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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

9 às 12h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

S03 Psicólogo



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

Estudo encontra resíduos de agrotóxicos na água 
de 22 municípios de SC

Um estudo feito a pedido do Ministério Público de 
Santa Catarina (MPSC) encontrou resíduos de agrotó-
xicos em amostras de água do abastecimento público 
de 22 municípios do estado. Foram achadas até subs-
tâncias banidas na União Europeia. O estudo contem-
plou 100 coletas em 90 cidades catarinenses.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
(Casan) diz em nota que “nenhuma amostra de água 
coletada na saída de suas estações de tratamento, em 
todo o Estado de Santa Catarina, apresenta qualquer 
inconformidade. Todas as amostras coletadas atendem 
à Consolidação Número 5 do Ministério da Saúde, por-
taria que define os padrões de potabilidade da água. 
Sendo assim, a Companhia reitera que a água distri-
buída nos municípios do Sistema Casan está completa-
mente dentro dos níveis de potabilidade exigidos”.

A coleta e a análise das amostras foi feita entre março 
e outubro de 2018. O parecer técnico foi feito pela 
professora Sonia Corina Hess, professora da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ela explicou 
que as amostras foram coletadas pelo MPSC, que 
mandou os resultados para que ela fizesse a análise.

Sobre os resultados, ela afirmou que “substância tóxica 
na água é óbvio que vai ser perigoso” e que “limites 
seguros são muito relativos”.

No total, foram achadas nas amostras sete substâncias 
banidas na União Europeia (UE). Em 13 dos 22 muni-
cípios, foram encontrados resíduos de mais de um 
agrotóxico.

Segundo o relatório, um dos achados que mais cha-
mou a atenção foi o caso de Coronel Freitas, no Oeste, 
cuja água é obtida de um manancial subterrâneo. No 
município, foram encontrados resíduos de dois agro-
tóxicos que tiveram uso proibido na UE desde 2004 
por causa dos danos à saúde humana.

Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/
noticia/2019/03/22/estudo-encontra-residuos-de-agrotoxicos-
na-agua-de-22-municipios-de-sc.ghtml>. Acesso em: 03 set.2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto afirmar que:

a. Check-square resíduos de agrotóxicos foram identificados na 
água servida à população em cerca de 25% dos 
municípios catarinenses pesquisados.

b. SQUARE em 22 dos municípios de Santa Catarina incluí-
dos na pesquisa, foram encontradas, na água 
consumida pela população, substâncias tóxicas 
banidas pela União Europeia.

c. SQUARE de acordo com a pesquisa realizada a pedido do 
MPSC, a população de Santa Catarina sabe que 
a água que consome contém resíduos tóxicos 
proibidos pela União Européia.

d. SQUARE a Casan não reconhece os resultados da pes-
quisa relativamente à água extraída do manan-
cial subterrâneo de Coronel Freitas.

e. SQUARE em todos os municípios onde se fez a pesquisa, 
o abastecimento público de água à população 
é feito pela Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento, exceto em Coronel Freitas.

2. Considerando o texto 1, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE Na frase “Ela explicou que as amostras foram 
coletadas pelo MPSC, que mandou os resulta-
dos para que ela fizesse a análise”, o vocábulo 

“que” tem a mesma função sintática nos dois 
segmentos destacados.

b. SQUARE Na frase “Sobre os resultados, ela afirmou que 
‘substância tóxica na água é óbvio que vai ser 
perigoso’ […]”, o adjetivo “perigoso” concorda 
no masculino e no singular com o substantivo 

“substância”.
c. Check-square Na primeira frase do terceiro parágrafo, cons-

tata-se ausência de concordância verbal e de 
concordância nominal na expressão “foi feita”.

d. SQUARE Na frase “Foram achadas até substâncias bani-
das na União Europeia”, o verbo concorda no 
plural com um sujeito indeterminado.

e. SQUARE Na frase “[…] nenhuma amostra de água cole-
tada na saída de suas estações de tratamento, 
em todo o Estado de Santa Catarina, apresenta 
qualquer inconformidade”, o sujeito do verbo 

“apresenta” é do tipo composto, pois é formado 
por mais de três palavras.
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3. Assinale a alternativa correta quanto à concordân-
cia verbal e nominal.

a. SQUARE Fazem vinte anos que tia e sobrinha se conhe-
ceram; eu também conheci uns sobrinhos 
meus, a maioria eram da mesma idade e alguns 
até mais velhos.

b. SQUARE Soube-se depois que, enquanto os parlamen-
tares buscavam superar algumas arestas sobre 
a reforma da previdência, reuniu-se às pressas, 
no Palácio da Alvorada, representantes do 
governo para definir estratégias que pudessem 
fazer membros da base desistir de impor a 
liberação de emendas parlamentares.

c. SQUARE Um dos ganhos das policlínicas é o acesso faci-
litado a exames de média complexidade, que 
antes era necessário encaminhamentos para 
hospitais e grandes centros urbanos.

d. Check-square Analistas ouvidos pelo Valor indicam que a 
mudança na política de concessão de aval pelo 
Tesouro Nacional a partir de 2015 e o alto com-
prometimento das receitas estaduais com des-
pesas correntes, especialmente as de pessoal, 
estão entre os fatores que levaram à queda de 
investimentos em Santa Catarina.

e. SQUARE Penetrei em uma festa de aniversário de uma 
riquinha, pagamos de amigos dela, viramos 
segurança na porta e depois curti a festa até o 
final.

4. Assinale a frase correta quanto ao emprego do(s) 
pronome(s) destacado(s), considerando a norma da 
língua escrita padrão.

a. SQUARE Fiquei emocionada quando ele disse-me: 
– Eu lhe estimo demais.

b. SQUARE Antes que perguntem-me, quero dizer-lhes 
que descartei todas a propostas que apresenta-
ram-me antes da audiência realizada hoje.

c. Check-square Dirijo-me inicialmente a Vossa Excelência para 
elogiar o seu discurso.

d. SQUARE Ao fazer uso da palavra, primeiramente agrade-
ci-o pela colaboração prestada e depois beijei-

-lhe na testa.
e. SQUARE Pesquisas recentes nos mostram o pioneirismo 

da imunoterapia, onde os medicamentos usam 
do sistema imunológico para destruir células 
cancerígenas.

5. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Na frase “O dá cá e toma lá, hoje, assumiu um 
sentido pejorativo, soando como algo espú-
rio, fazendo ligação com a ideia de corrupção, 
transformando o Congresso Nacional em um 
balcão de negócios”, o sujeito do verbo assu-
mir é distinto do sujeito dos verbos soando, 
fazendo e transformando.

b. SQUARE Na frase “A expressão nepotismo surgiu como 
forma de se referir aos privilégios que o líder 
da igreja católica, o Papa, no período conhe-
cido como Renascimento, concedia aos seus 
familiares, especialmente sobrinhos e parentes 
próximos, que eram nomeados para ocupar 
cargos dentro da igreja romana” é composta de 
2 orações.

c. SQUARE Na frase “O churrasco de fogo de chão é mais 
parecido com uma confraternização, já que 
demora a ficar pronto e normalmente tem 
grandes peças sendo assadas”, o sujeito é dife-
rente para cada um dos verbos.

d. Check-square Na frase “A Primeira República foi marcada pelo 
controle político exercido sobre o governo 
federal pela oligarquia cafeeira paulista e pela 
elite rural mineira, na conhecida ‘política do 
café com leite’”, existem três agentes da passiva, 
a saber: pelo controle político; pela oligarquia 
cafeeira paulista; pela elite rural mineira.

e. SQUARE Na frase “Mesmo em um momento de baixo 
crescimento, as indústrias de papel e celulose 
conquistam competitividade internacional e 
realizam investimentos em florestas e em novas 
unidades para elevar a produção em Santa 
Catarina”, a expressão “competitividade interna-
cional” exerce a função de adjunto adverbial do 
verbo “conquistar”.
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9. Em um microcomputador encontram-se dois dis-
positivos responsáveis pela memória do computador. 
Um é volátil e os dados nele contidos são perdidos 
ao desligar o computador, porém é de acesso rápido; 
o outro é não volátil e é onde os arquivos são salvos 
para serem manipulados novamente após desligar e 
ligar novamente o computador.

Assinale a alternativa que contém a denominação 
desses dois dispositivos, respectivamente.

a. SQUARE USB e disco rígido
b. Check-square Memória RAM e disco rígido
c. SQUARE Memória RAM e memória ROM
d. SQUARE Memória ROM e memória RAM
e. SQUARE Memória CACHE e memória RAM

10. Ao navegar pela internet, suponha que você aci-
dentalmente fechou uma aba do navegador Google 
Chrome.

Assinale a alternativa que contém as teclas de atalho 
que, quando pressionadas, restauram a última aba 
fechada do navegador.

a. SQUARE Ctrl + R
b. SQUARE Ctrl + T
c. SQUARE Ctrl + Shift + R
d. Check-square Ctrl + Shift + T
e. SQUARE Ctrl + Shift + Y

Conhecimentos de Informática 5 questões

6. Assinale a alternativa que retornará o mesmo resul-
tado da aplicação da fórmula do MS Excel do Office 
365 em português =SOMARPRODUTO(A1:A2;B1:B2).

a. SQUARE =(A1+B1+A2+B2)
b. SQUARE =(A1*A2)+(B1*B2)
c. Check-square =(A1*B1)+(A2*B2)
d. SQUARE =(A1+A2)*(B1+B2)
e. SQUARE =(A1*B1*A2*B2)

7. Qual a função do recurso do MS Word do  
Office 365 Business em português represen-
tado pelo ícone ao lado?

a. Check-square Alterar a cor da fonte.
b. SQUARE Transformar o texto em sobrescrito.
c. SQUARE Transformar as letras todas em maiúsculas.
d. SQUARE Destacar o texto, realçando-o com uma cor 

brilhante.
e. SQUARE Sublinhar o texto com uma linha da cor esco-

lhida pelo usuário.

8. Ao selecionar palavras, sentenças ou parágrafos 
inteiros utilizando o MS Word do Office 365 Business 
em português, o MS Word exibe uma pequena barra 
de ferramentas sensível ao contexto.

Identifique os itens que representam opções válidas 
dessa barra de ferramentas.

1. Aumentar ou diminuir o tamanho da fonte.
2. Modificar a fonte.
3. Realçar o texto com uma cor escolhida pelo 

usuário.

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE É correto apenas o item 1.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 1 e 2.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1 e 3.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2 e 3.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2 e 3.
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13. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
o processo disciplinar é o instrumento destinado a 
apurar e punir infrações cometidas por servidores 
e demais pessoas sujeitas ao regime funcional da 
Administração Pública cuja punição seja de suspensão 
superior a:

a. SQUARE 10 dias ou advertência.
b. SQUARE 15 dias ou advertência.
c. SQUARE 15 dias ou demissão.
d. SQUARE 30 dias ou advertência.
e. Check-square 30 dias ou demissão.

14. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada 
em Lei para o respectivo cargo, respeitada a duração 
máxima de:

a. SQUARE 40 horas semanais e de 6 horas diárias.
b. Check-square 40 horas semanais e de 8 horas diárias.
c. SQUARE 44 horas semanais e de 6 horas diárias.
d. SQUARE 44 horas semanais e de 8 horas diárias.
e. SQUARE 44 horas semanais e de 9 horas diárias.

15. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 
3 de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), 
somente será permitido serviço extraordinário para 
atender a situações excepcionais e temporárias, respei-
tado o limite máximo de quantas horas por jornada?

a. Check-square 2
b. SQUARE 3
c. SQUARE 4
d. SQUARE 5
e. SQUARE 6

Legislação Municipal 5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC):

A posse dar-se-á até     dias da data da nomeação, 
mediante assinatura do respectivo termo, no qual 
deverá declarar ter conhecimento das atribuições, dos 
deveres, das responsabilidades e dos direitos ineren-
tes ao cargo para o qual foi aprovado.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 90
b. SQUARE 60
c. SQUARE 45
d. SQUARE 40
e. Check-square 30

12. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reversão é:

a. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

b. Check-square o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

c. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

d. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

e. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.
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19. A respeito do retardo mental, é correto afirmar:

1. O nível de inteligência abaixo do normal 
se expressa por meio de reduzida capaci-
dade de abstração, raciocínio, julgamento e 
planejamento.

2. Podem ser observados embotamento afetivo, 
hipocinesia, hipobulia e labilidade de atenção.

3. A diminuição da capacidade imaginativa 
nunca está presente.

4. Entre as causas pré-natais podem ser incluídas 
infecções como rubéola, complicações obsté-
tricas e aberrações cromossômicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

20. Analise o texto abaixo:

A             evolui no ritmo da matu-
ração fisiológica mas também no ritmo das interações 
com o meio que orienta o campo evolutivo da criança 
e promove a sua coerência, devendo passar de uma 
gestualidade de imitação ao suporte de uma atividade 
simbólica.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE dislexia
b. SQUARE distonia
c. SQUARE conação
d. Check-square motilidade
e. SQUARE morbidade

Conhecimentos Específicos 15 questões

16. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
transtorno com início no período do desenvolvimento 
que inclui déficits funcionais, intelectuais e adaptati-
vos, nos domínios conceitual, social e prático.

a. SQUARE Défict Associativo
b. Check-square Deficiência Intelectual
c. SQUARE Transtorno de Ansiedade
d. SQUARE Transtorno de Eliminação
e. SQUARE Transtorno Alimentar

17. Assinale a alternativa que indica corretamente 
o transtorno que apresenta padrão difuso de preocu-
pação com ordem, perfeccionismo e controle mental 
e interpessoal à custa de flexibilidade, abertura e 
eficiência que surge no início da vida adulta e está 
presente em variados contextos.

a. SQUARE Exibicionista
b. SQUARE Neurocognitivo leve
c. Check-square da Personalidade Obsessivo-Compulsiva
d. SQUARE da Personalidade Dependente
e. SQUARE da Personalidade Evitativa

18. Assinale a alternativa que indica corretamente o 
transtorno que apresenta padrão difuso de grandiosi-
dade, fantasioso ou comportamental, necessidade de 
admiração e falta de empatia que surge no início da 
vida adulta e se apresenta em variados ambientes.

a. Check-square da Personalidade Narcisista
b. SQUARE da Personalidade Histriônica
c. SQUARE do Desenvolvimento Intelectual
d. SQUARE Esquizofreniforme
e. SQUARE Bipolar
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24. A respeito do mecanismos de defesa denominado 
Regressão, é correto afirmar:

a. Check-square Representa a volta a níveis anteriores do desen-
volvimento, que em geral se caracterizam 
por respostas menos maduras, diante de uma 
frustração.

b. SQUARE Diante de sentimentos de inadequação, o 
sujeito internaliza características de alguém 
valorizado, passando a sentir-se como ele.

c. SQUARE Representa isolar um pensamento ou atitude 
das conexões que teria com o resto da elabora-
ção mental.

d. SQUARE Tendência a projetar no mundo externo maus 
sentimentos. O mundo externo adquire as 
características daquilo que não pode ser visto 
no indivíduo.

e. SQUARE Tendência a abstrair-se de vivências afetivas e, 
a partir de pensamentos lógicos, justificar as 
próprias atitudes.

25. Sobre Recrutamento de pessoal, é correto afirmar:

a. SQUARE O recrutamento não busca atrair candidatos 
com as qualificações exigidas.

b. SQUARE O recrutamento externo é mais rápido que o 
recrutamento interno e aproveita o pessoal já 
existente na organização.

c. SQUARE São exemplos de fontes de recrutamento exclu-
sivamente interno: anúncio de jornal, agências 
de empregos e contatos com outras empresas.

d. Check-square Quanto maior o número de candidatos que 
atendam ao perfil da vaga, maiores as chan-
ces de escolher um bom profissional, pois, se 
houver apenas um candidato, isso pode ser um 
sinal de que o recrutamento não foi eficaz.

e. SQUARE Uma vantagem do recrutamento externo é que 
é sempre mais barato em relação ao recruta-
mento interno.

21. Esteriotipias, maneirismos e apraxia são exemplos 
de:

a. SQUARE Síndromes de ansiedade.
b. SQUARE Alterações visuais.
c. Check-square Alterações da Psicomotricidade.
d. SQUARE Transtornos alimentares.
e. SQUARE Transtornos de Défict de Atenção/

Hiperatividade.

22. São conceitos piagetianos essenciais para a 
compreensão do processo de desenvolvimento da 
inteligência:

1. Hereditariedade
2. Adaptação
3. Esquema
4. Equilíbrio

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

23. Quando se aproxima dos 24 meses de idade, a 
criança estará desenvolvendo ativamente a lingua-
gem, o que lhe proporcionará a capacidade de iniciar 
a representar uma coisa por outra, isto é, formar 
esquemas simbólicos.

O trecho exprime o período piagetiano de desenvolvi-
mento infantil:

a. Check-square Período pré-operacional.
b. SQUARE Período das operações formais.
c. SQUARE Período das operações concretas.
d. SQUARE Período sensório-motor.
e. SQUARE Fase de latência.
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28. São funções da área de Recursos Humanos:

1. Dimensionar e planejar as necessidades de 
pessoal.

2. Manter os cargos e funções adequadamente 
preenchidos.

3. Desprover a qualificação profissional dos 
recursos humanos da empresa.

4. Assegurar o mau relacionamento da empresa 
com o empregado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

29. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos testes 
de inteligência.

1. Os primeiros foram criados por Alfred Binet, 
na França.

2. Os resultados de grande parte dos testes de 
inteligência são apresentados sob forma de 
Quociente Intelectual (QI).

3. Os resultados podem ser obtidos relacio-
nando a idade do indivíduo com o seu desem-
penho no teste, verificando-se se ele está no 
nível de desenvolvimento intelectual conside-
rado normal e padronizado para a sua idade.

4. Um dos problemas relacionados aos testes de 
inteligência é que o seu uso frequente levou 
ao questionamento quanto à rotulação de 
crianças.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

26. Analise as afirmativas abaixo sobre entrevista de 
seleção.

1. Não se exige preocupação com a maneira de 
abrir a entrevista, sendo sempre dispensável a 
apresentação do entrevistador.

2. As perguntas devem exigir somente respostas 
do tipo “sim” ou “não”.

3. É considerada um instrumento auxiliar no 
processo de seleção.

4. Deve buscar fatos, principalmente profissio-
nais, educacionais e socioeconômicos relati-
vos ao candidato.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

27. Analise as afirmativas abaixo a respeito do histó-
rico da Psicologia no Brasil.

1. A Psicologia foi regulamentada no país pela 
Lei 4.119 de 1962.

2. A Psicologia se apresentou com os testes psi-
cológicos, que tiveram amplo uso na Segunda 
Guerra Mundial.

3. Os testes psicológicos foram historicamente 
utilizados para situações nas quais a classifica-
ção fosse vista como adequada para ativida-
des específicas como a indústria.

4. A sociedade brasileira viu na Psicologia uma 
fonte de possibilidades de intervenções obje-
tivas com base em conhecimento científico.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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S03 Psicólogo

Coluna  
em Branco.
(rascunho)

30. Relacione abaixo os princípios da aprendizagem 
aplicados ao treinamento de recursos humanos.

Coluna 1 Princípios da aprendizagem

1. Princípio da frequência
2. Formação de receptividade
3. Princípio do efeito
4. Princípio da continuidade

Coluna 2 Descrição

( ) Os alunos se mostram dispostos a aprender 
quando estão conscientes de como, em que e 
por que se beneficiarão aos adquirirem novos 
conhecimentos.

( ) Em alguns casos é necessário que o instrutor 
repita a nova técnica para que o aprendiz 
assimile melhor a mensagem.

( ) O treinamento é um processo de aperfei-
çoamento. Desse modo, o colaborador deve 
assimilar novos conhecimentos e atitudes 
continuamente.

( ) Os aprendizes assimilam mais facilmente o 
que aprendem de forma agradável.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE 1 • 2 • 3 • 4
b. Check-square 2 • 1 • 4 • 3
c. SQUARE 2 • 4 • 1 • 3
d. SQUARE 3 • 4 • 2 • 1
e. SQUARE 4 • 3 • 1 • 2



.
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3

 Psicólogo

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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