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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

01 de novembro de 2009.
Duração: 4h

PROVA DE PSICÓLOGO

Prezado Candidato
A Faepesul deseja a você sucesso nesta caminhada.
Esta prova é composta de: 20 questões de conhecimentos gerais ( 05 para Atualidades e Cultura
local, 05 de Português, 05 de Matemática e 05 de Legislação Específica); 05 questões de
Legislação Municipal, 05 questões de Informática e 20 questões de conhecimentos específicos da
atividade profissional.
Procure resolver a prova com calma e atenção, preenchendo devidamente o cartão-resposta.
Diante de qualquer dúvida ou irregularidade, você comunicar-se com o fiscal.
Use somente caneta azul ou preta, para preencher o cartão-resposta, sem rasuras.
Não use corretivo no cartão-resposta.
Se você assinalar, no seu cartão-resposta, mais de uma alternativa, a questão não será
considerada.
O cartão-resposta não deverá ser rasurado, nem amassado, nem dobrado.

Boa Prova !
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Prova de Atualidades e Cultura Local

1.A descoberta das reservas do pré-sal tem provocado grandes debates em todo o
país. Desde sua descoberta, muitos passaram a defender novos modelos de regulação
para preservar uma maior parte desta riqueza para o Brasil. Assinale a alternativa
correta:
A. pré-sal é a denominação das reservas da Amazônia encontradas abaixo de uma
profunda camada de sal no subsolo da floresta, também chamada de subsal.
B. a camada pré-sal é um gigantesco reservatório de rochas de sal localizado na região
de Angra dos Reis (região litorânea). Estas reservas estão localizadas abaixo da
camada de sal (que podem ter até 2 (dois) Km de espessura).
C. a chamada camada de pré-sal é uma faixa que se estende ao longo de 800
quilômetros entre os Estados do Espírito Santo e Santa Catarina, abaixo do leito do
mar, e engloba três bacias sedimentares (Espírito Santo, Campos e Santos). O
petróleo encontrado nesta área está a profundidades que superam os 7 (sete ) mil
metros.
D. se forem confirmadas as estimativas da quantidade de sal em camada, o Brasil
poderá se transformar, futuramente, num dos maiores produtores e exportadores de
cristal de rocha do mundo. Porém, os investimentos deverão ser altíssimos, pois, em
função da profundidade das reservas, a tecnologia aplicada deverá ser de alto custo.
E. pré-sal é a denominação das reservas de petróleo, que se estende ao longo do
litoral nordestino. Estima-se que o Brasil pode dar um salto no ranking dos países
com maiores reservas de óleo e gás do mundo.

2.Segundo o jornal o Estadão de São Paulo, o número de casos de gripe A no mundo
superam os 277.607 e as mortes causadas pelo vírus H1N1, causador dessa doença,
são pelo menos 3.205, conforme informou a Organização Mundial de Saúde (OMS). A
gripe suína é uma doença respiratória aguda causada por uma variação do vírus
influenza tipo A, conhecido como H1N1. Assinale a resposta incorreta:
A. os sintomas da gripe suína em humanos parecem ser semelhantes aos de uma
gripe comum.
B. os sintomas são febre acima de ˚C,
38 tosse, podendo ser seguida de dor nas
articulações, garganta, cabeça, irritação dos olhos, prostração, dificuldade
respiratória e fluxo nasal.
C. a transmissão do vírus se dá de pessoa a pessoa, principalmente por meio de tosse,
espirro ou de secreções respiratórias das pessoas infectadas.
D. qualquer pessoa que apresente síndrome gripal é um caso potencial de influenza A
(H1N1).
E. a orientação do Ministério da Saúde é de tratar com antiviral todas as pessoas com
sintomas causados pelo vírus influenza tipo A, conhecido como H1N1, para a
prevenção da gripe suína.
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3.O Brasil assinou o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que cria a ortografia
unificada para o português, a ser usada por todos os países de Língua Oficial
Portuguesa, que entrou em vigor janeiro de 2009. Assinale a alternativa correta:
A.a medida também deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre o
Brasil e os países do acordo, Portugal, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, Guiné –
Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
B. os países do Acordo Ortográfico são o Brasil, Colômbia, Moçambique, Cabo Verde,
Portugal, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe.
C. a medida deve facilitar o processo de intercâmbio cultural e científico entre os países
da Organização das Nações Unidas e a divulgação mais abrangente da língua e da
literatura.
D. o último país a aderir o Acordo Ortográfico em 2004 foi Moçambique.
E. segundo o Ministério da Educação, o acordo ampliará a cooperação internacional
entre os nove países ao estabelecer uma grafia oficial única do idioma.
4.O primeiro povoado de Garopaba surgiu em 1666, com a chegada dos imigrantes
açorianos, porém foram os tupi-guaranis seus primeiros habitantes e que deram o
nome à cidade. Sobre a história de Garopaba é correto afirmar:
A. em 1930 Garopaba passa à Distrito de Palhoça. No ano de 1961, volta à condição
de Município, sendo fundada em 19 de Dezembro de 1981, através da Lei nº
798/61.
B. a História de Garopaba inicia-se no descobrimento do Brasil. Pois a “Baia de
Garopaba” serviu como abrigo à expedição naval da Cidade de Corunã, que a
utilizou para fugir de um temporal.
C. foram os carijós os primeiros habitantes de Garopaba; que deram o nome à cidade.
Este nome vem grafado – gahopapaba – na carta Turin, em 1523, ou assim: ygá,
upaba, guarupeba. Que significa a enseada de barcos, do descanso ou ainda o
lugar abençoado.
D. os açorianos desembarcaram em Garopaba enviados pelo Império Espanhol,
procedentes a maioria da 3ª Ilha dos Açores. Em 1793, foi criada a Armação de
São Joaquim de Garopaba.
E. a verdadeira definição do nome Garopaba está na Língua Portuguesa, a língua
local: ygá, ygara, ygarata; significa arco, embarcação, canoa – mpaba paba é
estância, lugar, enseada.
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5.Com ótima localização e com praias maravilhosas, a bela Garopaba, possui
aproximadamente 55 sítios arqueológicos, cavernas e inscrições rupestres, e até
engenhos de farinha do tempo colonial, tudo para ser somente uma cidade histórica.
Assinale a alternativa correta a cerca de sua economia:
A. Garopaba possui sua economia basicamente focada no turismo e na indústria
cerâmica.
B. a sua economia baseia-se somente na pesca artesanal, causando desemprego
acentuando na baixa temporada e nas entressafras da pesca da tainha e da
anchova.
C. destaca-se na economia de Garopaba o turismo religioso, onde muitos turistas
visitam a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz de São Joaquim, com
característico estilo arquitetônico açoriano.
D. a economia de Garopaba gira em torno do turismo, da construção civil, e da pesca
artesanal. Evidenciando-se também o comércio e a indústria de confecção.
E. a indústria moveleira tem alavancado a economia do Município de Garopaba, além
do turismo acentuado em suas oito praias, principalmente a praia da Ferrugem, do
Siriú e da Gamboa, cercada pela Mata Atlântica, onde pode-se observar as baleias
francas.

Prova de Língua Portuguesa
Texto para as questões 6,7,8 e 9:
Para que ninguém a quisesse

Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a
bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a
atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos
de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, das gavetas tirou todas as jóias.
E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a
tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos.
Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum
se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças. E evitava
sair.
Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que
fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras.
Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade
da mulher. Mas do desejo inflamado que tivera por ela.
Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso
uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos.
Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe
agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela
casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda.
Marina Colasanti (in Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Roco, 1986, p. 112)
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6. Sobre o texto, é correto dizer:
A. o marido começou a ter saudade da mulher com quem se casara.
B. o marido, tomado pelo ciúme, transforma sua mulher até não reconhecer mais nela a
pessoa pela qual se apaixonara.
C. quando o marido jogou fora decotes, sapatos, jóias, sedas, a mulher passou a andar
esquiva como um gato.
D. o marido se arrepende e recupera a confiança devolvendo tudo que tirou da sua
mulher.
E. não usar batom e andar com vestido de chita mostra que a mulher nunca foi
vaidosa.

7. Em “Esquiva como um gato, não mais atravessava praças”, ocorre a seguinte figura
de linguagem:
A. comparação.
B. metáfora.
C. metonímia.
D. onomatopeia.
E. prosopopeia.

8. Na sentença “[...] pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos”, o pronome
oblíquo desempenha a função de:
A. objeto indireto, substituindo “a ela”.
B. objeto direto, substituindo “para ela”.
C. objeto indireto, substituindo “para ela”.
D. adjunto adnominal, substituindo “dela”.
E. adjunto adverbial, substituindo “nela”.
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9. As sentenças “Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias” e
“Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha
dos vestidos e parasse de se pintar” podem ser reescritas, sem prejuízo semântico e
gramatical, pelas seguintes construções respectivamente:
A. Uma fina saudade; todavia começou a alinhavar-se em seus dias/Porquanto os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
B. Uma fina saudade, mas, começou a alinhavar-se em seus dias/Posto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
C. Uma fina saudade, no entanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Como os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
D. Uma fina saudade, portanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Já que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.
E. Uma fina saudade, porquanto, começou a alinhavar-se em seus dias/Visto que os
homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos
vestidos e parasse de se pintar.

10. As alternativas que atendem à língua em seu aspecto padrão são:
I. nunca houveram tantas dúvidas sobre a situação do país.
II. deve fazer dez anos desde que você partiu.
III. a maioria das pessoas fez o trabalho.
IV. forneceram bastantes projetos para a reforma do prédio.
V. estas roupas custaram caro.

A alternativa que apresenta a sequência correta é:
A. I, IV e V.
B. II, III e V.
C. III e IV.
D. II e V.
E. II, III, IV e V.
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Prova de Matemática
11.O gráfico a seguir mostra a distância percorrida por Carlos, em seu carro, das 13 às
17 horas de certo dia. O tempo indica o número de horas decorridas depois das 13
horas.

Sobre a distância percorrida por Carlos em seu carro, temos as seguintes afirmações:
I.
II.
III.
IV.

o período em que Carlos ficou parado foi das 15 às 16 horas.
a distância percorrida por Carlos das 13 às 14 horas desse dia foi de 8 km.
a distância percorrida por Carlos das 14 às 15 horas é maior que a distância
percorrida das 16 às 17 horas.
Carlos percorreu 50 Km das 16 às 17 horas

Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta.

A.
B.
C.
D.
E.

somente I e II são corretas.
somente II e III são corretas.
somente I, III e IV são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
todas estão corretas.

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

7

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

12.Observe as figuras:

Assinale a alternativa correta quanto ao número de triângulos congruentes ao triângulo
da primeira figura da décima segunda figura, supondo que se mantém a regularidade.
A.
B.
C.
D.
E.

100.
169.
144.
225.
101.

13.Observe a figura seguinte que mostra uma caixa de papelão retangular com as
seguintes dimensões: 6 cm de comprimento, 4 cm de largura e 3 cm de altura.

Assinale a alternativa que melhor expressa a quantidade em cm2 de papelão
necessário para confeccionar a caixa.

A.
B.
C.
D.
E.

108 cm2.
76 cm2.
13 cm2.
72 cm2.
36 cm2.

14. A população de uma cidade está crescendo à taxa de 5% ao ano. Assinale a
alternativa que melhor expressa o percentual de crescimento dessa população em
3 anos, aproximadamente.

A.
B.
C.
D.
E.

15,0%.
15,5%.
25,0%.
15,8%.
17,5%.
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15.A tabela a seguir mostra o número de panfletos impressos por uma impressora jato
de tinta de acordo com o tempo.
Velocidade da impressora jato de tinta
Intervalo de tempo
Número de panfletos
(em minutos)
impressos
2
48
4
96
6
144
8
192
10
240

De acordo com os dados da tabela é possível afirmar:
I.
II.
III.
IV.

o número de panfletos impressos por minuto é de 24.
o tempo, aproximado, para imprimir 1 panfleto é de 2,5 segundos.
podemos imprimir 390 panfletos em 16 minutos.
a lei de formação que relaciona n (número de panfletos impressos) com t (tempo)
é n = 24t .

Com base nas afirmações descritas, assinale a alternativa correta.
A.
B.
C.
D.
E.

somente I, II e IV são corretas.
somente I, II e III são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
somente II, III e IV são corretas.
todas as alternativas estão corretas.
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Prova de Legislação Específica
16. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), é verdadeiro
afirmar:
I. a universalidade é a garantia de que todos cidadãos devem ter acesso aos serviços
de saúde públicos e privados conveniados, em todos os níveis do sistema de
saúde, assegurado por uma rede hierarquizada de serviços e com tecnologia
apropriada para cada nível.
II. a equidade diz que o acesso aos serviços de saúde deve ser garantido à todos,
sem levar em conta a raça, situação econômica ou crença religiosa.
III. a integralidade diz que cada grupo de ações deve agir por si só, havendo uma
separação clara entre ações preventivas, ligadas ao Ministério da Saúde, e as
ações curativas, vinculadas ao Ministério da Previdência.
IV. a descentralização foi uma redistribuição do poder, centralizados na União e nos
Estados desde os governos militares, e que agora tem a participação também do
município.
V. o controle social é garantido pelos conselhos federal, estaduais e municipais.
Através deles a participação social ocorre, pois além de representantes do governo,
eles são compostos por prestadores de serviço apenas do estado e servidores das
prefeituras locais.
A.
B.
C.
D.
E.

são corretas I, II, III.
são corretas I, II, III, IV.
são corretas I, II, IV.
são corretas I, III, IV, V.
são corretas II, III, IV.

17. No Sistema Único de Saúde (SUS), a criação dos Conselhos Municipais de Saúde
relaciona-se mais diretamente com o princípio de qual das alternativas:
A.
B.
C.
D.
E.

participação popular.
descentralização.
integralidade.
hierarquização.
adscrição da clientela.

18. Em relação à cobertura assistencial, a premissa básica do Sistema único de Saúde
(SUS) que diferencia a questão do acesso aos períodos anteriores à Constituição
Federal de 1988 é:
A.
B.
C.
D.
E.

a equidade na oferta de serviços.
a descentralização da gestão em saúde.
o controle social.
a universalização do atendimento.
a referência e contra referência.
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19. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece como competência
municipal. Assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

a vigilância sanitária de portos e aeroportos.
a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
o financiamento pelo dos recursos para o setor da saúde local.
estabelecer benefícios.
a execução de serviços de vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador.

20. A Constituição Federal, no que se refere à saúde, estabelece que o Sistema Único
de Saúde (SUS) tem, entre outras alterações:
A.
B.
C.
D.
E.

formar prioritariamente recursos humanos para atividades hospitalares.
formular políticas de atenção global à saúde.
reduzir as ações de vigilância epidemiológica e sanitária.
delegar ao setor privado a execução de ações de saneamento básico.
incentivar a especialização dos serviços de saúde.

Prova de Legislação Municipal

21. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e temporárias, constituídas na
forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno ou no ato que resulta na
sua criação. Às Comissões, em razão da matéria de sua competência cabe:

A. apenas votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um quarto (1/4) dos membros
da Câmara.
B. apenas enviar petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades públicas municipais.
C. discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno,
a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos membros
da Câmara.
D. apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento, não podendo
emitir pareceres.
E. discutir e votar projeto de lei que não dispensar, na forma do Regimento Interno, a
competência do Plenário, salvo se houver recursos de um terço (1/3) dos membros
da Câmara.
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22. O cargo público de caráter comissionado tem natureza transitória, sendo de livre
nomeação e exoneração a critério do Chefe de cada Poder e, destina-se,
exclusivamente as atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Em relação à
esta afirmação, é correto:
A.
B.

C.
D.

E.

os cargos de provimento em comissão serão providos por, no mínimo, 5% (cinco
por cento) dos servidores detentores de cargo de provimento efetivo.
servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se licenciar para
prover cargo comissionado não poderá optar pela remuneração entre a definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado a
todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 70% (setenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.
os cargos comissionados terão remuneração composta de parcela única, com
demais acréscimos ou vantagens.
regime previdenciário dos servidores municipais detentores de cargo de
provimento efetivo que se encontram licenciados para prover cargo em comissão
será o Regime Próprio de Previdência Social, não devendo contribuir para o
IPREGOBA.
o servidor público detentor de cargo de provimento efetivo que se
licenciar para prover cargo comissionado poderá optar pela remuneração definida
para o cargo comissionado ou pelo vencimento de seu cargo originário somado a
todas as parcelas de caráter permanente e as já agregadas, acrescido de
gratificação correspondente a até 80% (oitenta por cento) do valor remuneratório
definido para o cargo comissionado.

23. Provimento são todos os atos praticados pelas autoridades competentes de cada
Poder com o objetivo de tomar providências acerca do ingresso na Administração
Pública. São formas de provimento de cargos públicos:
A.
B.
C.
D.
E.

somente nomeação.
somente nomeação e readaptação.
nomeação, readaptação, reversão, aproveitamento, recondução e alienação.
nomeação, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento e recondução.
nenhuma das alternativas está correta.

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL

12

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 001/2009

24. Sobre o processo legislativo, no que tange às leis, o Projeto de Lei aprovado será
enviado ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará. A partir desta informação, é
correto:
A.

B.

C.
D.

E.

o veto será apreciado pela Câmara dentro de 30 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio aberto.
o veto será apreciado pela Câmara dentro de 45 dias a contar da data de seu
recebimento, não podendo ser rejeitado o veto pelo voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutínio secreto.
decorrido o prazo de 10 dias o silêncio do prefeito importará em não aprovação.
se o Prefeito considerar o Projeto no todo ou em parte inconstitucional ou
contrário ao interesse público, veta-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias
úteis contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, os
motivos do veto ao presidente da Câmara.
o veto total somente abrangerá texto parcial de artigo, de parágrafo, de inciso ou
de alínea.

25. Sobre o processo administrativo disciplinar, é correto afirmar que:
A.

B.

C.

D.

E.

a sindicância administrativa é o meio sumário de elucidação de irregularidades no
serviço público para subsequente instauração de processo disciplinar e/ou
punição do infrator.
a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a
promover a sua apuração imediata ou não, mediante processo administrativo ou
inquérito administrativo disciplinar que apure o ilícito administrativo cometido,
assegurando ao acusado ampla defesa.
processo disciplinar não é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições; ou que tenha
relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
inquérito administrativo é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de
servidor e não obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado
ampla defesa, sem a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.
quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade
julgadora não poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la
ou isentar o servidor de responsabilidade.
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Prova de Informática

26.Os seguintes aplicativos são usados para edição de texto, EXCETO:
A. MS Word
B. WordPad
C. NotePad
D. Windows Media Player
E. BrOffice.org Writer

27. Com as novas regras da língua portuguesa que começaram a vigorar a partir de
2009 surgiu um grande problema: a verificação e a correção automática de textos em
dispositivos computacionais. Deste modo, fazer a correção dos textos torna-se um
entrave na vida do usuário, assinale a alternativa correta que aponta a resolução deste
problema.
A. Atualização do Sistema operacional.
B. Atualização do Antivírus e Firewall.
C. MS World corrige automaticamente nas novas normas ortográficas.
D. Configuração do hardware.
E. Nenhuma das alternativas.

28.Sobre o Microsoft Excel é correto afirmar que:
A. é um processador de texto.
B. é um programa de planilha eletrônica de cálculo.
C. é um programa utilizado para edição e exibição de apresentações gráficas
originalmente escrito para sistema operacional.
D. é um cliente de e-mail, integrante do Microsoft Office.
E. é um programa que é basicamente usado para diagramação eletrônica, como
elaboração de layouts com texto, gráficos, fotografias e outros elementos.

29.Qual a definição de "Internet"? Marque a opção correta:
A. uma rede local.
B. páginas com informações diversas.
C. serviços de mensagens via rede.
D. um grande conjunto de redes de computadores interligadas pelo mundo inteiro.
E. tecnologia de interconexão para redes locais.
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30.Qual programa que utilizamos para acessar as páginas da Internet?
A.
B.
C.
D.
E.

outlook Express.
MSN Messenger.
windows XP.
Linux.
internet Explorer.

Conhecimentos técnico-profissionais

31.
Coerção e pressão são uma das estratégias utilizadas para expressão do poder
nas organizações. Entretanto a teoria aponta que é uma estratégia utilizada como
forma compensatória de poder, onde na verdade o poder inexiste. Por isso é mais
comumente utilizada pelos escalões hierarquicamente mais inferiores, como uma forma
de obter obediência e submissão. Nesta perspectiva é incorreto afirmar:
A. o uso da coerção gera outro tipo de reação por parte de quem a recebe,
normalmente passividade e alienação;
B. estas formas de atuação no ambiente de trabalho, criam um círculo vicioso, pois
provocam resistência e hostilidades nas relações de trabalho.
C. dependendo do contexto a coerção e pressão podem funcionar como elementos
promotores de crítica e reflexão sobre as reações de trabalho.
D. quanto maior o nível hierárquico de uma organização e mais pulverizado o poder de
posição, maior a probabilidade da coerção ser utilizada.
E. frequentemente a coerção e a pressão no ambiente de trabalho aparecem como
forma de ameaça. Podendo essa ameaça ser mais explícita ou implícita.
32. O conceito de liderança tem assumindo grande parte da ocupação dos estudiosos
da administração de pessoas e de psicólogos organizacionais. No entanto o excessivo
pragmatismo tem dificultado a construção de um conceito mais amplo e abrangente.
Dentre as inúmeras definições encontradas para liderança, algumas características são
comuns a sua essência, talvez a mais indiscutível delas seja o fato da liderança ser um
ato de influenciar o comportamento de outras pessoas. Analise as afirmativas abaixo:
I. a liderança se constitui num fenômeno relacional;
II. no processo de liderança existe uma predisposição para uma “aceitação natural” de
quem é objeto da influência;
III. a liderança é exercida por meio de atos influenciais de uma pessoa sobre o
comportamento de outra
IV. para haver liderança é preciso que o fenômeno relacional sempre apareça num
contexto hierárquico.
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Assinale a alternativa incorreta:
A. III.
B. IV.
C. II.
D. I.
E. I e III.

33. A investigação científica na psicologia exige uma série de critérios operacionais,
técnicos e conceituais para que no processo de investigação cumpra os quesitos de
validade e fidedignidade de seus estudos, uma vez que o objeto de estudo da
psicologia é impregnado de conteúdo subjetivo. A esse conjunto de critérios
operacionais dá-se o nome de:

A.
B.
C.
D.
E.

métodos.
fenômeno psicológico.
abordagens.
fenomenologia.
psicanálise.

34.
Um pesquisador interessado em investigar a eficácia de um novo método clínico
para o tratamento da depressão desenvolveu um estudo com grupo de mulheres
deprimidas. Criou dois grupos de estudo, preservando a mesma composição de
amostra nos dois grupos, o os acompanhou durante 13 meses. No grupo A o
pesquisador aplicou seu novo método clínico e no Grupo B aplicou métodos
convencionais. O tipo de pesquisa realizada foi:
A. estudo de caso.
B. estudo transversal.
C. pesquisa ação.
D. pesquisa documental.
E. pesquisa experimental.
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35. Um pesquisador interessado em descobrir o que leva os adolescentes de classe
média cometer atos infracionais desenvolveu um estudo que apresentou os seguintes
resultados. O gráfico A mostra a relação entre a quantidade de atos infracionais
(expressos em ocorrências) cometidos no ano de 2008 e o rendimento escolar
(expresso em conceitos) desses adolescentes no ano de 2008. O gráfico B mostra a
relação entre a quantidade de atos infracionais (expressos em ocorrências) cometidos
em 2008 e a relação com o estilo de educação familiar desses adolescentes
(expressos em conceitos).
Gráfico A:

Gráfico B:

É correto afirmar:
A. o rendimento escolar baixo é uma variável determinante para a ocorrência elevada
de atos infracionais em adolescentes de classe média.
B. o estilo de educação dialógica é uma variável determinante na não ocorrência de
atos infracionais em adolescentes de classe média.
C. De acordo com os gráficos podemos dizer que quanto menor é o rendimento
escolar, maior são as ocorrências de atos infracionais pelos adolescentes
independente da idade e do sexo.
D. os dados apresentados no gráfico B mostra que a ocorrência dos atos infracionais
em adolescentes de classe média é o que determina o estilo de educação que os
pais conferem a seus filhos.
E. pelo gráfico A que os adolescentes que apresentam um rendimento escolar mais
baixo estão mais suscetíveis a cometerem atos infracionais.
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36. Um pesquisador interessado em investigar as causas relacionadas com os
acidentes de trânsito (automobilísticos) ocorridos na BR101 no trecho entre Criciúma e
Palhoça levantou os seguintes dados:
I.
II.

III.

o registro total do número de acidentes de trânsitos ocorridos no referido trecho
nos anos de 2004 à 2008;
categorizou as informações levantadas em: graves (envolvendo morte),
moderadas (sem mortes, mas com grandes danos materiais) e leves (sem
mortes e com pequenos danos materiais)
levantou informações em relação ao sexo dos condutores envolvidos no
acidente.

É correto afirmar:
A. os dados levantados pelo pesquisador são insuficientes para estabelecer a relação
por ele pretendida.
B. os dados levantados pelo pesquisado permitem inferir que álcool foi o principal
responsável pelos acidentes graves ocorridos no referido período.
C. os dados levantados pelo pesquisador permite concluir que as mulheres cometem
mais acidentes leves do que os homens porque não associam a ingestão de
bebidas alcoólicas com o ato de dirigir.
D. a pesquisa realizada se configurou num estudo de pesquisa-ação.
E. esta pesquisa se constituiu num estudo bibliográfico;
37.Vários são os estudos realizados atualmente envolvendo a temática de clima
organizacional. O que parece como elemento comum dentre as várias perspectivas é
representá-lo como uma ferramenta utilizada para medir o grau de satisfação dos
colaboradores de uma organização perante determinadas variáveis. Das considerações
abaixo, assinale a alternativa incorreta.
A. para que o processo de estabelecimento do ponto ideal do “Clima Organizacional”
seja utilizado corretamente, a direção da empresa e a equipe representativa dos
colaboradores devem estar conscientes, totalmente engajadas e desprovidas de
quaisquer reservas.
B. a pesquisa de clima quando bem utilizada possibilita aos dirigentes da organização,
detectar fatores e procedimentos adotados, identificar problemas de relacionamento
e pontos de atrito.
C. um dos propósitos de uma pesquisa de clima é mapear ou retratar os aspectos
críticos que configuram o momento motivacional dos funcionários da empresa
através da apuração de seus pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações.
D. o diagnóstico de clima organizacional tende a ser uma variável constante, pois o
comportamento das pessoas no ambiente de trabalho tende a ser uma constante.
E. uma pesquisa de clima para representar os dados essenciais de uma organização
precisa mencionar as seguintes variáveis: trabalho em si, integração setorial e
interpessoal, remuneração, comunicação, estilo gerencial, condições físicas,
trabalho em equipe, comunicação.
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38. O Código de Ética que regulamentam uma profissão estabelecem padrões
esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e
pela sociedade. Propõe-se a assegurar dentro de valores relevantes para a sociedade,
um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social de uma dada categoria
profissional. Analise as afirmativas abaixo:
I.

É vedado ao psicólogo utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização
de práticas psicológicas como instrumentos de coerção ou manipulação dos
sujeitos;
II. É permitido ao psicólogo a quebra do sigilo profissional, sempre que favoreça o
sujeito, mesmo sem seu conhecimento;
III. É vedado ao psicólogo realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar
resultados de serviço psicológico em meios de comunicação de forma a expor
pessoas, grupos ou organizações;
IV. Em caso de desligamento ou exoneração, o psicólogo ficará de posse de todo
material que se referir a material sigiloso e arquivá-lo em seu poder particular.
Estão corretas:
A. as alternativas I e III.
B. somente a alternativa III.
C. as alternativas I e IV.
D. somente a alternativa II.
E. as alternativas I, III e IV.
39. O desenvolvimento científico do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho – QVT
– surgiu para designar a relação indivíduo-trabalho-organização, com o objetivo de
tornar a vida dos trabalhadores menos penosa e, por conseqüência, mais
produtiva. Estudos apontam inúmeros benefícios gerados por ações e programas
de QVT, embora alguns estudos apontem também apara algumas limitações.
Analise as alternativas mencionadas abaixo e assinale a alternativa correta:
A. para a concepção formadora do conceito de Qualidade de Vida no Trabalho é
possível uma dissociar a condição humana do processo, pois o objetivo central
desses programas é motivar o indivíduo para o trabalho independente de sua
condição.
B. qualidade de Vida no Trabalho é uma ferramenta de gestão e serve exclusivamente
para diagnosticar as relações de trabalho dentro de uma dada organização.
C. qualidade de Vida no Trabalho proporciona uma maior participação por parte dos
funcionários, pois se preocupa com o bem estar do trabalhador. Mas é alvo de
algumas críticas por sua concepção estar muito distante dos princípios da eficácia
organizacional.
D. são considerados benefícios advindos dos programas de Qualidade de Vida no
Trabalho: redução do absenteísmo, redução da rotatividade, atitude favorável ao
trabalho, redução da fadiga do trabalhador.
E. qualidade de Vida no Trabalho é alvo de críticas e mesmo de resistências por parte
dos dirigentes das organizações em virtude de estruturarem suas ações e
programas visando apenas o incremento na motivação dos colaboradores para o
desenvolvimento de determinadas tarefas.
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40.O processo de socialização é um dos mais significativos para a constituição da
subjetividade da pessoa. Neste, contexto, como se denomina o processo pelo qual o
padrão de comportamento inicialmente externo, tornam-se internos e,
subsequentemente, passam a orientar o comportamento da pessoa:
A. socialização secundária.
B. Interiorização.
C. outro generalizante.
D. representação social.
E. identidade

41.Chama-se uma pré-disposição para responder a determinado objeto, seja ele de
forma favorável ou desfavorável:
A. atitudes.
B. competências.
C. habilidades.
D. identidade.
E. atribuição de causalidade.
42.Os grupos não são um aglomerado qualquer de indivíduos. Ao contrário, são
sistemas organizados nos quais as relações entre os indivíduos são estruturadas e
padronizadas. São considerados atributos essenciais de um grupo:
A. filiação, paradigmas, objetivos comuns, ética.
B. filiação, fenômeno psicológico, outro significante.
C. filiação, interação, objetivo comuns, normas.
D. filiação, persuasão, comunicação, rivalidades.
E. filiação, conflitos, persuasão, liderança.
43.Planejamento de carreira tem se tornado um importante elemento no cenário de
gestão de pessoas. A carreira numa organização envolve o desenvolvimento da
pessoa que segundo Duarte (2005) se traduz pela capacidade para assumir atribuições
e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. Para o autor, o
desenvolvimento da carreira deixa de ser uma preocupação exclusiva do funcionário
para ser também uma preocupação da organização que estimula as pessoas a planejar
suas carreiras. Os motivos que tem levado as empresas a isso são:
I.

busca de um posicionamento mais competitivo em seus mercados tem conduzido
as empresas a uma redefinição do perfil exigido de seus recursos humanos;
II. estimulo para que as pessoas planejem suas carreiras tem sido um instrumento
importante para torná-las empreendedoras consigo próprias, melhorando assim a
sua produtividade;
III. visão restrita das alternativas de desenvolvimento profissional, tanto na empresa
onde atuamos, quanto no mercado.
IV. valorização social do contínuo crescimento, da mobilidade, da flexibilidade e da
notoriedade;
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Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) incorretas:
A.
B.
C.
D.
E.

III.
I e III.
II.
IV.
I, III, IV.

44.A avaliação psicológica tem se desenvolvido em uma direção de extrema
complexidade. O Psicólogo que pretenda trabalhar com avaliação deverá ter em mente
as dimensões técnicas, relacionais, éticas, legais, profissionais e sociais diretamente
implicadas em seu trabalho. Em 2003 foi publicada a Resolução CFP 02/2003 que
regulamenta o uso, a elaboração e comercialização de testes psicológicos. Nesta
resolução foram definidos os requisitos mínimos que os testes precisam apresentar
para serem aprovados pelo Conselho. Não faz parte desses requisitos:
A. fundamentação teórica.
B. evidências empíricas de validade e precisão das interpretações propostas.
C. crivos de correção e análise.
D. sistema de correção e interpretação dos escores.
E. descrição clara dos procedimentos de aplicação e correção.

45.No processo de avaliação psicológica, a dimensão técnica pressupõe um vasto
conhecimento em relação às técnicas que pretende utilizar. Com relação aos testes
psicológicos existem quatro requisitos básicos e fundamentais para que seja
considerado um bom instrumento de avaliação: validade, fidedignidade, padronização e
adaptação. Com relação à fidedignidade é correto afirmar:

A. o teste mede exatamente o que se propõe a medir.
B. há uniformidade dos procedimentos de aplicação e de pontuação.
C. existe correspondência do teste a realidade em que é utilizado.
D. regras claras e precisas para sua realização.
E. o escore obtido no teste se aproxima do escore verdadeiro do sujeito.
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46.Com relação à produção de documentos decorrentes da avaliação psicológica é
fundamental que a redação seja, bem estruturada e definida, evitando interpretações
errôneas do sujeito avaliado. As modalidades de documento apontadas pela Resolução
07/2003 são: declaração, atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico e parecer
psicológico, sendo que sua utilização depende do objetivo da elaboração do mesmo.
Com relação ao atestado psicológico, é correto afirmar:

A. apresentação descritiva de situações/condições psicológicas e suas determinações
históricas, políticas e culturais pesquisadas no processo de avaliação psicológica.
B. documento que visa informar a ocorrência de fatos objetivos com a finalidade de
declarar, observado o rigor técnico e ético que subscreve a legislação.
C. tem a finalidade de apresentar uma resposta esclarecedora a uma questãoproblema.
D. tem como finalidade justificar impedimentos e informar se o indivíduo está apto ou
não para atividade específica, dentro do rigor técnico e ético que subscreve a
legislação.
E. analisar o problema apresentado e opinar a respeito. Caso haja quesitos, deve
respondê-los de forma sintética e convincente.

47.A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças
estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por
todos os membros da organização. Ela refere-se ao sistema de significados
compartilhados por todos os membros e que distingue uma organização das demais.
Com relação a cultura organizacional é incorreto afirmar:
A. a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que orientam
o comportamento dos membros de uma organização no dia-a-dia e que direcionam
suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais.
B. para que a organização possa sobreviver e se desenvolver, para que existam
revitalização e inovação, deve-se mudar a cultura organizacional.
C. nem toda organização possui uma cultura organizacional própria, ela pode se
constituir a partir do modelo de outras culturas, adotando-a para si.
D. a cultura organizacional representa o universo simbólico da organização e
proporciona um referencial de padrões de desempenho.
E. a cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças
estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados
por todos os membros da organização.
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48.A psicologia social crítica se constitui com uma peculiaridade de entendimento e de
ação dos fenômenos sócias. A Teoria das Representações Sociais é um conceito
chave desta perspectiva. Com relação a Teoria das Representações Socais é
correto afirmar:
A. um conceito que procura descrever representações coletivas enquanto construções
simbólicas historicamente determinadas, socialmente compartilhadas e
comunicadas por meio de redes sociais específicas que ao mesmo tempo modelam
as ações das pessoas e são por elas modeladas.
B. a teoria das representações sociais sustenta-se no entendimento de que as
pessoas usam os objetos e eventos presentes no seu universo psicológico para
construírem modelos causais, indutivos ou dedutivos, nos quais são estabelecidos
relacionamentos entre causas e efeitos.
C. um conceito que pode ser considerado como um instrumento de dominação que
age através do convencimento (e não da força), de forma prescritiva, alienando a
consciência humana e mascarando a realidade.
D. é um conceito usado para denominar organizações estruturadas com a finalidade
de criar formas de associação entre pessoas e entidades que tenham interesses
em comum, para a defesa ou promoção de certos objetivos perante a sociedade.T
E. pode ser definida como sendo um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de
uma determinada pessoa. Este conceito, entretanto, está ligado às atividades da
pessoa, à sua história de vida, ao futuro, sonhos, fantasias, características de
personalidade e outras características relativas ao indivíduo.

49..Preconceito é um juízo preconcebido, manifestado geralmente na forma de uma
atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições. O preconceito sempre é
pejorativo e seu ponto de partida é uma generalização superficial chamada de
estereótipos. Com relação aos estereótipos é incorreto afirmar:
A.
B.
C.
D.
E.

uma imagem preconcebida.
um redutor do real.
um rótulo usado para definir e limitar pessoas ou grupos.
uma classificação reducionista que promove o preconceito.
uma representação que possui correspondência com o real.

50. Psicologia do desenvolvimento é o estudo científico das mudanças de
comportamento relacionadas à idade durante a vida de uma pessoa. Este campo de
estudo examina mudanças através de uma ampla variedade de tópicos, incluindo
habilidades motoras, cognitivas, perceptivas, aquisição de linguagem, entendimento da
moral, atividade e formação da identidade. Não configura um teórico do
desenvolvimento humano:
A. Jean Piaget.
B. Emily Durkheim.
C. Erik Erikson.
D. Henri Wallon.
E. Lawrence Kohlberg.
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FOLHA DE RASCUNHO
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RASCUNHO DO GABARITO

Respostas de 1 a 20

Respostas de 21 a 40

Respostas de 41 a 50
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