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9S08 Psicólogo
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

abril

30

30 de abril

25 questões

13h10 às 16h10

3h de duração*

.
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Língua Nacional

5 questões

3. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) sobre o uso dos pronomes.
(

1. Avalie o uso da crase nas frases que seguem
e julgue o acerto das afirmações colocadas entre
parênteses.
1. A noite estava clara e as pessoas foram a praia
ver a chegada dos pescadores a terra. (Há
nessa frase a ocorrência de duas crases.)
2. Já estavam a poucos metros da casa à qual me
referi para o repouso. (Uso correto da crase.)
3. O caso a que aludi é visível a noite e a olho nu.
(Nessa frase, há a ocorrência de apenas uma
crase.)
4. Não ligo àquilo que me disseste ontem pela
manhã. (Uso correto da crase.)
5. Dirigiu-se a Vossa Senhoria com aspereza
quando foi a Fraiburgo. (Nessa frase, em apenas um caso a crase é obrigatória.)
Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretos apenas os itens 3 e 5.
São corretos apenas os itens 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.

2. Complete a frase abaixo conforme a regência do
verbo:
Posso informar      participantes      ninguém, na reunião com os organizadores, ousou reportar-se     tão delicado assunto.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

os • de que • à
os • que • à
aos • que • a
aos • de que • à
aos • de que • a

(

(

(
(

) Os pronomes do caso reto têm também a
função de objeto nas frases em que se situam.
Assim, está correta a frase: “Vou por ele a par
do assunto”.
) Os pronomes “eu e tu” não podem vir regidos
de preposição. Assim, está correta a frase:
“Nada houve entre mim e ti”.
) As frases: “Empresta o livro para eu ler” e
“Chegou uma ordem para tu viajares” estão
corretas quanto ao emprego dos pronomes
pessoais.
) Em “Quero falar consigo ainda hoje” o uso do
pronome está de acordo com a norma culta.
) As frases “Deixaram o recado conosco” e
“Deixaram o recado com nós mesmos” equivalem-se e ambas estão corretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V•V•V•F•F
F•V•V•F•V
V•F•V•V•F
F•V•F•V•F
V•F•F•V•V

4. Sobre acentuação gráfica, assinale a alternativa
correta.
a. ( X ) A policia local policia apenas dois bairros de
Fraiburgo. (Nessa frase, apenas um acento
gráfico dá sentido ao que está sendo dito).
b. ( ) Tivemos uma ideia e nossa familia , então,
apoia sua decisão. (Nessa frase há três palavras que devem ser acentuadas graficamente)
c. ( ) As palavras: “chapéus, céu, avós e nós” são
acentuadas graficamente por serem palavras
oxítonas com terminação específica.
d. ( ) As palavras: “cutis, orfãos, area, neutrons e
biceps” são proparoxítonas e recebem acento
agudo na penúltima sílaba.
e. ( ) As letras “i” e “u” dos hiatos são acentuadas
graficamente independendo da classificação
da palavra quanto ao número de sílabas.
Assim, as palavras: “saude, tainha, ruim e raizes”
recebem acento gráfico.
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5. Avalie o emprego das formas verbais sublinhadas
nas frases que seguem e verifique a possibilidade de
serem substituídas pela forma verbal colocada entre
parênteses.
1. Se você diz tudo, ele lhe punirá. (infinitivo)
2. Amanhã lhe contamos a real história.
(futuro do presente)
3. Se todos querem, eu aceito o cargo.
(futuro do subjuntivo)
4. Não fora eu, não teria a recompensa.
(imperfeito do indicativo)
5. Se eles notificam, seria pior.
(imperfeito do subjuntivo)

7. Durante muitas décadas foi dependente de subsídios estatais. Hoje, graças ao empreendedorismo, fatores naturais e avanços da pesquisa e tecnologia como
as da Embrapa e da Epagri, o Brasil é um dos cinco
maiores produtores de 36 commodities.
O texto acima está relacionado à (ao):
a.
b.
c.
d.

e. (

Assinale a alternativa que indica todas as frases em
que é possível a substituição.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Assinale a alternativa que indica o prêmio.

5 questões

6. Pelo menos 127 pessoas morreram. A cidade ficou à
mercê de bandidos, saqueadores, assaltantes e gangues
em guerra. (Veja. São Paulo: 15/02/2017, p. 62)
Assinale a alternativa que identifica o local e o episódio a que se refere o texto.
a. ( ) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ataques à
região sul da cidade, liderados pelo PCC.
b. ( X ) Vitória, Espírito Santo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
c. ( ) São Paulo, São Paulo. Paralisação da Polícia
Militar do Estado.
d. ( ) São Luís, Maranhão. Rebelião iniciada no presídio São Luís.
e. ( ) São Paulo, São Paulo. Conflito entre as forças
policiais e moradores da “Cracolândia”.
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Indústria pesqueira de Santa Catarina.
Indústria automobilística.
Agronegócio.
Desenvolvimento industrial da Região
Nordeste.
) Cultivo de ostras e mariscos no litoral
catarinense.

8. O professor capixaba Wemerson da Silva Nogueira
ficou entre os dez finalistas de um prêmio inédito para
o nosso país.

Apenas em 1 e 4.
Apenas em 4 e 5.
Apenas em 1, 2 e 3.
Apenas em 2, 3 e 5.
Apenas em 2, 4 e 5.

Temas de Atualidade

( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Prêmio L’Oréal-Unesco
Prêmio Nobel da Educação
Prêmio da Academia Brasileira de Letras
Prêmio Príncipe de Astúrias
Global Teacher Prize

9. O Estado de Santa Catarina é destaque em muitas
áreas no cenário nacional. Entre elas, a da Educação.
Assinale a alternativa correta a respeito da taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 anos em nosso Estado.
a. ( X ) É uma das mais elevadas do Brasil, superior a
90%.
b. ( ) Apesar de bastante alta, tem tido uma significativa queda nos últimos anos.
c. ( ) Apesar de destacada, em relação à média
nacional, é a mais baixa da Região Sul.
d. ( ) A taxa de alfabetização de jovens, nesta faixa
etária, em Santa Catarina, só é superada pelas
registradas no Maranhão e no Distrito Federal.
e. ( ) Santa Catarina obteve a 10a colocação entre
os Estados brasileiros que, segundo a ONU,
têm as maiores taxas de alfabetização de
jovens de 15 a 24 anos.
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10. O nome de Park Geun-hye esteve presente no
noticiário recente.
Assinale a alternativa que identifica esse nome e o
acontecimento a que está associado.
a. ( ) Ditador da Coreia do Norte. Determinou o
lançamento de mísseis no Mar do Japão.
b. ( ) Governante eleito de Myamar. Acusado de ter
liderado um golpe de Estado.
c. ( ) Rei da Tailândia. Substituiu Bhumibol
Adulyadej, falecido o ano passado.
d. ( X ) Presidente da Coreia do Sul. Afastada por um
processo de Impeachment.
e. ( ) Tio de Kim Jong-un. Assassinado no
Aeroporto de Kuala Lampur, na Malásia.

Noções de Informática

( )
( )
( )
(X)
( )

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Entre 5 e 6 minutos.
Entre 19 e 20 minutos.
Entre 27 e 28 minutos.
Entre 41 e 42 minutos.
Entre 1 hora e uma hora e 1 minutos.

14. O Google é muito conhecido por realizar buscas
em palavras-chave informadas pelo usuário, e é um
mecanismo de grande auxílio na navegação na internet. No entanto, o Google pode também eliminar
certas palavras-chave do resultado de busca, o que é
útil quando se tem resultados em demasia e deseja-se
descartar uma parte.

5 questões

11. As configurações de página do MS Excel 2010
Standard em português, como margens, orientação
e tamanho, podem ser acessadas por padrão através
da guia:
a.
b.
c.
d.
e.

13. Qual o tempo necessário, aproximadamente, para
realizar um download de um arquivo de 2 GB a uma
taxa de transferência fixa de 15 Mbps?

Revisão.
Principal.
Documento.
Layout de Página.
Configurações de Impressão.

12. Com relação à formatação de textos
do MS Word 2016, os botões ilustrados
têm como função, respectivamente:
a. ( ) Alinhar o texto à esquerda e à direita.
b. ( ) Diminuir e aumentar o espaçamento de linha
do parágrafo ou texto selecionado.
c. ( ) Diminuir e aumentar o espaçamento entre
parágrafos.
d. ( ) Definir as margens esquerda e direita do
documento.
e. ( X ) Decrementar e incrementar a endentação do
texto.

Assinale a alternativa que contém o sinal que deve ser
empregado para tal.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

- (sinal de menos)
! (ponto de exclamação)
!= (sinal de diferente de)
<> (sinal de diferente de)
() (colocar as palavras-chave entre parênteses)

15. Os tipos de backup que realizam uma cópia
completa e cópias consequentes somente dos dados
que sofreram modificações desde o último backup; e
cópias consequentes de todos os dados que sofreram
modificações desde o último backup completo são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Diferencial e incremental.
Incremental e sequencial.
Incremental e diferencial.
Sequencial e incremental.
Completo (Full) e incremental.
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Conhecimentos Específicos

10 questões

18. Considere as afirmativas a seguir sobre psicoterapia de grupo:
1. O modelo teórico-metodológico utilizado
pelo psicoterapeuta é responsável pela maior
parte dos resultados alcançados pelo processo psicoterapêutico grupal.
2. A realização concomitante da psicoterapia
individual pode ser benéfica a pacientes de
psicoterapia grupal, à medida que os auxilia
a permanecerem na terapia de grupo e evita
interrupção prematura do tratamento.
3. Os objetivos do processo psicoterapêutico e o
tempo de tratamento são dois critérios essenciais a serem considerados na opção por psicoterapia grupal com grupo aberto ou fechado.
4. Os grupos psicoterapêuticos devem ser heterogêneos em sua composição, uma vez que
é a heterogeneidade dos participantes que
garante a interação e o próprio resultado do
tratamento.
5. A periodicidade ideal dos encontros grupais
na psicoterapia de grupo é quinzenal, uma vez
que seus componentes necessitam tempo para
processar as intercorrências de cada sessão.

16. Apesar de sua importância, frequentemente não
é utilizado pelas organizações. Destarte, é comum o
desperdício de recursos de treinamento, na ausência
desse procedimento ou etapa que poderia ter direcionado o treinamento naquilo que constituem lacunas e/
ou deficiências do desempenho humano no trabalho.
Estamos nos referindo à(ao):
a. ( ) definição de objetivos instrucionais operacionalizáveis em curto prazo.
b. ( ) processo de cadastramento de instrutores
capacitados.
c. ( ) registro das capacitações realizadas pelo
corpo funcional da organização.
d. ( ) realização de avaliação de reação ao final do
treinamento.
e. ( X ) levantamento e/ou avaliação de necessidades
de treinamento.

17. Relativamente às diferentes abordagens da
Psicologia do Desenvolvimento temos as contribuições
de diversos pensadores, dentre os quais Jean Piaget.
Em linhas gerais, esse estudioso compreende que
cada período ou fase do desenvolvimento se caracteriza por:
a. ( ) aquisições desenvolvidas na etapa anterior
vivenciada e que dependem da fase subsequente para se consolidarem.
b. ( ) tentativas do indivíduo de aumentar seu
repertório de habilidades via repetição daquilo
que já foi adquirido, por meio de assimilação.
c. ( ) aprendizagem de novas habilidades por meio
de ensaio e erro, desde que estimuladas pelos
adultos que rodeiam o indivíduo.
d. ( X ) aquilo que o indivíduo consegue fazer de
melhor naquele momento do seu ciclo vital.
e. ( ) aquilo que, ao ser vivenciado, passou a fazer
parte do repertório comportamental do indivíduo, por meio do processo denominado
acomodação.
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

19. No contexto brasileiro, críticas ao modelo hospitalocêntrico, reforma psiquiátrica e valorização crescente
dos serviços de atendimento de complexidade secundária foram elementos decisivos na definição da(s):
a. ( X ) política de saúde mental.
b. ( ) diretrizes para implantação e gerenciamento
do SUS.
c. ( ) normas de gestão dos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS).
d. ( ) responsabilização do setor privado no atendimento de complexidade secundária.
e. ( ) equipes do Programa de Saúde da Família
(PSF).
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20. Sobre avaliação de desempenho, relacione as
colunas 1 e 2 abaixo:

22. Sobre seleção de pessoal e seus procedimentos e
técnicas, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1

Coluna 1 Procedimentos e técnicas

1. Objetivos
2. Métodos
3. Campos de abrangência
Coluna 2
( ) Escolha forçada, incidentes críticos e
comparativo.
( ) Resultados, conhecimento e comportamento.
( ) autodesenvolvimento, fornecimento de
feed-back.
( ) Escalas gráficas, 360 graus.
( ) identificação de novos talentos na
organização.

1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Descrição
(

(

(

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

(

a.
b.
c.
d.
e.

(

( )
( )
(X)
( )
( )

1•2•1•3•3
2•1•3•1•2
2•3•1•2•1
3•1•2•1•2
3•1•2•3•1

21. Um programa de treinamento não estará completo
até que tenha sido avaliado e a sua eficácia determinada
(Spector, 2006).
Essa avaliação requer a definição de critérios de avaliação, que são:
a. ( ) modelos pedagógicos utilizados para otimizar
os resultados do treinamento.
b. ( X ) padrões de comparação para determinar se
um treinamento foi eficaz ou não.
c. ( ) definições prévias acerca dos programas e
projetos estratégicos para o desenvolvimento
dos profissionais da organização.
d. ( ) indicadores escolhidos pela cúpula para
determinar a aplicação dos recursos.
e. ( ) modelos técnicos para definir a periodicidade
avaliativa de um treinamento.

Entrevistas de seleção
Testes situacionais
Processos de seleção
Dinâmicas de grupo

(

) Fundamentam-se na análise comparativa
geral entre as exigências do cargo a ser preenchido e as características do candidato.
) Podem seguir ou não um padrão ou roteiro
prédeterminado, no intuito de levantar fatos e
informações a respeito do candidato.
) Possibilitam avaliar candidatos em determinadas situações práticas do dia a dia no trabalho.
) Permitem avaliar ações e reações dos candidatos frente a um perfil esperado, a partir de
tarefas propostas.
) Objetivam a busca de informações, de maneira
substantiva, e geralmente a partir de contato
face to face entre selecionador e candidato(s).
) Caracterizam-se pela apresentação de situações e/ou tarefas pouco ou não estruturadas
para que se possa observar o desempenho e
as habilidades dos candidatos, bem como sua
interação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•3•4•3•1•2
2•1•3•4•4•1
3•1•2•4•1•4
3•4•3•1•2•4
4•2•1•1•3•3
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23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre avaliações psicológicas com suas
caracterizações e suas definições.
(

(

(

(

(

) A extensão da atividade de avaliação psicológica na prática profissional dos psicólogos não
a nomeia como distinta, ou seja, não é possível
referir-se a uma avaliação e pretender defini-la por sua finalidade, dado que essa atividade
pressupõe a construção de um conhecimento.
) Procedimentos de avaliação psicológica destinados à seleção de profissionais para ocupação de cargos nas empresas, nos concursos
públicos e na obtenção de carteira nacional
de habilitação (CNH) são comumente nomeados de psicodiagnósticos.
) No psicodiagnóstico podem ser utilizadas
técnicas diversas, de modo conjugado ou
independente, uma vez que a pluralidade
de informações é elemento importante no
seu desfecho, como também no prognóstico
decorrente do procedimento aplicado.
) Exames psicológicos na área do trânsito são
comumente denominados de psicotécnicos,
especialmente em razão da associação com
o trabalho dos técnicos que realizavam tais
exames antes da existência oficial da profissão
de psicólogo no Brasil.
) A avaliação de fenômenos e processos psicológicos e a investigação de características
dos padrões comportamentais humanos se
respaldam, fundamentalmente, desde seus
primórdios, no conceito de inconsciente, ou
seja, daquilo que se busca explicitar mediante
a investigação realizada.

24. Sobre a psicanálise, considere o trecho a seguir:
O indivíduo tem, nos primeiros tempos de vida, a função
sexual ligada à sobrevivência, e, portanto, o prazer é
encontrado no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto
é, as excitações sexuais estão localizadas em parte do
corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou
Freud a postular as fases oral, anal, fálica, período de
latência e fase genital. (Bock, Furtado & Teixeira, 1995).
O processo de desenvolvimento humano, sob
essa perspectiva psicanalítica freudiana, recebeu
o nome de:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•F•V•V•F
V•F•F•V•V
F•V•F•V•F
F•V•F•F•V
F•F•V•F•V
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Social.
Corporal.
Orgânico.
Socioafetivo.
Psicossexual.

25. Sobre saúde mental e trabalho, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

d.

e.

) A expressão “clínica do trabalho” expressa a
ideia de que os dilemas vividos pelo trabalhador apenas podem ser compreendidos à luz
da interpretação subjetiva do profissional que
o acompanha.
( ) A publicação da obra “A loucura do trabalho”,
de Le Guillant, na década de 1970, possibilitou
a disseminação mundial dos principais conceitos do campo da saúde mental e trabalho.
( ) A denominada Psicopatologia do Trabalho foi
concebida a partir das ideias de Freud e de
outros expoentes da psicanálise, já que seu
foco investigativo e de intervenção remete à
psicodinâmica do indivíduo e não às condições concretas de trabalho vivenciadas.
( X ) A análise psicodinâmica proposta por Dejours
se desenvolve no nível do concreto e trata,
preferencialmente, do drama vivido, seu conteúdo e seu sentido para aquele que o vive.
( ) Na última década, o campo saúde mental e
trabalho teve avanços significativos, devidos à
regulamentação em lei federal da qualificação
dos processos de adoecimento como relacionados ao trabalho, ou seja, do estabelecimento do denominado nexo causal por parte
dos psicólogos.

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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