PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
CADERNO DE PROVA – QUESTÕES OBJETIVAS

PSICÓLOGO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual você se
candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados ao fiscal
de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 50 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, D e
E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra no final
desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta. Qualquer outra cor
de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de uma opção
no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de qualquer
outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que cubra as orelhas do
candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local, bem como levar o caderno de provas, após 1 (uma) hora
de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão se retirar da sala de prova simultaneamente e devem
fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por um fiscal
de sala.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é
apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Cuitelinho
Cheguei na beira do porto
Onde as onda se espaia
As garça dá meia volta
E senta na beira da praia
E o cuitelinho não gosta
Que o botão de rosa caia, ai, ai
Ai quando eu vim
da minha terra
Despedi da parentáia
Eu entrei no Mato Grosso
Dei em terras paraguaia
Lá tinha revolução
Enfrentei fortes batáia, ai, ai [...]

e)

No período I e II o motorista e o dono do carro são
pessoas diferentes

4. Quanto a concordância nominal das orações a seguir, podese afirmar que:
I – Água de coco é bom.
II – É proibida a entrada de pessoas sem colete.
III – Luzia anda meia preocupada.
IV – Ela mesma disse: obrigado!
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas
II, III e IV estão corretas
I, II e IV estão corretas
Todas estão corretas
Todas estão incorretas

5. A alternativa que possui uma construção idêntica em relação
à concordância verbal presente no segundo quadrinho é:

Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó
1. Observe as afirmações feitas a respeito do texto lido:
I - O texto apresenta uma variação regional que não se adequa
à norma padrão da linguagem
II – A variação linguística do texto está de acordo com a
variedade padrão
III – O texto apresenta uma linguagem coloquial da língua
portuguesa relacionando-a com as tradições rurais do país
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III estão incorretas
somente I e III estão incorretas
I, II e III estão corretas
somente II e III estão corretas
somente I e III estão corretas

2. "Dói demais a dor do amor
Esse amor não morrerá
A saudade ficará
Nesse peito sofredor"
Meu Coração Está de Luto - Zeca Baleiro
Entre os versos de Zeca Baleiro é possível identificar a
seguinte figura de sintaxe:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse
pleonasmo
zeugma
silepse
polissíndeto

3. Observe os períodos a seguir:
I – Após a colisão, o motorista e dono do carro compareceu à
delegacia para prestar depoimento.
II - Após a colisão, o motorista e o dono do carro
compareceram à delegacia para prestar depoimento.
A respeito dos períodos é possível afirmar:
a)
b)
c)
d)

No período I e II o motorista e o dono do carro são a
mesma pessoa
No período II o verbo está no plural para concordar com o
sujeito composto
No período I temos sujeito composto
No período I temos sujeito simples por isso o verbo está
no plural

a)
b)
c)
d)
e)

A maioria dos funcionários receberam o benefício
esperado.
Metade das pessoas desistiram da vaga.
Uma parte dos estudantes foi embora.
Grande parte dos medicamentos causam efeitos
colaterais.
A multidão aguardava o prefeito.

6. Das alternativas abaixo, em apenas uma todos os nomes
regem com a preposição “em”:
a)
b)
c)
d)
e)

capaz, passível, perito
indeciso, entendido, sito
perito, apto, dúvida
acessível, amante, capaz
digno, dúvida, obediente

7. Observe o trecho da canção de Vinicius de Moraes:
Eu sei que vou te amar
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Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente
Eu sei que vou te amar
Em relação ao trecho “vou te amar” é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

ocorreu mesóclise pois o pronome se encontra no meio do
verbo
ocorreu a ênclise, mas a construção está incorreta
ocorreu a próclise em desacordo com norma padrão, mas
é uma construção tipicamente brasileira
ocorreu a próclise em acordo com a norma padrão
a construção “vou amar-te” estaria incorretamente

8. Observe os verbos “preocupar-se”, “preparar” e “pensar”.
Quanto a regência, devem ser classificados em:

- O correto é "disseram-me". Não "me disseram".
- Eu falo como quero. E te digo mais... Ou é "digo-te"?
- O quê?
- Digo-te que você...
- O "te" e o "você" não combinam.
- Lhe digo?
- Também não. O que você ia me dizer?
- Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. E que eu
vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é
que se diz?
- Partir-te a cara.
- Pois é. Parti-la hei, se você não parar de me corrigir. Ou
corrigir-me.
- É para o seu bem.
- Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como
bem entender. Mais uma correção e eu...
- O quê?
- O mato.
- Que mato?
- Mato-o. Mato-lhe. Mato você. Matar-lhe-ei-te. Ouviu bem?
- Pois esqueça-o e pára-te. Pronome no lugar certo e elitismo!
- Se você prefere falar errado...
- Falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem.
Ou entenderem-me?
- No caso... não sei.
- Ah, não sabe? Não o sabes? Sabes-lo não?
- Esquece.
- Não. Como "esquece"? Você prefere falar errado? E o certo é
"esquece" ou "esqueça"? Ilumine-me. Me diga. Ensines-lo-me,
vamos.
- Depende.
- Depende. Perfeito. Não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o
soubesses, mas não sabes-o.
- Está bem, está bem. Desculpe. Fale como quiser.
- Agradeço-lhe a permissão para falar errado que mas dás.
Mas não posso mais dizer-lo-te o que dizer-te-ia.
- Por que?
- Porque, com todo este papo, esqueci-lo.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p.65.
9. O correto é "disseram-me". Não "me disseram". O uso
correto do pronome “me” é justificado pela seguinte regra:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; intransitivo
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto;
transitivo direto
transitivo direto e indireto; intransitivo; transitivo
intransitivo; transitivo direto; transitivo indireto
transitivo indireto com a preposição “em”; transitivo direto e
indireto; transitivo direto

Leia o texto a seguir para responder a questão 9:
Papos - Luis Fernando Veríssimo
- Me disseram...
- Disseram-me.
- Hein?

A mesóclise é obrigatória nas frases inciadas por verbo
Verbos no passado obrigam a ocorrência da ênclise
Nas frases afirmativas o pronome deve ser proclítico
Deve ocorrer próclise nas frases iniciadas por verbo
Deve ocorrer ênclise nas frases iniciadas por verbo

10. “Num reino muito antigo, há muitos anos atrás Lucas, um
homem inocente morre! Lucas teria sido condenado à forca por
suposta tentativa de homicídio, de uma moça da nobreza.
Minutos antes do enforcamento de Lucas o rei Robert recebe
um pergaminho de Amélia uma espécie de delegada da época,
com os seguintes dizeres: "Homem bom não, mate-o!" Robert
então deu o avaro para o enforcamento de Lucas, com a
certeza de que era culpado, com os dizeres escritos por
Amélia. [...]”
http://eipaludo.blogspot.com.br/2012/03/
a) o uso da vírgula nos dizeres de Amélia afirma que Lucas não
era um homem bom, por isso devia ser morto
b) Robert interpretou erroneamente o pergaminho de Amélia,
por isso Lucas foi condenado
c) a razão da condenação deve-se somente ao uso da
exclamação
d) para considerar Lucas inocente a exclamação deveria ser
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trocada por um ponto final
e) Se a vírgula fosse posta depois da palavra “bom” Lucas
continuaria sendo culpado

b)
c)
d)
e)

2x² -10x + 1
5x² + 10x -1
2x² +10x -1
2x² + 18x – 5

MATEMÁTICA
RACIOCÍNIO LÓGICO
11. No final do ano letivo escolar, dois alunos obtiveram
médias iguais na disciplina de Física. Observe o quadro com a
pontuação dos dois alunos nos quatro bimestres.

Aluno 1
Aluno 2

1º
Bimestre
8
10

2º
Bimestre
6
9

3º
Bimestre
4,5
4

4º
Bimestre
9,5
5

Encontre a variância do aluno 2 para verificar a regularidade na
pontuação por bimestre.
a)
b)
c)
d)
e)

6,5
7,5
8,5
9,5
9,0

a)
b)
c)
d)
e)

6
60
120
240
480

19. A palavra VASSOURA é formada por 8 letras. Determine o
número possível de anagramas dessa palavra:
a)
b)
c)
d)
e)

√2
7
4
3√2
15

V, V, F, F
V, F, F, V
F, F, F, V
V, V, V, V
V, F, F, F

18. Determinar os anagramas da palavra SILVA que tem as
letras SIL juntas e na mesma ordem é:
a)
b)
c)
d)
e)

12. Dois pontos cuja reta que os contém não é paralela ao eixo
x ou ao eixo y é representada por A (1, 9) e B (2, 8). A
distância entre ele é:
a)
b)
c)
d)
e)

17. Sejam p: 3 é um número primo e q: a água do mar é
salgada. A tabela-verdade para estes argumentos p ^ q é:

11.400
10.500
9.542
10.080
12.820

13. Dados os números complexos z1 = 6 + 4i, z2 = 3 + 2i,
determine z3 sabendo que ele é dado por z3 = z1 + z2.

20. Considere a proposição: “Inácia é trabalhadora e bonita, ou
Inácia não é estudiosa.”. Como Inácia não é estudiosa, então:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

z3 = (-9 + 8i)
z3 = (9 + 8i)
z3 = (9 + 6i)
z3 = (9 – 6i)
z3 = (-9 – 8i)

14. De acordo com as relações de Girard a soma de n raízes
para equações polinomiais de grau n é dada pela relação:
a)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

b)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn = −

c)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-3 + rn = −

d)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-2 + rn =

e)

r1 + r2 + r3 + ... + rn-1 + rn = −

a n−1
an
a n−2
a n−1
a n−3

a3
a n−2
an
an
a

15. O coeficiente angular da reta r, não paralela ao eixo y, que
contem pontos distintos M (7, -3) e N(4, -1) é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

-4
9
1
-2/3
0

16. Se p(x) = 5x² + 14x – 3 e q(x) = 3x² - 4x + 2, então p(x) –
q(x) é:
a)

8x² + 18x + 1

Inácia é trabalhadora e bonita.
Inácia é trabalhadora ou bonita.
Inácia não é trabalhadora ou não é bonita.
Inácia é trabalhadora e não é bonita.
Inácia não é trabalhadora e não é bonita.

21. De quantas maneiras podemos escolher um presidente, um
senador e um deputado federal de um determinado país,
sabendo que, há 5 candidatos a presidente, 18 candidatos a
senador e 24 candidatos a deputado federal?
a)
b)
c)
d)
e)

2016
216
2011
2169
2160

22. Realizou-se uma pesquisa entre os clientes de um
restaurante de uma determinada cidade e revelou-se que,
exatamente:
- 100 gostam somente de peixe;
- 150 gostam somente de carne;
- 20 gostam de peixe e carne.
- 110 não gostam nem de peixe e nem de carne.
Para esta pesquisa, quantas pessoas foram entrevistadas?
a)
b)
c)

340
280
310
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d)
e)

290
300

e)

Wai Wai

23. Determine a negação da proposição “Jerson é trabalhador
e Isis é estudiosa”.

30. Historicamente, em 1992, o Brasil já afastou um presidente
por corrupção passiva. Atualmente corre um processo de
impeachment contra a atual presidente. Uma das acusações
que pesam contra Dilma Rousseff é:

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)

Jerson é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador e Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis é estudiosa.
Jerson não é trabalhador ou Isis não é estudiosa.
Isis não é estudiosa e Jerson é trabalhador.

d)
24. A proposição p → q é equivalente a:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

~q → ~p
q→p
~p q
~p → q
~q → q

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
25. A Terra Indígena Balaio, cujo relatório antropológico foi
publicado no Diário Oficial da União, sobrepõe-se ao Parque
Nacional do Pico da Neblina, sob responsabilidade:
a)
b)
c)
d)
e)

Do Instituto Marechal Rondon
Do grupo Green Peace
Do Instituto Chico Mendes
Da Secretaria de Cultura e Turismo de São Gabriel
Do Instituto Ecológico de São Gabriel

26. A base da economia do município de São Gabriel da
Cachoeira é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Agricultura mecanizada
Agricultura de subsistência
A indústria rural
Turismo
Pesca

27. Segundo o IBGE, em 2010 o IDHM de São Gabriel da
Cachoeira, era:
a)
b)
c)
d)
e)

Ter mantido o programa Bolsa Família.
Ter recebido propina para sua campanha política.
Ser correligionária do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da
Silva.
Crime de responsabilidade previsto na Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Boa versão do Erário Público Federal.

0,607
0,608
0.609
0,706
0,806

31. A fim de explicitar o funcionamento do psiquismo em
paciente, o psicanalista utiliza-se da intervenção principal
chamado (a) de:
a)
b)
c)
d)
e)

Confrontação
Associação
Interpretação
Especificação
Termoferência

32. A terapia de procedimento cognitivo é um modelo que,
considerando os sintomas específicos do Transtorno de
Estresse Pós Traumático (TEPT) em vítima de violência
sexual, objetiva a reestruturação cognitiva com foco em cinco
pontos associados a essa vítima. Três desses pontos são:
a)
b)
c)
d)
e)

Segurança-intimidade- força
Confiança- reconhecimento –estima
Poder- segurança-intimidade
Estima- confiança- controle
Controle- segurança- força

33. Sobre a “Etapa do Espelho”, estágio psíquico proposto pela
Escola Francesa Lacaniana, a constituição do sujeito prolongase na criança dos:
a)
b)
c)
d)
e)

10 aos 16 meses
4 aos 9 meses
5 aos 10 meses
6 aos 18 meses
2 aos 8 meses

34. O teste projetivo HTP (de John Buck) são avaliados por:
28. Neste ano de 2016, as Olimpíadas ocorrerão na cidade do
Rio de Janeiro. Em 2020, as Olimpíadas ocorrerão na cidade
de:
a)
b)
c)
d)
e)

Berlim
Londres
Toronto
Amsterdan
Tóquio

a)
b)
c)
d)
e)

Indicadores estruturais de personalidade, apenas
Marcador do desenvolvimento infantil, apenas.
Indicador de transtorno de personalidade neurótica,
apenas.
Sinais de psicopatologias existentes.
Indicador de motivação e interesse profissional, apenas.

29. O nome da capital do Estado do Amazonas, recebeu essa
denominação em homenagem à tribo dos índios:

35. Levando em consideração a abordagem psicanalista, a
característica de um tipo antissocial se faz pela visualização de
falha no código moral, sua capacidade de julgamento
subordinada à satisfação:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Manaós
Barés
Passés
Uaipanas

Laborativa
Cognitivo
Egoíco
Do instinto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – AM
CONCURSO PÚBLICO 001/2016

e)

Moral

c)

36. Assinale a alternativa correta sobre a História da Loucura
na Idade Clássica, segundo Michel Foucault.

d)

a)

e)

b)
c)

d)
e)

O internamento tem o mesmo sentido em toda a Europa
do século XVII, se for considerado em suas origens.
A compreensão da natureza da loucura é similar em todas
as sociedades.
Os loucos, ao longo do século XV, conviviam com os
cidadãos nas cidades, não havendo nenhuma medida para
afastá‐los.
O Hospital Geral já nasce como um estabelecimento
médico.
As casas de internamento foram um sucesso.

37. Dois aspectos são considerados relevantes na gestão por
competência antes mesmo que atribuições sejam alocadas.
São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

distorções perceptivas e fantasias inconscientes.
distorções perceptivas e como as pessoas atribuem
causas aos eventos.
insatisfação e motivação
motivação no trabalho e distorções perceptivas.
o modo como as pessoas distorcem os fatos e como se
satisfazem no trabalho.

41. Sobre o processo de luto, Zilberman (2006) afirma que:
a)

A sublimação busca a gratificação como alternativa, afim
de substituir frustações vivenciadas.
b) A dor advinda de perda pode ser medida. Há um tempo
médio para sua manifestação até sua estagnação.
c) A projeção, sendo um mecanismo adaptativo, é utilizada
em pouco escala durante o processo de luto.
d) A crise deflagrada por uma morte promove inclusão rápida
de novos papéis e personagens no cenário da família.
e) Eles são utilizados em momento de crise como forma de
proteção e podem apresentar tanto um caráter progressiva
como regressiva.
42. Sobre o processo de entrevista psicológica segundo
Erickson (apud SHEEFFER, 1971), marque a questão
incorreta:
a)
b)

38. O absenteísmo nas organizações pode ser consequência
de:
a)
b)

c)
d)

e)

valorização dos talentos dos profissionais na organização.
trabalho variado: cada colaborador individualmente
desempenha várias atividades em diferentes postos de
trabalho.
redução do tédio e das sensações de fadiga e saturação.
organização de grupos de trabalhos autônomos e o
planejamento e organização do trabalho é delegada a
eles.
trabalho simples, monótono, complexo e repetitivo.

39. Sobre a dislexia, analise as afirmativas a seguir.

c)
d)

e)

a)

Assinale:

c)

a)
b)
c)
d)
e)

d)

40. Sobre os serviços de atenção a pessoas com transtornos
decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas
(SPA), é incorreto afirmar:
a)

b)

O SPA oferece uma rede de ajuda no processo de
recuperação das pessoas, resgatando a cidadania,
buscando encontrar novas possibilidades de reabilitação
física e psicológica, e de reinserção social.
São unidades que têm por função a oferta de um ambiente
protegido, técnica e eticamente orientados, que forneça
suporte e tratamento aos usuários abusivos e/ou
dependentes de substâncias psicoativas, durante período
estabelecido de acordo com programa terapêutico
adaptado às necessidades de cada caso.

O entrevistador não deve completar as frases do
entrevistado.
As pausas e silêncios são, por vezes embaraçosos para o
entrevistador. Quando elas forem longas o entrevistador
poderá retomar um tópico anterior que estava sendo
discutido.
O tempo da entrevista deve ser marcado e o entrevistado
deve ser comunicado de quanto tempo dispõe.
Os pontos de vistas sobre um determinado assunto entre
entrevistador e entrevistado deve-se levar em conta para o
bom andamento da entrevista.
Necessário é a troca do pronome pessoal “eu”, pelo uso
de expressões mais vagas, tais como: “parece que ...;
parece melhor...”, etc.

43. Na descrição sobre psicodrama de Jacob Moreno, é
incorreto afirmar que:

I - Está associada à dificuldade de leitura.
II - Costuma ser diagnosticada na idade escolar.
III - É um problema multifatorial.

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente a afirmativa III estiver correta.
se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

Os SPA pode ter origem urbano ou rural, também
conhecido como Comunidade Terapêutica.
São atendimentos de uma equipe da atenção básica que
detectam o usuário em crise e/ ou surto solicitando
internação em hospitais psiquiátricos.
O CAPS AD faz parte do SPA.

b)

e)

Egos-auxiliares são pessoas que contracenam com o
protagonista, podendo ser profissional ou público em geral.
O psicoterapeuta não poderá exercer o papel de diretor
psicodramático.
O protagonista pode ser qualquer indivíduo que
protagonizará seu próprio drama.
A plateia são os membros do grupo que participam
assistindo a cena dramática.
A inversão de papel é a técnica mais importante no
psicodrama.

44. Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) assinale:
I - O PTS contem 4 movimentos: definição de hipótese
diagnostica; definição de metas; divisão de responsabilidades e
reavaliação;
II - No PTS valoriza a crença da pessoa como poder de
mudança na sua relação com a vida e a doença;
III - O PTS tem a mesma definição conceitual de PTI (Projeto
Terapêutico Individual);
IV – Na atenção básica o NASF e ESF utilizam o PTS afim de
entender o indivíduo e/ ou família com algumas necessidades
complexas de saúde.
a)
b)
c)

se somente a afirmativa I estiver correta.
se somente as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.
se somente as afirmativas I, II e III estiverem corretas.
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d)
e)

se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
se todas as afirmativas estiverem corretas.

c)
d)

45. Ao Psicólogo é vedado, segundo o Código de Ética:
e)
A. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou
vantagens outras de qualquer espécie, além dos honorários
contratados, assim como intermediar transações financeiras.
B. Assumir responsabilidades profissionais somente por
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e
tecnicamente.
C. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnicocientífica.
D. Receber, parar remuneração ou porcentagem por
encaminhamento de serviços.
E. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade
pública ou de emergência, sem visar benefícios pessoais.
Quais alternativas estão corretas:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas A-B-E
Apenas A-B-C
Apenas B-C-E
Apenas A-C-D
Apenas C-D-E

46. Características individuais que determinam os padrões de
pensar e agir do indivíduo conceitua-se como Personalidade.
As teorias da personalidade na Psicologia estudam e avalia a
personalidade, cada uma da sua forma e maneira de analisar.
Dentro da perspectiva Psicanalítica Freud afirma existir cinco
fases no desenvolvimento da personalidade, quais são elas?
a)
b)
c)
d)
e)

Período de latência, fase oral e anal, EGO e SUPEREGO.
Oral, anal, fálica, período da infância e a fase de latência.
Oral, fase do inconsciente, consciente, EGO, ID.
Oral, anal, fálica, período de latência e a fase genital.
Nenhuma das alternativas está correta.

47. Qual teste que fora construindo a partir das Matrizes
Progressiva de Raven onde é exigida uma resposta múltipla?
a)
b)
c)
d)
e)

R – 1 – Teste não Verbal de Inteligência
PMK – Psicodiagnóstico Miocinético
M – 22 – Teste de Atenção Concentrada
G – 38 – Teste não Verbal de Inteligência
AC - Teste de Atenção Concentrada

48. Após um período de abstinência voluntária, Paula Silva, 26
anos, saiu de casa. Sua genitora a encontra três dias depois
num ponto de venda de drogas com um cachimbo na mão. Por
ser um episódio de recaída, tal atitude nos remete a entender
que:
a)
b)
c)
d)
e)

a etapa de transição de dependência pesada se contrapõe
com o uso recreativo das drogas.
parte do processo de mudança poderá levar ao
aprendizado, e retornando seu estágio de recuperação.
uma estratégia fracassada pelo retorno às drogas
há indicação de internação involuntária
inexperiência da familiar no apoio necessário a usuária

49. Sobre a etapa do desenvolvimento humano de acordo com
Jean Piaget, é certo afirmar que:
a)
b)

É no período das operações formais que se adquire a
noção de inclusão de classe.
O período sensório- motor se estende até os quatro anos
de idade.

As etapas de desenvolvimento são divididas em sensóriomotor, operações concretas e operações formais.
No período das operações concretas que emerge a
linguagem.
A capacidade de reconhecer a relação entre objetos está
relaciona a inferência transitória.

50. Wundt tomou a interioridade cartesiana como objeto e,
tornando- a um conceito independente do campo filosófico,
com ela fundamentou o nascimento da Psicologia como
disciplina autônoma. Tal interioridade foi redefinida por Wundt
por meio do conceito de:
a)
b)
c)
d)
e)

percepção
sensação
consciência
apercepção
subjetividade

