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ATUALIDADES 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 1 (Valor: 1) 

Em 2018, algumas doenças que estavam erradicadas retornaram. A crise financeira 
brasileira e, consequentemente, a precariedade com que vivem várias famílias 
contribuíram para o retorno dessas doenças. Assinale a alternativa que aponta duas 
destas doenças. 

A) Caxumba e febre. 

B) Difteria e gripe. 

C) Sarampo e rubéola. 

D) Coqueluche e leucemia. 

 

QUESTÃO 2 (Valor: 1) 

A última década foi de reviravoltas para um país asiático que vem cumprindo um papel de 
protagonismo no crescimento das economias de todo o mundo, sendo o principal parceiro 
comercial em todos os continentes. Nos últimos anos, porém, uma desaceleração na 
produção vem causando temor nas bolsas de valores e em governos do mundo todo. De 
que país estamos falando? 

A) Estados Unidos. 

B) China. 

C) Índia. 

D) Paquistão. 

 

QUESTÃO 3 (Valor: 1) 

A Justiça brasileira, em 2016, tentou várias vezes bloquear o aplicativo de conversas 
WhatsApp. Assinale a alternativa que define o motivo pelo qual a Justiça tentou suspender 
temporariamente o serviço. 

A) A empresa não liberou mensagens que supostamente ajudariam a comprovar os culpados 
de alguns crimes. 

B) A empresa não se responsabilizou pela privacidade dos brasileiros nas últimas décadas. 

C) As mensagens enviadas por milhões de brasileiros foram transformadas em falsas notícias. 

D) O envio e recebimento de mensagens estava ficando muito caro. 

  

QUESTÃO 4 (Valor: 1) 

O projeto que propõe alterações na Previdência Social vem sendo discutido pelo 
Congresso Nacional desde 2017. O pouco avanço nas discussões se dá, principalmente, 
pela proposta que altera a idade mínima para se aposentar, que passaria para 65 anos. No 
entanto, em 2018 o projeto não pode ser votado pelo congresso. Assinale a alternativa que 
aponta o motivo dessa situação. 

A) Aumento de emendas no projeto original. 

B) Mudança na Presidência da República. 

C) Discordância dos partidos políticos quanto à idade mínima. 

D) Intervenção federal no Rio de Janeiro. 
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QUESTÃO 5 (Valor: 1) 

A história recente brasileira vive, desde 2016, um grande período de instabilidade tanto 
política quanto econômica. Dentre os fatos que contribuíram para esta instabilidade está 
a Operação Lava- Jato. Assinale a alternativa que melhor descreve o que evidencia essa 
“operação”. 

A) Investigou somente o sistema de corrupção na Petrobrás que acabou na prisão de mais de 
trinta diretores. 

B) Proibiu que partidos políticos envolvidos em corrupção se coligassem para disputar eleições 
presidenciais. 

C) Denunciou um esquema de pagamentos de propinas bilionárias envolvendo grandes 
empresas e vários partidos políticos. 

D) Aprovou no congresso nacional um projeto com dez medidas a serem tomadas em caso de 
corrupção. 

 

MATEMÁTICA 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 6 (Valor: 1) 

A Unidade de Saúde “Viver Melhor” tem oito enfermeiros e três médicos. Para atender os 
plantões dessa Unidade é necessário formar equipes constituídas de um médico e três 
enfermeiros. Logo, qual o número de equipes diferentes possível poderá ser formado? 

A) 24 

B) 56 

C) 168 

D) 336 

 

QUESTÃO 7 (Valor: 1) 

Um ângulo agudo  com , qual o valor da divisão : 

A)  

B)  

C)  

D)  
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QUESTÃO 8 (Valor: 1) 

Sendo que as medidas dos ângulos internos de um triângulo estejam em progressão 
aritmética, e que a medida do maior ângulo é o quíntuplo da medida do menor. Com essas 
informações a diferença entre a medida do maior ângulo e a soma das medidas dos outros 
dois é: 

A) 20º 

B) 40º 

C) 80º 

D) 90º 

 

QUESTÃO 9 (Valor: 1) 

Levando em conta duas funções tais que  e  Então a 

expressão é igual a: 

A) 3  

B) 1  

C) 0 

D) -3 

 

QUESTÃO 10 (Valor: 1) 

Muitos são os objetos que representam um paralelepípedo. Considere um reservatório 
que apresenta a forma de um paralelepípedo retângulo cuja a base mede 10 m de 
comprimento por 8 m de largura. Devido a um vazamento, 57600 litros de água foram 
desperdiçados, equivalente a 6% da sua capacidade total. Conforme essas condições, a 
altura desse reservatório tem o valor de: 

A) 1,2 m 

B) 2,4 m 

C) 12 m 

D) 120 m 

 

PORTUGUÊS 05 QUESTÕES: 

 

QUESTÃO 11 (Valor: 1) 

A inadequação vocabular pode provocar em um enunciado diferentes problemas de 
linguagem, como redundâncias, ambiguidades e má compreensão da mensagem. As 
frases abaixo apresentam problemas dessa natureza, com exceção de uma, que você 
deverá identificar. 

A) As pessoas que consomem frutas frequentemente são mais sadias. 

B) Júlio disse a seu primo que sua irmã havia chegado. 

C) Num país tropical as mangas são consumidas em todas as dietas. 

D) O Brasil exportou para fora menos trigo nesta década. 
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QUESTÃO 12 (Valor: 1) 

O cuidado com a ortografia é essencial em qualquer texto, seja ele mais ou menos formal. 
Em apenas uma opção todas as palavras estão escritas de acordo com as normas da 
ortografia portuguesa. Identifique-a. 

A) Catequese, melancia, minissaia, êxodo. 

B) Crisântemo, catequisar, gratuíto, ônibus. 

C) Suicídio, microônibus, espírito, cansasso. 

D) Eletrônico, peixe, couve, espontâneo. 

 

QUESTÃO 13 (Valor: 1) 

Ao escrevermos textos mais formais como os da esfera do trabalho, devemos considerar 
a necessidade de uso correto da norma padrão. É comum encontrarmos erros 
principalmente de concordância nesses textos. Há uma alternativa abaixo que apresenta 
um erro bem comum de concordância verbal. Assinale-a. 

A) Há bastantes pessoas esperando seu pronunciamento. 

B) As certidões negativas estão em anexo ao documento. 

C) Não havia três cópias da ata conforme foi solicitado. 

D) Fazem alguns dias que este documento foi enviado. 

 

QUESTÃO 14 (Valor: 1) 

Leia o poema abaixo, de Oswald de Andrade, um dos maiores escritores do Modernismo 
brasileiro.  

Pronominais 
 
Dê-me um cigarro 
 

Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
 

E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
 

Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias 
 

Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro 
 
A partir da leitura e interpretação, assinale a opção que traz uma informação correta 
acerca do poema. 

A) De acordo com o texto, o uso dos pronomes no Brasil possui mais correção na fala do “bom 
negro e o bom branco”. 

B) A leitura do poema nos mostra como os brasileiros falam errado. 

C) O autor retrata as diferenças existentes entre as formas pronominais no Brasil que se 
evidenciam principalmente na fala. 

D) A leitura do poema nos mostra que todas as duas formas - “Dê-me” e “Me dá” - estão erradas. 
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QUESTÃO 15 (Valor: 1) 

Costumamos observar nas placas de propaganda espalhadas pela cidade problemas de 
escrita distantes das regras da ortografia oficial brasileira. Isso se dá principalmente 
quando o próprio dono do comércio resolve escrever a placa. Conforme seu nível de 
escolaridade e de seu contato com textos formais, os problemas de escrita podem ser 
maiores ou menores. Observe, por exemplo, palavras abaixo retiradas de uma dessas 
placas: 

Batata - Sebola - Méu - Melansia - Laranja - Acerola 

Considerando as regras ortográficas, quantas palavras acima estão escritas de forma 
equivocada? 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 1 

 

ESPECÍFICAS - 25 QUESTÕES 

QUESTÃO 16 (Valor: 1) 

Dentre alguns dos objetivos buscados pelo movimento da reforma psiquiátrica estão: 
I.    O fim das violências praticadas dentro dos hospitais psiquiátricos. 
II.   O fim da mercantilização da loucura. 
III.  O movimento também era crítico ao modelo hospitalocêntrico de tratamento. 
IV.  O que deu início ao movimento da Luta Antimanicomial tendo como base as 
experiências italianas de desinstitucionalização. 

A) l e ll estão corretas. 

B) l e IV estão corretas. 

C) Ill e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 17 (Valor: 1) 

A história da saúde mental deu início ao processo de reforma psiquiátrica brasileira. 
Inicialmente, os “loucos” eram depositados em manicômios com o objetivo principal de 
serem retirados da comunidade, sendo inseridos juntos com outros indesejados sociais, 
como as prostitutas, os desempregados e os mendigos, sendo reclusos para “tratamento” 
que recebiam consistia em eletrochoques e lobotomias, que visava “curar” a loucura e 
também servir como cobaias de testagens dos ditos métodos para cura. (PEREIRA; 
COSTA-ROSA, 2012). Diante do exposto, podemos afirmar que: 

A) O movimento da reforma psiquiátrica iniciou na década de 70 visando produzir mudanças 
nos modelos de atuação e tratamento em saúde que eram utilizados até então. 

B) Cessar os tratamentos expostos até o momento, com intuito de ressocialização dos 
indivíduos na sociedade. 

C) Reivindicar um tratamento intensivo dos usuários do SUS, visando devolve-los curados para 
sociedade. 

D) Desmistificar a loucura e transformar o sujeito dentro de sua possibilidade para o mercado 
de trabalho.  
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QUESTÃO 18 (Valor: 1) 

Segundo o código de ética do psicólogo, toda profissão está pautada nos meios legais 
com vistas nas práticas com elevado padrões técnicos de acordo com a demanda legal. 
Desse modo, diante dos Princípios Fundamentais descritos no Código de Ética do 
Psicólogo (2205, pág. 7), podemos afirmar que: 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

Il. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a 
realidade política, econômica, social e cultural. 

IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de 
prática.  

V. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 
profissão 

A) I, Il e Ill estão corretas 

B) I, Il, IV e V estão corretas 

C) I e V estão corretas 

D) Todas estão corretas  

 

QUESTÃO 19 (Valor: 1) 

Através da LOAS, foram criadas diversas iniciativas para o aprimoramento da assistência 
enquanto política. Dentre os objetivos descritos, ainda se encontra a preocupação com a 
integração familiar e comunitária, caracterizando como: (Gomes e Gonçalves, 2018, pags 
4 e 5) 

A) A importância do fortalecimento de vínculos na assistência, justificando, assim, alguns 
programas que foram realizados posteriormente e que regem a base de muitos serviços 
prestados atualmente. 

B) A importância do papel da família para o desenvolvimento de um sujeito mais comprometido 
com ações comunitárias. 

C) Através do LOAS, o foi possível complementar a renda dos usuários do serviço, com vistas 
no poder aquisitivo da comunidade. 

D) O SUAS define todas as regras do LOAS, tem em vista a liberdade financeira do sujeito, 
com vistas no desenvolvimento pessoa enquanto provedor.  

 

QUESTÃO 20 (Valor: 1) 

De acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS (BRASIL/MDS, 2009a), a partir 
da Constituição Federal da década de 80, a assistência social passa a ser reconhecida 
pela primeira vez enquanto Política Pública, integrando o tripé da seguridade social que é 
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formado juntamente com a saúde e previdência social. Sendo assim, podemos afirmar 
que: (Gomes e Gonçalves, 2018, pág. 4 e 5) 

I. Com a assistência sendo reconhecida como política e, consequentemente, como direito, fez-
se necessária uma regulamentação das ações destinadas a esta área da seguridade. Com isso, 
a constituição promulgou a Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS (nº 8.742), em 1993, com 
objetivo de regulamentar e organizar a assistência social, construindo leis e diretrizes para 
atuação na assistência, bem como garantia de direitos dos cidadãos que fazem uso desta 
política. 

II. Em seu Art. 1º, a LOAS apresenta a definição da assistência social como um direito do cidadão 
e um dever do Estado, sendo “Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os 
mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 
sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. (BRASIL/MDS, 2009a, p. 6) 

III. Em seus objetivos, estão descritas as preocupações principais da assistência, juntamente 
com o público a quem os serviços assistenciais estão destinados: a criança, a mulher, o 
adolescente, a família, o idoso, pessoas com deficiência e quem mais necessitar desses 
serviços. 

IV. Ao idoso e à pessoa com deficiência, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, 
no caso do indivíduo não possuir condições para seu sustento e nem sua família. Além disso, a 
Lei garante proteção a todas as pessoas que fazem parte dos grupos citados acima, bem como 
o amparo à criança e ao adolescente carente. A preocupação com o desemprego também faz 
parte do objetivo da assistência, o que possibilita uma integração com o mercado de trabalho, 
através de projetos de geração de renda. 

A) l e Ill estão corretas 

B) l e IV estão corretas 

C) Il e Ill estão corretas 

D) Todas estão corretas  

 

QUESTÃO 21 (Valor: 1) 

O psicólogo vem se envolvendo a cada dia mais na Política Pública de Assistência Social, 
sendo gradativamente respeitado neste campo enquanto técnicos de referência. Contudo, 
sabemos que historicamente, a Assistência Social Brasileira passou por grandes 
transformações para então a psicologia tornar-se uma profissão indispensável neste 
campo, tornando acessível aos usuários do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
Desse modo, podemos afirmar que: 

A) O início das Políticas Sociais Públicas se deu em 1988, tendo como prioridade a família, 
fato este que norteia as Políticas Públicas atuais bem como o Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS. 

B) O início das Políticas Sociais Públicas se deu em 1988, devido à forte pressão dos usuários 
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 

C) Com a estruturação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em 1990, modificou 
todo o percurso do assistencialismo no Brasil. 

D) A partir da nova constituição de 1982, as leis da assistência social tiveram que ser 
modificadas para encaixar no novo padrão da sociedade. 
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QUESTÃO 22 (Valor: 1) 

A Psicologia é uma das ciências que atua na área da educação, estudando o ser humano 
como um todo, seguindo várias temáticas como: afetividade, o desenvolvimento da 
criança, a velhice, a aprendizagem, as relações sociais e institucionais, dentre outras. 
Contudo, podemos afirmar que as teorias psicológicas que tem servido a prática 
pedagógica, não foram construídas com esse fim, mas para o seguinte objetivo: 

A) A psicologia tem enfocado como objeto de estudo e desenvolvimento humano, o processo 
de aprendizagem e a própria história da criança, além de ter produzido conhecimento que 
certamente contribuem para o processo de elaboração do conhecimento. 

B) A psicologia tem contribuído no processo ensino aprendizagem, avaliando as possibilidades 
cognitivas da capacidade de aprender. 

C) O papel da psicologia no processo de aprendizagem é de avaliar o quanto o professor é 
capaz de promover o conhecimento em sala de aula 

D) O verdadeiro papel da psicologia é investigar a história da criança, interligando sua 
capacidade cognitiva ao desenvolvimento.  

 

QUESTÃO 23 (Valor: 1) 

Segundo o Art. 2º da A LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 os recursos do Fundo 
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 
administração direta e indireta. 

II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 
pelo Congresso Nacional. 

III - Investimentos previstos no Plano Qüinqüenal do Ministério da Saúde. 

IV - Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados 
e Distrito Federal. 

A) I, lI e IV estão corretas. 

B) I, IIl e IV estão corretas. 

C) Apenas a Il está correta. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 24 (Valor: 1) 

A LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 Dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, 
com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
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II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de 
Saúde. 

IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos. 

A) l e lI e IV estão corretas. 

B) I, IIl e IV estão corretas. 

C) Apenas a Il está correta. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 25 (Valor: 1) 

Segundo Papalia (2009), a transição da fase infantil para a adolescência é marcada por 
vários eventos, iniciando por volta dos dez anos perdurando até os 18 e 19 anos, podendo 
chegar até os 21. Desse modo, podemos dizer que a puberdade é: 

A) Processo que o indivíduo passa por alterações físicas, cognitivas e sociais. 

B) Processo que o indivíduo desenvolve autonomia, autoestima e intimidade 

C) Processo pelo qual o indivíduo atinge a maturidade sexual e a capacidade de reprodução. 

D) Processo pelo qual pode iniciar a vida profissional.  

 

QUESTÃO 26 (Valor: 1) 

Segundo Freud, a criança apresenta uma série de estágios dinamicamente diferenciados 
durante os primeiros cinco anos de vida, chamados período de latência, sendo decisivos 
para a formação da personalidade, definindo aos modos de reação em algumas zonas 
específicas do corpo, sendo os seguintes estágios a serem assinalados os corretos: 

A) Genital, sexual e fálico. 

B) Psicossocial, anal e oral. 

C) Oral, anal e fálico. 

D) Fálico, psicossocial e Oral. 

 

QUESTÃO 27 (Valor: 1) 

A Psicologia do Desenvolvimento Humano, estuda varáveis intelectuais, sociais, físicas, 
emocionais, desde e o nascimento até a idade adulta, fazendo um link com as ciências 
biológicas, antropológicas, sociológicas, educacionais, médicas dentre outras. As 
abordagens psicológicas trazem grandes contribuições, como a cognitiva de Jean Piaget, 
o qual divide o desenvolvimento humano nos seguintes períodos, a saber: 
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I. No Período Sensório-Motor a criança adquire controle através das informações sensoriais, 
ocorrendo na idade entre O a 2 anos. 

II. No Período Pré-Operatório a criança começa a desenvolver a fala desenvolve a fala e a 
raciocinar de forma lógica, a solucionar problemas, e dominar tempo e números, ocorrendo na 
idade entre 2 a 7 anos 

III. Período das Operações Concretas a criança aprimora as habilidades anteriores e também a 
capacidade de raciocinar e decidir algumas questões mais simples a partir dos 7 aos 12. 

IV.  No Período das Operações Formais a pessoa é capaz de dominar o pensamento lógico, 
agregar valores morais à sua conduta, além tomar decisões mais complexas. Tal período ocorre 
dos 12 anos em diante 

A) I, II e IV estão corretas. 

B) I, IIl e IV estão corretas. 

C) Apenas a Il está correta. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 28 (Valor: 1) 

A atuação do psicólogo nas organizações está relacionada à promoção da saúde mental, 
como também em proporcionar aumento da produtividade e da qualidade de vida no 
trabalho e trará consequência multiplicadora em toda coletividade, contribuindo para 
transformar a percepção das pessoas em relação aos transtornos mentais. Desse modo, 
segundo o CFP, são atribuições do psicólogo organizacional: 

I. Planeja, elabora e avalia análises de trabalho (profissiográfico, ocupacional, de posto de 
trabalho etc.), para descrição e sistematização dos comportamentos requeridos no desempenho 
de cargos e funções, com o objetivo de subsidiar ou assessorar as diversas ações da 
administração. 

II. Participa do recrutamento e seleção pessoal, utilizando métodos e técnicas de avaliação 
(entrevistas, testes, provas situacionais, dinâmica de grupo, etc.), com o objetivo de assessorar 
as chefias a identificar os candidatos mais adequados ao desempenho das funções. 

III. Realiza avaliação e diagnóstico psicológico de entrevistas, observação, testes e dinâmica de 
grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos.  

IV. Participa, assessora, acompanha e elabora instrumentos para o processo de avaliação 
pessoal, objetivando subsidiar as decisões, tais como: promoções, movimentação de pessoal, 
planos de carreira, remuneração, programas de treinamento e desenvolvimento, etc. 

A) l, lI e IV estão corretas 

B) Il e III estão corretas 

C) Apenas a IV está correta 

D) Todas estão corretas  
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QUESTÃO 29 (Valor: 1) 

Fredferick Winslow Taylor, estudou a produtividade dos colaborados, proporcionando 
diversos princípios para auxiliar nas práticas organizacionais, sendo estes: 

I. Cada trabalho deve ser atentamente analisado, para que o modo otimizado de executar as 
tarefas possa ser especificado; 

II. Os funcionários devem ser selecionados (contratados) de acordo com as características    
relacionadas ao desempenho no trabalho. Os gerentes devem estudar os funcionários para 
descobrir quais características pessoais são importantes; 

III. Os funcionários devem ser cuidadosamente treinados para executar suas tarefas. 

IV. Os funcionários devem ser recompensados por sua produtividade para incentivar a melhoria 
do desempenho. 

A) l e IV estão corretas 

B) Il e Ill estão corretas 

C) Apenas a IV está correta 

D) Todas estão corretas 

 

QUESTÃO 30 (Valor: 1) 

A Psicologia Organizacional fez parte da Primeira Guerra Mundial, utilizada pelas Forças 
Armadas, fez com que a mesma crescesse dentro do seu campo de atuação. Vários 
psicólogos ofertavam seus serviços para o Exército, desenvolvendo testes que tinham 
como finalidade medir habilidade mental dos soldados que auxiliavam o Exército a colocar 
os soldados em funções que apresentavam melhor rendimento. Quais são os testes: 

A) Armyne Alpha e Armyne Beta, 

B) Alpha Beta e Army Beta, 

C) Army Alpha e Army Beta, 

D) Alpha Armany APA e Army Beta 

 

QUESTÃO 31 (Valor: 1) 

A psicologia organizacional é uma área do conhecimento científico que teve seu início 
ainda no século XX, com raízes no final do século XIX. Essa área específica iniciou seus 
trabalhos através de psicólogos experimentais e como forma de tentativa e interesse em 
resolver problemas nas organizações aplicando questões de atuação no trabalho e de 
carência organizacional. A partir do momento que o campo da psicologia organizacional 
começa a ganhar espaço, durante a primeira metade do século XX, ocorreu uma expansão 
que alcançou as áreas cobertas atualmente. Spector (2010). Portanto, podemos afirmar 
que: 

A) Hugo Munsterberg e Walter Dill Scott como sendo os dois psicólogos e professores 
universitários, os principais responsáveis fundadores desse campo de atuação. 

B) Frederick Winslow Taylor e Hugo Munsterberg como sendo os dois psicólogos e professores 
universitários, os principais responsáveis fundadores desse campo de atuação. 

C) Frederick Winslow Taylor e Walter Dill Scott como sendo os dois psicólogos e professores 
universitários, os principais responsáveis fundadores desse campo de atuação. 

D) Frederick Winslow Taylor e Frank Gilbreth como sendo os dois psicólogos e professores 
universitários, os principais responsáveis fundadores desse campo de atuação. 
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QUESTÃO 32 (Valor: 1) 

Terapia Cognitivo Comportamental traz em sua bagagem um longo processo de 
organização de conhecimentos científicos de teorias e técnicas para a criação de um 
modelo de terapia prática, funcional e especializada. Caminha (2005) propõe que a TCC é 
uma abordagem hospedeira de técnicas advindas de experimentos científicos sendo 
subdivididas em: técnicas de condicionamento clássico, técnicas de condicionamento 
operante, técnicas cognitivas e técnicas comportamentais. As técnicas de relaxamento e 
treino de respiração, são consideradas: 

A) Técnica de Condicionamento Operante  

B) Técnica de Condicionamento Clássico  

C) Técnica Comportamental 

D) Técnica Cognitiva  

 

QUESTÃO 33 (Valor: 1) 

A conceitualização cognitiva deve ser elaborada com eficácia para que o terapeuta 
cognitivo comportamental guie suas intervenções de maneira assertiva, com vistas no 
estabelecimento de metas para o processo psicoterápico. Segundo Knap & Blaya (2003), 
é uma habilidade clínica das mais importantes dada a falso entendimento que o tratamento 
seja um amontoado de técnicas. Diante do exposto, concluímos que: 

I. Essa fase abrange uma busca intensificada de informações relevantes para compreender o 
funcionamento do paciente a partir do modelo cognitivo. 

II. São levantadas as situações que marcaram a história de vida do paciente, desde a sua infância 
até os dias atuais, que contribuíram para o atual problema. 

III. Com as perguntas certas, o terapeuta consegue identificar crenças originadas a partir dessas 
experiências, bem como as estratégias compensatórias características do paciente. 

IV. A conceitualização é um processo continuado, deve ser sempre retomado pelo terapeuta à 
medida que novas informações forem surgindo. 

A) I e IV estão corretas. 

B) Il e Ill estão corretas. 

C) Apenas a IV está correta. 

D) Todas estão corretas. 

 

QUESTÃO 34 (Valor: 1) 

As nossas ideias e conceitos mais enraizados e fundamentais a cerca de nós mesmos, 
das pessoas e do mundo, foram se construindo desde as nossas primeiras experiências 
de aprendizado, se fortalecem ao longo da vida, moldando a percepção e a interpretação 
dos eventos, modelando nosso jeito psicológico de ser. Desse modo, Aron Beck afirma 
ser: 

A) Os Pressupostos Subjacentes. 

B) As Crenças Intermediárias. 

C) Os Pressupostos e Regras. 

D) As Crenças Centrais. 
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QUESTÃO 35 (Valor: 1) 

Os pensamentos que não percebemos conscientemente, e que ocorrem a todos nós de 
forma rápida, involuntária e automática, são denominados, segundo Knap (2004), de 
pensamentos automáticos. Contudo, ainda segundo o autor, são subdivididos entre 
pensamentos falsos e pensamentos verdadeiros. Quando falsos, podem ser chamados 
de: 

A) Distorções Cognitivas / Pensamentos Distorcidos / Crenças Intermediárias. 

B) Crenças Distorcidas / Pensamento Automático / Pensamento Negativo. 

C) Pensamentos Disfuncionais / Pensamentos Distorcidos / Distorções Cognitivas. 

D) Pensamentos Distorcidos / Pressupostos e Regras / Pensamentos Mal Adapativos.  
 

QUESTÃO 36 (Valor: 1) 

Segundo Beck (2013) o modelo cognitivo propõe que o pensamento distorcido, ou 
disfuncional do paciente, são os grandes influenciadores do humor e do comportamento, 
desse modo, a autora denomina tais fatores de: 

A) Pressupostos Subjacentes. 

B) Crenças Intermediárias. 

C) Conceitualização cognitiva. 

D) Tríade Cognitiva. 

 

QUESTÃO 37 (Valor: 1) 

Segundo Friedman (2004), quando um sujeito sente um desejo de fazer ou dizer algo mas 
fala completamente ao contrário do que gostaria, criticado por alguma coisa, como por 
exemplo um alcoolista que aprecia um discurso de abstinência, Freud denominou: 

A) Incongruência passiva 

B) Supressão Ativa 

C) Formação Reativa 

D) Projeção Negativa 

 

QUESTÃO 38 (Valor: 1) 

Conhecido como o sistema original da personalidade, representa tudo que é psicológico, 
é herdado e se acha presente no nascimento, incluindo os instintos. Ele é o reservatório 
da energia psíquica e fornece toda energia para operação dos outros dois sistemas. (Hall, 
2000, pg. 53) 

A) Ego 

B) Superego 

C) Id 

D) Inconsciente 
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QUESTÃO 39 (Valor: 1) 

Um instinto é definido como uma representação psicológica inata de uma fonte somática 
interna de excitação. A representação psicológica é chamada de desejo, e a excitação 
corporal da qual se origina é chamada de necessidade. Segundo Freud, um instinto tem 4 
aspectos característicos sendo estes: (Hall, 2000, pag. 56) 

A) Estímulos eróticos/ Necessidade/ Impulso. 

B) Fonte/ Meta / Objeto / Ímpeto. 

C) Energia/ Sistema/ Anseio / Problema. 

D) Tendência / Fonte/ Ímpeto / Estímulos eróticos. 

 

QUESTÃO 40 (Valor: 1) 

A personalidade é constituída por três grandes sistemas. Embora cada uma dessas partes 
da personalidade total tenha suas próprias funções, propriedades, componentes, 
princípios de operação, dinamismos e mecanismos, elas interagem tão estreitamente que 
é difícil, se não impossível, desemaranhar seus efeitos e pesar sua relativa contribuição 
ao comportamento humano. (Hall, 2000, pg. 53). Assinale a alternativa correta: 

A)    Id/ego/superego. 

B)    Inconsciente/ pré-consciente / consciente. 

C)    Resistência/ transferência/ Contratransferência. 

D)    Impulso/ pressão/ repressão. 

 


