
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
PSICÓLOGO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 
 

 
LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 
espaço, e não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa que CORRESPONDE a um 
predicado verbo-nominal: 

a)Os estudantes discutiam fervorosamente.       
b)Os professores divulgaram a notícia aos alunos.        

c)Aquela professora continua amargurada.       
d)Os alunos liam o texto atentos.        
 
2)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque exerce a função de objeto direto: 

a)Nunca lhe perguntei nada.     

b)Atualmente, a poupança rende 2,97%.  
c)Desejo-te muitos anos de vida.      

d)Gostava de tirar uma soneca depois do almoço.     
 

3)Assinale a alternativa na qual o elemento em 
destaque NÃO representa um adjunto adnominal na 
oração:  

a)Naquela cidade, há uma festa japonesa que acontece 
sempre em agosto.     
b)O diálogo constrói os relacionamentos.     

c)Aquele carro pode percorrer até duzentos e quarenta 
quilômetros em uma hora.  

d)A criança chorava de dor.   
 
4)Assinale a alternativa que CORRESPONDE à 
classificação do termo acessório em destaque a 
seguir: 

“Pioneiros do estudo da radioatividade, Marie e 
Pierre Curie ganharam o prêmio Nobel de Física de 
1903.”  

(Faraco & Moura, 2003, p. 461) 

a)Adjunto adnominal.     
b)Aposto.     

c)Adjunto adverbial.    
d)Vocativo.   
 
5)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação das orações coordenadas em 
destaque no excerto a seguir: 

“A enfermeira, que ainda estava curvada sobre o 
advogado e se ocupava em esticar as cobertas do 
lado da parede, virou apenas a cabeça e respondeu 
num tom calmo que contrastava estranhamente 
com as palavras do tio, entrecortadas pela raiva e 
pela rapidez [...]” 

(Franz Kafka, em “O processo”, 1985) 

a)Orações coordenadas alternativas.     
b)Orações coordenadas conclusivas.   

c)Orações coordenadas adversativas.   
d)Orações coordenadas aditivas.    
 
6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
número de orações e de períodos no poema a 
seguir: 

“João amava Teresa que amava Raimundo que 
amava Maria que amava Joaquim que amava Lili 
que não amava ninguém. João foi para os Estados 
Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu 
de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-
se e Lili casou com J. Pinto Fernandes que não 
tinha entrado na história.” 

(“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade, em 
“Sentimento do mundo”, 2000) 

 

a)O poema contém dois períodos, com seis orações 
em cada um deles.  

b)O poema contém três períodos, com doze orações no 
total.     

c)O poema contém dois períodos, com treze orações 
no total.   

d)O poema contém três períodos, com seis orações no 
primeiro e sete orações no segundo.   
 
7)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da vírgula: 

a)Na oração, “Carlos não comprou, um livro naquele 
shopping”, o emprego da vírgula está incorreto, pois um 
verbo e seu complemento, como o objeto direto “um 
livro”, não podem ser separados por vírgula.     

b)Na oração “Juliana, onde está aquele casaco que eu 
te emprestei?”, o emprego da vírgula está incorreto, 
pois vocativos não podem ser separados das orações 
por meio de vírgula.    

c)Na oração “Márcia chegou, falou com o pai, foi 
embora”, o emprego da vírgula está incorreto, pois 
orações coordenadas não podem ser totalmente 
separadas por vírgula, havendo o uso obrigatório de ao 
menos uma conjunção.        
d)Na oração “Quando saí de casa, meu irmão chegou”, 
o emprego da vírgula está incorreto, pois uma oração 
subordinada deslocada para o início do período nunca 
é separada da oração principal por meio de vírgula.  
 

8)Assinale a alternativa que justifique corretamente 
o uso das aspas no termo em destaque na oração a 
seguir: 

As empresas que possuem “know-how” são as que 
mais se destacam no mercado. 

a)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma citação.   

b)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um neologismo.   

c)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de um estrangeirismo.   
d)O termo em destaque está entre aspas por se tratar 
de uma gíria.   
 
9)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância nominal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “Ela tinha fabuloso raciocínio e inteligência” 
está correta, pois é possível que o adjetivo “fabuloso”, 
anteposto aos substantivos “raciocínio” e “inteligência”, 
concorde com o substantivo mais próximo a ele.    

b)A oração “Sua alegria e seu entusiasmo eram 
animadores” está incorreta, pois o adjetivo posposto 
aos substantivos e que funciona como predicativo de 
um sujeito composto não pode concordar com os dois 
substantivos.    

c)A oração “É proibida entrada” está correta, pois a 
concordância entre “proibida” e “entrada” é obrigatória, 
uma vez que o substantivo “entrada” não está 
acompanhado do artigo “a”.   

d)A oração “A refeição está incluso neste preço” está 
correta, pois o adjetivo “incluso”, que funciona como um 
predicativo do sujeito, é sempre invariável.   
 

10)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego das regras de regência verbal 
apresentadas pela norma-padrão da língua 
portuguesa: 



 

a)Ele sempre agradava o cachorro quando chegava em 
casa.    

b)A propaganda lançada ontem pretendia chamar aos 
telespectadores para as compras.    

c)Os alunos devem proceder o reajuste anunciado pela 
faculdade.    

d)Eu simpatizo às ideias daquele livro que você me deu 
de presente.  
 
11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de sintaxe presente nos 
trechos em destaque no excerto a seguir:  

“Primeiro vamos lá embaixo no córrego; 
pegaremos dois pequenos carás dourados. E como 
faz calor, veja, os lagostins saem da toca. Quer ir 
de batelão, na ilha, comer ingás? [...]” 

(BRAGA, 1964 apud AZEREDO, 2013, p. 491) 

a)Hipérbato.     

b)Anástrofe.    
c)Elipse. 
d)Anacoluto.  
 
12)Assinale a alternativa CORRETA com relação às 
regras de concordância verbal apresentadas pela 
norma-padrão da língua portuguesa: 

a)A oração “A maior parte dos entrevistados discordou 
do resultado da pesquisa” está incorreta, pois o verbo 
“discordou” precisa, obrigatoriamente, concordar com 
“entrevistados”, portanto, o correto seria “A maior parte 
dos entrevistados discordaram do resultado da 
pesquisa”.       

b)A oração “Estados Unidos negociam com a Espanha” 
está correta, pois o verbo “negociam” precisa concordar 
com “Estados Unidos”, um nome que só existe no 
plural, mesmo que esse nome não venha 
acompanhado pelo artigo “os”.     

c)A oração “A turma assumiram o comando da reunião 
dos estudantes” está correta, pois substantivos 
coletivos como “turma” exigem a presença de um verbo 
no plural.    

d)A oração “Espalhavam-se flores por todo o bairro” 
está correta, pois essa oração está na voz passiva, na 
qual o verbo “espalhavam” concorda com o sujeito 
“flores”, e o “se” é uma partícula apassivadora.   
 
13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da figura de linguagem presente na 
expressão em destaque no excerto a seguir:  

“A Noite é uma enorme Esfinge de granito negro 
[...]” 

(QUINTANA, 2005 apud AZEREDO, 2013, p. 484) 

a)Metonímia.     

b)Metáfora.    
c)Catacrese. 

d)Antonomásia.  
 

14)Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna a seguir, a fim de que o 
excerto apresente um sentido coerente:  

“A sobrevivência dos pescadores daquela pequena 
vila estava __________ pelas mudanças climáticas 
aceleradas e catastróficas dos últimos tempos.”   

a)garantida     

b)atenta     
c)merecida    

d)ameaçada   
 

15)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação da oração em destaque a seguir: 

 
“Era preciso atualizar o aplicativo do celular.” 

a)Oração subordinada adverbial causal.     
b)Oração subordinada reduzida de infinitivo.   

c)Oração subordinada adjetiva.  
  d)Oração subordinada reduzida de particípio. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)Na bandeira do munícipio de  Salesópolis- sp  
encontra-se o seguinte  mapa: 

a)Do  estado de São Paulo. 
b)Do  município  de Salesópolis. 

c)Mapa Mundi. 
d)Mapa do  Brasil. 
 
17)O munícipio de  Salesópolis –SP  faz parte de 
qual mesorregião paulista?  

a)Mesorregião Metropolitana de São Paulo. 
b)Mesorregião do Vale do Paraíba. 

c)Mesorregião do Litoral sul paulista. 
d)Mesorregião de Guararema. 
 
18)As xerófitas são vegetações adaptadas a 
escassez de água, característica essa que enquadra 
melhor a qual bioma do Brasil?  

a)Mata atlântica. 

b)Pantanal. 
c)Caatinga. 

d)Amazônia. 
 

19)Qual era o objetivo da Revolução 
Constitucionalista de 1932? 

a)Aprovar uma nova constituição e derrubar a 
constituição vigente que havia sido feita na época do 
Brasil império. 

b)Gerar fundos para que o país superasse a crise de 
1929. 
c)Eleger o presidente Getúlio Vargas e revogar a 
Assembléia Nacional Constituinte de 1931. 

d)Derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e 
convocar uma Assembléia Nacional Constituinte. 

 
20)É sabido que o Tocantins é o mais novo Estado 
brasileiro, surgido em 1988 com a promulgação da 
constituição brasileira, sendo assim, anterior a 
esse fato, Tocantins fazia parte de qual Estado?  

a)Pará. 
b)Maranhão. 

c)Mato Grosso. 
d)Goiás. 
 
21)O termo “Fronteira Agrícola” é utilizado para: 

a)Designar o avanço da produção agropecuária sobre o 
meio natural. 

b)Designar o avanço do meio natural sobre a produção 
agropecuária. 

c)Divisa entre Países com diferentes tipos de produção. 

d)Divisa entre Estados com diferentes tipos de 
produção. 

 
22)O Estado de São Paulo possui divisa com quais 
outros Estados brasileiros? 

a)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de 



 

Janeiro. 

b)Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e 
Rio de Janeiro.  
c)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. 

d)Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de 
Janeiro. 

 
23)Com relação às entradas e bandeiras que 
ocorreram no Estado de São Paulo, é CORRETO 
afirmar que: 

a)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas pelo rei, principalmente 
paulistas. 

b)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do Interior em direção ao 
Litoral do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

c)As Bandeiras eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As Entradas eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 

d)As entradas eram expedições oficiais (organizadas 
pelo governo) que saiam do litoral em direção ao 
interior do Brasil. As bandeiras eram expedições 
organizadas e financiadas por particulares, 
principalmente paulistas. 
 

24)Sobre a revolução verde ocorrida no Brasil a 
partir da década de 1960 é CORRETO afirmar que: 

a)Foi uma revolução armada em defesa da Amazônia. 
b)Está relacionada às mudanças das técnicas na 
produção agropecuária. 

c)Foi uma revolução pacífica em defesa da Amazônia 
d)Foi quando o exército (verde) teve um embate contra 
a união soviética.isando 

 
25)Sobre o regime de precipitações do Brasil é 
INCORRETO afirmar que: 

a)As chuvas são escassas na região do semi árido 
brasileiro. 

b)As chuvas na região da Amazônia são abundantes. 
c)É impossível nevar no Brasil. 

d)É possível nevar no Brasil. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26)Para a realização da análise funcional de 
comportamento são necessários alguns passos 
básicos. Assinale a alternativa a qual NÃO 
representa alguns desses passos: 
a) Definir precisamente o comportamento de interesse. 
b)Identificar e descrever o efeito comportamental. 
c)Identificar relações ordenadas entre variáveis 
ambientais e o comportamento de interesse. 
d)Identificar as variáveis importantes para a ocorrência 
de um fenômeno. 
  
27)A respeito das distorções cognitivas analise o 
contexto a seguir: Assumir a culpa,  
responsabilidade por acontecimentos negativos, 
falhando em ver que outras pessoas, fatores 
também estão envolvidos. 
a)Personalização. 

b)Supergeneralização. 
c)Rotulação.  
d)Abstração seletiva 

 
28)Complete a lacuna a seguir: As 
____________________podem ser relacionadas ao 
próprio indivíduo, às outras pessoas ou ao mundo, 
ou seja, à maneira como os indivíduos percebem a 
si mesmos, os outros, o mundo e também o futuro. 
a)crenças intermediárias 
b)crenças centrais 
c)crenças disfuncionais 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
29)Com relação aos principais mecanismos de 
defesa do processo do ego  a respeito da projeção 
assinale a alternativa CORRETA: 
a)Mecanismo geralmente  não defensivo que faz o 
sujeito se sentir acolhido  a outra pessoa ou grupo. 
b)Mecanismo que o sujeito vai atribuir a objetos 
externos aspectos psíquicos que lhe são próprios mas 
não são reconhecidos como seus. 
c)Mecanismo psicológico de defesa onde o sujeito 
substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra 
diferente e socialmente mais aceita. 
d)Mecanismo pelo qual o individuo exagera os 
aspectos positivos do objeto, visando se proteger de 
uma angustia. 
 
30)Analise o  contexto a seguir  relacionado ao 
desenvolvimento humano: Desenvolve-se a 
capacidade de pensar em termos abstratos e 
utilizar o raciocínio científico. O pensamento 
imaturo persiste em algumas atitudes e em alguns 
comportamentos.  O contexto refere-se a : 
a)Terceira Infância (6anos aos 11 anos). 
b)Adolescência (11anos aos aproximadamente 20 
anos). 
c)Segunda Infância (3anos aos 6 anos). 
d)Infancia ( 4 anos aos 7anos) 
 
31)Psicodinâmica é o Estudo de teorização 
sistemático das formas psicológicas que agem 
sobre o comportamento humano enfatizando a 
interação entre as motivações consciente e 
inconsciente. O Referido conceito foi definido por: 
a)Aaron Beck 
b)Carl Rogers  
c)Jeffrey Young 
d)Sigmund Freud 
 
32)Assinale a alternativa que corresponde as 
afirmações CORRETAS referente a psicanalise: 
I- É um tipo de psicoterapia desenvolvida por 
Sigmund Freud. 
II-Serve para ajudar pessoas a entenderem melhor 
seus sentimentos e emoções. 
III- Atua diretamente no sistema neurológico. 
a)I, II e III corretas. 
b)Somente a I correta. 
c)I e II correta 
d)Somente a III correta. 
 
33)Assinale a alternativa que define o conceito de 
Modelo Cognitivo abordado por Judith Beck: 
a)Modelo Cognitivo se baseia na hipótese de que as 
emoções, os comportamentos e a fisiologia do paciente 



 

são influenciados pela percepção que ela tem dos 
eventos. Nessa lógica situação por si só não 
determinara o que a pessoa sente, mais sim a maneira 
como ela entende e interpreta aquela vivência. 
b)É baseado na compreensão dos padrões de 
comunicação que ocorrem no âmbito familiar, nos 
locais de trabalho ou nos relacionamentos entre casais. 
Em outras palavras, trata de estudar os indivíduos 
dentro de um sistema de relacionamentos. 
c)Modelo Cognitivo se baseia na hipótese de que as 
sentimentos, os atos do paciente são influenciados pela 
percepção que ela tem dos eventos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34)Assinale a alternativa CORRETA que defina a 
abordagem da Base Dialógica: 
a)Acredita que a base última da existência humana é 
racional, o homem é um ser no mundo. 
b)É a base que define o comportamento do ser 
humano. 
c)É a base comportamental que relaciona se com a 
existência do ser humano. 
d)Acredita que a base última da existência humana é 
relacional, o homem é um ser no mundo, ou seja, um 
ser em relação, não é possível pensar no homem, sem 
pensar no seu mundo. 
 
35)Assinale a alternativa que define a importância 
do Psicólogo na escola. 
a)Os psicólogos auxiliam os professores uma forma 
mais didática para atender as crianças que possuem 
demandas psicológicas.  
b)Observam a forma como os professores lidam com 
crianças que precisam de atendimento psicológico. 
c)A importância do psicólogo na escola é identificar as 
crianças que precisam de atendimento psicológico e 
atendê-los ou encaminha-los a outro profissional. 
d)Os psicólogos auxiliam os professores identificando 
pontos que podem ser melhorados no processo de 
aprendizado para que mais alunos tenham resultados 
satisfatório. Além disso, podem manter um 
acompanhamento próximo aos professores para ajuda-
los a desenvolver novas habilidades em sala de aula. 

 
36)_____________ é um processo cientifico que é 
limitado no tempo, utilizando testes e técnicas 
psicológicas em nível individual ou não para 
entender aspectos específicos, seja para classificar 
o caso e prever seu curso e comunicar os 
resultados, na base dos quais são propostas as 
soluções.Cunha 2003. Preencha a Lacuna: 
a)Processo de Psicodiagnóstico 
b)Psicoterapia Sistêmica  
c)Processo de Aprendizagem 
d)Psicoterapia em Grupo 
 
37) A __________________ é uma abordagem 
clínica, com teorias clínicas específicas, 
desenvolvida pelo médico alemão Fritz Perls (1893-
1970). Assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde a Lacuna: 
a)Terapia Ocupacional 
b)Psicologia Oragnizacional 
c)Psicologia Breve 
d)Gestalt- Terapia 
 
38)O Gestalt –Terapeuta utiliza se de dois pontos 

básicos para apoio na prática clinica . Assinale a 
alternativa CORRETA que indica esses pontos. 
a)abordagem terapêutica e método fenomelógico 
b)abordagem dialógica e método fenomelógico 
c)método organizacional e abordagem dialógica 
d)abordagem terapêutica e método organizacional 
 
39)Assinale a alternativa CORRETA que se refere a 
Conflito Intergrupal: 
a)O Conflito Intergrupal refere se a concordância entre 
os membros e seus representantes ou líderes de dois 
ou mais grupos. 
b)Refere a concordância entre grupos por seus 
representantes ou líderes. 
c)O Conflito Intergrupal refere se a discordância ou as 
inconsistências entre os membros e seus 
representantes ou líderes de dois ou mais grupos. 
d)Nenhuma das alternativas 
 
40)No que se refere a Entrevista Inicial com pais. 
Assinale a alternativa CORRETA em relação as 
afirmações abaixo: 
I-É obrigatório a presença de ambos , ou seja pai e 
mãe. 
II-Em especial com a presença de ambos , 
possibilita um maior entendimento com a criança. 
III-O Processo de triagem também considera a 
presença individual da criança, durante a sessão 
lúdica. 
a)I e II corretas. 
b)Somente  a I correta. 
c)II e III corretas. 
d)Todas estão corretas. 
 
41)Alexia ou cegueira verbal adquirida foi 
conceituado como a perda da habilidade para ler 
devido à lesão no girus angular.Essa lesão é 
causada em qual região específica do cérebro? 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA: 
a)Hemisfério esquerdo em adultos. 
b)Hemisfério Direito em adultos. 
c)Hemisfério esquerdo em crianças. 
d)Hemisfério Direito em crianças. 
 
42)A Gestalt-terapia surgiu de um movimento 
dissidente  da psicanálise, compondo junto  com  
algumas  abordagens,  são  elas: 
a)Psicodrama  ,Abordagem  Centrada  e Psicologia 
Humanista. 
b)Fenomenologia  ,Abordagem  Centrada  e Psicologia 
Humanista. 
c)Psicodrama  , Existencialismo e Psicologia Humanista. 
d)Psicodrama  ,Abordagem  Centrada  e Psicologia 
organísmica. 
 
43)Relevante a teoria que os indivíduos têm um 
hemisfério cerebral dominante, no caso dos 
destros é o esquerdo e no caso dos canhotos é o 
direito, e quando apenas um dos hemisférios é 
dominante o indivíduo tem menos dificuldade para 
ler e menos tendência para trocar letras e palavras. 
Com base no texto mencionado, o que ocorre 
quando nenhum hemisfério é dominante em 
crianças? 
Assinale a alternativa CORRETA: 

  a)Tende somente a gagueira.  



 

b)Tende a gagueira e a trocar as letras e palavras, 
dificultando a aprendizagem e leitura. 
c)Tende a ter dificuldades na Leitura.  
d)Tende a ter dificuldades visuais e habilidades 
motoras. 
 
44)Analise os contextos abaixo: 
I)O psicólogo educacional precisa criar um espaço 
para escutar as demandas da escola e pensar 
maneiras de lidar com situações que são 
cotidianas.  
Sendo assim 
II)Precisa criar formas de reflexão dentro da escola, 
com os professores para que se possa trabalhar 
com suas relações e paradigmas. 
Assinale alaternativa CORRETA: 
a)Os contextos I e II são  verdadeiros e o contexto II 
complementa o contexto I. 
b)Os contextos I e II são  verdadeiros e o contexto II 
não complementa o contexto I. 

  c)Apenas o contexto I está correto. 
d)Apenas o contexto II está correto. 

 
45)O transtorno afetivo bipolar (TAB) é um 
transtorno de humor caracterizado pela alternância 
de episódios de depressão, mania ou hipomania, 
episódio maníaco pertence a esse transtorno sobre 
o  seu tratamento assinale a alternativa CORRETA: 
a)O paciente deve ser imediatamente avaliado quanto 
ao risco de comportamento agressivo, suicídio, grau de 
insight (discernimento quanto ao seu transtorno) e 
capacidade de aderir ao tratamento. 
b)O tratamento deve ser feito preferencialmente com a 
combinação de um estabilizador de humor com um 
antipsicótico. 
c)O uso de antidepressivos – inibidores seletivos de 
recaptação da serotonina (ISRS), quando em 
associação a estabilizadores de humor ou 
antipsicóticos, pode ser efetivo no tratamento. 
d)O tratamento deve ser feito preferencialmente em 
monoterapia. 
 
46)A respeito do processamento cognitivo e alguns 
tipos de informação assinale alternativa CORRETA: 
a)Informação Interna: refere-se às informações internas 
do corpo humano, que assumem a forma de 
mensagens cerebrais. 
b)Informação de Referência: diz respeito às 
informações formais ou informais, trocadas ao decorrer 
do dia através de conversas; sendo uma importante 
fonte de informação. 
c)Informação Cultural: pode ser definida como aquela 
que opera os sistemas do mundo em que se vive, ou 
seja, materiais que são usados como referência, 
podendo ser desde um manual de instrução, até um 
simples folheto informativo. 
d)Informação Conversacional: esta forma de 
informação se refere a tudo aquilo que é capaz de 
expressar algum tipo de característica visando 
compreender e acompanhar a formação da civilização, 
bem como determinar atitudes, crenças e a natureza de 
sociedade. 
 
47) Assinale a alternativa que corresponde a 
Síndrome Infantil de Strauss: 

a)Presença suposta de lesão cerebral, existência de 
problemas perceptivos, de problemas de atenção ou 
distração e de conduta preservativa, etc. 
b)Existência de problemas perceptivos, de problemas 
de atenção ou distração e de conduta preservativa, etc. 
c)Problemas de atenção ou distração e de conduta 
preservativa. 
d)Presença suposta de lesão cerebral, sem a 
existência de problemas perceptivos 
 
48)A metacognição pode ser dividida em domínios 
sendo um deles as experiências metacognitivas, 
assinale alternativa  correspondente: 
a)É referente ao conhecimento de mundo adquirido   
sobre pessoas, tarefas e estratégias; e experiências 
metacognitivas. 
b)É referente às percepções afetivas das vivências 
cognitivas, que promovem feedback interno e também 
a ativação de estratégias cognitivas e metacognitivas. 
c)É referente à consciência da existência de 
estratégias metacognitivas, saber como utilizá-las e 
saber quando utilizá-las. 
d)É referente ao controle e regulação das atividades 
cognitivas. 
 
49)Há algumas  condições facilitadoras para que o 
potencial humano de autoatualização acontece de 
modo satisfatório,sendo uma delas a compreensão 
empática, assinale a alternativa CORRETA: 
a)Consiste na atitude autêntica diante do outro, ou seja, 
na capacidade de estabelecer uma relação sem 
máscaras, genuína e espontânea. 
b) Não significa a ausência de limites, mas o respeito 
por suas opiniões, sentimentos e necessidades. 
c)É a capacidade de, temporariamente, desprender-se 
de suas próprias opiniões, sentimentos e julgamentos 
para colocar-se no lugar do outro, buscando enxergar 
as coisas sob seu ponto de vista por meio de uma 
escuta verdadeiramente atenta. 
d)Engloba a aceitação, o amor e a aprovação 
recebidos por outras pessoas 
 
50)É a capacidade de pensamento, raciocínio. Por 
exemplo, a criança de 2 anos que usa um cabo de 
vassoura para puxar um brinquedo que está embaixo 
de um móvel ou o jovem que planeja seus gastos a 
partir de sua mesada ou salário.O contexto acima se 
refere ao seguinte aspecto básico do 
desenvolvimento humano: 
a)Aspecto físico-motor. 
b)Aspecto social. 
c)Aspecto afetivo-emocional. 
d)Aspecto intelectual.  

 
 
 
 
 
 
 
 


