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PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

CÓD. 18 – PSICÓLOGO 

Provas de Português, Raciocínio Lógico e 
Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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Prova Tipo 2 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a opção em que não há erro de concordância 
(nominal ou verbal) nem de regência (nominal ou verbal). 

A) Os atletas vencedores desfrutaram não só o jantar 
comemorativo, mas também a oportunidade de dialogar com 
os dirigentes sobre programas aos quais poderão ter acesso 
devido às medalhas conquistadas. 
B) A pressão e a ansiedade para esses jovens se adequar é 
muito grande. Isso muitas vezes dá origem em estresses, 
mal-estar e tensão. 
C) Aulas bem preparadas e bem ministradas tem impacto no 
desempenho da turma e, por consequência, afeta nas 
satisfações pessoal e familiar. 
D) Segundo uma pesquisa, um terço dos professores 
brasileiros sentem que o apoio da sociedade pelos 
educadores estão diminuindo. 
E) Profissional reconhecido é aquele que dispõe de boas 
condições de exercer sua função no dia a dia, salários 
compatível com o que esperam dele e políticas públicas que 
cuidem de sua formação e saúde. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As frases abaixo contêm orações coordenadas e 
subordinadas, com uso de conjunções (grafadas em 
maiúsculo). 

Assinale a opção em que a conjunção não corresponde ao 
sentido indicado. 

A) CASO não possam vir, me avisem – CONDIÇÃO 

(conjunção condicional) 
B) Faremos tudo PARA QUE os alunos aprendam – 
FINALIDADE (locução conjuntiva final) 
C) ASSIM QUE acordou, saiu para trabalhar – TEMPO 

(locução conjuntiva temporal) 
D) QUANTO MAIS eu estudava, MAIS aprendia – 
PROPORÇÃO (locução conjuntiva proporcional) 
E) Estudamos bastante PORQUE queremos um futuro 
melhor – COMPARAÇÃO (conjunção causal) 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

“Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça cheia de pixilinga que é piolho de galinha” 
(do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, escritor modernista). 

Marque a afirmativa VERDADEIRA sobre as orações do 
período composto da frase acima. 

A) A frase contém apenas um período por conter apenas um 
verbo principal 
B) Contém três orações, sendo a segunda iniciada com a 
conjunção aditiva “e”, chamando-se subordinada 
C) “Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça” é a oração principal 

D) A frase contém três orações, pois apresenta três verbos 
E) A oração “e coçava a cabeça cheia de pixilinga” tem 
como sujeito “cabeça” 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a sintaxe do período está dentro da 

norma padrão da Língua normativa no tocante ao uso e 

colocação do pronome. 

A) Acabei de ler um artigo muito bom de um sociólogo 
professor da UFRJ, que esqueci o nome agora, sobre os 
conflitos da sociedade moderna. Esse professor, ele tem 
vários livros publicados. 
B) Não conhecedores a fundo dos pronomes, muitos 
locutores de rádio e televisão os utilizam confundindo os 
pessoais do caso reto com os oblíquos, os demonstrativos 
com os possessivos, misturando vocês com lhes, V.Sa. com 
Dr., onde com aonde. 
C) Eu lhes alerto: não percam tempo em enviar trabalhos 
copiados da internet para mim corrigir. Não dou nota a este 
tipo de atividade e, consequentemente, terão problemas no 
final do ano. 
D) A garota pediu à mãe para cortar e doar os seus cabelos 
para uma causa beneficente. Ela ficou comovida com a 
campanha de uma ONG onde cuida de crianças com câncer. 
E) O Banco já deve ter lhes enviado os comprovantes das 
transações do período, solicitados por nós para vossa 
verificação. Ainda assim, não se eximimos de apresentar 
outras provas. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Aponte a frase em que o verbo está corretamente usado na 

forma do futuro do subjuntivo como exige a construção 

frasal. 

A) Se esses funcionários se manterem nos cargos diante 
das denúncias, a imprensa vai criticar muito. 
B) Assim que vierem do interior, vão providenciar a 
documentação. 
C) Enquanto haver injustiça social, não há como a 
humanidade superar os conflitos e guerras. 
D) Quando o cidadão querer tirar o documento do carro, 
basta ir a um posto do DETRAN. 
E) Se o Brasil não conter os incêndios na Amazônia, o país 
ficará com a imagem ainda mais comprometida. 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

“Além de causar o empobrecimento da biodiversidade e 

contribuir para a concentração de gás carbônico na 

atmosfera, o fim das florestas naturais destrói o habitat de 

insetos e outros animais que se tornam vetores de doenças”. 

Indique a opção incorreta em relação às situações 

linguísticas observadas no período acima. 

A) BIO (em “biodiversidade”) é um radical com origem do 
Grego e significa “vida” 
B) HABITAT significa “ambiente de moradia” 
C) ALÉM DE é uma locução adverbial que apresenta ideia 
de adição/acréscimo 
D) ”Vetores de doenças” quer dizer “ transmissores de 
doenças” 
E) QUE é um pronome relativo que tem como referente “o 
fim das florestas” 
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Prova Tipo 2 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Assinale a opção em que as frases não correspondem ao 

caso linguístico indicado em destaque: 

A) POLISSEMIA - 1. Achei um fio de cabelo na comida. 

2. Achei que a prova seria bem fácil. 
B) PARONÍMIA - 1 a. O tráfego estava intenso nas rodovias. 

1 b. O tráfico de animais silvestres é muito grande no 
Pantanal. 
2 a. A descriminação das drogas é debatida em muitos 
fóruns mundiais. 
2 b. A discriminação racial é crime no Brasil. 
C) DENOTAÇÃO – 1. O juiz adentrou ao campo de futebol 

para apitar a partida. 
2. É bastante comum no Brasil a prática do nepotismo. 
D) AMBIGUIDADE – 1. Fui ao cabelereiro que cortou os 

cabelos. 
2. O policial deteve o suspeito em sua casa. 
E) HIPERONÍMIA - 1. Adoro rosas. São flores especiais. 

2. Passa muito jogo de futebol na TV, pois é um esporte 
popular. 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Em cada item de 1 a 5 constam vocábulos (substantivos ou 
adjetivos), sendo três de sentido sinônimo e um de sentido 
antônimo. 

Verifique os significados e escolha abaixo a opção em que 
aparecem os antônimos, na ordem de 1 a 5. 

1. Azáfama, labuta, desídia, lida. 
2. Exausto, extenuado, extasiado, esgotado. 
3. Sorumbático, macambúzio, entristecido, hilário. 
4. Eclético, universal, múltiplo, individual. 
5. Efêmero, permanente, transitório, fugaz. 

A) Labuta, extenuado, hilário, individual, efêmero 
B) Azáfama, exausto, sorumbático, eclético, permanente 
C) Desídia, extasiado, hilário, individual, permanente 
D) Desídia, extasiado, entristecido, eclético, fugaz 
E) Lida, extenuado, macambúzio, universal, permanente 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância verbal está correta. 

A) Desde que foi confirmado pelo Governo Federal os cortes 
nas verbas destinadas à educação, tem havido muitos 
protestos. 
B) Além do Presidente do Conselho, também compõe o 
colegiado integrantes indicados pelo Ministério Público 
Federal. 
C) Queremos que seja dado, na nova fábrica, as mesmas 
vagas de emprego, ou até mais, que haviam na antiga, na 
outra cidade. 
D) O período de inscrições serão de 7 a 23 de agosto e será 
realizada presencialmente na Capitania dos Portos. 
E) Nem o Governo nem a oposição possuem votos 
suficientes para aprovar ou rejeitar a matéria. Convém 
lembrar que são necessários 2/3 dos congressistas para 
alterar dispositivo constitucional. 

 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que a pontuação não está de acordo 
com as convenções gramaticais. 

A) Parei, olhei. Meu Deus! Sabe quem estava no carro 
acidentado? Meu irmão. 
B) Tenha paciência Anselmo, as coisas vão, em breve, se 
acalmar, e a paz voltará. 
C) Segue o teu destino, 
Rega as tuas plantas, 
Ama as tuas rosas. 
O resto é a sombra 
De árvores alheias. 
(...) 
(Fernando Pessoa) 
D) Com menos postos de trabalho, menos pessoas ativas 
economicamente e, consequentemente, menos consumo, as 
pessoas tendem a priorizar o dinheiro que lhes resta em 
gastos essenciais. 
E) “Não há como atender a demanda de todos”, afirmou o 
Diretor, colocado em xeque pelos sindicalistas. 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

Assinale a opção em que a substituição da conjunção ou 

advérbio sublinhado, pela expressão entre parênteses no 

final de cada frase não confere o mesmo sentido ao 

enunciado. 

A) O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes 

de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que 

outras gerações fizeram. (MERAMENTE) (Jean Piaget) 

B) Educar é crescer.  E crescer é viver. Educação é, assim, 

vida no sentido mais autêntico da palavra. (POIS) (Anísio 

Teixeira) 

C) Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda. (TODAVIA) (Paulo Freire) 

D) A educação é nosso passaporte para o futuro, pois o 

amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. 

(PORQUANTO) (Malcom X) 

E) A educação não pode ser delegada somente à escola. 

Aluno é transitório. Filho é para sempre. 

(EXCLUSIVAMENTE) (Içami Tiba) 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Palavras ou expressões de outras línguas são incorporadas 
ao nosso uso diário e usadas sem que sejam ou não 
aportuguesadas. 

Ex: show, shopping, delivery, charge, backup, pizza, on line, 
design. mezzanino, ballet, jeans, internet, tablet, etc. 

Palavras desse tipo são consideradas: 

A) Estrangeirismos 
B) Inovações linguísticas 
C) Anglicismos 
D) Neologismos 
E) Variações linguísticas 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 

Marque D – Denotação ou C – Conotação para cada 

enunciado a seguir, no tocante a esses dois aspectos da 

semântica. Em seguida, escolha a opção correta na ordem 

das respostas de I a VII. 

(   ) I – Significação objetiva da palavra ou texto, com 
sentido comum, delimitado. 

(   ) II - Linguagem usual, palavras usadas de modo 
automatizado, com significação restrita constante 
nos dicionários básicos. 

(   ) III – Palavra ou texto cujos sentidos extrapolam o 
sentido comum. 

(   ) IV – Linguagem rica e criativa, usada de modo 
criativo e curioso. 

(   ) V - Palavra ou texto que evoca outras realidades, 
de forma subjetiva. 

(   ) VI – Contempla o aspecto metafórico da 
linguagem, que permite relacionar coisas 
análogas ou semelhantes. 

(   ) VII – Linguagem estruturada em expressões 
comuns, com sentido único, literal. 

A) D, D, C, C, C, C, D 
B) D, C, C, C, D, D, D 
C) C, D, D, C, D, C, C 
D) D, D, C, D, D, C, D 
E) C, C, D, D, C, D, C 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Identifique, observando-se os casos de concordância 
opcional (singular ou plural) como V (Verdadeiro-correta) ou 
F (Falso-errada) a concordância verbal de cada frase a 
seguir e, abaixo, assinale a alternativa correta que indica a 
sequência de 1 a 5. 

1. (   ) Um terço dos candidatos não compareceu/não 
compareceram às provas. 

2. (   ) Nem um nem outro optou/optaram pelo 
emprego na loja. 

3. (   ) Cada um dos alunos precisam prestar 
esclarecimentos ao Diretor. 

4. (   ) Cerca de 35% dos consumidores apresenta 
problemas de inadimplência. 

5. (   ) Somente 1% do eleitorado possuía curso 
superior nos anos 90 do século passado. 

A) V, F, F, F, V 
B) F, V, V, F, F 
C) F, F, V, V, V 
D) V, V, F, F, V 
E) V, F, V, V, F 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Indique entre os períodos a seguir a opção em que o sujeito 
e o objeto (direto e/ou indireto) estão erroneamente 
identificados: 

A) Vai para toda essa gente ruim do Governo nosso 
desprezo. 
Sujeito: Nosso desprezo 
Objeto indireto: Toda essa gente ruim 

B) Pode a Prefeitura, através da Defesa Civil, atender a 
todos os desabrigados. 
Sujeito: A prefeitura 
Objeto indireto: Todos os desabrigados 
C) Atrasou arriscadamente a bola ao goleiro o zagueiro do 
CSA. 
Sujeito: O zagueiro do CSA 
Objeto direto e indireto: A bola ao goleiro 
D) Por que a tão duras penas o juiz os condenou? 
Sujeito: juiz 
Objeto direto e indireto: os (pronome) /tão duras penas 
E) Convergem em alguns pontos de vista personagens e 
personalidades tão antagônicas quanto Trump e Merkel. 
Sujeito: Trump e Merkel 
Objeto direto: Alguns pontos de vista 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Uma população de bactérias dobra a cada semana. 
Considerando que em 01/01/2019 a referida população era 
constituída por 150 bactérias, em dezenove de março do 
mesmo ano, tal população possuía: 

A) 307.200 bactérias 
B) 76.800 bactérias 
C) 1.024 bactérias 
D) 153.600 bactérias 
E) 1.650 bactérias 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Quatro amigas, Júlia, Luiza, Maria e Sabrina, irão fazer uma 
viagem de carro. Considerando que duas sentarão nos dois 
bancos da frente (passageiro e motorista) e as demais no 
banco de trás, e que Sabrina não tem habilitação para dirigir, 
de quantas maneiras distintas elas podem se acomodar no 
veículo? 

A) 24. 

B) 30. 

C) 18. 

D) 6. 

E) 48. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Um dado honesto com seis faces numeradas de 1 a 6 é 
lançado três vezes. A probabilidade de se obter três números 
iguais é: 

A) 1/2 

B) 1/216 

C) 1/120 

D) 1/36 

E) 37/60 
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QUESTÃO 19_____________________________________ 

Perguntados sobre sua cor e esporte de preferência, três 
irmãs apresentaram as seguintes respostas: azul, vermelho, 
verde, futebol, vôlei e tênis. Sabe-se que cada irmã indicou 
exatamente uma cor e um esporte, e que: 

I – A irmã cuja cor preferida é azul, não gosta de futebol. 
II – O esporte preferido de Fernanda não é tênis. 
III – A cor favorita de Marina é verde. 
IV – Vôlei é o esporte preferido de Lúcia. 

Assim, pode-se afirmar que: 

A) Futebol é o esporte favorito de Marina 
B) Lúcia não gosta de vôlei 
C) A cor preferida de Fernanda é vermelho 
D) O esporte preferido de Fernanda é vôlei 
E) A irmã cuja cor preferida é o vermelho não gosta de 
futebol 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Certo homem, traumatizado com o mercado financeiro, 
guarda seu dinheiro em um cofre em sua casa. 
Considerando que em 30/09/2019 ele tinha guardado 
R$7.200,00 e que no primeiro dia de cada mês ele guarda 
R$180,00, quanto ele terá no dia 31/12/2023? 

A) R$16.380,00. 

B) R$16.200,00. 

C) R$14.400,00. 

D) R$ 7.380,00. 

E) R$15.840,00. 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

O professor Mente Brilhante ao fazer a média aritmética de 
11 números verificou que era igual a 36. Em seguida ele tirou 
um dos números e verificou agora que nova média passou a 
ser 30. 

O número que foi retirado é igual a: 

A) 94 

B) 95 

C) 97 

D) 98 

E) 96 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Em uma loja de roupas e calçados sabe-se que um par de 
tênis, duas bermudas e três camisetas custam juntos R$ 
150,00.  Por outro lado, dois pares de tênis, cinco bermudas 
e 8 camisetas custam juntos R$ 385,00.   

Nessas condições o valor a ser pago por um par de tênis, 
uma bermuda e uma camiseta é igual a: 

A) R$ 70,00 
B) R$ 65,00 

C) R$ 60,00 
D) R$ 55,00 
E) R$ 50,00 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Uma empresa A possui duas confeitarias Doce Sabor e Mais 
Que Sabor. Elas fabricam três tipos de bolo: B1, B2 e B3, os 

quais são feitos de farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. 
Em cada semana, as vendas dessas duas confeitarias são 
estimadas de acordo com a matriz M de venda semanal 
abaixo: 

CONFEITARIA B1 B2 B3 

Doce Sabor 
30 

unidades 
30 

unidades 
25 

unidades 

Mais Que 
Sabor 

20 
unidades 

20 
unidades 

40 
unidades 

Para a fabricação desses bolos, o material utilizado é dado 
pela seguinte matriz N: 

Bolo Farinha Açúcar Leite Manteiga Ovos 

B1 500g 200g 500ml 150g 4 

B2 400g 100g 300ml 250g 5 

B3 450g 150g 600ml 100g 6 

Afim de atender a demanda de bolos, a empresa que saber a 
quantidade de cada uma das cinco matérias-primas que 
deve destinar às suas duas confeitarias. Nessas condições a 
quantidade de leite destinado a confeitaria Mais Que Sabor 
em litros é igual a: 

A) 30l 

B) 50l 

C) 40l 

D) 60l 

E) 70l 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Admitindo como verdadeiras as seguintes premissas: 

I – O professor não erra. 
II – Lucas é distraído. 
III – Quem é distraído erra. 

Analisando as premissas acima, a alternativa correta é: 

A) Todo professor é distraído 
B) Lucas não erra 
C) Quem erra é distraído 
D) Lucas é professor 
E) Lucas não é professor 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 

Rosa e Manoel brincam de formar números com três 
algarismos. Manoel desafia Rosa com o seguinte problema: 
Rosa quantos são os inteiros positivos de três algarismos 
nos quais figuram o algarismo 5? Após um tempo fazendo os 
cálculos Maria responde: – Já sei Manoel! 

Baseado na resposta de Rosa, o número de inteiros 
positivos de três algarismos que figuram o algarismo 5 é 
igual a: 

A) 171 

B) 333 

C) 352 

D) 252 

E) 271 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Assinale (V) se a  sentença for verdadeira e (F) para 
sentença que for falsa. 

(   ) 

O assédio moral no trabalho é um fenômeno que 
ocorre direcionada a uma ou mais pessoas, visando 
isolá-la e prejudicá-la em seu contexto de trabalho de 
forma intencional. 

(   ) 
O assédio moral acontece apenas de forma vertical 
descendente. 

(   ) 
Independentemente do tipo de assédio a que o sujeito 
está exposto, configura-se uma situação 
potencialmente adoecedora. 

(   ) 
O que torna a identificação do assédio moral possível 
é a frequência e continuidade dos atos de violência. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V 
B) V, F, F, V 
C) V, F, F, F 
D) V, F, V, V 
E) F, V, F, V 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Analise os itens abaixo: 

I – Os grupos operativos são grupos centrados na tarefa e se 
distinguem dos chamados grupos terapêuticos. 
II - A concepção da tarefa, também na teoria pichoniana, é o 
caminho percorrido para alcançar o objetivo estabelecido 
pelo grupo e suprir uma necessidade. 
III – A teoria dos grupos operativos enfatiza o papel 
importante dos vínculos sociais, que são a base para o 
processo de aprendizagem. 

Está (ão) correto(s) o(s) item (ns): 

A) II, apenas 
B) I e II, apenas 
C) I, II e III 
D) III, apenas 
E) II e III, apenas 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

A respeito do fenômeno burnout, assinale (V) para as 
sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas. 

(   ) 
É concebido como uma reação negativa ao 
estresse crônico no trabalho. 

(   ) 

Manifesta-se por sintomas de fadiga persistente, 
falta de energia, indiferença ou irritabilidade 
relacionada ao trabalho, com ausência de 
sentimentos de ineficiência e baixa realização 
pessoal. 

(   ) 
A despersonalização/cinismo é o que diferencia 
clinicamente os “portadores de burnout” dos 
pacientes deprimidos em geral. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V 
B) F, F, F 
C) V, V, V 
D) V, F, F 
E) F, V, F 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

A manifestação de transtornos mentais e comportamentais, 
bem como de sofrimento psíquico sob as mais variadas 
formas no contexto laboral é um dos desafios cotidianos do 
psicólogo organizacional e do trabalho. Antes mesmo das 
implicações desse fenômeno no tocante ao prejuízo que as 
próprias organizações têm por ocasião do comprometimento 
da saúde mental de seus agentes, o bem-estar destes deve 
ser uma preocupação ingente do gestor e em extensão do 
psicólogo, que podem buscar subsídios teóricos para as 
necessárias intervenções preventivas. A consagrada 
abordagem do psicanalista e médico do trabalho, Christophe 
Dejours, conhecida como psicodinâmica do trabalho, oferece 
uma base compreensiva das problemáticas psíquicas 
correntes no mundo do trabalho, e tem como uma de suas 
características:  

A) Privilegiar a investigação da doença psicossomática, uma 
vez que a somatização é a via-régia da expressão dos 
conflitos e da insatisfação do sujeito que sofre sob a 
influência de formas perversas de organização do trabalho 
B) Valorizar a enigmática normalidade que os trabalhadores 
conseguem desenvolver, individual e coletivamente, por 
meio de mecanismos de defesas que permitem um equilíbrio 
psíquico ainda que precário em meio às adversidades do 
trabalho 
C) Corroborar as proposições da psicopatologia do trabalho, 
corrente francesa de pesquisa na área para a qual as 
doenças são consequência direta da não consideração das 
necessidades dinâmicas do trabalhador enquanto sujeito 
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D) Resgatar modalidades tradicionais de atendimento 
psicológicos, individualizadas e orientadas 
psicanaliticamente, considerando os determinantes laborais 
do sofrimento do trabalhador e como antídoto das doenças 
mentais no trabalho 
E) Confrontar a patologização e consequente medicalização 
do sujeito vitimado pelos excessos laborais em voga na 
contemporaneidade, que agora atesta o nexo causal direto 
entre labor e doença mental 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

A fim de propiciar ambientes psicologicamente salubres a 
seus agentes e assim ter maior facilidade em alcançar seus 
objetivos, as organizações precisam contemplar uma 
diversidade de aspectos quanto a condições materiais de 
trabalho, relações interpessoais em seu meio, perfis 
individuais, entre outros. Nessa direção, considere as 
assertivas abaixo: 

I. Alguns indivíduos, devido à sua própria constituição 
psíquica, têm graves dificuldades em lidar com figuras de 
autoridade, ocasionando relações conflituosas e de caráter 
prejudicial ao ambiente de trabalho. Segundo uma 
perspectiva psicanalítica, tais casos dão prova do fenômeno 
que Freud nomeou transferência, relacionado a afetos 
arraigados conscientes ou inconscientemente que se 
reeditam nas relações atuais do sujeito, inclusive onde este 
trabalha. 

II. Nas últimas décadas, a questão do assédio moral vem 
ganhando cada vez mais contorno no tocante à saúde 
mental dos funcionários vítimas desse tipo de violência 
psicológica. Em se considerando que práticas de assédio 
moral têm alto potencial adoecedor, mesmo uma situação 
isolada de importunação já pode ser considerada assédio 
moral, a qual se define como uma investida humilhante de 
um superior a um subordinado em função da posição de 
poder daquele sobre este. 

III. A Síndrome de Burnout apresenta-se como uma forma 

acentuada de estresse e seu surgimento quase que 
necessariamente tem relação com o trabalho. Manifestado 
apenas como um esgotamento físico, sua dimensão mental 
tende a ser subnotificada, o que acarreta graves dificuldades 
no que concerne seu a reconhecimento diagnóstico e, em 
consequência, seu tratamento. Esse distúrbio pode abrir 
portas para outras entidades clínicas como depressão grave, 
de modo que o quanto antes haja uma intervenção 
terapêutica profissional, maiores as chances de 
restabelecimento. 

A) Estão corretas as alternativas I e II, apenas 
B) Estão corretas as alternativas II e III, apenas 
C) Está correta a alternativa II, apenas 
D) Está correta a alternativa III, apenas 
E) Está correta apenas a alternativa I 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

É um dos deveres precípuos do psicólogo, no exercício de 
seu cargo, quando na esfera pública, assessorar 
tecnicamente órgãos administrativos para quem preste seus 
serviços. Assim, realiza perícias, emite pareceres 
psicológicos e outros documentos, sem prejuízo de sua ética 
profissional e em observância às normativas da classe da 
legislação vigente. Com efeito, a Resolução do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) 6/2019 instituiu regras para a 
elaboração de documentos escritos produzidos pelo 
psicólogo no exercício profissional com vistas a fornecer os 
subsídios éticos e técnicos necessários para a produção 
qualificada da comunicação escrita. 

É correto afirmar que essa normativa do Sistema Conselhos:  

A) Na produção de um parecer, a despeito de ser este um 
documento mais específico, a formação generalista do 
psicólogo é suficiente para sua produção 
B) É obrigatório que o psicólogo destaque no final do 
atestado psicológico que este não pode ser usado para fins 
que não sejam identificados, bem como seu caráter sigiloso 
e sua natureza de documentado extrajudicial 
C) O atestado psicológico é um documento que, tomando 
por base um psicodiagnóstico, uma situação determinada, 
estado ou funcionamento psicológico, objetiva afirmar as 
condições psicológicas de quem o solicita, ainda que 
informalmente 
D) Cabe exclusivamente ao psicólogo a decisão de atender 
ou não o pedido ao acesso de quaisquer documentos 
psicológicos quando solicitados, por exemplo, pelo usuário 
do serviço de Psicologia 
E) Laudo e relatório são tratados como modalidades 
distintas de documentos psicológicos, como também o são 
declaração, atestado psicológico e relatório, o qual pode ser 
de natureza apenas psicológica ou multiprofissional 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

As consequências da psicopatologia do trabalho na vida do 
trabalhador podem ser bem graves. Sobre o assunto, é 
correto afirmar que: 

I. São muitas as determinantes da psicopatologia do 
trabalho. O ambiente em que o colaborador fica exposto 
é a principal causa de todo esse mal. O colaborador fica 
muito mais tempo nesse ambiente do que em seu próprio 
lar sendo assim suscetíveis a todos esses problemas.  

II. Os trabalhadores ficam submetidos 
permanentemente a um tipo de desgaste nos 
ambientes e as relações com o trabalho são fatores 
determinantes de doenças e agem de uma maneira 
tão degradante quanto os microrganismos e a 
insalubridade no desencadeamento de doenças, que 
se agravam muito mais em situações de competição, 
ambientes de perigo e o trabalho monótono.  

III. O desgaste emocional a que o trabalhador é 
submetido nas relações com o trabalho é fator muito 
significativo na determinação de transtornos 
relacionados ao estresse, como é o caso das 
depressões, ansiedade patológica, pânico, fobias, 
doenças psicossomáticas, síndrome de Burnout, LER 
entre outras patologias. 

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

A) As afirmações I, II e III estão corretas 
B) Apenas a afirmação I está correta 
C) As alternativas II e III estão corretas, apenas 
D) Somente a alternativa III está correta 
E) Apenas II está correta 
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QUESTÃO 33_____________________________________ 

FIGURA 1: 

 

Disponível em: http://www.bancariositabuna.com/noticia.php? 

id=7407&t=ASS%C9DIO%20MORAL%20EM%20CARTA%20DO%2

0 SANTANDER 

FIGURA 2: 

 

Disponível em: 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uac

t=8&ved=2ahUKEwi65emKrb_kAhXbCrkGHYgpD_cQjRx6BAgBEAQ

&url=https%3A%2F%2Fwww.41a.net%2Ftag%2Fmoralharrassment&ps

ig=AOvVaw0jYg5_YeKCnbnkwOv7zgei&ust=1567966864928213 

As figuras acima representam o assédio moral no ambiente 
laboral. Tão antigo quanto o trabalho, o assédio moral 
caracteriza-se por condutas que evidenciam violência 
psicológica contra o empregado. Sobre essa problemática é 
correto afirmar: 

I. O assédio moral pode ser praticado por colega de 
serviço, pelo empregador ou superior hierárquico, 
contaminando o ambiente de trabalho, tornando-o 
degradante, hostil, ofensivo e violador dos direitos de 
personalidade do ofendido. 
II. A vítima (assediado) é aquele empregado que sofre 
agressões reiteradas e sistemáticas, visando hostilizá-lo, 
inferiorizá-lo e isolá-lo do grupo, comprometendo sua vida 
pessoal, revertendo em danos à saúde mental e física, 
refletindo na perda de satisfação no trabalho, gerando à 
vítima incapacidade para o trabalho e afastamento, 
desemprego, depressão e até o suicídio. 
III. Os sintomas apresentados como consequência do 
assédio moral pelas vítimas são os mais distintos e variam 
de acordo com a intensidade e a duração da agressão. 
Podem ser de ordem física, psicopatológicos ou 
comportamentais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente I e III estão corretas 
B) Apenas a afirmação II está correta 
C) Somente II e III estão corretas 
D) I, II e III estão corretas 
E) Apenas III está correta 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

Para um psicólogo organizacional e do trabalho, a habilidade 
de conduzir com eficácia uma entrevista psicológica é 
premissa básica de uma atuação que se faça competente e 
eficaz. Uma vez que esta poderosa ferramenta da qual se 
dispõe o profissional de psicologia é de uso corrente em sua 
lida nas organizações, sobre a entrevista psicológica, é 
correto afirmar que: 

A) A entrevista psicológica é caracterizada como aquela na 
qual se buscam objetivos psicológicos (investigação, 
diagnóstico, terapia, etc.), portanto, ela não pode servir como 
auxílio para profissionais de áreas afins 
B) O recurso a palestras motivacionais e a utilização de 
testes e entrevistas psicológicas são o instrumento por 
excelência da intervenção do psicólogo organizacional 
C) A psicologia organizacional engloba a área de 
administração de recursos humanos, de modo que a atuação 
do psicólogo não se resume a recrutamento/seleção de 
pessoal, em que muito se usa a entrevista psicológica 
D) Tal qual os testes psicológicos, a entrevista psicológica é 
um instrumento cabal dentro de uma avaliação psicológica, 
embora não seja de uso exclusivo dos profissionais da área  
E) Na atuação do psicólogo, psicodiagóstico e entrevista 
psicológica são práticas equivalentes, diferenciando-se 
apenas quanto ao contexto em que são aplicáveis  

QUESTÃO 35_____________________________________ 

O recurso à avaliação psicológica no âmbito das 
organizações fornece ao psicólogo um instrumental de 
análise por meio do qual são facilitadas tomadas de decisão, 
como por exemplo e classicamente, na escolha do perfil 
mais adequado para suprir uma determinada vaga numa 
seleção. No entanto, essa forte identificação cultural entre a 
figura do psicólogo organizacional com o papel de avaliador 
pode escamotear tanto a abrangência do trabalho desse 
profissional como da própria ferramenta que é a avaliação 
psicológica. 

Dito isto, é correto afirmar, acerca da avaliação psicológica 
na psicologia organizacional:   

A) Na verdade, a realização de palestras motivacionais nas 
organizações foi e ainda é o instrumento por excelência da 
intervenção do psicólogo nesse contexto, desde que os 
ouvintes tenham sido previamente indicados mediante 
testagem psicológica 
B) A psicologia organizacional engloba a área de 
administração de recursos humanos, de modo que a atuação 
do psicólogo nessa área não se resume a fazer recrutamento 
e seleção de pessoas, como em seus primórdios 
C) Os testes projetivos, mesmo que reconhecidamente 
carentes de objetividade científica e mais afeitos à 
manipulação de seus resultados, podem ser usados em 
processos de avaliação psicológica nas organizações 
D) Os testes psicológicos são parte fundamental dentro de 
um processo de avaliação psicológica, salvaguardados seus 

http://www.bancariositabuna.com/noticia.php?%20id=7407&t=ASS%C9DIO%20MORAL%20EM%20CARTA%20DO%20%20SANTANDER
http://www.bancariositabuna.com/noticia.php?%20id=7407&t=ASS%C9DIO%20MORAL%20EM%20CARTA%20DO%20%20SANTANDER
http://www.bancariositabuna.com/noticia.php?%20id=7407&t=ASS%C9DIO%20MORAL%20EM%20CARTA%20DO%20%20SANTANDER
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diferentes modelos e objetivos, e todo administrador de 
recursos humanos deve utilizá-los na seleção de pessoal 
E) Com o avanço da tecnologia em praticamente todas as 
áreas da vida humana, a figura do psicólogo já é 
considerada dispensável na seleção de pessoas, a qual já 
pode ser feita por softwares desenvolvidos especificamente 
para este fim 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Sobre a metodologia de avaliação de desempenho 360 
graus: 

I. O reflexo da cultura corporativa deve ser analisado 
antes da implantação da metodologia de avaliação 360 
graus. 

II. Permite que o avaliado compare sua autoavaliação com 
as percepções das pessoas com as quais interage, em 
relação ao seu desempenho. 

III. Empresas com cultura predominantemente hierárquicas 
combinam com a avaliação 360 graus. 

IV. A origem da metodologia de avaliação 360 graus 
remonta aos anos 1950.  

Está (ão) correto(s) o(s) item (ns): 

A) II, apenas 
B) I, II e IV, apenas 
C) I e II, apenas 
D) II e IV, apenas 
E) II e III, apenas 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

As principais estratégias organizacionais empregadas no 
desenvolvimento de pessoal são: 

I. Rotação de cargos 
II. Estágios de assessoria 

III. Aprendizagem prática 
IV. Tutoria 
V. Participação em comissões 

Estão corretos os itens: 

A) I, III e V, apenas 
B) II, III e IV, apenas 
C) III e IV, apenas 
D) I, II e IV, apenas 
E) I, II, III, IV e V 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

A área de conhecimento em que se estabelecem as relações 
entre Psicologia e Trabalho é resultante de um 
desenvolvimento histórico cujas mudanças e variação de 
nomenclaturas está intrinsecamente ligada tanto às 
transformações quanto às diferentes concepções que desde 
seus primórdios recobrem o campo. Com efeito, uma 
definição do conjunto de saberes e fazeres da psicologia 
presente no mundo do trabalho guarda relação com a 
evolução das organizações desde a era da industrialização, 
na virada do século XIX para o século XX, até o cenário 
contemporâneo, marcado pelo avanço da tecnologia e 
complexidade das relações entre seus agentes. 

Em se considerando tal perspectiva evolutiva e a 
terminologia correntemente adotada pelas organizações 
científicas brasileiras, cabe dizer que o referido campo trilhou 
a seguinte sequência:   

A) Psicotécnica - psicologia industrial - psicologia 
organizacional - psicologia organizacional e do trabalho 
B) Psicologia industrial - psicologia organizacional - 
psicodinâmica do trabalho - análise institucional 
C) Psicométrica - psicologia organizacional – psicologia 
industrial – psicossociologia do trabalho 
D) Psicotécnica - psicologia organizacional - gestão de 
pessoas – psicologia do trabalho 
E) Administração de recursos humanos - psicologia do 
trabalho - análise institucional – psicologia organizacional e 
do trabalho 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

Em uma pesquisa desenvolvida com professores 
universitários, Sousa e Mendonça (2009) notaram que 
quanto mais o docente estiver envolvido afetivamente com a 
instituição, menor será a possibilidade de desenvolver 
exaustão. 

Diante desta conclusão, para evitar o adoecimento do 
trabalhador, as autoras recomendam que os gestores 
apresentem estratégias que tenham como finalidade 
alcançar padrão de comprometimento organizacional 
voltados para:  

SOUSA, Ivone Félix de; MENDONÇA, Helenides. Burnout em 
Professores Universitários: Impacto de Percepções de Justiça e 

Comprometimento Afetivo Psicologia: Teoria e Pesquisa Out-Dez 
2009, Vol. 25 n. 4, pp. 499. 

A) O comprometimento unilateral com a organização 
B) A aceitação das crenças organizacionais 
C) A aceitação dos valores organizacionais 
D) O duplo comprometimento: com a organização e com a 
profissão 
E) Comprometimento consigo mesmo em suas crenças 
individuais 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

A interface Psicologia e Trabalho compreende um 
desenvolvimento histórico cujo entendimento torna-se 
fundamental para a ulterior complexificação da área, dado o 
atual processo de mutação do mundo do trabalho, onde o 
psicólogo organizacional ocupa um papel de protagonismo 
na mediação entre os diferentes atores sociais nesse âmbito. 

Em se considerando a relação entre as origens da atuação 
do psicólogo na área organizacional e a contemporaneidade 
das práticas psicológicas nesse campo, é correto afirmar 
que:  

A) A ciência psicológica originou-se eminentemente no 
contexto do laboratório experimental no final do século XIX e 
apenas bem tardiamente adentrou o mundo do trabalho, 
apesar de que hoje em dia a área organizacional é 
preponderante na profissão 
B) Acompanhando o multifacetado universo organizacional 
do século XXI, a Psicologia Organizacional também vem 
passando por um processo de sub-especialização que tem 
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se mostrado cada vez mais pertinente às demandas da 
sociedade pós-moderna 
C) A psicologia do trabalho e das organizações, embora não 
com esta concepção ampliada da atualidade, antecedeu e 
fomentou o surgimento da psicologia científica ou moderna, 
sendo, portanto, referenciada como uma das áreas clássicas 
da ciência psicológica 
D) Tanto a psicotécnica bem como os estudos 
psicométricos, no que pese a relação entre seus 
fundamentos metodológicos, marcaram o início da psicologia 
industrial, mas atualmente têm apenas valor histórico para a 
Psicologia 
E) A despeito de sua pujança em determinados períodos do 
século XX, a Psicologia Organizacional passa por um grave 
recuo enquanto campo profissional para o psicólogo, ainda 
que paulatino, haja vista os efeitos do desemprego estrutural 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
 
 
 

 

GABARITO OFICIAL 
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www.copeve.ufal.br 
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