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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.

1o de dezembro

8 às 12h

35 questões

4h de duração*

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

CE10 Psicólogo

CONCURSO 
PÚBLICO



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

FESTAS DE OUTUBRO EM SANTA CATARINA

No mês de outubro, Santa Catarina transforma-se 
no mais animado destino turístico do Brasil. Em dife-
rentes cidades do Estado são realizadas festas típicas 
nas quais as danças, as músicas, as comidas típicas 
e o chope mantêm vivas as tradições herdadas dos 
imigrantes alemães, italianos, portugueses, açorianos, 
austríacos, entre outras etnias que formaram a cultura 
do povo catarinense.

“As Festas de Outubro representam a alegria, a hos-
pitalidade e a diversidade das tradições culturais do 
povo catarinense, além de movimentar a economia 
do Estado por meio do turismo”, define a presidente 
da Agência de Desenvolvimento do Turismo em Santa 
Catarina (Santur), Flavia Didomenico.

A maior de todas as festas, a Oktoberfest, de Blume-
nau, no Vale Europeu, teve início com o propósito 
de animar os moradores locais, abalados por duas 
grandes enchentes, em 1983 e 1984. Depois de três 
edições, a festa alemã estava consolidada e, a partir de 
1987, ganhou fama nacional, passando a receber turis-
tas dos quatro cantos do Brasil.

O sucesso da festança em Blumenau foi o ponto de 
partida para a criação de outros eventos do gênero 
em cidades próximas e que, pela organização e inte-
resse despertado na população local e nos turistas, 
permitiram consolidar um verdadeiro circuito das 
Festas de Outubro em Santa Catarina.

Disponível em: <https://jornalfolhalitoral.com.br/2019/10/02/
festas-de-outubro-em-santa-catarina/>. Acesso em: 14 out. 2019. 
[Fragmento adaptado].

1. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. SQUARE A Oktoberfest de Blumenau, cuja primeira edi-
ção ocorreu em 1984, é a festa germânica mais 
antiga de Santa Catarina.

b. SQUARE Em Itapiranga, no oeste do Estado, realiza-se a 
Tirolerfest, que comemora a chegada dos aus-
tríacos ao município.

c. SQUARE As primeiras três edições da Oktoberfest de 
Blumenau tiveram o objetivo de divulgar as 
cervejarias artesanais locais.

d. SQUARE A exemplo do que ocorre em Blumenau, a 
Marejada reforça a identidade ítalo-brasileira, 
com destaque para a gastronomia açoriana do 
litoral catarinense.

e. Check-square As diferentes festas de outubro em Santa 
Catarina estão associadas aos diversos grupos 
étnicos de origem europeia que povoaram o 
território catarinense.

2. Analise a frase a seguir, extraída do texto 1.

“Em diferentes cidades do Estado são realizadas festas 
típicas nas quais as danças, as músicas, as comidas 
típicas e o chope mantêm vivas as tradições herdadas 
dos imigrantes alemães, italianos, portugueses, aço-
rianos, austríacos, entre outras etnias que formaram a 
cultura do povo catarinense.”

Assinale a alternativa correta sobre a frase.

a. Check-square O termo “vivas” exerce a função de predicativo 
do objeto direto do verbo “mantêm”.

b. SQUARE Em “[…] entre outras etnias […]”, o termo des-
tacado expressa uma relação de exclusão.

c. SQUARE O sintagma “[…] dos imigrantes alemães […]” 
exerce a função de objeto indireto do verbo 

“mantêm”.
d. SQUARE A expressão “Em diferentes cidades do Estado 

[…]” exerce a mesma função sintática do termo 
“[…] a cultura do povo catarinense”.

e. SQUARE Em “[…] que formaram a cultura do povo cata-
rinense”, o termo destacado é uma conjunção 
subordinativa que inicia uma oração subordi-
nada substantiva.
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3. Assinale a frase que está de acordo com as normas 
da língua escrita padrão.

a. SQUARE Se minhas palavras não te agradaram, cara, me 
fale com franqueza.

b. Check-square Precisamos de um líder a cujas ordens todos 
vão obedecer.

c. SQUARE Após às 20 horas, é proibido a entrada de 
menores neste recinto.

d. SQUARE As informações de que se dispõe não merece 
crédito.

e. SQUARE Assim que os manifestantes chegaram a praça 
da matriz, a polícia interviu, dispersando-os.

4. Analise as frases abaixo e indique a(s) palavra(s) 
correta(s) entre as sugeridas entre parênteses.

1. De acordo com a lei do futebol, é permitida a 
(seção • sessão • cessão) onerosa de atletas.

2. Assim que o deputado tiver concluído o  
(mandado • mandato), terá que responder 
a vários processos na primeira instância da 
justiça federal.

3. Felizmente chegaremos a um acordo,  
pois suas as aspirações vêm (ao encontro de •  
de encontro a) meus interesses. 

4. Com base em telefonema anônimo, os fiscais 
localizaram uma (vultosa • vultuosa) quantia 
em dinheiro em um fundo falso do carro.

5. Os governantes brasileiros, (em vez de •  
ao invés de) de serem econômicos,  
costumam ser perdulários.

Assinale a alternativa que indica a sequencia de pala-
vras que completa corretamente as frases.

a. SQUARE sessão • mandato • de encontro a •  
vultosa • ao invés de

b. SQUARE seção • mandato • ao encontro de •  
vultosa • em vez de

c. SQUARE cessão • mandado • de encontro a •  
vultosa • em vez de

d. Check-square cessão • mandato • ao encontro de •  
vultosa • ao invés de

e. SQUARE cessão • mandado • ao encontro de •  
vultuosa • em vez de

5. Sobre redação oficial, alvará é um documento 
definido como:

a. Check-square fórmula pela qual a autoridade administrativa 
expede uma licença ou a autoridade judicial 
expede um mandado judicial.

b. SQUARE instrumento de que se utiliza a Administração 
para tornar público um fato que deve ser de 
conhecimento das pessoas nele mencionadas, 
bem como outros assuntos de interesse público.

c. SQUARE ato formal pelo qual se transmite aos esca-
lões inferiores decisões de efeito interno, seja 
quanto às atividades que são desenvolvidas, 
seja quanto à vida funcional dos servidores.

d. SQUARE designação constitucional para os atos da com-
petência dos chefes do Poder Executivo, nos 
planos federal, estadual e municipal.

e. SQUARE documento específico de solicitação sob 
amparo da lei, através do qual o signatário 
pede a uma autoridade do serviço público algo 
que lhe pareça justo ou legal.

Noções de Informática 5 questões

6. Para que se possa realizar buscas por termos ou 
frases exatas utilizando o mecanismo de buscas Bing 
do Microsoft Edge, deve-se colocar o(s) termo(s) entre:

a. SQUARE Chaves.
b. SQUARE Colchetes.
c. SQUARE Parênteses.
d. Check-square Aspas duplas.
e. SQUARE Os operadores de maior e menor.

7. O MS Excel do Office 365 permite ao usuário traba-
lhar com tabelas dentro das planilhas. Ao inserir uma 
tabela para um conjunto de dados em uma planilha, 
o MS Excel ativa uma guia sensível ao contexto que 
contém opções de formatação de tabelas.

Qual o nome dessa Guia?

a. Check-square Tabela
b. SQUARE Formatar
c. SQUARE Formatação Avançada
d. SQUARE Formatar Tabela
e. SQUARE Avançado
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Temas de Atualidade 5 questões

11. As queimadas ocorridas na Amazônia repercuti-
ram mundialmente, inclusive com pronunciamento de 
diversas autoridades políticas, artistas e membros da 
comunidade indígena que se manifestaram contrários 
às políticas ambientais aplicadas pelo governo brasi-
leiro para a proteção daquela floresta.

Dentre esses pronunciamentos, destacou-se o reali-
zado por:

a. Check-square Emmanuel Macron, presidente da França, que 
ameaçou se opor a acordo previsto entre a 
União Européia e o Mercosul.

b. SQUARE Ysani Kalapalo, moradora de aldeia no Parque 
Indígena do Xingu, que declarou serem os 
incêndios ainda maiores do que o noticiado.

c. SQUARE Donald Trump, presidente dos Estados Unidos 
da América, que negou ajuda econômica ao 
Brasil para o combate aos incêndios.

d. SQUARE Qu Yuhui, ministro conselheiro da Embaixada 
da China em Brasília, que considerou as quei-
madas na Amazônia um problema mundial e 
não apenas do governo brasileiro.

e. SQUARE Pesquisadores da NASA (Agencia Espacial 
Americana), que afirmaram não haver correla-
ção entre os incêndios e o desmatamento da 
floresta.

12. Com prejuízos à economia e ao meio ambiente 
ainda não mensuráveis, o Brasil vivencia um desastre 
ambiental que iniciou com o aparecimento de man-
chas de óleo nas praias de que região do Brasil?

a. SQUARE Sul
b. SQUARE Norte
c. Check-square Nordeste
d. SQUARE Sudeste
e. SQUARE Centro-oeste

8. Qual modo de exibição do MS Word do Office 365 
em português permite ao usuário criar subdocumen-
tos vinculados a um documento-mestre, para que 
possam ser editados por pessoas distintas, mantendo 
a coesão do documento?

a. SQUARE Rascunho
b. SQUARE Layout da Web
c. SQUARE Modo de Leitura
d. SQUARE Modo Página Inteira
e. Check-square Estrutura de tópicos

9. Ao utilizar o MS Excel do Office 365 em português 
considere o conteúdo das células A1 = 2 e B1 = 4.

Qual o resultado da execução da fórmula  
=B1/A1+A1*B1?

a. SQUARE 0,4
b. SQUARE 2
c. SQUARE 4
d. Check-square 10
e. SQUARE 16

10. São opções de exibição válidas do MS Word do 
Office 365 em português, disponíveis a partir da guia 
Exibir:

1. A movimentação das páginas pode ser defi-
nida como Vertical, Lado a Lado ou Diagonal.

2. Pode-se mostrar ou ocultar a Régua.
3. Pode-se definir o nível de zoom.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Raciocínio Lógico 5 questões

16. Em uma feira uma pessoa tem à disposição para 
escolha 6 tipos de verduras diferentes e 7 tipos de 
frutas diferentes.

De quantas maneiras diferentes esta pessoa pode 
escolher 2 tipos distintos de verduras e 3 tipos distin-
tos de frutas?

a. SQUARE Menos de 450
b. SQUARE Mais de 450 e menos de 500
c. Check-square Mais de 500 e menos de 550
d. SQUARE Mais de 550 e menos de 600
e. SQUARE Mais de 600

17. Um grupo de oito colegas viaja juntos de avião. 
Porém, devido a problemas climáticos, eles têm que 
ser realocados em quatro voos diferentes, sendo dois 
em cada voo. Entre os colegas, Raquel e Otávio gosta-
riam de ficar juntos.

Se o grupo é distribuído aleatoriamente entre os qua-
tro voos diferentes, a probabilidade de Raquel e Otá-
vio ficarem juntos é:

a. SQUARE Menor que 10%.
b. SQUARE Maior que 10% e menor que 12,5%.
c. Check-square Maior que 12,5% e menor que 15%.
d. SQUARE Maior que 15% e menor que 17,5%.
e. SQUARE Maior que 17,5%.

18. Em uma biblioteca, uma pessoa deve escolher 
4 livros entre 5 livros de história e 6 livros de medicina, 
sendo que ao menos um entre os livros escolhidos 
deve ser um livro de medicina.

De quantas maneiras diferentes ela pode fazer esta 
escolha?

a. SQUARE Menos de 90
b. SQUARE Mais de 90 e menos de 110
c. Check-square Mais de 110 e menos de 130
d. SQUARE Mais de 130 e menos de 150
e. SQUARE Mais de 150

13. Analise as afirmativas abaixo sobre a reforma da 
previdência no Brasil.

1. Benefícios como auxílio-doença e auxílio-a-
cidente, pagos quando o contribuinte fica 
incapacitado para o trabalho, deverão ficar 
com valores menores do que os aplicados 
atualmente.

2. Aposentadoria por idade rural e de pessoa 
com deficiência não sofreram alterações.

3. Professores do ensino básico e universitário 
da rede pública municipal, estadual ou fede-
ral seguirão as mesmas exigências quanto 
à idade e ao tempo de contribuição para a 
aposentadoria.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

14. A Lei 13.415/2017 que contempla a Reforma do 
Ensino Médio no Brasil não discorre em seu texto 
sobre:

a. SQUARE Jornada escolar.
b. SQUARE Grade curricular.
c. SQUARE Ensino a distância.
d. SQUARE Formação docente.
e. Check-square Transporte escolar.

15. Entre os nomes que precederam Xaxim, o municí-
pio já foi denominado de:

a. SQUARE Nereu Ramos.
b. Check-square Hercílio Luz.
c. SQUARE Lunardi Xaxim.
d. SQUARE Felipe Schmidt.
e. SQUARE Josezinho Xaxim.
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22. Assinale a alternativa correta sobre histórico da 
Psicologia.

a. SQUARE A criação de cursos de Psicologia e a regula-
mentação do exercício da profissão de Psicó-
logo no Brasil ocorreram na década de 1950 do 
século passado, sendo fatos vinculados à cria-
ção da Universidade de Brasília e à influência de 
Carolina M. Bori.

b. SQUARE O trabalho pioneiro de muitos estudiosos pre-
cursores da Psicologia no Brasil, como Lourenço 
Filho, Helena Antipoff e Mira Y Lopez, ganhou 
fôlego com a criação de universidades privadas 
brasileiras, a partir dos anos 1970 do século 
passado.

c. SQUARE A primeira clínica de Psicologia instalada no 
Brasil foi viabilizada em decorrência da reper-
cussão dos estudos sobre crianças-problema, 
realizados no laboratório de Psicologia Experi-
mental em Minas Gerais.

d. Check-square A preocupação metodológica se fez presente 
no desenvolvimento científico da Psicologia 
brasileira desde fins do século XIX e início do 
século XX, por meio da elaboração e divulga-
ção de teses e trabalhos de estudiosos, como 

“Epilepsia e Crime”.
e. SQUARE A difusão e o ensino da utilização do Psicodiag-

nóstico de Rorschach por Fred S. Keller nas insti-
tuições de ensino do Rio de Janeiro foram fatores 
decisivos e definitivos para o desenvolvimento 
dos testes de inteligência e aptidão no Brasil.

23. O método que consiste em avaliar o desempenho 
ou a atuação dos trabalhadores de uma organização 
por meio de frases descritivas de determinado tipo de 
desempenho, em relação às tarefas atribuídas a esses 
trabalhadores, é denominado:

a. SQUARE incidentes críticos.
b. SQUARE 360 graus.
c. Check-square escolha forçada.
d. SQUARE comparativo de desempenho.
e. SQUARE escalas gráficas.

19. Em um grupo de 400 pessoas, 120 acessam a rede 
social A, 90 acessam a rede social B, e 40 acessam as 
redes A e B.

Ao se escolher uma pessoa deste grupo ao acaso, a 
probabilidade de que ela acesse a rede A, mas não a 
rede B, é:

a. SQUARE Menor que 17,5%.
b. Check-square Maior que 17,5% e menor que 22,5%.
c. SQUARE Maior que 22,5% e menor que 27,5%.
d. SQUARE Maior que 27,5% e menor que 32,5%.
e. SQUARE Maior que 32,5%.

20. Sejam p e q números naturais. Assinale a alterna-
tiva que representa uma afirmação logicamente equi-
valente à afirmação: “Se pq < 25, então p < 5 ou q < 5”.

a. SQUARE Se pq ≥ 25, então p ≥ 5 e q ≥ 5.
b. SQUARE Se pq ≥ 25, então p ≥ 5 ou q ≥ 5.
c. SQUARE Se p ≥ 5 ou q ≥ 5, então pq > 25.
d. SQUARE Se p ≥ 5 ou q ≥ 5, então pq ≥ 25.
e. Check-square Se p ≥ 5 e q ≥ 5, então pq ≥ 25.

Conhecimentos Específicos 15 questões

21. A respeito de testes psicológicos, é correto 
afirmar:

a. Check-square O QUATI (Questionário de Avaliação Tipológica) 
pode ser aplicado individual ou coletivamente, 
e destina-se a avaliar o construto Personalidade.

b. SQUARE A Escala de Maturidade Mental Colúmbia Edição 
Brasileira Revisada (CMMS3) tem como público-

-alvo adultos a partir de 40 anos e idosos.
c. SQUARE O Psicodiagnóstico Miocinético (PMK), de 

aplicação exclusivamente coletiva, avalia os 
construtos “Crenças, Valores e Atitudes”, “Perso-
nalidade” e “Inteligência”.

d. SQUARE O teste de Avaliação dos Interesses Profissionais 
(AIP) destina-se a crianças a partir de 7 anos e 
adolescentes, e avalia o construto Interesses/
Motivações/Aprendizagem.

e. SQUARE O Tavis 4 (Teste de Atenção Visual) avalia exclu-
sivamente o construto Personalidade, sendo 
destinado a adolescentes e adultos.
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25. A personalidade tem tido como um de seus refe-
renciais explicativos o modelo de cinco fatores, sobre-
tudo nos estudos sobre comportamento organizacio-
nal. Mais conhecido como Big Five, esse modelo tem 
como premissa que cinco dimensões básicas formam 
a base de todas as outras.

Os fatores que o compõem são:

a. SQUARE extroversão, sociabilidade, consciência, esta-
bilidade afetiva e receptividade a novas 
experiências.

b. SQUARE introversão, amabilidade, consciência, racionali-
dade emocional e conservadorismo.

c. SQUARE extroversão, amabilidade, tenacidade, esta-
bilidade emocional e resistência a novas 
experiências.

d. SQUARE introversão, racionalidade, consciência, esta-
bilidade emocional e receptividade a novas 
aprendizagens.

e. Check-square extroversão, amabilidade, consciência, esta-
bilidade emocional e receptividade a novas 
experiências.

26. Relativamente a entrevistas de seleção, é correto 
afirmar que:

a. Check-square sua condução não estruturada pode transfor-
má-las em um instrumento ineficaz de seleção.

b. SQUARE são contraindicadas para avaliar habilidades 
interpessoais e nível de motivação.

c. SQUARE quando realizadas por dois ou mais entrevista-
dores, requerem igual número de observadores.

d. SQUARE devem-se entrevistar todos os candidatos 
para depois serem efetuados os respectivos 
registros.

e. SQUARE nunca se deve fazê-las na modalidade grupal, 
em vista das dificuldades geradas ao avaliador.

24. Analise as afirmativas abaixo em relação às avalia-
ções psicológicas.

1. Nos termos da Resolução n. 9/CFP/2018, que 
estabelece diretrizes para a realização de 
avaliações psicológicas no exercício profis-
sional do psicólogo, esse profissional tem a 
prerrogativa de decidir quais são os métodos, 
as técnicas e os instrumentos empregados 
na Avaliação Psicológica, desde que devida-
mente fundamentados na literatura científica 
psicológica e nas normativas vigentes do 
Conselho Federal de Psicologia.

2. Documentos decorrentes do processo de Ava-
liação Psicológica deverão ser elaborados em 
conformidade com a(s) resolução(ões) vigen-
te(s) do Conselho Federal de Psicologia, sendo 
facultativa ao profissional a manutenção dos 
registros dos atendimentos presenciais desse 
processo, conforme preconizado em resolu-
ção específica do mesmo Conselho.

3. Caracterizam-se como um processo estrutu-
rado de investigação de fenômenos psico-
lógicos, composto de métodos, técnicas e 
instrumentos, com o objetivo de prover infor-
mações à tomada de decisão, no âmbito indi-
vidual, grupal ou institucional, com base em 
demandas, condições e finalidades específicas.

4. Na realização da Avaliação Psicológica, o 
psicólogo pode, dependendo do contexto, 
recorrer a procedimentos e recursos auxiliares 
ou fontes complementares de informação, 
que são, segundo a Resolução n. 9/CFP/2018: 
entrevistas psicológicas, anamnese e docu-
mentos técnicos, tais como protocolos ou 
relatórios de equipes multiprofissionais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ), sobre Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT):

( ) QVT pode ser entendida como um conjunto 
de ações de uma empresa que envolvem 
diagnóstico e implantação de melhorias e ino-
vações gerenciais, tecnológicas e estruturais, 
dentro e fora do ambiente de trabalho.

( ) Em termos históricos, a expressão Qualidade 
de Vida no Trabalho emergiu nos EUA, no 
início dos anos 1990 do século passado, a 
partir de estudos baseados no trinômio 
trabalho-grupo-organização.

( ) QVT se refere à qualidade de vida em relação 
ao que se passa em nossos ambientes de 
trabalho ou em nossa vida laboral.

( ) QVT é entendida como a expansão do con-
ceito e da prática da qualidade total, uma vez 
que não se pode falar em qualidade total sem 
haver a conquista da qualidade para a vida 
das pessoas, no trabalho e fora dele.

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

a. SQUARE V • V • V • F
b. Check-square V • F • V • V
c. SQUARE V • F • F • F
d. SQUARE F • V • F • F
e. SQUARE F • F • V • V

27. Considere o trecho a seguir:

“Trata-se de uma técnica que atua em condições muito 
especiais, determinadas claramente, e das quais depen-
derá seu sucesso. Suas variáveis são-lhe próprias e origi-
nais, não se traduzindo em um simples encurtamento 
de tempo do processo psicoterapêutico, característica 
que erroneamente muitos desavisados lhe atribuem. 
Não há como abordá-la extrapolando simplesmente os 
dados de outras técnicas. Constitui-se em um campo a 
ser investigado em sua estrutura dinâmica e particular, 
própria às suas necessidades e limitações particulares. 
Utiliza-se da técnica focal, e só desta forma alcança o 
objetivo planejado, dado que privilegia um campo a ser 
tratado, dentre tantos outros existentes no indivíduo. 
Necessita de planejamento acurado, e de atividade por 
parte do terapeuta” (Lustosa, 2010).

O trecho diz respeito à:

a. SQUARE Terapia Cognitivo-Comportamental.
b. SQUARE Psicodinâmica.
c. SQUARE Psicoterapia Rogeriana.
d. SQUARE Psicoterapia Psicodramática.
e. Check-square Psicoterapia Breve.

28. Saúde mental e trabalho é um campo de pesquisa 
e intervenção cujas principais abordagens explicativas 
dos fenômenos que lhes são inerentes são:

a. SQUARE teorias sobre estresse, psicodinâmica do tra-
balho, abordagem comportamental e estudos 
sobre subjetividade e trabalho.

b. SQUARE abordagem da gestalt-terapia, psicaná-
lise, epidemiologia e estudos de base 
cognitivo-comportamental.

c. SQUARE teorias sobre trabalho real versus trabalho pres-
crito, psicodinâmica do trabalho, abordagem 
epidemiológica e/ou diagnóstica e estudos 
sobre intersubjetividade no trabalho.

d. Check-square teorias sobre estresse, psicodinâmica do traba-
lho, abordagem epidemiológica e/ou diagnós-
tica e estudos sobre subjetividade e trabalho.

e. SQUARE abordagem sobre estresse, psicoterapia psico-
dinâmica, abordagem psicodiagnóstico-avalia-
tiva e estudos sobre burnout.
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30. Sobre psicoterapia de grupo, é correto afirmar:

a. SQUARE O emprego da psicoterapia de grupo exclui 
sumariamente a possibilidade de associá-la 
com psicoterapia individual, devido ao risco de 
o paciente boicotar uma ou outra modalidade 
psicoterapêutica.

b. SQUARE A composição de um grupo psicoterapêu-
tico prescinde de critérios de seleção para os 
pacientes, pois cabe ao terapeuta grupal nor-
tear o processo, uniformizando as demandas.

c. Check-square Diversos modelos teóricos de psicoterapia 
individual são empregados em psicoterapia de 
grupo, havendo, contudo, adaptação quanto à 
técnica.

d. SQUARE Pacientes psiquiátricos são contraindicados 
como participantes de processos psicoterapêu-
ticos grupais, pelos riscos representados aos 
demais, mesmo que estejam com seu quadro 
clínico controlado ou em remissão.

e. SQUARE Casais e familiares, quando buscam essa forma 
de psicoterapia, devem ser sempre incluídos 
no mesmo grupo psicoterapêutico, porque isto 
facilitará tanto a logística de acesso ao trata-
mento como a produção de material relevante 
para o tratamento.

31. Assinale a alternativa correta sobre o 
Behaviorismo.

a. SQUARE Análise experimental do comportamento foi 
a nomenclatura dada ao conjunto de estudos 
efetuados por J. B. Watson, objetivando romper 
com a tradição filosófica da psicologia.

b. SQUARE O comportamento operante possui natureza 
reflexa, portanto involuntária, podendo ser 
provocado pelo pareamento entre um estímulo 
neutro e um estímulo eliciador.

c. SQUARE Reforço é o processo skinneriano de “descondi-
cionar uma resposta”, ou seja, de eliminar com-
portamentos indesejáveis ou inadequados.

d. Check-square Desde seus primórdios, dedicou-se ao estudo 
do comportamento, na relação que este man-
tém com o meio ambiente onde ocorre.

e. SQUARE A capacidade humana de perceber diferenças 
entre estímulos e responder diferentemente a 
cada um deles foi denominada pelo behavio-
rismo de generalização.

32. Assinale a alternativa correta a respeito de desen-
volvimento infantil.

a. SQUARE Todas as teorias explicativas do desenvolvi-
mento humano atribuem ênfase preponde-
rante ao aspecto afetivo-emocional do desen-
volvimento, haja vista sua precedência em rela-
ção aos demais aspectos desenvolvimentais.

b. SQUARE O aspecto social do desenvolvimento é caracte-
rizado pela capacidade de pensamento e racio-
cínio cognitivo demonstrados pela criança nas 
diferentes fases ou períodos por ela vivenciados.

c. SQUARE A hereditariedade é um dos principais aspectos 
do desenvolvimento humano, podendo ser 
entendida como o conjunto de influências e 
estimulações ambientais capazes de alterar os 
padrões de comportamento do indivíduo.

d. SQUARE O crescimento orgânico, a maturação neu-
rofisiológica e a capacidade de manipulação 
de objetos e de exercitar o próprio corpo são 
aquisições fundamentais do desenvolvimento 
humano, entendidas como aspecto intelectual 
desse desenvolvimento.

e. Check-square Segundo a teoria do desenvolvimento humano 
de Jean Piaget, há períodos ou fases desenvol-
vimentais, caracterizadas, cada qual, por aquilo 
que de melhor o indivíduo consegue fazer nas 
faixas etárias correspondentes a essas fases.

33. A aprendizagem é um processo que busca ser 
explicado por diversas correntes.

As teorias da aprendizagem que a definem pelas suas 
consequências comportamentais e enfatizam as con-
dições ambientais como forças propulsoras da apren-
dizagem são denominadas:

a. Check-square teorias do condicionamento.
b. SQUARE abordagens significativas.
c. SQUARE teorias cognitivistas.
d. SQUARE correntes humanistas.
e. SQUARE abordagens construtivistas.
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35. Relacione as colunas 1 e 2, a respeito das técnicas 
de seleção e seus principais propósitos em processos 
seletivos:

Coluna 1 Técnicas

1. Currículos
2. Testes psicológicos
3. Dinâmicas de grupo
4. Entrevistas

Coluna 2 Propósitos

( ) Avaliam dimensões psicológicas como traços 
de personalidade e habilidades cognitivas, 
sendo considerados bons preditores do 
desempenho do candidato no trabalho.

( ) Informam sobre a experiência e a trajetória 
prévias de trabalho do candidato.

( ) Buscam, de modo geral, investigar dimensões 
subjetivas junto ao candidato, como, por 
exemplo, sua vida familiar e/ou afetiva.

( ) Permitem avaliar o repertório comportamen-
tal do candidato frente a atividades propostas.

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

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

34. Analise as afirmativas abaixo em relação à gestão 
de pessoas, considerando a perspectiva de atuação da 
Psicologia.

1. A atuação da Psicologia nesse campo requer 
domínio teórico, técnico e metodológico, 
considerados essenciais para dar concretude 
e substância ao trabalho desenvolvido e tam-
bém para possibilitar indagações críticas a 
respeito desse trabalho.

2. A adoção de ações que melhorem a conver-
gência, considerando a diversidade de interes-
ses existentes entre os distintos atores orga-
nizacionais, é denominada dimensão ética da 
gestão de pessoas.

3. O diagnóstico de gestão de pessoas abrange 
a busca de respostas a questões como quais 
os papéis desempenhados pelos profissionais 
da área, qual a estruturação do setor de ges-
tão de pessoas e que sistemas de gestão estão 
disponibilizados na organização.

4. A avaliação do alinhamento da gestão de pes-
soas às estratégias organizacionais, sua missão 
e seus objetivos, bem como o grau de partici-
pação dos profissionais da área de gestão de 
pessoas nas decisões e nos planos estratégicos 
da organização são aspectos que dizem res-
peito à dimensão instrumental da área.

5. Uma das características mais marcantes da 
atuação profissional atual é a necessidade de 
conhecer a realidade em que o trabalho será 
desenvolvido, pois cada vez menos o profis-
sional está suficientemente preparado para 
atuar em qualquer contexto e situação.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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