
psicológico não seria apenas de caráter curativo, mas 
abrangeria também ações preventivas e de promoção 
de saúde (Kahhale, 2003). 

(D) A inserção do Psicólogo nos serviços públicos de 
saúde ocorreu paralelamente a um movimento dentro 
da própria Psicologia, com o desenvolvimento da 
Psicologia social comunitária/introduzida assim em 
territórios antes pertencentes a outras disciplinas – 
sendo este um período de importantes avanços. 
Novas concepções passaram a integrar a Psicologia 
clínica, como o caráter global da saúde e a 
necessidade de trabalhos interdisciplinares no 
cuidado das populações e da comunidade. Com o 
advento da reforma sanitária, a saúde é entendida 
como um direito a ser conquistado, e que envolvia 
prevenção e promoção, além da cura e da 
reabilitação (Kahhale, 2003). Tal visão ampliada 
propicia um ambiente favorável à entrada do 
Psicólogo – e, pela mesma via, do psicanalista. 

 

13. Dentro dos critérios classificatórios em psiquiatria, os três 
grandes tipos de psicoses endógenas (ou seja, 
transtornos psíquicos cuja causa corporal ainda é 
desconhecida) são:  

 

I. epilepsia genuína.          
II. esquizofrenia, em seus diferentes tipos.         
III. distúrbios maníaco-depressivos. 
IV. síndrome do pânico. 
 

São corretos, APENAS, os itens contidos em 
(A)   I e II. 
(B)   II e III. 
(C)   III e IV. 
(D)   I, II e III. 
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14. O trabalho diagnóstico pode ser descrito como um 
processo que se realiza em diferentes fases:  
(A) Análise do problema — formulação da questão ou das 

questões a responder, análise do conhecimento 
disponível, investigação das pessoas envolvidas e 
seu interesse no problema, reflexão sobre as 
questões éticas e jurídicas. 

(B) Decisão investigativa — coleta de dados através de 
testes psicológicos e/ou outros métodos. A coleta de 
dados é guiada pela reflexão feita na análise do 
problema e pelas hipóteses então geradas; 

(C) Decisão final/ indicação — divulgação dos resultados 
às devidas pessoas e decisão a respeito dos 
próximos passos a serem tomados. 

(D) Todas as anteriores são corretas.  
 
15. A investigação sobre a etiologia da neurose originou-se a 

partir da interrogação de Freud sobre os sintomas 
histéricos no encontro com Charcot, levando-o a postular 
uma causalidade psíquica e a indicar o papel da 
representação mental no inconsciente atuando no corpo. 
Com esse intuito, Freud procurou estabelecer o 
funcionamento do mecanismo psíquico dos sintomas 
histéricos, contribuindo para as descobertas médicas que 
consideravam a histeria uma doença por representação. O 
avanço nessa teoria constituiu um rompimento com os 
estudos da psiquiatria clássica, e possibilitou descobrir a 
origem psíquica dos sintomas, sustentando a 
determinação simbólica e sexual figurada na fantasia 
(A) consciente. 
(B) platônica. 
(C) inconsciente. 
(D) idealizada. 

 
16. Carl Rogers é mais conhecido por sua abordagem popular 

da psicoterapia chamada de: 
(A) Social 
(B) Terapia centrada na pessoa  
(C) Behaviorista 
(D) Humanista 

 
17. Em relação ao pensamento da criança de dois a sete 

anos, Piaget (2001) ressalta que a assimilação 
egocêntrica marca o início do pensamento e da 
socialização. Piaget (1973) enfatiza que, do ponto de vista 
do pensamento, as trocas interindividuais caracterizam-se 
por um egocentrismo a meio caminho do individual e do 
social, definindo-se por uma indiferenciação relativa do 
ponto de vista próprio e do outro. Há dois polos extremos, 
e a maioria dos atos do pensamento infantil oscila entre 
estas direções contrárias: o pensamento egocêntrico puro 
e o pensamento 
(A) intuitivo. 
(B) negativo.  
(C) platônico.                  
(D) destruidor.             

 
18. A terapia focada na solução é uma forma de terapia breve 

surgida nos Estados Unidos por volta da década de 80, 
com os estudos de Steve de Shazer (1985–1988). Suas 
influências passam pelos trabalhos de Milton Erickson 
(Erickson, Rossi & Rossi, 1976) até ideias pós-
estruturalistas, tendo sido desenvolvida dentro do campo 
da terapia familiar sistêmica. Nesse campo, ela está 
associada a uma perspectiva pós-moderna, que adota 
uma visão performática da linguagem, abandonando 
definições essencialistas de personalidade e de 
psicopatologia. Essa terapia tem como chave central a 
utilização dos recursos trazidos pelo próprio cliente para 
responder às suas necessidades e atingir seus objetivos 
de uma forma que possa chegar a ter uma vida satisfatória 
para si mesmo tão rápido quanto possível. Esse tipo de 
terapia alcançou vários desenvolvimentos teóricos, e 

agregou uma série de pesquisadores e profissionais em 
torno de suas propostas epistemológicas e técnicas, 
especialmente no atendimento 
(A) a bebês. 
(B) a jovens. 
(C) a famílias. 
(D) ao público. 

 
19. Articular esforços em prol da interdisciplinaridade e 

valorização das profissões. Esse foi o objetivo da reunião 
entre o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o 
Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa), realizada em 
abril/2014, na sede do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), em Brasília. Estiveram presentes o conselheiro do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), João Alchieri, a 
presidente do Conselho Federal de Fonoaudiologia 
(CFFa), Bianca Quiroga, e o tesoureiro do CFFa, Jaime 
Zorzi. 
O principal ponto da reunião foi estabelecer critérios e 
indicadores comuns para uso de certo teste, que avalia 
processos cognitivos. O instrumento foi criado em 2010 
por profissionais de Psicologia e Fonoaudiologia com o 
intuito de fazer avaliação breve de populações 
neurológicas, além de criar um perfil neuropsicológico de 
indivíduos de 12 a 90 anos. 
Alchieri mencionou a importância das contribuições 
conjuntas possibilitado por este teste, indicadores comuns 
entre as duas áreas e os limites de ação dos profissionais 
Psicólogos e Fonoaudiólogos. Para a Psicologia, esse é 
um movimento de valorização de ações interdisciplinares 
que potencializará contribuições conjugadas entre as duas 
profissões. 
“A diferença não está no instrumento de avaliação, mas 
sim no processo terapêutico resultante de cada atividade 
profissional”, explica o conselheiro. 

  Qual é o teste que o texto se refere? 
(A) IFP 
(B) NEUPSILIN                     
(C) TEPIC-M                
(D) MEM 

 
20. Apesar da revogação do artigo 85 da Resolução Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) nº 3/07, segundo o qual os 
Psicólogos poderiam atender “um certo número de 
candidatos” para a concessão de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) por jornada de oito horas de trabalho, o 
CRP SP indica que os profissionais devem respeitar 
aspectos éticos e técnicos na prestação do serviço, 
conforme previsto no Código de Ética da categoria. 
Recomenda, assim, não ultrapassar esse número de 
atendimentos, tendo em vista a complexidade da atividade 
de avaliação psicológica para o trânsito, cujo objetivo 
principal é o conhecimento do indivíduo, com vistas à 
tomada de decisão sobre a condição para conduzir 
veículos automotores.  
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) esclarece que 
revogou o artigo em virtude de processos judiciais 
movidos por Psicólogos que atuam em clínicas de 
avaliação para a concessão de CNH, cujas decisões, além 
de terem suspendido o dispositivo, determinaram a 
aplicação de multa diária à entidade em caso de 
inobservância.  
Segundo nota do Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
"as decisões proferidas observam que a Constituição 
Federal estabelece o livre exercício profissional salvo 
restrições impostas pela Lei". 
Qual é o número de candidatos que os Psicólogos 
poderiam atender por jornada de oito horas de trabalho ao 
dia pelo qual o texto se refere logo no início? 
(A) Poderiam atender até dezesseis candidatos.                            
(B) Poderiam atender até vinte candidatos. 
(C) Poderiam atender até doze candidatos.                                     
(D) Poderiam atender até dez candidatos. 



www.pciconcursos.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA  
 
21.  Aponte a oração em que ocorre antonomásia. 

(A) Aquele lutador é um armário. 
(B) Todos queriam ouvir o Rabi da Galileia. 
(C) A romaria era um formigueiro humano. 
(D) Ler Agatha Christie é envolver-se com a trama de um 

crime. 
 

22. Segundo o novo acordo ortográfico, marque o vocábulo 
ortografado incorretamente.  
(A) balaústre 
(B) amiúde 
(C) baía 
(D) boiúno 

 

23. De acordo com a Gramática normativa ou prescritiva, 
aponte a alternativa correta. 
(A) “Minha namorada é que nem gasolina: cara, mas 

pega fogo por qualquer coisinha!” 
(B) “Amor é igual fumaça: sufoca, mas passa.” 
(C) Churrasco em casa é que nem missa. Todo domingo 

tem. 
(D) O menino ria que nem hiena! 

 

24. Com relação ao Novo Acordo Ortográfico, marque a 
incorreta. 
(A) Foram incluídas três letras no alfabeto. 
(B) Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói 

das palavras oxítonas. 
(C) Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento 

no i e no u tônicos quando vierem depois de um 
ditongo. 

(D) Não se usa mais o acento das palavras terminadas 
em êem e ôo (s). 

 

25. Aponte a oração em que o verbo foi empregado de forma 
incorreta. 
(A) Neste momento, vimos informar que uma tempestade 

tropical se aproxima do litoral paulista. 
(B) É preciso que este prédio seja demolido. 
(C) Eu me prevines contra acidentes. 
(D) Quando ando de bicicleta, suo muito.  

 

26. De acordo com a sílaba tônica, assinale a alternativa que 
encerra somente palavras paroxítonas. 
(A) juniores / rubrica / recorde. 
(B) cateter / levedo / Nobel. 
(C) aríete / mister / ciclope. 
(D) condor / ureter / aziago. 

 

27.  Assinale qual alternativa traz o uso correto da expressão 
em destaque. 
(A) Vi a motocicleta tombar acerca de dez metros de 

onde estava. 
(B) Ela está aguardando o atendimento a cerca de cinco 

horas. 
(C) Estamos há cerca de dois meses das festas de fim de 

ano. 
(D) A cerca de um mês dos exames finais, os alunos 

intensificaram os estudos. 
 

28. Observe as palavras abaixo e a seguir responda qual a 
alternativa está devidamente correta. 
(A) Aridez/ aprasível/ esvasiar/ vazante. 
(B) Quizera/ abrasar/ compôz/ chafaris/  
(C) Descortesia/ esplendor/ vasilha/ besouro. 
(D) Azeite/ fertilisante/ civilização/ grozelha. 

 

29.  Indique, de acordo com a gramática normativa, o vocábulo 
que apresenta a correta acentuação gráfica. 
(A) lapís 
(B) tricô 
(C) õnibus 
(D) xicára 

30.  Quanto à conjugação, o verbo bater é 
(A) regular. 
(B) irregular. 
(C) defectivo. 
(D) nenhuma das alternativas.  
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31.  Assinale a alternativa que contenha a associação correta 

de alguns dos ícones abaixo, extraídos da barra de tarefas 
do Microsoft Windows 7, junto com o pacote Microsoft 
Office, na sua instalação original. 

 

 
    
 

 I          II           III             IV             V   VI 
 

(A) I – Internet Explorer; II – Windows Explorer; V – 
Microsoft Outlook; VI – Microsoft Office Word. 

(B) I – Internet Explorer; IV – Microsoft Outlook; VI – 
Microsoft Office Word. 

(C) IV – Internet Explorer; V – Microsoft Outlook; VI – 
Microsoft Office Word. 

(D) I – Microsoft Office Excel; IV – Internet Explorer; V – 
Microsoft Outlook. 

 

32.  Dentre os aplicativos listados abaixo, assinale aquele que 
não pode ser utilizado para criar uma fonte de dados  para 
a funcionalidade “mala direta” do editor de textos Microsoft 
Office Word 2007, na sua instalação padrão, no idioma 
Português-Brasil. 
(A) Microsoft Excel. 
(B) Microsoft Access. 
(C) Microsoft Outlook. 
(D) Microsoft Paint. 

 

33.  Observe a caixa de mensagem da imagem abaixo, obtida 
a partir do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua 
instalação padrão, no idioma Português-Brasil. Foi 
utilizado um recurso deste software que informa o 
“Orçamento estourado”, pois o usuário digitou o valor 4000 
na célula E7, que excedeu o limite máximo especificado 
pelo criador desta tabela. O nome desse recurso é 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) Bloquear células. 
(B) Auto-Filtro. 
(C) Validação de dados. 
(D) Agrupar. 

 

34.  O recurso denominado Validação de dados , disponível no 
aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação 
padrão, no idioma Português-Brasil é muito útil quando o 
usuário deseja compartilhar uma pasta de trabalho com 
outras pessoas dentro de uma organização e deseja que 
os dados inseridos nessa pasta de trabalho sejam precisos 
e consistentes.  
Dentre as atividades abaixo, podemos usar a Validação 
de dados  para: 
I. restringir dados a itens predefinidos em uma lista. 
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II. restringir números fora de um intervalo especificado. 
III. restringir datas fora de um determinado período. 
IV. restringir horários fora de um determinado intervalo. 
V. limitar o número de caracteres de texto. 
VI. validar dados com base em fórmulas ou valores em 

outras células. 
 
Com base nas afirmações acima, são corretas as contidas 
em 
(A) I, II, III, IV, V e VI. 
(B) I, II, III, IV e V, apenas. 
(C) I, II, III e IV, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 

 
35.  Para identificar uma célula em uma planilha de cálculo é 

usual identificá-la por intermédio de sua posição relativa 
na planilha, por meio de coordenadas em que as linhas 
são numeradas sequencialmente de cima para baixo, e as 
colunas recebem nomes das letras do alfabeto, também 
sequencialmente da esquerda para a direita. Utilizando-se 
do aplicativo Microsoft Office Excel 2007, na sua 
instalação original, no idioma Português-Brasil, qual é a 
nomenclatura utilizada para designar a próxima coluna à 
coluna Z? 

 
 
 

 
 
 

(A) A1. 
(B) AA. 
(C) A0. 
(D) A. 

 
36.  Qual é a funcionalidade do “botão” destacado na figura 

abaixo?  
 
 

 
 
 
 
 
Considere a imagem extraída a partir do aplicativo 
Microsoft Office Excel 2007, na sua instalação original, no 
idioma Português-Brasil. 
(A) Excluir a planilha selecionada. 
(B) Inserir nova planilha. 
(C) Mover a planilha selecionada. 
(D) Alternar entre planilhas. 

 
37.  Qual combinação de teclas de atalho pode ser utilizada 

para alternar uma palavra selecionada entre as opções 
“tudo maiúsculo”, “tudo minúsculo” e “somente a primeira 
letra maiúscula”? Considere a funcionalidade disponível no 
Microsoft Office Word 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil. 
(A) SHIFT + [F3] 
(B) CTRL + Alt + Delete 
(C) CTRL + A 
(D) SHFIT + Delete 

 
38.  Observe as tabelas abaixo, extraídas do aplicativo 

Microsoft Office Word 2007, na sua instalação padrão, no 
idioma Português-Brasil.  

 
Tabela I 

 Coluna 1 Coluna 2 
1   
2   

 

Tabela II 
 Coluna 1 Coluna 2 
1   
2  

 
Qual efeito foi aplicado à linha 2 da Tabela I para se obter 
o efeito observado na Tabela II? 
(A) Inserir células. 
(B) Excluir células. 
(C) Mover células. 
(D) Mesclar células. 

 
39. A cidade de Patrocínio Paulista é uma entre as muitas 

cidades que surgiram da atividade 
(A) agrícola. 
(B) garimpeira. 
(C) pecuária. 
(D) artesanal. 

 
40. Patrocínio Paulista está localizada a __________ do 

Estado de São Paulo. 
 Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna. 
(A) norte 
(B) centro-oeste 
(C) nordeste 
(D) sudeste 

 
 
 




