
 
 
 

 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
Código: 522  

 
PPSSIICCÓÓLLOOGGOO  

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

Disciplinas N° questões Peso 
Português 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

18 
07 
25 

27,00 
07,00 
66,00 

Total de questões                                                                                                           50 
 

 
 
 

Instruções: 
 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 
rasuras e apenas uma ÚNICA opção poderá ser assinalada. Não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. 

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

 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova, as demais ficam em branco. 

 O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao fiscal da sala juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, o CADERNO 
DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

 É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. NÃO 
RASURE! 

 Informações sobre o concurso acesse www.objetivas.com.br. 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível, nos locais indicados: 
 

Nome do(a) Candidato(a)                      Nº de inscrição 

                        
 

 
Direitos Autorais Reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
 

As Gorduras da Felicidade e as da Depressão 
 

 Esqueça aquela história de afogar as mágoas 
devorando um sorvete ou um pastel. A tática piora a 
situação e, agora, isso está provado cientificamente, não 
só porque engorda, mas porque abala a autoestima. "Os 
ácidos graxos trans, presentes nessas comidas, 
aumentam em até 50% o risco de depressão", revela a 
epidemiologista Almudena Villegas, da Universidade Las 
Palmas, na Espanha, que pesquisa a substância há anos 
e acaba de divulgar seu último trabalho. "Quanto maior a 
quantidade ingerida, maior o risco de ficar deprimido", diz. 
 A lista de alimentos na corda bamba inclui 
industrializados como biscoitos, sorvetes, margarinas, 
salgadinhos e frituras. Eles recebem altas doses de 
gordura trans para se tornarem crocantes. Uma vez dentro 
do corpo, aumentam o colesterol ruim e fazem um mal 
danado ao coração - além de prejudicarem os 
mecanismos cerebrais envolvidos no controle do humor. 
As gorduras saturadas, da carne vermelha, também foram 
enquadradas. Assim como as trans, elas têm um elo 
estreito com a depressão. E, de novo, quanto mais são 
consumidas, pior. 
 Felizmente, há outros ácidos graxos que 
combatem os efeitos nefastos da tristeza patológica. Os 
insaturados, do azeite de oliva e do abacate, têm esse 
papel. "O consumo de 20 gramas ______ do óleo de oliva 
foi associado a uma probabilidade até 30% menor de 
ocorrência do problema", afirma Almudena. "Isso ocorre 
porque suas gorduras facilitam a passagem de 
informações entre os neurônios. Assim, evitam falhas que 
poderiam desencadear o transtorno", explica o psiquiatra 
Sérgio Klepacz, do Hospital Samaritano de São Paulo. "Já 
as trans dificultam a comunicação entre as células 
nervosas porque envolvem a membrana do neurônio e 
tornam-no menos _____." E, se o fluxo de mensagens ali 
míngua, é quase certo que a depressão vá se instalar. (...) 
 

<http://saude.abril.com.br/edicoes/0335/nutricao/gorduras-felicidade-depressao-
622946.shtml> - adaptação 

 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas do texto por ordem de aparecimento: 
 

a) diários - fluido  
b) diários - fluído 
c) diárias - fluido 
d) diárias - fluído 
 

 

2) Assinalar a alternativa CORRETA quanto ao texto: 
 

a) Uma pesquisa constatou que os ácidos graxos 
amenizam a depressão. 

b) A gordura trans é um grande recurso para os 
depressivos sentirem-se melhor. 

c) A gordura das carnes vermelhas ajuda a diminuir o 
colesterol. 

d) Os ácidos graxos não-saturados são grandes aliados 
no combate à depressão. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) O texto começa com a forma verbal “esqueça”. Em que 
pessoa gramatical o autor está se dirigindo ao leitor? 
 
a) Tu. 
b) Você. 
c) Nós. 
d) Vós. 
 
 
4) “Esqueça aquela história de afogar as mágoas 
devorando um sorvete ou um pastel.” 
 
A expressão idiomática destacada significa: 
 
a) Aumentar as mágoas. 
b) Esquecer as mágoas. 
c) Dividir as mágoas. 
d) Multiplicar as mágoas. 
 
 
5) “... a epidemiologista Almudena Villegas, da 
Universidade Las Palmas, na Espanha, que pesquisa a 
substância há anos e acaba de divulgar seu último 
trabalho.” 
 
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
alteração de significado e de correção, por: 
 
a) Faria anos. 
b) Fará anos. 
c) Fazem anos. 
d) Faz anos. 
 
 
6) “A lista de alimentos na corda bamba inclui 
industrializados...” 
 
No fragmento acima, o autor valeu-se de um tipo de 
linguagem ao mencionar a expressão “na corda bamba”. 
Essa linguagem é denominada de: 
 
a) Denotativa. 
b) Figurada. 
c) Poética. 
d) Vulgar. 
 
 
7) “Felizmente, há outros ácidos graxos que combatem os 
efeitos nefastos da tristeza patológica.” 
 
Assinalar a alternativa em que o verbo “haver” foi usado 
com o mesmo significado que o do fragmento: 
 
a) Há anos que não me alimento bem. 
b) Havia pessoas gravemente feridas no hospital. 
c) Ele há de corrigir os erros que cometeu. 
d) Havíamos estado muito ocupados na emergência. 
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8) “E, se o fluxo de mensagens ali míngua, é quase certo 
que a depressão sem fim vá se instalar...” 
 
O verbo “minguar” encontra seu sinônimo na alternativa: 
 
a) Decrescer. 
b) Aumentar. 
c) Dissipar-se. 
d) Dividir-se. 
 
 
9) “Eles recebem altas doses de gordura trans para se 
tornarem crocantes.” 
 
A sentença sublinhada indica a _____ da oração anterior. 
 
a) Finalidade. 
b) Causa. 
c) Consequência. 
d) Oposição. 
 
 
10) "Isso ocorre porque suas gorduras facilitam a 
passagem de informações entre os neurônios.” 
 
O vocábulo sublinhado pode ser substituído, sem 
alteração semântica, por: 
 
a) Ainda que. 
b) Embora. 
c) Uma vez que. 
d) Quando. 
 
 
11) “Os insaturados, do azeite de oliva e do abacate, têm 
esse papel.” 
 
Se a sentença acima fosse passada para o singular, ter-
se-ia a forma verbal: 
 
a) Tém. 
b) Tem. 
c) Teem. 
d) Têm. 
 
 
12) Assinalar a alternativa em que todas as palavras estão 
CORRETAMENTE grafadas: 
 
a) Ansiozo - esperteza. 
b) Excessão - bandeija. 
c) Privilégio - espontâneo. 
d) Beneficiente - hediondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à 
pontuação: 
 
a) A herança genética não é o que mais importa para 

determinar o risco de ter câncer de mama. Os maus 
hábitos, são os grandes responsáveis pela maioria dos 
tumores mamários. 

b) Quando o câncer, é recorrente na família, está mais do 
que justificada a angústia de rastreá-lo com rigor e 
frequência, a fim de se resguardar de um perigo 
iminente. 

c) Já que o destino das glândulas depende, 
principalmente, dos hábitos de todo dia, cientistas 
mundo afora se esforçam para desvendar quais deles 
induzem e quais dificultam a eclosão da enfermidade. 

d) Se fosse necessário, apontar um culpado pelos 
tumores de mama, certamente a dupla de hormônios 
femininos estrogênio e progesterona, estaria no banco 
dos réus. 

 
 
14) Assinalar a alternativa em que o acento indicativo de 
crase está CORRETAMENTE utilizado: 
 
a) Saí após às 17 horas. 
b) Irei à Itália nas férias. 
c) Fiquei cara à cara com o paciente. 
d) Comi um excelente bife à cavalo. 
 
 
15) Assinalar o par de palavras que só existe no plural: 
 
a) Algemas - florais. 
b) Pêsames - óculos. 
c) Bodas - nervos. 
d) Parabéns - ópticos. 
 
 
16) Assinalar a alternativa em que as formas verbais estão 
CORRETAMENTE empregadas: 
 
a) Quando o sol se pôr, irei para a casa. 
b) Se tu manteres este negócio de forma organizada, só 

terá sucesso. 
c) Tu atendestes o paciente com febre? 
d) Se eu reouver o dinheiro, pagarei minhas dívidas. 
 
 
17) Assinalar o par de palavras CORRETAMENTE 
acentuado: 
 
a) Ínterim - porém. 
b) Púdico - baurú. 
c) Gratuíto - flúor. 
d) Rápidamente - dôr. 
 
 
18) Assinalar a alternativa em que a correlação entre as 
formas verbais no singular e no plural esteja CORRETA: 
 
a) Ele tém - Eles têm. 
b) Ele intervém - eles intervêm. 
c) Ele vem - eles veem. 
d) Ele dê - eles dêm. 
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INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, menus, submenus, 
barras, ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão, conforme exposto anteriormente. 
 
 
19) Na Barra de Inicialização rápida e na Barra de tarefas 
do Windows XP são mostrados, respectivamente: 
 
a) Atalhos de aplicativos e pastas; ícones dos aplicativos 

em execução. 
b) Ícone de som; menu Iniciar. 
c) Ícones dos aplicativos em execução; relógio. 
d) Links; ícones de notificações ativas. 
 
 
20) Considerando o sistema operacional Windows XP, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - As Atualizações automáticas são fornecidas pela 

Microsoft e incluem atualizações importantes, como as 
de segurança. Quando as atualizações automáticas 
estão ativadas, o Windows pode baixá-las 
automaticamente e instalá-las. O download das 
atualizações pode ser feito em segundo plano quando o 
usuário estiver on-line. 

II - O ícone de segurança  indica que o computador não 
está usando as configurações de segurança 
recomendadas e, por isso, pode estar em perigo. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 
 
21) Considerar a seguinte formatação a ser aplicada em 
um texto editado no Word 2003: 
 

 
 
Esse tipo de recuo especial recua: 
 
a) Todas as linhas de um parágrafo. 
b) Todas as linhas de um parágrafo, exceto a primeira. 
c) Apenas a primeira linha de um parágrafo. 
d) Todas as linhas de um parágrafo, exceto a última. 
 
 
 
 

22) Considerar a figura abaixo, referente a uma planilha 
do Excel 2003: 
 

 
 
Supondo que o usuário clique e arraste a alça de 
preenchimento da célula A4 para a célula B4, qual será o 
valor exibido na célula B4? 
 
a) 5 
b) 14 
c) 13 
d) 15 
 
 
23) Considerando o Internet Explorer 8, a navegação com 
guias: 
 
a) Funciona como um gerenciador de downloads. 
b) Unifica todos os sites abertos em um único botão na 

Barra de tarefas do Windows. 
c) Permite que o usuário controle vários sites a partir de 

uma única janela do navegador. 
d) Divide a janela visualizada em pequenas janelas para 

mostrar todos os sites abertos. 
 
 
24) Considerando o Internet Explorer 8, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Internet Explorer utiliza complementos como o Adobe 

Reader para exibir alguns arquivos no navegador. 
b) Não é possível baixar mais de um arquivo por vez. 
c) Com a navegação com guias, todos os sites são 

abertos em uma nova janela e são mostrados na Barra 
de tarefas em um único botão. 

d) Arquivos em formato DOC e PDF são visualizados 
sempre como páginas da web, ou seja, em arquivos 
HTML. 

 
 
25) A respeito do correio eletrônico, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Ao enviar um e-mail, é possível adicionar, no máximo, 

três endereços: um na caixa Para, outro na caixa Cc e 
outro na caixa Cco. 

b) Por padrão, o Microsoft Outlook tenta automaticamente 
salvar qualquer e-mail criado, mas não enviado. 

c) O termo spam é utilizado para designar vírus enviados 
pelo correio eletrônico. 

d) Uma mensagem eletrônica enviada pelo correio 
eletrônico pode conter, no máximo, um arquivo anexo. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Conhecimentos Gerais 

 
26) O modo de produção capitalista, ao mesmo tempo em 
que institui o trabalhador assalariado e o patronato, também 
produz o fenômeno do pauperismo, responsável pelo(a): 
 
a) Usufruto comum dos produtos do trabalho. 
b) Resolução da questão social. 
c) Diminuição da pobreza.  
d) Surgimento da pobreza como questão social. 
 
 
27) Sobre o desenvolvimento sustentável, analisar a 
sentença abaixo: 
 
As dimensões apontadas pelo conceito de 
desenvolvimento sustentável contemplam cálculo 
econômico, aspecto biofísico e componente sociopolítico, 
como referenciais para a interpretação do mundo e para 
possibilitar interferências na lógica predatória prevalecente 
(1ª parte). Em um sentido abrangente, a noção de 
desenvolvimento sustentável reporta-se à necessária 
redefinição das relações entre sociedade humana e 
natureza, e, portanto, a uma mudança substancial do 
próprio processo civilizatório, introduzindo o desafio de 
pensar a passagem da ação para o conceito (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

Legislação e Conhecimentos Específicos 
 
28) De acordo com a Constituição Federal, com relação à 
assistência social, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A assistência social deve garantir um salário mínimo de 

benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 
à própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família, conforme dispuser a lei. 

b) As ações governamentais na área da assistência social 
têm como diretriz a centralização político-administrativa, 
cabendo a coordenação, as normas gerais e a 
execução dos respectivos programas à esfera federal. 

c) É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular 
ao programa de apoio à inclusão e promoção social até 
vinte por cento de sua receita tributária líquida, 
podendo também aplicar esses recursos no pagamento 
de despesas com pessoal e encargos sociais. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29) Em conformidade com a Lei Orgânica deste Município, 
ao servidor em exercício de mandato eletivo investido no 
mandato de Vereador: 
 

a) Não havendo compatibilidade de horários, será afastado 
do cargo e perceberá as vantagens decorrentes do 
cargo e do mandato. 

b) Será obrigatoriamente afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

c) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

d) Será afastado do cargo e seu tempo de serviço será 
contado apenas para efeito de promoção por 
merecimento. 

 

Em conformidade com a Lei Municipal nº 625/11, 
responder às questões nº 30 e nº 31. 

 

30) Verificada em processo disciplinar a acumulação 
proibida de cargos, mas provada a sua boa-fé, o servidor 
será: 
 

a) Demitido de um dos cargos, dando a ele o prazo de dez 
dias para apresentar opção por um deles. 

b) Demitido de ambos os cargos, sendo obrigado a 
restituir o que tiver percebido indevidamente. 

c) Demitido de um dos cargos, devendo permanecer no 
cargo cujo tempo de serviço seja maior e devendo 
restituir o que tiver recebido indevidamente. 

d) Exonerado do cargo que ocupava há mais tempo, 
dando a ele o prazo de vinte dias para ressarcir o que 
tiver recebido indevidamente. 

 
 

31) O prazo para o servidor entrar em exercício é de: 
 

a) Quinze dias, contados da data da nomeação. 
b) Dois dias, contados da data da convocação. 
c) Até dez dias, contados da data da aprovação no 

concurso. 
d) Até cinco dias, contados da data da posse. 
 

Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
responder às questões nº 32 e nº 33. 

 

32) A articulação das políticas e dos programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as 
seguintes atividades, EXCETO: 
 

a) Alimentação e nutrição. 
b) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. 
c) Recursos humanos. 
d) Condições de moradia do trabalhador. 
 
 

33) Analisar os itens abaixo: 
 

I - O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

II - Será permitida a destinação de subvenções e auxílios 
a instituições prestadoras de serviços de saúde com 
finalidade lucrativa. 

 

a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, 
responder às questões nº 34 e nº 35. 

 
 
34) Assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É assegurado à gestante o atendimento médico a partir 

do terceiro mês de gestação. 
b) A gestante será encaminhada aos níveis de 

atendimento de acordo com o período gestacional em 
que se encontrar. 

c) Não é incumbência do poder público propiciar apoio 
alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem. 

d) Incumbe ao poder público proporcionar assistência 
psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-
natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as 
consequências do estado puerperal. 

 
 
35) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É obrigação dos hospitais manter registro das 

atividades desenvolvidas através de prontuários 
individuais pelo prazo de 18 anos. 

(---) É obrigação dos hospitais fornecer declaração de 
nascimento em que constem, necessariamente, as 
intercorrências do parto e do desenvolvimento do 
neonato. 

(---) É obrigação dos hospitais manter neonato e mãe em 
alojamentos distintos, evitando possíveis 
contaminações ao recém-nascido. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 
 
Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 

responder às questões nº 36 e nº 37. 
 
36) Com relação à remuneração do Psicólogo, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o Psicólogo 

levará em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados, independentemente das condições do 
usuário ou beneficiário. 

b) A remuneração do Psicólogo deverá ter um valor fixo, 
independente das características da atividade, o qual 
será comunicado ao usuário ou beneficiário 
imediatamente após o trabalho ser encerrado. 

c) O Psicólogo assegurará a qualidade dos serviços 
oferecidos independentemente do valor acordado. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

37) O Psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional quando: 
 
I - Receber solicitação do profissional responsável pelo 

serviço. 
II - Houver caso de emergência ou risco ao beneficiário, 

ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 
profissional. 

III - Informado expressamente, por qualquer uma das 
partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
38) De acordo com o DSM-IV-TR, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA em 
relação ao Transtorno Autista: 
 
(---) Suas características essenciais são a presença de um 

desenvolvimento acentuadamente anormal ou 
prejudicado na interação social e comunicação e um 
repertório marcantemente restrito de atividades e 
interesses. 

(---) As manifestações desse transtorno variam 
imensamente, dependendo do nível socioeconômico 
do indivíduo. 

(---) Os indivíduos com Transtorno Autista têm padrões 
restritos, repetitivos e estereotipados de 
comportamento, interesses e atividades. 

(---) Quando a fala chega a se desenvolver, o timbre, a 
entonação, a velocidade, o ritmo ou a ênfase podem 
ser anormais (por exemplo: o tom de voz pode ser 
monótono ou elevar-se de modo interrogativo ao final 
de.frases.afirmativas).  
 

a) C - E - C - E. 
b) E - C - C - C. 
c) C - E - C - C. 
d) E - C - E - E. 
 
 
39) De acordo com o DSM-IV-TR, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Os Transtornos Alimentares caracterizam-se por 

severas perturbações no comportamento alimentar.  
b) A Anorexia Nervosa caracteriza-se por uma recusa a 

manter o peso corporal em uma faixa normal mínima.  
c) A Bulimia Nervosa é caracterizada por episódios 

repetidos de compulsões alimentares seguidas de 
comportamentos compensatórios inadequados, tais 
como vômitos autoinduzidos; mau uso de laxantes, 
diuréticos ou outros medicamentos; jejuns ou exercícios 
excessivos.  

d) A perturbação na percepção da forma e do peso 
corporal é uma característica somente da Anorexia 
Nervosa. 
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40) Segundo CORDIOLI, são indicações da terapia de 
apoio de longo prazo: 
 
I - Déficits crônicos de ego, cujo funcionamento fica 

comprometido. 
II - Relações interpessoais pobres. 
III - Pacientes que, em resposta à crise, funcionam abaixo 

da sua capacidade. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
41) Na visão de AGUIAR, as políticas organizacionais que 
se baseiam na proposta do "homem organizacional" 
trazem consequências como: 
 
I - Aumento do nível de criatividade e de inovação dos 

membros da organização. 
II - Uso contínuo de técnicas e estratégias para manter a 

padronização (treinamento, incentivos sociais, 
envolvimento emocional, etc). 

III - Aumento do nível de insatisfação e frustração dos 
membros da organização com efeitos a médio e longo 
prazos sobre as relações homem-trabalho. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
42) “Reinterpretou os instintos como 'fragmentos 
pulsionais', que só recebem significado por meio das 
forças culturais e das práticas de educação das crianças”. 
 
De acordo com HALL, LINDZEY E CAMPBELL, o trecho 
acima é da autoria de: 
 
a) Rollo May. 
b) Karen Horney. 
c) Eric Erikson. 
d) Anna Freud. 
 
 
43) De acordo com SAVÓIA, enquadra-se nos sintomas 
negativos no quadro clínico da esquizofrenia: 
 
a) Embotamento afetivo. 
b) Delírios. 
c) Alucinações. 
d) Discurso desorganizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

44) “Todo conhecimento comporta o risco do erro e da 
ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o problema de 
dupla face do erro e da ilusão. O maior erro seria 
subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria 
subestimar o problema da ilusão. O reconhecimento do 
erro e da ilusão é ainda mais difícil, porque o erro e a 
ilusão não se reconhecem, em absoluto, como tais.” 
 
Segundo MORIN, em relação ao texto acima, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O conhecimento, sob forma de palavra, de ideia, de 

teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por meio 
da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, 
está sujeito ao erro. 

II - A projeção de nossos desejos ou de nossos medos e 
as perturbações mentais trazidas por nossas emoções 
minimizam os riscos de erro. 

III - A afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas 
nunca fortalecê-lo. 

IV - Há estreita relação entre inteligência e afetividade: a 
faculdade de raciocinar pode ser diminuída, ou mesmo 
destruída, pelo déficit de emoção; o enfraquecimento 
da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo 
estar na raiz de comportamentos irracionais. 

V - Está na lógica organizadora de qualquer sistema de 
ideias resistir à informação que não lhe convém ou que 
não pode assimilar. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens I, IV e V. 
d) Todos os itens. 
 
 
45) “Efetuaram-se progressos gigantescos nos 
conhecimentos, no âmbito das especializações 
disciplinares, durante o século XX. Porém, estes 
progressos estão dispersos, desunidos, devido justamente 
à especialização que muitas vezes fragmenta os 
contextos, as globalidades e as complexidades.” 
 
Na visão de MORIN, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Os problemas globais e os problemas fundamentais 

estão presentes nas ciências disciplinares. 
b) As mentes formadas pelas disciplinas perdem suas 

aptidões naturais para contextualizar os saberes, do 
mesmo modo que para integrá-los em seus conjuntos 
naturais. 

c) O enfraquecimento da percepção do global conduz ao 
enfraquecimento da responsabilidade (cada qual tende 
a ser responsável apenas por sua tarefa especializada), 
assim como ao enfraquecimento da solidariedade (cada 
qual não mais sente os vínculos com seus 
concidadãos). 

d) A hiperespecialização impede tanto a percepção do 
global (que ela fragmenta em parcelas), quanto do 
essencial (que ela dissolve). 
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46) Segundo COLL, MARCHESI e PALACIOS, é a 
variável mais importante que prevê os maiores progressos 
na integração educativa em escolas inclusivas: 
 
a) Projeto compartilhado. 
b) Currículo adaptado. 
c) Organização flexível. 
d) Atitudes positivas da comunidade educacional. 
 
 
47) Segundo COLL, MARCHESI e PALACIOS, assinalar a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna 
abaixo: 
 
Estima-se que os alunos com DAs (dificuldades de 
aprendizagem) apresentam uma diferença de maturação 
de ______________ em média, em relação aos colegas 
sem DAs. 
 
a) um a três anos 
b) um a quatro anos 
c) dois a quatro anos 
d) dois a seis anos 
 
 
48) Segundo STRAUB, é uma síndrome multidimensional 
caracterizada por exaustão emocional, despersonalização 
e redução em realizações pessoais: 
 
a) Síndrome da fadiga crônica. 
b) Esgotamento. 
c) Depressão pós-traumática. 
d) Estresse organizacional. 
 
 
49) Segundo Guareschi in JACQUES, em relação à ética 
como uma instância crítica, é CORRETO afirmar que: 
 
I - Existem duas dimensões fundantes, a dimensão crítica 

e propositiva, e a dimensão das relações. 
II - A ética é sempre do dever ser das relações humanas 

em vista de nossa plena realização. 
III - A crítica resgata a dimensão ética de toda ação 

humana. 
IV - Dizer que a ética é relação, ou dizer que ética só se 

pode aplicar às “relações”, é afirmar que só pode-se 
arvorar o predicativo de “ético” a partir de si mesmo. 

V - O pensamento liberal, ao partir da definição de ser 
humano como “indivíduo”, centraliza tudo no “eu”, no 
sujeito da proposição. Perdemos a dimensão relacional, 
e, como consequência, mistificamos o verdadeiro 
sentido da ética. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens I, II, III e V. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 
 
 

50) Segundo Fonseca in JACQUES, em relação à 
Psicologia e os novos paradigmas, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Os novos paradigmas permitem-nos colocar não a dúvida 
sobre a existência ou não da realidade, mas de privilegiar 
a questão de que a realidade não exista com 
independência de nosso acesso a ela. A realidade existe e 
está composta por objetos, mas não porque estes objetos 
sejam intrinsecamente constitutivos da realidade, mas 
porque nossas próprias características os “põem”, por 
assim dizer, na realidade. E é precisamente porque são 
nossas características as que os constituem que não 
podemos crer que, se a realidade depende de nós, então, 
podemos construir a realidade que queiramos (1ª parte). 
Os fenômenos psicológicos não são dados, mas 
construídos através de práticas contingentes, sociais e 
históricas. Isso quer dizer, também, que os fenômenos 
psicológicos estão parcialmente conformados pela 
maneira como os representamos, ou seja, pelos 
conhecimentos que produzimos a seu respeito (2ª parte). 
Como dispositivo autoritário, a Psicologia tende a 
naturalizar a realidade psicológica e social, mascarando o 
papel que desempenham certas práticas humanas na 
construção dessa realidade (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª e 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª e 3ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª e 3ª parte. 
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