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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 pro-
va completo e o cartão-resposta devidamente preenchido 
e assinado.

26 de agosto

9 às 13h

40 questões

4h de duração*
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Língua Portuguesa 5 questões

Leia o texto.

Por que suamos ao sentir calor?

Para refrescar o organismo. Quando o corpo sente 
calor durante ou depois de alguma atividade física, ou 
quando estamos com febre, pequenas glândulas na 
pele produzem o suor. Ele é um líquido levemente sal-
gado, composto por 99% de água. Essa água evapora 
e ajuda a absorver o calor da pele, deixando o corpo 
mais fresco. Mas se o lugar é quente e úmido, a água 
não evapora e o suor acaba não refrescando.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.

1. Avalie a veracidade das afirmativas abaixo com 
base no texto.

1. Podemos afirmar que a primeira linha do 
texto já responde à pergunta do título. As 
explicações subsequentes aprofundam a res-
posta dada.

2. A resposta dada à pergunta do texto é uma 
oração subordinada adverbial final reduzida 
de infinitivo.

3. No segundo período, o termo sublinhado é o 
sujeito da oração principal.

4. O último período do texto apresenta uma 
ideia em adição ao que foi exposto anterior-
mente e esse sentido, coerentemente, foi 
introduzido pela conjunção adversativa “mas”.

5. A expressão “durante ou depois de alguma ati-
vidade física” é um complemento da palavra 

“calor”, por isso é um complemento nominal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

2. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Em “produzem o suor”, o termo sublinhado é 
objeto indireto do verbo que o precede.

b. Check-square Na frase “o lugar é quente e úmido” temos um 
predicativo do sujeito representado por dois 
adjetivos.

c. SQUARE A expressão sublinhada no terceiro período 
do texto resgata a pergunta feita no título e a 
palavra “líquido” é um predicativo do objeto, 
antecedido por um adjunto nominal.

d. SQUARE Se fosse necessário apor um pronome nominal 
na expressão sublinhada no último período do 
texto, necessariamente a próclise seria obriga-
tória e a expressão teria a seguinte redação: “a 
água não evapora-se.”

e. SQUARE Em “Mas se o lugar é quente e úmido”, as pala-
vras sublinhadas são adjuntos adnominais.

Leia o texto.

Dança da chuva

Você acredita na dança da chuva? Em 1998, o estado 
de Roraima teve quase ¼ de seu território queimado 
por causa de uma seca que já durava três meses. 
Depois de frustradas tentativa de apagar o fogo, o 
governo decidiu recorrer à crendice popular. Dois 
índios caipós, Kucrit e Mantii, foram levados do Mato 
Grosso até Boa Vista para executar a dança da chuva. 
As passagens e o hotel foram pagos pela Funai. Os 
pajés dançaram durante quarenta minutos, às mar-
gens do rio Curupira, pedindo chuva ao espírito de um 
antepassado. Para surpresa geral, a chuva veio e apa-
gou a maior parte dos focos de incêndio.

Marcelo Duarte. O guia dos curiosos.
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3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) sobre o texto.

( ) O texto corrobora a crendice popular.
( ) A pergunta que inicia o texto é um período 

simples e o verbo é transitivo direto, já que 
o termo “dança” não está antecedido de 
preposição.

( ) Em “recorrer à crendice popular”, o verbo é 
transitivo indireto o que justifica a presença 
da crase diante do substantivo feminino.

( ) O termo “às margens do rio” equivale, em 
sentido, a “nas margens do rio” e a crase está 
correta.

( ) A última frase do texto apresenta um adjunto 
adverbial deslocado e essa estrutura frasal 
justifica a existência da vírgula ali posta.

( ) A regência do verbo “implicar” na frase: 
“Dança da chuva implica destruição de focos 
de incêndio na mata”, está correta.

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

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

4. Assinale a alternativa correta.

a. SQUARE Os nomes dos índios no texto estão entre vírgu-
las porque caracterizam um vocativo.

b. SQUARE As palavras “território” e “espírito” são acentua-
das pela mesma regra ortográfica vigente.

c. SQUARE O período sublinhado, na última frase do texto, 
é composto por subordinação e a segunda ora-
ção tem o sujeito subentendido, mas expresso 
na primeira.

d. SQUARE Em “Os pajés dançaram durante quarenta minu-
tos” temos uma construção frasal em que o verbo, 
por ter como complemento “durante quarenta 
minutos”, é classificado com transitivo direto.

e. Check-square Na frase sublinhada no texto:”… que já durava 
três meses”, a palavra “que” é um pronome rela-
tivo, um dos fatores sintáticos para classificar a 
oração como subordinada adjetiva.

5. Analise as afirmativas abaixo:

1. Na frase: “Ele foi, logo eu fiquei”, se colocar-
mos a vírgula depois da palavra “logo”, a frase 
mudará de sentido.

2. Solecismo é um vício de linguagem e esse 
vício está presente em: “Chegou ao final, 
naquele campeonato mundial, seleções que 
não estavam bem cotadas pela análise técnica.

3. Está de acordo com a norma culta a seguinte 
frase: “Hão de haver ainda outros campeona-
tos mundiais e o Brasil conseguirá a vitória”.

4. Na frase “Tua vida são essas ilusões”, a concor-
dância verbal está correta.

5. Observe as frases: “Deverá fazer invernos rigo-
rosos” e “Farão invernos rigorosos”. É possível 
afirmar que as duas frases se equivalem e 
ambas estão escritas corretamente quando à 
concordância.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

Temas de Atualidade 5 questões

6. Recentemente a população mexicana elegeu um 
novo chefe de Estado que, segundo os analistas, pôs 
fim a seis décadas de governos conservadores.

Assinale a alternativa que indica o Presidente eleito 
daquele país.

a. SQUARE Ivo Morales
b. SQUARE Mauricio Macri
c. SQUARE Sebastian Piñera
d. SQUARE Carlos Alvares Quesada
e. Check-square Andrés Manuel López Obrador
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9. Analise as afirmativas abaixo:

1. O Município de Rio das Antas é cortado pelo 
Rio do Peixe e banhado pelo Rio das Antas.

2. O povoamento de Rio das Antas começou no 
início do século 20.

3. Os primeiros habitantes de Rio das Antas 
foram colonos alemães de origem judaica, 
refugiados da Segunda Guerra Mundial

4. Durante a Guerra do Contestado, com medo 
da violência, muitos proprietários abandona-
ram a região.

5. A construção da Estrada de Ferro São Paulo 
Rio Grande (do Sul) foi fator importante para o 
início do povoamento do Município.

6. Alemães e Italianos estão entre os pioneiros 
no povoamento de nossa cidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 5 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

10. O PIB é uma medida dos bens e serviços que um 
país, uma região, um Estado produz em um determi-
nado período. Segundo a Prefeitura de Rio das Antas, 
com base no IBGE (2015) o PIB anual do Município é:

a. SQUARE Inferior a R$ 29 milhões.
b. SQUARE Cerca de R$ 55 milhões.
c. Check-square Cerca de R$ 145 milhões.
d. SQUARE Cerca de R$ 245 milhões.
e. SQUARE Cerca de R$ 390 milhões.

7. Analise as afirmativas abaixo:

1. Um dos principais acontecimentos de nossa 
história recente foi a greve nacional dos 
caminhoneiros.

2. A greve dos caminhoneiros provocou uma 
séria crise de abastecimento de alimentos e 
combustíveis.

3. A greve dos caminhoneiros alerta para o dese-
quilíbrio de nossa matriz energética, na qual 
predominam acentuadamente os recursos 
não renováveis sobre os renováveis.

4. A greve dos caminhoneiros torna evidente a 
dependência da economia brasileira do trans-
porte ferroviário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

8. Na tentativa de combater a imigração ilegal, o 
governo norte-americano tomou uma atitude que 
provocou forte repúdio no mundo inteiro e mesmo 
entre o público interno.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o 
fato.

a. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram enviadas para campos de concentração 
instalados na Flórida e no Alasca.

b. Check-square Centenas de crianças, filhas de imigrantes ile-
gais, foram separadas de seus pais ao entrarem 
no país.

c. SQUARE Milhares de crianças, filhas de imigrantes ilegais, 
foram deportadas sem qualquer aviso prévio 
para os seus países de origem.

d. SQUARE O Governo dos Estados Unidos proibiu a 
entrada no país de imigrantes que tenham 
filhos menores de 5 anos.

e. SQUARE Os filhos dos imigrantes que chegaram aos 
Estados Unidos nos últimos dois anos foram 
expulsos das escolas onde estudavam, mesmo 
os que nasceram no país.
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Informática 5 questões

11. Sobre o modo de exibição protegido do MS Word 
para Office 365 em português, assinale a alternativa 
correta.

a. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a leitura e também a 
edição de um documento, de forma a proteger 
seu conteúdo de acesso não autorizado.

b. SQUARE É um modo protegido por senha, que deve ser 
informada para habilitar a edição de um docu-
mento. Permite, contudo, a visualização do 
arquivo (somente leitura).

c. Check-square É um modo somente leitura no qual a maioria 
das funções de edição está desabilitada, de 
modo a reduzir possíveis riscos provenientes da 
abertura de arquivos não confiáveis.

d. SQUARE É um modo de exibição que desconsidera edi-
ções do documento realizadas por terceiros, de 
modo a exibi-lo com o conteúdo original do 
autor do documento.

e. SQUARE É um modo somente leitura que não permite a 
edição do documento sob nenhuma hipótese. 
Para sair do modo de exibição protegido deve 
ser informada uma senha de administrador do 
computador.

12. O MS Powerpoint Professional Plus 2013 possi-
bilita inserir uma série de elementos a um slide de 
apresentação.

Quais elementos são disponibilizados pelo PowerPoint 
através da guia Inserir?

1. WordArt
2. Equações
3. Gráficos
4. Fórmulas
5. Hiperlinks

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
e. Check-square São corretos os itens 1, 2, 3, 4 e 5.

13. Sobre o MS PowerPoint 2010 em português, con-
sidere as seguintes afirmativas.

1. Pode-se adicionar um vídeo inserido a uma 
apresentação, porém isso irá aumentar o 
tamanho do arquivo de apresentação.

2. Podem ser adicionados vídeos vinculados, o 
que mantém o tamanho da apresentação 
menor. Recomenda-se armazenar os vídeos 
vinculados e a apresentação na mesma pasta.

3. Pode-se inserir um vídeo através de uma refe-
rência explícita a uma URL http; o vídeo será 
executado automaticamente pela apresenta-
ção quando no modo apresentação de slides.

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. Considere as células do MS Excel A1 a A5 com os 
valores A1:5 A2:15: A3:25 A4:35 A5:45.

Assinale a alternativa que contém o resultado da fór-
mula =SOMA(A1:ESCOLHER(3;A2;A3;A4;A5))

a. SQUARE 25
b. SQUARE 35
c. SQUARE 45
d. Check-square 80
e. SQUARE 125

15. Qual formato de célula do MS Excel irá ocultar o 
conteúdo de uma célula que contém o valor 100, de 
modo que ela mantenha o conteúdo mas este não 
seja exibido na tela?

a. Check-square ;;;
b. SQUARE !!!
c. SQUARE ***
d. SQUARE $$$
e. SQUARE &&&
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Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar 03/1993, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Municipais, das Autarquias e das Fundações 
Municipais:

a. SQUARE Os cargos públicos são criados por Decretos.
b. SQUARE Os cargos em comissão são organizados em 

carreiras.
c. SQUARE Os vencimentos dos cargos públicos poderão 

ser pagos pela iniciativa privada.
d. SQUARE Serão organizadas em classes de cargos apenas 

as carreiras das fundações públicas.
e. Check-square Servidores são funcionários legalmente investi-

dos em cargos públicos de provimento efetivo 
ou comissão.

17. A investidura em cargo público ocorrerá:

a. Check-square Com a posse.
b. SQUARE Com o acesso.
c. SQUARE Com a reversão.
d. SQUARE Com a nomeação.
e. SQUARE Com a aprovação em concurso público.

18. Conforme a Lei Complementar 03/1993:

a. SQUARE O servidor será responsabilizado civilmente 
apenas por atos dolosos que resultem em pre-
juízo a terceiros.

b. SQUARE O funcionário responderá criminalmente ape-
nas por atos comissivos praticados no desem-
penho da sua função.

c. Check-square O funcionário responderá nas esferas civil, 
penal e administrativa pelo exercício irregular 
de suas atribuições.

d. SQUARE Apenas em determinados casos, elencados por 
lei, é que o servidor público sofrerá sanções 
civis, que nunca serão cumulativas com as san-
ções penais e administrativas.

e. SQUARE A responsabilização administrativa não será 
afastada mesmo no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato ou a sua autoria.

19. Assinale a alternativa correta, em consonância 
com a legislação.

a. SQUARE Não há previsão de penhora nos vencimentos 
de funcionário na legislação em vigor.

b. SQUARE O vencimento do funcionário poderá ser objeto 
de penhora em qualquer tipo de ação judicial.

c. SQUARE Somente a remuneração do funcionário será 
objeto de sequestro em caso de decisão 
judicial.

d. Check-square O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de penhora, sequestro ou arresto, 
exceto nos casos de prestação de alimentos, 
resultantes de decisão judicial.

e. SQUARE A não quitação de débito com o Erário, no 
prazo previsto, por parte de funcionário, não 
acarretará na sua inscrição em dívida ativa.

20. A legislação da matéria preceitua que:

a. SQUARE A posse em cargo público se dará anterior-
mente à realização de inspeção médica oficial.

b. Check-square À autoridade competente do órgão ou enti-
dade para onde for designado o funcionário 
compete dar-lhe exercício.

c. SQUARE É ilegal a exigência de aptidão mental para o 
exercício do cargo, bastando a apresentação de 
atestado de capacidade física.

d. SQUARE A posse é o efetivo desempenho das atribui-
ções do cargo.

e. SQUARE Uma vez julgado incapaz para o serviço público, 
o funcionário será exonerado.

Conhecimentos Específicos 20 questões

21. De acordo com os seus objetivos, uma entrevista 
psicológica pode ser classificada como:

a. SQUARE Exclusivamente de anamese.
b. SQUARE Seleção, orientação ou semidirigida.
c. Check-square Diagnóstica, psicoterápica, de encaminha-

mento, de desligamento.
d. SQUARE Vocacionada, estruturada, dirigida ou 

semidirigida.
e. SQUARE Livre, não-estruturada, semi-estruturada, 

fechada, semidirigida.
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22. A Gestalt, enquanto abordagem psicotera-
pêutica, surge em 1952 e apresenta entre os seus 
pressupostos:

1. A fronteira de contato é o espaço limítrofe 
subjetivo onde os eventos psicológivos acon-
tecem de modo que a relação de aproximação 
e separação possibilita organizar a fronteira 
de si e delimitar-se.

2. O contato social implica em que a pessoa 
sinta a sua singularidade, percebendo-se 
única no universo, identificando-se como 
diferente do outro.

3. No aqui e agora, para a abordagem, a pessoa 
experiencia o tempo e o espaço em relação 
a si mesma, com consciência da sua própria 
realidade e da do outro, o que proporciona a 
awareness.

4. O principal expoente da Gestalt-terapia é 
Agostinho Minucci apresentando-a em técni-
cas de dinâmicas grupais.

5. Um dos conceitos adotadas por essa aborda-
gem é o de totalidade, o qual envolve a relação 
entre o todo e suas partes, cujas interconexões 
formam uma unidade significativa. Respeitando 
esse princípio, não é possível o trabalho com 
Gestalt em instituições ou organizações.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

23. O processo técnico científico de coleta de dados, 
estudos e interpretação de informações a respeito 
de fenômenos psicológicos, que são resultantes da 
relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se 
de estratégias psicológicas, métodos, técnicas e instru-
mentos, recebe o nome de:

a. SQUARE Dinâmica de grupo.
b. Check-square Avaliação psicológica.
c. SQUARE Entrevista de anamnese.
d. SQUARE Orientação profissional.
e. SQUARE Intervenção verbal.

24. A abordagem de Jean Piaget buscou compreen-
der como se desenvolve o conhecimento de mundo 
da criança.

Para tanto, ele apresentou os seguintes fundamentos:

a. SQUARE Assimilação: processo a partir do qual a 
criança modifica as informações adquiridas 
passivamente.

b. SQUARE Operações formais: capacidade de uso dos 
símbolos desde o nascimento.

c. SQUARE Sensório-motor: capacidade de pensar inten-
cionalmente verificada no bebê, desvinculan-
do-se do presente totalmente.

d. Check-square Esquemas: iniciados como um pequeno repertó-
rio sensorial e motor simples com o qual o bebê 
começa a vida, tal como olhar, tocar, alcançar.

e. SQUARE Acomodação: processo ativo no qual absorve 
uma nova experiência selecionando, a partir de 
informações pretéritas, e encadeando o novo 
conceito a outros semelhantes e já existentes 
em sua consciência.

25. São documentos escritos produzidos pelo psicó-
logo e descorrentes de avaliação psicológica:

a. SQUARE Informação Psicológica e Atestado Psicológico.
b. SQUARE Descritivo Psicológico e Relatório Psicológico.
c. SQUARE Estudo de Caso e Declaração.
d. SQUARE Parecer Psicológico e Atestado Médico.
e. Check-square Parecer Psicológico e Relatório Psicológico.

26. Assinale a alternativa que indica corretamente 
apresentação documental descritiva acerca de 
situações e/ou condições psicológicas pesquisadas, 
subsidiado em dados colhidos e analisados à luz de 
instrumental técnico, consubstanciado em referencial 
técnico-filosófico e científico adotado pelo psicológo, 
em cuja estrutura se encontra identificação, descrição 
da demanda, procedimentos, análise e conclusão.

a. SQUARE Parecer Psicológico.
b. SQUARE Atestado Psicológico.
c. Check-square Relatório Psicológico.
d. SQUARE Informativo Psicológico.
e. SQUARE Estudo de caso.



 Página 9

Prefeitura Municipal de Rio das Antas • Concurso Público • Edital 01/2018

S17 Psicólogo

29. A respeito da psicomotricidade, a ecopraxia con-
siste em:

a. Check-square Alteração qualitativa caracterizada pela repe-
tição automática e despropositada das ações 
motoras executadas por outra pessoa, que está 
diante do paciente. São imitados gestos e falas , 
por exemplo.

b. SQUARE Ações motoras, desde simples movimetações 
de dedos até marchas, desprovidas de finali-
dade ou de sentido para o próprio paciente, 
evidenciadas pela repetição uniforme e grande 
frequência.

c. SQUARE Movimentos expressivos que servem a um 
propósito de comunicação, tais como gestos e 
vocalização, exagerados pela sua amplitude.

d. SQUARE Amoldamento de parte qualquer do corpo do 
paciente, como se fosse de cera, que adota pas-
sivamente e por tempo prolongado a postura 
corporal na qual foi colocado.

e. SQUARE Interruptação brusca e incompreensível de 
uma acção motora já iniciada e que para no 
meio da execução, por influência externa. É 
algo equivalente ao roubo do pensamento, 
podendo ocorrer na esquizofrenia catatônica.

30. W. R. Bion, durante a década de 40, influenciado 
por Melanie Klein, a partir de suas experiências com 
grupos realizadas em um hospital durante a Segunda 
Guerra Mundial e em Londres, criou e definiu concei-
tos acerca da dinâmica de campo grupal, entre eles, a 
concepção de que qualquer grupo se movimenta em 
dois planos:

Grupo            que opera no plano 
consciente e está voltado à execução de uma tarefa e, 
em estado latente, o grupo            , 
radicado no insconsciente e suas manifestações clíni-
cas correspondem a um primitivo ativismo de pulsões 
e fantasias.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE executivo • de trabalho analítico
b. Check-square de trabalho • de pressupostos básicos
c. SQUARE de trabalho executivo • de trabalho intelectivo
d. SQUARE de pressupostos básicos • operativos centrais
e. SQUARE operativo concreto • psicanalítico

27. A respeito do Transtorno Bipolar, é correto 
afirmar:

a. SQUARE É também classificado como transtorno 
esquizofrênico.

b. SQUARE Durante a fase maníaca verificam-se baixa auto-
-estima e excessiva tristeza.

c. SQUARE A forma menos severa de apresentação desse 
transtorno é conhecida como transtorno 
distímico.

d. SQUARE Os sintomas motores dos indivíduos maníacos 
progridem de forma inversamente proporcio-
nal ao comportamento cognitivo excitado.

e. Check-square O transtorno Bipolar já foi chamado de manía-
co-depressivo devido aos sintomas que alter-
nam entre polos extremos de humor: depres-
são e mania.

28. Relacione as colunas abaixo sobre as categorias 
de drogas psicoterapêuticas e a indicação prioritária 
das mesmas.

Coluna 1 Categorias

1. Neurolépticas
2. Antidepressivas
3. Antimaníacas
4. Ansiolíticas

Coluna 2 Indicação

( ) Indicadas prioritariamente para o tratamento 
de transtorno bipolar.

( ) Indicadas como hipnóticos em altas dosagens.
( ) Indicadas prioritariamente para tratamento 

de psicoses.
( ) Indicadas prioritariamente para o tratamento 

de depressão.

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

a. SQUARE 1 • 2 • 4 • 3
b. SQUARE 2 • 4 • 3 • 1
c. SQUARE 3 • 1 • 2 • 4
d. Check-square 3 • 4 • 1 • 2
e. SQUARE 4 • 3 • 1 • 2
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33. Voltadas ao exame da inteligência, algumas téc-
nicas são indicadas aos psicólogos que trabalham na 
área.

Entre elas estão            divididos/as  
em          e           . 

Enquanto os primeiros medem a retenção de informa-
ções factuais, adquiridas, os segundos, a capacidade 
visuoespacial e a velocidade visuomotora nas tarefas 
de soluções de problemas.

As          criadas por Binet e Simon pro-
põem-se a uma correlação direta entre o número de 
respostas corretas e a idade mental.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE os inventários • numéricos • verbais •  
entrevistas de anamnese

b. SQUARE os testes projetivos • psicomotores • numéricos •  
escalas psicométricas

c. SQUARE as escalas psicométricas • de execução •  
numéricos  • entrevistas de esclarecimento

d. Check-square os testes • verbais • de execução • escalas
e. SQUARE os testes • numéricos • verbais •  

técnicas projetivas

34. Admitindo-se que em qualquer grupo constituído 
forma-se o que conhecemos como campo grupal, 
uma estrutura composta de múltiplis fenômenos e 
elementos do psiquismo articulados entre si.

A esse respeito, é correto afirmar:

a. SQUARE Inexiste, no campo grupal, a interação afetiva, a 
distribuição hierárquica de posições e de papéis.

b. Check-square Elementos intersubjetivos estão presentes de tal 
forma que a alteração em um componente reper-
cute sobre os demais em constante interação.

c. SQUARE Um grupo pode ser definido como o mero 
somatório de indivíduos, e, ao não constituir 
uma nova entidade, pressupõe regras próprias.

d. SQUARE Coexistem forças coesivas e disruptivas no 
campo grupal que impedem as interações intra 
ou intersubjetivas.

e. SQUARE Em função de não representar uma entidade 
nova, não constitui uma identidade particular, 
prevalecendo exclusivamente as identidades 
particulares.

31. A inteligência pode ser definida como a capaci-
dade de aprender a partir da experência, usando pro-
cessos metacognitivos para melhorar a aprendizagem 
e a capacidade para adatar-se ao ambiente circundante, 
que pode exigir diferentes adaptações dentro de dife-
rentes contextos sociais e culturais (Stemberg, 2000).

Analise as afirmativas abaixo sobre a inteligência:

1. Está relacionada à capacidade de síntese e de 
análise.

2. Integra abstração e generalização, distin-
guindo conteúdos essenciais de acessórios.

3. Está dissociada da crítica ou testagem de 
hipóteses.

4. É uma função psíquica específica e não uma 
medida do pensamento.

5. Spearman e Thurstone foram importan-
tes referências no estudo da inteligência. 
Enquanto aquele definiu-a como multifatorial, 
este como resultante de um fator geral e uni-
tário, o fator G.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

32. Alguns movimentos corporais se encontram no 
âmbito da psicologia e da psicopatologia. Assim, as 
ações psicomotoras possuem um conteúdo psicoló-
gico e são uma expressão do psiquismo, represen-
tando uma etapa do processo volitivo.

Considerando isso, são alterações quantitativas 
psicomotoras:

a. SQUARE Maneirismos, Perseveração motora e Apraxia.
b. SQUARE Hipocinesia, Interceptação cinética e 

Perseveração motora.
c. SQUARE Flexibilidade cerácea, Maneirismos e 

Estereotipias.
d. SQUARE Hipocinesia, Esteriotipais e maneirismos.
e. Check-square Apraxia, Acinesia e Hipercinesia.
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37. Uma importante recomendação para a técnica de 
grupo é o estabelecimento do enquadre, e a necessi-
dade de preservá-lo.

Acerca do enquadre ou setting, é correto afirmar:

1. É conceituado como a reunião de todos os 
procedimentos que organziam, normatizam e 
possibilitam o funcionamento grupal.

2. O setting não representa uma situação 
meramente passiva, mas um importante 
elemento com funções específicas.

3. Comporta a criação de um novo espaço para 
reexperimentar e ressignificar fortes e antigas 
experiências emocionais.

4. Experimenta uma contínua ameaça de vir a 
ser desvirtuado pelas pressões oriundas de 
cada um e de todos, sob a forma de manobras 
de envolvimento, pela ação de algumas for-
mas transferenciais, demandando a necessi-
dade de ser preservado ao máximo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

38. A sublimação é considerada o mecanismo de 
defesa mais evoluído e característico do indivíduo 
normal.

Além dele, há outros mecanismos de defesa produzi-
dos pelo inconsciente, como:

a. SQUARE Projeção, Repressão, Sintoma e Ato falho.
b. Check-square Cisão, Racionalização, Regressão e Isolamento.
c. SQUARE Formação reativa, Valência, Pulsão e Libido.
d. SQUARE Sonhos, Atos falhos, Parapraxias e Valência 

negativa.
e. SQUARE Transferência, Contratransferência, 

Incorporação e Projeção.

35. As grupoterapias psicanalíticas demandam dos 
coordenadores um conhecimento contemporanea-
mente alargado, em relação à tradicional fórmula cen-
trada no id, ego e superego.

Na prática clínica atual, operam também os conceitos 
de            que corresponde a uma 
parte do superego resultante da introjeção, sem con-
flitos, dos necessários valores normativos e delimita-
dores dos pai;            que implica no 
que o sujeito realmente é em contraposição ao que 
imagina ser, e            herdeiro direto 
do narcisismo que corresponde a uma perfeição de 
valores que o sujeito supõe possuir, porém de fato não 
possui, estabelecendo um conflito.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE instinto • pulsão • consciência
b. SQUARE ideal do ego • ego real • ego auxiliar
c. Check-square ego auxiliar • ego real • ideal do ego
d. SQUARE imaginário • consciência do eu • ego real
e. SQUARE função ego ideal • função espelho •  

função ego real

36. A percepção que cada pessoa tem do seu próprio 
valor e competência, o valor avaliativo do eu, contem-
plando uma dimensão valorativa e julgadora do eu, é 
o que conhecemos por autoestima.

Sobre a autoestima, é correto afirmar:

a. SQUARE Não é produto psicológico à medida que 
demanda dados da realidade para ser positi-
vada ou negativada.

b. SQUARE Tem caráter essencialmente unidimensional, 
isto é, uma entidade unifacetada determinada 
pela idade cronológica.

c. SQUARE Até os cinco anos de idade já está plenamente 
desenvolvida na criança normal o que define a 
sua origem puramente biológica.

d. Check-square Pode ser compreendida em relação às metas 
a que uma pessoa se propõe e a importância 
que dá a determinados conteúdos em relação a 
outros.

e. SQUARE Até os seis anos de idade o rumo é geralmente 
negativo, resultado da confusão entre real e o 
ideal.
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40. Fonte original de energia afetiva que mobiliza o 
organizmo na perseguição de seus objetivos, a Libido 
sofrerá progressivas organizações durante o desenvol-
vimento individual humano.

Sobre essa energia, a Libido, é correto afirmar:

1. Cada nova organização da Libido é apoiada 
numa zona erógena corporal.

2. Pode-se definir cada fase do desenvolvimento 
com uma fantasia básica e uma modalidade 
de objeto desvinculados da zona erógena.

3. Sendo uma energia, a Libido não está voltada 
para a obtenção de prazer.

4. As fases do desenvolvimento também podem 
ser descritas como etapas psicossexuais.

5. As fases do desenvolvimento são oral, anal 
e fálica, sendo que na fase fálica o indivíduo 
já encontra-se em pleno desenvolvimento 
adulto normal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

39. Sociopata e Psicopata são nomes atribuídos a 
indivíduos portadores do Transtorno de Personalidade 
antissocial, cujas características demonstram destruti-
vidade interpessoal e prejuízos sociais.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as 
falsas ( F ) sobre esse transtorno.

( ) A maioria dos problemas é sofrida pelas 
pessoas que vivem em torno do indivíduo 
perturbado.

( ) Os portadores não apresentam sinais tradi-
cionais de comportamento anormal, como 
ansiedade, alucinação ou delírio, o que torna 
o diagnóstico difícil.

( ) Alguns sintomas importantes são verificados 
no humor, como ausência de culpa, e na 
motricidade, como a impulsividade.

( ) Já pode ser verificado e diagnosticado na pré-
-adolescência, antes do dezoito anos de idade.

( ) Comumente é associado à delinquência e 
ao crime; contudo, muitas pessoas com esse 
transtorno não são criminosas.

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

a. SQUARE V • V • F • V • F
b. SQUARE F • V • V • F • F
c. Check-square V • V • V • F • V
d. SQUARE F • V • F • V • F
e. SQUARE V • F • F • F • V
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

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.



Campus Universitário • UFSC 
88040-900 • Florianópolis • SC

Fone/Fax: (48) 3953-1000 
http://www.fepese.org.br


