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• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I
Observe o texto abaixo:

Viva saudável com os livros - DIOGENES
Os livros Diogenes acham-se internacionalmente 

introduzidos na biblioterapia

Posologia
As áreas de aplicação são muitas. Principalmente resfria-
dos, corizas, dores de garganta e rouquidão, mas também 
nervosismo, irritações em geral e dificuldade de concen-
tração. Em geral, os livros Diogenes atuam no processo 
de cura de quase todas as doenças para as quais prescre-
ve-se descanso. Sucessos especiais foram registrados em 
casos de convalescença.
Propriedades
O efeito se faz notar pouco tempo após iniciada a leitura 
e tem grande durabilidade. Livros Diogenes aliviam ra-
pidamente a dor, estimulam a circulação sanguínea e o 
estado geral melhora.
Precauções/riscos
Em geral, os livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura. São 
conhecidos casos isolados nos quais o uso prolongado 
produziu dependência.
Dosagem
Caso não haja outra indicação, sugere-se um livro a cada 
dois ou três dias. Regularidade no uso é o pressuposto 
essencial para a cura. Leitura diagonal ou desistência 
prematura podem interferir no efeito.
Composição
Papel, cola e cores na impressão. Os livros Diogenes são 
ecologicamente produzidos. Neles são usados somente 
papéis fabricados sem cloro e sem ácidos, o que garan-
te alta durabilidade. Também, no caso de qualidade de 
vida, garante-se ótima distração.
LIVROS DIOGENES são menos aborrecidos.

(Fonte: Ulla FIX,1997:100 - tradução: MARCUSCHI, Luiz Antônio. 
Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2008, p.165/166).

QUESTÃO 01
Leia as afirmações abaixo sobre o texto:

I. O texto apresenta intergenericidade de funções e for-
mas de gêneros diversos.
II. A construção formal do texto apresenta um tipo de 
intertextualidade chamada paráfrase.
III. Pode-se afirmar que predomina no texto o domínio 
discursivo da propaganda.
IV. A tipologia textual predominante, no texto em aná-
lise, é  a injunção.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I, II.
B ( ) II, III.
C ( ) III, IV.
D ( ) I, II, IV.

QUESTÃO 02
Observe a colocação pronominal destacada nos se-

guintes fragmentos do texto e coloque V ou F em cada 
segmento:

(   ) 1 - “...doenças para as quais prescreve-se descanso.”
(   ) 2 - “O efeito se faz notar...”
(   ) 3 - “...aconselham-se meios de auxílio à leitura.”
(   ) 4 - “...sugere-se um livro a cada dois ou três dias.”

A sequência correta é:

A ( ) V, F, V, V.
B ( ) V, F, V, F.
C ( ) V, V, F, F.
D ( ) F, F, V, V.

QUESTÃO 03
No processo  comunicativo, os textos apresentam 

determinadas funções e, em cada esfera de utilização da 
língua, elaboram-se determinados gêneros discursivos a 
fim de que se cumpra a finalidade comunicativa. A aná-
lise geral do texto permite a sua classificação como pará-
frase de uma bula de remédio, pois:

A ( ) Baseia-se na defesa de um ponto de vista com pre-
domínio de sequências argumentativas.

B ( ) Relata conhecimentos acadêmicos por meio de se-
quências expositivo-explicativas.

C ( ) Explicita posicionamento sobre um tema polêmi-
co, fazendo uso de sequências descritivas.

D ( ) Volta-se para a divulgação de assunto popular, fa-
zendo uso de sequências apenas narrativas.
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QUESTÃO 04
A correspondência entre o operador discursivo em 

destaque e a descrição de seu funcionamento dentro dos 
parênteses ocorre em:

A ( ) “As áreas de aplicação são muitas. Principalmente 
resfriados, corizas, dores de garganta e rouquidão, 
mas também nervosismo, irritações em geral e 
dificuldade de concentração”. (Associação entre 
elementos diferentes com vistas a uma mesma 
conclusão)

B ( ) “Caso não haja outra indicação, sugere-se um li-
vro a cada dois ou três dias”. (Introdução de con-
clusão a partir de argumentos apresentados poste-
riormente)

C ( ) “Os livros Diogenes são ecologicamente produzi-
dos. Neles são usados somente papéis fabricados 
sem cloro e sem ácidos...” (Apresentação de uma 
explicação contrária ao enunciado anterior)

D ( ) “...os Livros Diogenes são bem tolerados. Para 
miopia, aconselham-se meios de auxílio à leitura”. 
(Apresentação de uma ideia concessiva ao enun-
ciado anterior) 

QUESTÃO 05
O texto em estudo apresenta algumas palavras 

acentuadas. Marque a alternativa cujo acento das pala-
vras abaixo justifica-se pela mesma regra:

A ( ) Áreas, também.
B ( ) Ótima,  saudável.
C ( ) Desistência, dependência.
D ( ) Três, ácidos.

QUESTÃO 06
Observe as palavras em destaque nos seguintes 

fragmentos do texto em estudo:

“Principalmente resfriados, corizas, dores de gar-
ganta...”/ “Para miopia, aconselham-se meios de auxílio 
à leitura.”

Marque a alternativa que apresenta os processos pe-
los quais esses vocábulos foram formados:

A ( ) Prefixal e sufixal.
B ( ) Parassintético e prefixal.
C ( ) Aglutinação e sufixal.
D ( ) Sufixal e regressivo.

TEXTO II
GERA, degenera

Gera
Degenera
Já era
Regenera
Gera

(ANTUNES, Arnaldo; SCANDURRA, Edgard. In: SCAN-
DURRA, Edgard. Benzina. São Paulo: EMI, 1996. Disponível em: 

https://www.arnaldoantunes.com.br. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 07
O trabalho poético do Texto II tem como base uma 

figura de linguagem chamada:

A ( ) Prosopopeia.
B ( ) Metáfora.
C ( ) Paranomásia.
D ( ) Metonímia.

QUESTÃO 08
Considerando o título desse poema e o significado 

das expressões que o compõem, pode-se inferir que o 
tema  dessa composição é:

A ( ) Deterioração.
B ( ) Ciclo de uma nova vida.
C ( ) Envelhecimento.
D ( ) Morte.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Para medir um prédio, um engenheiro mede sua 

sombra, ao mesmo tempo, usa uma estaca de 2 metros 
de altura fincada verticalmente no chão, que projeta uma 
sombra de 35 centímetros. Sabendo que a sombra proje-
tada pelo prédio, no mesmo momento, é de 35 metros, 
qual é a altura do prédio encontrada pelo engenheiro? 

A ( ) 200 metros.
B ( ) 250 metros.
C ( ) 300 metros.
D ( ) 350 metros.

QUESTÃO 12
Um vendedor dá um desconto de 20% sobre uma 

mercadoria para pagamento a vista. Desse modo ele ain-
da obtém um lucro de 20% para o preço pago por ela. 
Qual seria o lucro se o desconto não fosse dado? 

A ( ) 40%.
B ( ) 45%. 
C ( ) 50%.
D ( ) 55%.

QUESTÃO 13
Uma pessoa andando numa planície de um ponto 

A para um ponto B, em linha reta, perfazendo um to-
tal de 1,2 quilômetros, observando um objeto fixo (O), 
percebe que o ângulo BÂO mede sessenta graus e que o 
ângulo  mede quarenta e cinco graus. Qual a menor 
distância do homem ao objetivo quando ele percorre o 
trajeto AB?

 
A ( ) 600(3- (  3)) metros.
B ( ) 500(3- (  3)) metros.
C ( ) 400(3- (  3)) metros.
D ( ) 300(3- (  3))  metros.

QUESTÃO 14
Aumenta-se a aresta de um cubo em duas unida-

des e com isso sua área de superfície total aumenta 216 
metros quadrados. Nessas condições, qual o volume do 
cubo depois de aumentarmos suas arestas? 
 
A ( ) 800 m3.
B ( ) 900 m3.
C ( ) 1.000 m3.
D ( ) 1.100 m3.

TEXTO III

(Disponível em: https://domtotal.com/charge/2423/2018/ 
11/situação-atual-do-brasil. Acesso em: 03 jul. 2022)

QUESTÃO 09
Observe o emprego da vírgula após o vocábulo pai, 

na fala do primeiro interlocutor e antes do vocábulo fi-
lho, na fala do segundo interlocutor. Em ambos os casos, 
a vírgula foi empregada porque separa:

A ( ) O vocativo nos respectivos diálogos.
B ( ) O aposto explicativo.
C ( ) O adjunto adverbial.
D ( ) O predicativo do sujeito.

QUESTÃO 10
Em relação ao plano linguístico (verbo-visual), o 

efeito de humor, na charge, é construído por meio:

A ( ) Da sintonia entre a pergunta do filho e a resposta 
dada pelo pai.

B ( ) Da incongruência entre a pergunta feita pelo filho 
e a resposta dada pelo pai.

C ( ) Da resposta do pai que apresenta uma crítica à 
atual situação do Brasil.

D ( ) Do sincretismo entre a resposta do pai à pergunta 
do filho.
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QUESTÃO 15
Um recipiente cônico, de vértice voltado para bai-

xo, com altura de doze metros, contém 9,42 metros cú-
bicos de água que determina um cone menor com altura 
de 4 metros.  Para preencher totalmente o recipiente com 
água, gastaria quantos metros cúbicos?

 
A ( ) 231,45 metros cúbicos.
B ( ) 235,52 metros cúbicos.
C ( ) 245,32 metros cúbicos.
D ( ) 254,34 metros cúbicos.

QUESTÃO 16
Para medir o raio da terra, um cientista observa 

que, numa determinada cidade, o ângulo formado pelo 
raio solar e uma estaca é de sete graus e meio. No mes-
mo instante, obteve a informação de que, noutra cidade, 
distante da primeira de oitocentos quilômetros, uma es-
taca fincada verticalmente forma um ângulo nulo com 
o raio solar. Nessas condições, podemos observar que o 
raio da terra, calculado usando os dados fornecidos pelo 
cientista, é de:
 
A ( ) 6.351 km.
B ( ) 6.451 km.
C ( ) 6.551 km.
D ( ) 6.651 km.

QUESTÃO 17
 Um teste de inteligência consiste em vinte proble-

mas de matemática. A regra geral para pontuar as notas 
dos participantes é que cada problema acertado contaria 
seis pontos e cada problema errado descontaria três pon-
tos a menos. Nessa prova um candidato recebeu trinta 
pontos. Quantas questões ela errou?
 
A ( ) 10.
B ( ) 12.
C ( ) 14.
D ( ) 16.

QUESTÃO 18
Duas bombas d’água estão abertas e despejam 

água num recipiente. A primeira fornece meio metro cú-
bico de água por minuto e a segunda fornece dois metros 
cúbicos por minuto. Ao fim de cinco minutos quantos 
litros d´água haverá no recipiente?
 
A ( ) 12,5 litros.
B ( ) 125 litros.
C ( ) 1.250 litros.
D ( ) 12.500 litros.

QUESTÃO 19
Considere um número de três algarismos (abc). 

Multiplicando o algarismo das centenas por 2, somando 
3, multiplicando por 5, somando 7, somando o algarismo 
das dezenas, multiplicando por 2, somando 3, multipli-
cando por 5, somando o algarismo das unidades, obtém-
-se qual expressão algébrica?
 
A ( ) abc + 220.
B ( ) abc + 225.
C ( ) abc + 230.
D ( ) abc + 235.

QUESTÃO 20
Duas torneiras despejam água num tanque. A 

primeira torneira enche um tanque em duas horas, en-
quanto a segunda torneira enche o tanque em 3 horas. 
Abrindo as duas torneiras no mesmo instante, que tem-
po demoram para encher o tanque juntas?
 
A ( ) 1 h 08 min.
B ( ) 1 h 12 min.
C ( ) 1 h 16 min
D ( ) 1 h 20 min.
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
De acordo com as disposições da Lei Orgânica do 

Município de Anhanguera, analise as afirmativas a se-
guir e assinale a alternativa correta:

A ( ) São estáveis, após quatro anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. 

B ( ) A iniciativa das leis que disponham sobre autori-
zação para abertura de créditos suplementares ou 
especiais, através do aproveitamento total ou par-
cial das consignações orçamentárias da Câmara é 
da competência exclusiva do Prefeito. 

C ( ) Ao prefeito e ao Vice-Prefeito é permitido desem-
penhar função da administração em empresas 
privadas.

D ( ) São de competência do Município os impostos 
sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, 
por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, ex-
ceto os de garantia, bem como cessão de direitos a 
sua aquisição.

QUESTÃO 22
José Carlos, servidor integrante da Prefeitura do 

Município de Anhanguera, ocupante de cargo efetivo, 
foi demitido após processo administrativo disciplinar. 
Inconformado, José Carlos ajuizou a ação cabível e ob-
teve decisão judicial que, declarando a ilegalidade de sua 
demissão, determinou seu retorno ao serviço público 
municipal. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Anhanguera, trata-se da seguinte for-
ma de provimento de cargo público:

A ( ) Aproveitamento.
B ( ) Reintegração. 
C ( ) Nomeação. 
D ( ) Readaptação. 

QUESTÃO 23
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Nas atividades esportivas, destaca-se a natação, 
praticada no Rio Paranaíba.

B ( ) Entre as atividades econômicas do município, des-
taca-se a cerâmica destinada à construção civil.

C ( ) Originária dos tempos antigos, a indústria da car-
ne de sol, ou charque, constitui importante fonte 
de emprego e renda no município.

D ( ) O Estádio Municipal de Esportes Antonio André 
Marques destina-se, apenas, à prática de futebol 
de salão.

QUESTÃO 24
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicipio, disponibilizado aos candidatos nos sitios oficiais 
do concurso, na internet, está correto:

A ( ) Os símbolos oficiais do município são a bandeira e 
o hino.

B ( ) O muro em formato de coroa, no brasão, repre-
senta o poder do Rei de Portugal sobre as  minas 
da região.

C ( ) A bandeira do município contém 3 listras amare-
las e três listras verdes, que representam as matas 
e o ouro, a grande  riqueza da região, responsável 
pelo surgimento do povoado. 

D ( ) O hino de Anhanguera tem a elaboração transpo-
sição musical/harmonia de Guilherme C.L.V. Al-
ves

QUESTÃO 25
De acordo com o material informativo sobre o mu-

nicípio, disponibilizado aos candidatos nos sítios oficiais 
do concurso, na internet, a estrada de ferro teve um pa-
pel muito importante para o desenvolvimento do muni-
cípio. Sobre isso, está correto:

A ( ) A Estação Anhanguera, localizada no povoado 
Amanhece, deu início ao povoamento, nas terras 
do coronel Onofre. 

B ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 53, 
em Minas, às margens do Rio Paranaíba.

C ( ) O povoamento tornou-se distrito de Catalão, em 
1948. 

D ( ) A Estação Anhanguera localizava-se no km 54, 
em Goiás, às margens do Ribeirão Pirapitinga.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
O processo psicodiagnóstico é um processo cien-

tífico e, como tal, parte de perguntas específicas, cujas 
respostas prováveis se estruturam na forma de hipóteses 
que serão confirmadas ou não pelos passos seguintes do 
processo. O processo de psicodiagnóstico apresenta qua-
tro finalidades. São elas:

A ( ) Investigação, diagnóstico, prognóstico.
B ( ) Investigação diagnóstica, avaliação do tratamen-

to, meio de comunicação, investigação.
C ( ) Diagnóstico, avaliação do tratamento, prognósti-

co.
D ( ) Avaliação do tratamento, diagnóstico, investiga-

ção, pesquisa.

QUESTÃO 27
Transtorno e Distúrbio são palavras usadas como 

sinônimos na CID-10. Conforme o DSM-5, o Transtorno 
Específico da Aprendizagem (TEAp) é um transtorno do 
neurodesenvolvimento que se caracteriza por dificulda-
des na aprendizagem e do uso de habilidades acadêmi-
cas. Para que caracterize a presença de TEAp é necessá-
rio que haja a presença de pelo menos um dos seguintes 
sintomas: 

I. Ter dificuldade matemática com o senso numérico, a 
memorização dos fatos aritméticos ou os cálculos.
II. Ler palavras incorretamente ou sem fluência suficien-
te.
III. Ter dificuldades na compreensão da leitura.
IV. Ter dificuldades na produção escrita em termos de 
grafia, gramática, pontuação ou organização de ideias.

De acordo com os sintomas acima, é certo afirmar 
que caracterizam a presença de TEAp:

A ( ) I, II, III.
B ( ) I, II, IV. 
C ( ) I, III, IV.
D ( ) II, III, IV.

QUESTÃO 28
O treinamento de pessoal como um sistema com-

posto de três elementos: avaliação de necessidades de 
treinamento, planejamento do treinamento e avaliação 
de treinamento. O cálculo entre as escalas de importân-
cia e o domínio de cada habilidade listada no questioná-
rio para levantar a necessidades de treinamento, permite 
na análise definir

 
A ( ) O índice de discrepância entre o desenvolvimento 

de habilidades e o cargo.
B ( ) O índice de discrepância entre a análise de cargo e 

a tarefa.
C ( ) O índice de dificuldades nas atividades.
D ( ) O índice de prioridade de treinamento. 

QUESTÃO 29
As entrevistas estruturadas e o conhecimento 

sobre o cargo que está sendo preenchido ajudam os en-
trevistadores a focalizar os comportamentos relevantes 
para o cargo. O treinamento do entrevistador pode evi-
tar alguns erros em entrevistas, como:

I. Erros de contraste.
II. Erros de efeito halo.
III. Erros de primeira impressão.
IV. Erros de similaridade.

Os erros mais comuns em entrevistas dentre os 
acima citados são:
 
A ( ) I, II, III.
B ( ) I, II, IV. 
C ( ) I, III, IV.
D ( ) II, III, IV.

QUESTÃO 30
O sofrimento psicológico no trabalho (sinônimo 

de Saúde Mental) tem sido prioritariamente estudado de 
três maneiras diferentes. Ou seja, a história desta área 
selecionou três grandes abordagens para o problema: 
estresse, psicodinâmica do trabalho e epidemiologia do 
trabalho. A psicodinâmica do trabalho:

I. Busca estratégias que permitem ao trabalhador não 
adoecer, mesmo quando submetido a uma organização 
patogênica.
II. Considera o sofrimento inerente ao processo de tra-
balho.
III. Considera o sofrimento patogênico.
IV. Considera que o sofrimento pode ser transformado 
em criatividade.
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De acordo com os autores acima é correto afirmar 
que as afirmativas:

 
A ( ) I, II, III são corretas.
B ( ) I, II, IV são corretas. 
C ( ) I, III, IV são corretas.
D ( ) II, III, IV são corretas.

QUESTÃO 31
Com relação aos critérios da Psicologia do Desen-

volvimento que definem a acesso ao mundo adulto, leia 
as asserções abaixo.

I. O período que compreende o mundo adulto pode va-
riar muito de acordo com as concepções, valores e cultu-
ra, mas, em média, compreende o período cronológico 
dos 18 aos 40 anos.
II. Embora uma pessoa possa adquirir caraterísticas e 
um pleno desenvolvimento físico, gozar da autonomia 
funcional, apresentar um sistema músculo-esquelético 
bem desenvolvido, os traços e as características primá-
rias e secundárias de um satisfatório desenvolvimento 
sexual, ainda assim, essa pessoa pode não apresentar os 
elementos sociais, cognitivos e morais que definem as 
condições para a caracterização da vida adulta.
III. Ainda que a sociedade imponha grandes exigências 
ao adulto, fatores como senso de responsabilidade por 
si e pelos outros, capacidade de tomar decisões e ser in-
dependente moral e financeiramente, de nada importam 
na definição do que vem a ser adulto.

Marque a alternativa correta: 
 

A ( ) As asserções I e II estão corretas.
B ( ) As asserções I e III estão corretas. 
C ( ) As asserções II e III estão corretas.
D ( ) As asserções II e IV estão corretas.

QUESTÃO 32
“Da aurora dos dias ao crepúsculo, um ciclo se 

completa e outro se renova, o fim de uma grande jorna-
da” (Helen Bee, 2016, p. 576). Baseada na citação, leia as 
asserções abaixo:

SE SE CONSIDERA QUE:
I. O período que compreende a citação é o envelheci-
mento, que pode variar de acordo com as concepções, 
valores e cultura, mas que, em média, compreende o pe-
ríodo cronológico que se inicia aos 60 até o final da vida.

PODE-SE DIZER QUE:
II. É preciso diferenciar a senescência da senilidade, em 
que o primeiro está marcado por declínios no funciona-
mento físico, normalmente associados à idade e à matu-
ração orgânica e natural do corpo; mas, diferentemente, 
o segundo, começa em idades diferentes para pessoas 
diferentes de acordo com as condições de vida.
III. As teorias de programação genética sustentam que o 
corpo da pessoa envelhece de acordo com o relógio evo-
lutivo normal, ou seja, determinado pela programação 
genética. Nesse período, sustentam os pesquisadores, 
“ocorre um desligamento de genes específicos”.
IV. Muitas pessoas de meia-idade têm boa condição físi-
ca, cognitiva e emocional, algumas consideram esse pe-
ríodo o melhor de suas vidas. Entretanto, à medida que 
se avançam os anos intermediários, mais observa-se um 
aumento nas individuais.

Marque a questão correta:
 

A ( ) As asserções II, III e IV estão corretas, mas nada se 
relacionam à asserção I.

B ( ) As asserções II, III e IV estão corretas e se relacio-
nam à asserção I.

C ( ) As asserções II e IV estão corretas e se relacionam 
à asserção I.

D ( ) As asserções II e III estão corretas e se relacionam 
à asserção I.

QUESTÃO 33
A violência nas escolas não é assunto recente, en-

tretanto observa-se uma mudança de paradigma na for-
ma de abordar o problema. Sobretudo com o advento da 
Lei 13.663/2018, que obriga as escolas a promoverem a 
cultura da paz e medidas de conscientização, prevenção 
e combate a diversos tipos de violência, como o bullying. 
Em relação a esse problema, leia as asserções abaixo.

I. Pode causar dor e angústia, normalmente executados 
dentro de uma relação desigual de poder, e visam à hu-
milhação a outro. Nesse sentido, pode levar à desmotiva-
ção, introversão e timidez, contribuindo para o fracasso 
escolar.
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II. O bullying, lamentavelmente, pode emergir de práti-
cas banalizadas dentro da escola, às vezes com a parti-
cipação de docentes e funcionários administrativos, em 
que o hábito de apelidar e fazer chacota de colegas já não 
é visto como uma prática reprovável.
III. O fenômeno do assédio escolar é bastante conhecido 
e normal nas escolas, portanto não há nenhuma necessi-
dade de intervenção por parte dos educadores, familia-
res e comunidade. 
IV. O Centro de Referência Especializado em Atenção 
Social tem um importante papel para fomentar o acesso 
a direitos e estimular a reflexão sobre possibilidades de 
construção de novos papéis sociais e culturais da socie-
dade, dessa forma ações comunitárias e palestras podem 
ajudar a orientar, esclarecer e prevenir o problema.

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas. 
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas.
D ( ) As asserções I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 34
Sobre a personalidade humana, leias as asserções 

abaixo.

I. A perspectiva psicodinâmica da personalidade aponta 
que o comportamento anormal emerge a partir de um 
conflito intrapsíquico. Dessa forma o sintoma encerra 
uma formação de compromisso entre a pulsão recalca-
da e as forças repressoras defensivas, assim, ao mesmo 
tempo, articula impulsos, tendências e os mecanismos 
de defesa que se fazem presentes para evitar o conflito e 
a ansiedade.
II. A perspectiva da aprendizagem sugere que o compor-
tamento anormal é aprendido por meio do condiciona-
mento operatório à medida que uma resposta seguida 
por uma gratificação (ou pela evitação de uma punição) 
encerra uma tendência a usar o mesmo padrão de res-
posta.
III. A perspectiva fisiológica sugere que o comportamen-
to anormal se encerra na transmissão de padrões gené-
ticos e sobrecarga do sistema neuro-hormonal, ou seja, 
combina predisposição genética, estresse psicológico e o 
colapso do sistema.
IV. As perspectivas humanista e existencial se combinam 
de tal modo que uma se mistura à outra. Essa teoria não 
considera nenhum comportamento anormal, pois todo 
comportamento é expressão singular de uma pessoa em 
relação à outra, sempre em uma díade que encerra aspec-
tos econômicos, afetivos ou relações de poder.

Marque a alternativa correta:
 

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções II, III e IV estão corretas. 
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas.
D ( ) As asserções I, II e IV estão corretas

QUESTÃO 35
Suicídio é um “ato de pôr termo à própria vida, que 

foi deliberadamente iniciado e preparado, com o prévio 
conhecimento do seu resultado final através do qual o 
indivíduo pensou fazer o que desejava” (OMS, 1984). A 
partir dessa perspectiva, leia as asserções abaixo.

I. De acordo com a Psicopatologia, a depressão desempe-
nha um papel muito importante nos suicídios. Acredita-
-se que a taxa de depressão em pessoas que cometeram 
suicídios pode superar 80% dos casos. Entretanto, essa 
taxa poderia ser ainda maior se uma parcela das pessoas 
severamente deprimidas dispusesse de energia para co-
meter o suicídio.
II. Embora o suicídio represente um grave problema de 
saúde pública, em função dos riscos na condução e na 
abordagem do problema, o trabalho deve estar centrado 
na vigilância e hospitalização imediata dos casos suspei-
tos.
III. O suicídio é um fenômeno complexo e multifaceta-
do, podendo haver uma combinação de diversos fatores 
como doenças mentais e físicas, abuso de substâncias 
como álcool e drogas, histórico familiar de violência e 
de suicídio, separação de um(a) parceiro(a), desemprego, 
podendo ou não ser seguido de um diagnóstico psiquiá-
trico.
IV. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio 
pode ser prevenido desde que haja informação, rede de 
proteção e investimentos na prevenção. Dessa forma o 
CRAS tem um importante papel em trabalhar parcerias 
na formação de uma rede municipal, intersetorial e mul-
tidisciplinar, para construir diálogos e intervenções lo-
cais que possam identificar, prevenir e reduzir os danos, 
possibilitando um atendimento/acolhimento “integral” 
à população em geral.

Marque a alternativa correta:
 

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções II, III e IV estão corretas. 
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas.
D ( ) As asserções I, II e IV estão corretas
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QUESTÃO 36
A Resolução n. 6/2019, do Conselho Federal de 

Psicologia, faz parte de um conjunto de resoluções que 
norteam a prática profissional dos psicólogos. Sobre o 
caráter e a forma de documentos produzidos pelos psi-
cólogos, como resultado dessa prática, analise as afirma-
ções a seguir. 

I. Declaração é  um documento escrito que tem por fina-
lidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações 
sobre a prestação de serviço realizado ou em realização, 
devendo conter a informação sobre data e horário de 
comparecimento, do atendimento realizado e dos sinto-
mas, situações ou estado psicológico da pessoa atendida.
II. O atestado psicólogo é um documento que certifica, 
com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma 
determinada situação, estado ou funcionamento psico-
lógico, podendo ter a finalidade de afirmar as condições 
psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, para 
jultificar faltas ou impedimentos e outras finalidades.
III. O relatório psicológico é um documento caracteri-
zado pela exposição escrita, descritiva e circunstancia-
da, que considera os condicionantes históricos e sociais 
da pessoa, grupo ou instituição atendida, e que visa 
comunicar a atuação profissional da(o) psicóloga(o) em 
diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomen-
dações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à 
situação descrita no documento, não tendo como finali-
dade produzir diagnóstico psicológico. 
IV. O laudo psicológico é o resultado de um processo de 
avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar deci-
sões relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda, 
devendo apresentar os procedimentos e as conclusões 
gerados pelo processo de avaliacão psicológica, limitar-
-se às informações necessárias e relacionadas à demanda 
e relatar o encaminhamento, as intervencões, o diagnós-
tico, o prognóstico, a hipótese diagnóstica, a evolucão do 
caso, orientacão e/ou sugestão de projeto terapêutico. 

Tendo em vista as afirmativas acima, assinale a al-
ternativa que contém os itens corretos.

 
A ( ) I, III e IV. 
B ( ) II, III e IV. 
C ( ) III e IV. 
D ( ) I, II, III e IV. 

QUESTÃO 37
Muitos pais buscam ajuda profissional de psicó-

logos quando enfrentam dificuldades na criação dos fi-
lhos, geralmente, apresentando queixas relacionados a 
comportamentos inadequados das crianças.

De acordo com a fundamentação teórica da Aná-
lise do Comportamento ou Terapia Comportamental, 
como é mais conhecida, analise as afirmações a seguir. 

I. Um método eficaz para reduzir um comportamento 
inadequado é reforçar um comportamento alternativo, 
que é construtivo e incompatível com aquele que se de-
seja modificar.
II. Skinner sempre foi um defensor da punição com um 
método eficaz de extinguir comportamentos inadequa-
dos, desde que esta ocorresse por meio da apresentação 
do estimulo aversivo imediatamente após a ocorrência 
do comportamento que se deseja extinguir. 
III. Um comportamento inadequado de uma criança 
pode ser reforçado pela atenção social que o sucede e, 
assim, é possível reduzir a ocorrência desse comporta-
mento retirando-se a criança do ambiente imediatamen-
te após apresentar esse comportamento. 
IV. Um comportamento inadequado pode ser reduzido 
ou extinto por meio de um esquema de reforçamento 
por tempo fixo como, por exemplo, reforçar as crianças 
a cada intervalo de tempo estabelecido que ficaram sem 
brigar.

Marque a alternativa correta:
 

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas. 
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas.
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas. 
D ( ) As asserções I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 38
No século XX os psicólogos tentaram desenvolver 

uma teoria da motivação, tendo surgido diferentes pro-
postas a partir de diferentes correntes teóricas. 

Considerando a motivação como as forças que 
agem sobre ou dentro de um organismo para iniciar e 
manter comportamentos, analise as afirmações a seguir.

I. As teorias do impulso afirmam que o comportamento 
é motivado pelo desejo de reduzir a tensão  interna cau-
sada por necessidades biológicas, como forme ou sede, 
que levam as pessoas a se comportarem de maneira a re-
duzir esse impulso e, quando um comportamento reduz 
com sucesso, esse impulso tenderá a repetir-se quando 
surgir o mesmo estado de necessidade.
II. As teorias do incentivo propõem que o comportamen-
to é motivado pela atração de objetivos externos como 
recompensas, tendo com base os princípios da aprendi-
zagem, do campo do behaviorismo e do cognitivismo. 
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III. A mais conhecida das teorias da motivação foi pro-
posta por Maslow, para quem as pessoas eram motivadas 
a satisfazer suas necessidades em cada nível de uma hie-
rarquia, antes de seguirem para o nível seguinte, sendo 
o mais alto o da autoestima, prestigio e sensação de con-
quista.
IV. Segundo Maslow, as pessoas autorrealizadas carac-
terizam-se pelo uso e a exploração total de seus talen-
tos, capacidades e potenciais, têm percepção precisa de si 
próprias, dos outros e da realidade externa, aceitando a 
si mesma e aos outros como eles são. 

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas. 
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas.
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas. 
D ( ) As asserções I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 39
Observe os itens abaixo sobre as principais abor-

dagens acerca de Personalidade. 

1. Influência de processos psicológicos inconscientes; 
importância dos instintos sexuais e agressivos; efeitos 
permanentes das experiências na infância.
2. O inconsciente coletivo, arquétipos e harmonia psico-
lógica.
3. Dimensoes básicas da personalidade; extroversão; 
neuroticismo e psicoticismo.
4. Importancia do relacionamento entre pais e filhos, de-
fesa da ansiedade básica, inveja do útero.

Marque a alternativa que contém a sequência cor-
reta entre os conceitos e seus autores. 

A ( ) 1-S. Freud; 2-A. Adler; 3-K. Horney; 4-C. Jung. 
B ( ) 1-C. Jung; 2-Freud; 3- H. Eysenck; 4-C. Rogers.
C ( ) 3-S. Freud; C. Jung; 3-H. Eysenck; 4-K. Horney.
D ( ) 4-S. Freud; 2-R. Cattel; 3-K. Horney; 4-C. Jung.

QUESTÃO 40
Atualmente, a psicopatologia tem sido populari-

zada com a veiculação de notícias sobre crimes que cho-
cam a população pela violência com que são cometidos 
e com a exposição midiática de criminosos aos quais 
se atribui alguma doença mental, perturbação da saú-
de mental ou transtorno de personalidade, geralmente, 
como estratégia da defesa. 

Sobre esse tópico, analise as afirmações a seguir. 

I. Lázaro Barbosa tornou-se conhecido por uma sé-
rie de crimes cometidos no DF e GO, em 2021, sendo 
que, em 2013, foi submetido a avaliação uma psicológica 
cujo laudo aponta, em seu histórico de vida, eventos que 
prejudicaram seu desenvolvimento psicossocial, como 
agressão familiar, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
falecimento familiar, abandono das atividades escolares, 
trabalho e situação financeira precária, o que permite 
concluir que apresentava Transtorno de Personalidade 
Esquizóide.
II. Adélio Bispo de Oliveira tornou-se conhecido após 
tentar matar o então candidato à Presidência Jair Bolso-
naro, em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Minas 
Gerais. Tendo os advogados de defesa alegado insanida-
de mental e sendo submetido a uma perícia psiquiátrica, 
foi considerado inimputável por apresentar doença men-
tal, no caso, Transtorno Delirante Permanente, do tipo 
Paranóide, caracterizado por sentimentos de grandiosi-
dade, de caráter religioso messiânico. 
III. Carlos Eduardo ficou conhecido por ter assassinado 
um cartunista e seu filho, em um sítio em São Paulo, em 
2010, onde frequentava rituais com o uso do chá de Santo 
Daime, após apresentar-se em surto psicótico e armado, 
sendo que a perícia forense realizada posteriormente o 
diagnosticou como esquizofrênico, doença mental cau-
sada pelo uso de substâncias alucinógenas.  
IV. A ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann, do 
programa Hoje em Dia, da TV Record, sofreu um aten-
tado em Belo Horizonte, em maio de 2016, sendo que o 
autor, morto durante a ocorrência, era um fã da apresen-
tadora. Foram encontradas várias publicações nas suas 
redes sociais que indicavam estar o mesmo convencido 
de haver uma ligação romântica entre os dois hospedan-
do-se no mesmo hotel, o autor apresentava indicadores 
de Transtorno Delirante Eretomaníaco.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I, apenas, é correta. 
B ( ) I e IV, apenas, são corretas.
C ( ) II e III, apenas, são corretas.
D ( ) IV, apenas, é correta.
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