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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
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.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação
estão corretas. Verifique, também, se contém 60 (sessenta) questões objetivas com 5
(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal.
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.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2h30min do
início da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu
documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de
tinta azul ou preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente
o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo:

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.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o
conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos
os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
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.
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.
Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação
(RG, CNH, outros).
Boa Prova!

Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros):

Maceió, 11 de agosto de 2019.

Assinatura do(a) candidato(a):
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PORTUGUÊS
QUESTÃO 01_____________________________________
Em qual das frases a conjunção ou locução conjuntiva não
está utilizada no conceito indicado entre parênteses:
A) TANTO os alunos QUANTO as alunas participaram do
torneio de futebol (Comparação)
B) SE tivessem sido seguidas as recomendações de
segurança, não teria acontecido a tragédia (Certeza)
C) CONQUANTO estivéssemos cansados, assistimos à
palestra até o final. (Oposição)
D) A Universidade encaminhou o pedido ao MEC, HAJA
VISTA não mais haver verba disponível no orçamento.
(Causa)
E) PARA o Diretor, participação de professores e alunos
fez o sucesso da jornada pedagógica. (Conformidade)
QUESTÃO 02_____________________________________
Escolha a opção abaixo em que a figura de linguagem não
está identificando corretamente o texto correspondente.
A) Metáfora

A lua foi ao cinema
Passava um filme engraçado
A história de uma estrela
Que não tinha namorado
(Paulo Leminski)

B) Antítese

Onde queres revólver, sou coqueiro
E onde queres dinheiro, sou paixão
Onde queres descanso, sou desejo
E onde sou só desejo, queres não
E onde não queres nada, nada falta
E onde voas bem alto, eu sou o chão
E onde pisas o chão, minha alma salta
E ganha liberdade na amplidão
(Caetano Veloso)

C) Hipérbole

Gastou rios de dinheiro com o intercâmbio
na Austrália

D) Eufemismo

Coitado do Daniel, não foi feliz na prova da
OAB

E) Metáfora

Eu acredito é na rapaziada
Que segue em frente e segura o rojão
Eu ponho fé é na fé da moçada
Que não foge da fera e enfrenta o leão.
(Gonzaguinha)

QUESTÃO 03_____________________________________
Escolha a opção em que a frase NÃO usa palavras ou
expressões em sentido conotativo:
A) O público espumava xingamentos e vaias ao árbitro da
partida
B) O atleta mais importante do time foi perseguido por
muitas lesões nesta temporada
C) A torcida do Flamengo abraçou a equipe na busca pelo
título
D) Saiu barato para o jogador a punição com suspensão por
apenas dois jogos
E) A multidão nas ruas aplaudia a passagem dos
maratonistas
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QUESTÃO 04_____________________________________
Ao invés de serem jogadores de futebol somente, quer dizer,
craques da bola, alguns boleiros aparecem antes de mais
nada como craques da mídia, faturando alto tanto nos
gramados como diante das câmeras.
Escolha a opção em que as expressões podem substituir, na
mesma sequência, as locuções grifadas, sem ferir o sentido
da frase.
A) Apesar de – ou seja – assim – seja... seja
B) Ao contrário de – isto é – sobretudo – não só...como
também
C) Além de – aliás – ao menos – portanto
D) A fim de – bem como – principalmente – ou... ou
E) Em vez de – afinal – até mesmo – bem como
QUESTÃO 05_____________________________________
Uso da CRASE: Assinale a alternativa em que o uso da
Crase é facultativo.
A) O Diretor se opôs a nossa pretensão de utilizar o
laboratório em qualquer horário
B) Consegui a minha certificação em Inglês com nota nove
C) A vítima foi submetida a tortura e a maus tratos
D) É de boa educação ceder lugar nos ônibus às pessoas
mais velhas
E) Os defensores do meio ambiente estão sempre atentos a
novidades nas pesquisas sobre o clima
QUESTÃO 06_____________________________________
Assinale a alternativa em que a pontuação está de acordo
com as normas gramaticais.
A) “Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado
bruto em meio ao cânion profundo: o Piauí é uma terra de
encontros contraditórios e complementares. Tem, por
exemplo, o único delta em mar aberto das Américas,
mesmo sendo o Estado com o menor litoral do Brasil.”
B) Veta Governador! Esse, foi o tema da campanha de uma
ONG ambientalista para a autoridade vetar a liberação da
pesca naquela baía. Enquanto a Justiça examina a
questão.
C) De lá 30 minutos de caminhada em trilhas, levam o
turista ao topo do morro de onde se avista a vila antiga.
D) A orla marítima de Maceió, em dias de sol se transforma
numa passarela de turistas. Encantados com a cor do
mar verde esmeralda.
E) Pronto! Cumprida a promessa. Cada atleta, medalhista,
terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga
para visitar os pontos turísticos da cidade.
QUESTÃO 07_____________________________________
Assinale a alternativa correta no tocante à concordância
verbal das frases abaixo:
A) Deverão haver muitas oportunidades de emprego com a
abertura de novas lojas
B) Não houve condições climáticas para o avião decolar
C) Fazem 5 anos que houve a implantação do Programa
Mais Médicos
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D) Existe ainda muitas crianças que faz muito sacrifício para
chegar à escola
E) Deve existir condições para que todos tenha acesso ao
programa
QUESTÃO 08_____________________________________
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despreocupação? Será que a análise sintática pode dar
conta dos predicados de um golaço?
Um livro especial para quem não tem medo de pensar. E
mais especial ainda para quem gosta de pensar com
alegria”.
(Rosa Amanda Strauz)

Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao texto acima:
Assinale a opção em que o advérbio empregado apresenta
sentido inadequado ao sentido da frase.
A) A saída de todas as turmas se dará concomitantemente
B) O médico atenderá primordialmente as crianças
C) Independentemente da situação do trânsito, temos que
viajar
D) Havia muita água na pista, por isso o carro
deliberadamente derrapou
E) Sempre há problemas no atendimento, mormente quando
faltam funcionários.

A) No terceiro parágrafo as frases interrogativas contém
expressões de sentido conotativo, figurado
B) O texto é escrito em linguagem coloquial, leve,
jornalística, com vocabulário facilmente compreensível
C) A autora faz uma resenha literária de um livro da
escritora Christiane Gribel
D) A crítica positiva de um livro pode despertar
imediatamente o interesse do leitor pela obra
E) O texto é uma narrativa crítica de um livro infanto-juvenil
QUESTÃO 12_____________________________________

QUESTÃO 09_____________________________________
Não são antônimos os adjetivos da letra:
“Mesmo com todos os defeitos, a instituição escola é ainda
um lugar em que as novas gerações convivem com o
respeito e a orientação, é ainda o lugar em que o saber é
valorizado e no qual, apesar dos erros e problemas, o ser
humano se socializa, aprende a conviver, torna-se cidadão”
(Tânia Zagury).
Assinale a opção na qual a substituição da expressão
sublinhada por outra que está sendo proposta não está
correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Mesmo com – a despeito de
Ainda – mesmo assim
Em que – aonde
No qual – onde
Apesar de – não obstante

QUESTÃO 10_____________________________________
Marque a alternativa correta em relação à concordância
verbal e à ortografia nas frases abaixo:
A)
B)
C)
D)

Há alguns anos atrás existia máquinas de datilografia
Fazem muitas semanas que os alunos estão em greve
A muitos anos a cidade enfrenta essa onda de violência
Desde a muitos anos que esse programa não existe mais
no País
E) Há muitos anos não chove naquela região
QUESTÃO 11_____________________________________
“Ela não deixa por pouco. Na estreia, arrebatou um prêmio
Jabuti. Com este segundo livro, o arrebatado é o público,
que se rende de vez ao encantamento do texto de Christiane
Gribel.
Crítica, engraçada, inteligente, a história de um menino que
retorna às aulas bota na berlinda o sistema de ensino
convencional.
Uma redação. Trinta linhas sobre as férias.
É o que basta para que todo o prazer vivido por Guilherme
se transforme em tortura. Afinal, onde botar o adjunto
adnominal da emoção? Como espremer em uma folha de
caderno dois meses de risadas? Quem será o sujeito da
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A) 1 – Insignificante – importante
2– Unívoco – heterogêneo
B) 1 – Atarantado – centrado
2– Contraditório – compatível
C) 1 – Pródigo – magnânimo
2 – Efêmero – passageiro
D) 1 – Resiliente – inflexível
2 – Concomitante – alternado
E) 1 – Condescendente – intransigente
2 – Grandiloquente – tímido
QUESTÃO 13_____________________________________
Com relação à palavra bullying, podemos afirmar que é
um(a):
A)
B)
C)
D)
E)

Modismo linguístico
Empréstimo linguístico
Vocábulo criado pela mídia
Estrangeirismo
Invasão linguística

QUESTÃO 14_____________________________________
“Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são”
Com relação a essa famosa frase dita pelo personagem
Macunaíma, do livro homônimo, de Mário de Andrade,
escolha a opção correta:
A) “saúva” e ”saúde” não mais devem conter acento agudo
de acordo com o recente Acordo Ortográfico
B) “males” é plural tanto de “mal” quanto de “mau”
C) O verbo poderia ficar no singular porque os predicativos
estão no singular
D) Se estivesse na ordem direta, a frase não poderia conter
vírgula
E) É indiferente usar vírgula ou dois pontos após “saúde”
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QUESTÃO 15_____________________________________
Vício na Fala
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados
(Oswald de Andrade, Pau Brasil, Ed.Globo,)

Aponte a afirmativa CORRETA sobre esse poema em que o
sujeito está indeterminado.
A) Trata-se de cidadãos que certamente conhecem a norma
culta, mas que usam conforme seu interesse,
evidenciado pelo verso final “E vão fazendo telhados”
B) Esse linguajar utiliza gírias típicas da zona rural
C) Existe uma parte da população excluída do uso do
padrão culto da Língua, mas que se comunica através de
outros níveis de linguagem
D) Esses falantes preferem não utilizar a linguagem
normativa para se comunicar melhor em suas profissões
E) Essa é linguagem oral dos analfabetos, normalmente
agricultores do interior dos pequenos municípios

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 16_____________________________________
Considere dois números a e b inteiros tais que a deixa resto
3 quando divido por 13 e b deixa resto 2 quando dividido por
13.
O resto da divisão de a2-- b2 por 13 é:
A)
B)
C)
D)
E)

4
5
3
2
1

QUESTÃO 17_____________________________________
Um número n inteiro é escrito na base 6 da seguinte forma
n=(1235)6.
A soma dos algarismos do número n na base 10 vale:
A)
B)
C)
D)
E)

10
15
20
5
25

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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QUESTÃO 18_____________________________________
Uma pessoa pretende descer um muro de um terreno em
forma de um cubo cuja altura é de 8m utilizando uma corda
de comprimento menor possível fixada no vértice A até o
piso apoiando-se na diagonal BC conforme a figura dada.

A razão do menor comprimento que a corda deverá ter com
a diagonal do cubo é:

A)

2
2

B)

6
3
C)

15
6

D)

6
6

E)

5
2
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QUESTÃO 19_____________________________________
Num aniversário infantil, foram oferecidos pelos pais da
criança, cachorro quente, bolo e brigadeiro. Considere as
afirmações feitas pela mãe do aniversariante:
·

a quantidade de pessoas que comeram apenas
brigadeiro é a mesma quantidade de pessoas que
comeram apenas bolo;
5 pessoas comeram apenas cachorro quente e
brigadeiro;
40 pessoas comeram os três pratos servidos no
aniversário;
5 pessoas comeram apenas cachorro quente e bolo;
5 pessoas comeram apenas brigadeiro e bolo;
4 pessoas comeram apenas brigadeiro;
7 pessoas comeram cachorro quente.

·
·
·
·
·
·

Baseado nas informações acima, é correto afirmar:
A) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 165
pessoas
B) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 110
pessoas
C) 15 pessoas comeram os três pratos oferecidos no
aniversário
D) 55 pessoas comeram os três pratos oferecidos no
aniversário
E) Não é possível saber a quantidade exata de pessoas que
foram ao aniversário
QUESTÃO 20_____________________________________
Uma fábrica deseja obter uma peça, enchendo a fôrma dada
pela região entre os dois cilindros, conforme a figura abaixo.
Precisa-se saber exatamente o volume de tal região afim de
programar a máquina que enche a fôrma, de modo que ela
não derrame material. Suponha, caso necessário, que π=3.

Sabendo que o raio do cilindro maior é o dobro do raio do
cilindro inscrito, qual o volume necessário de material para
encher a fôrma de modo que ela fique totalmente cheia, sem
transbordar?
A)
B)
C)
D)
E)

288 m³.
72 m³.
360 m³.
6912 m³.
216 m³.

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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QUESTÃO 21_____________________________________
O termo geral de uma sequência é dada por an=2n+(-1)n+1,
onde n é um inteiro positivo maior que 1.
Se 2 < an < 200, a soma a4+a7 é um número:
A)
B)
C)
D)
E)

Quadrado perfeito e múltiplo de 5
Quadrado perfeito e múltiplo de 7
Quadrado perfeito e múltiplo de 11
Quadrado perfeito e múltiplo de 3
Quadrado perfeito e múltiplo de 13

QUESTÃO 22_____________________________________
Uma fração é dita egípcia quando ela é soma de frações
unitárias distintas, ou seja, frações da forma 1/n com n
inteiro positivo.
Se P=2/3 e P+Q=1/2+1/4+1/6 é uma fração egípcia então
podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

1/4
1/6
1/8
1/10
1/12

QUESTÃO 23_____________________________________
Sejam a e b dois números inteiros tais que ab =9900 e
mmc(a,b)=330.
É correto afirmar que a decomposição do mdc(a,b) em
fatores primos é:
A)
B)
C)
D)
E)

22 . 3 . 5
2 . 32 . 5
2.3.5
2 . 3 . 52
22 . 32 . 52
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QUESTÃO 24_____________________________________
Um padeiro que produz bolos de festa na sua padaria, deve
fazer a cobertura de um bolo de formato cilíndrico com pasta
americana. O bolo tem base circular de 15cm de raio e altura
de 50cm, como mostra a figura abaixo:

Sabendo que 200 gramas de pasta americana cobre 100 cm²
de área do bolo, qual a quantidade de pasta americana, em
quilogramas, será necessária pra cobrir todo o bolo? Adote
π=3.
A)
B)
C)
D)
E)

3,35.
3350.
67,5.
67.500.
6,75.

QUESTÃO 25_____________________________________
Uma piscina precisa ser revestida com um azulejo especial a
fim de evitar infiltrações. A cisterna possui o formato
retangular e suas especificações são dadas na figura abaixo:

De acordo com as informações acima, quantos m² de azulejo
serão necessários para revestir toda a piscina?
A)
B)
C)
D)
E)

155,5.
77,75.
121,5.
119.
16.
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
QUESTÃO 26_____________________________________
Serviço público é “toda atividade material que a lei atribui ao
Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou
parcialmente público”. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro).
Isto posto, pode-se afirmar que:
A) Serviços públicos indelegáveis: são aqueles que somente
podem ser prestados pela Administração, em razão de
estarem relacionados com as atividades inerentes do
Poder Público, como por exemplo, o serviço de energia
elétrica
B) Serviços sociais: atividades que visam atender
necessidades essenciais da coletividade em que há
atuação não mais que da iniciativa privada
C) Serviços administrativos: atividades que visam atender
necessidades internas da Administração ou servir de
base para outros serviços
D) Serviços públicos gerais: são aqueles prestados a
determinados usuários, como por exemplo, o serviço de
iluminação pública
E) Serviços comerciais ou industriais: são atividades que
visam atender as necessidades individuais no aspecto
econômico
QUESTÃO 27_____________________________________
Sobre as modalidades de licitação descritas no artigo 22 da
Lei 8.666/1993, é correto afirmar que:
A) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados préselecionados para a venda de bens móveis inservíveis
para a administração ou de produtos legalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior
ao valor da avaliação
B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados
ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento com trinta dias de antecedência à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação
C) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase final da habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto
D) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
E) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas
NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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QUESTÃO 28_____________________________________
Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, regido pela
Lei nº 8.112, de 1990, é correto afirmar que:
A) A investigação preliminar ou a sindicância investigativa
são fases necessárias à instauração de posterior
processo administrativo disciplinar
B) Segundo o STF, viola a garantia constitucional de ampla
defesa a nomeação de defensor dativo que não seja
advogado ou formado em curso de ciências jurídicas
(Direito)
C) A administração pública, quando for conveniente para o
serviço, poderá converter a penalidade de suspensão em
multa
D) Apenas as penas de advertência e suspensão podem ser
aplicadas ao servidor infrator. A pena de demissão
apenas pode ser aplicada em razão e após sentença
judicial transitada em julgado
E) É vedada a aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria ao servidor aposentado por ser
considerada cruel e degradante
QUESTÃO 29_____________________________________
Quanto ao controle da administração pública, é correto
afirmar:
A) O controle da administração pública pode ser exercido
através da ação popular e da ação civil pública
B) O controle externo é realizado exclusivamente pelo Poder
Judiciário
C) Não compete ao Tribunal de Contas da União exercer o
controle externo em relação às empresas públicas e às
sociedades de economia mista
D) Não cabe aos Tribunais de Conta o controle prévio dos
atos administrativos
E) Os atos administrativos discricionários não são passíveis
de controle pelo Poder Judiciário
QUESTÃO 30_____________________________________
Sobre os modelos de administração pública, assinale V para
as alternativas verdadeiras e F para as falsas:
I – O modelo patrimonialista separa o público do privado,
reduz a corrupção e o nepotismo, e tenta tornar o estado
mais eficiente. Há uma desconfiança excessiva em relação
aos servidores, por isso, o modelo promove um controle
rígido dos processos, da seleção de servidores, contratações
de serviços e produtos, inclusive das atividades de
atendimento ao público
II – O modelo burocrático tem como bases a utilização de
ferramentas de gestão provenientes da administração
privada e pensamentos neoliberais que defendem o estado
mínimo e o preceito de que o mercado e a economia
possuem regras próprias
III – No modelo gerencial o administrador não diferencia o
patrimônio particular do estatal, o clientelismo é muito
comum, prevalecendo o interesse dos particulares e a troca
de favores
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A sequência correta de cima para baixo é:

QUESTÃO 33_____________________________________

A)
B)
C)
D)
E)

Quando o servidor se desliga do cargo público, diz-se que o
cargo está vago, o que caracteriza o instituto jurídico
conceituado como vacância.

F, V, V
V, F, F
F, F, V
V, V, F
F, F, F

Sobre a vacância do cargo público, assinale a alternativa
correta:

QUESTÃO 31_____________________________________
A Constituição Federal do Brasil afirma que todos têm o
direito fundamental ao acesso a informações de seu
interesse registradas em órgão público, observadas
determinadas peculiaridades (art. 5º, inc. XXXIII). A Lei nº
12.527/2011 veio trazer eficácia a esse comando.
Sobre esse tema, há um tratamento adequado conferido pela
lei às informações pessoais, que são aquelas relacionadas à
pessoa natural identificada ou identificável. Acerca do
tratamento protetivo das informações pessoais, é correto
afirmar:
A) A divulgação de informações pessoais relativas a pessoa
já falecida só pode ser feita após autorização judicial
B) As informações pessoais poderão ser acessadas por
terceiros mediante previsão legal ou consentimento
expresso da pessoa a que elas se referirem
C) Um processo administrativo que contenha dados com
informações pessoais deve ficar sob total sigilo de
pessoas não autorizadas, as quais não podem obter
cópia de nenhum dado oriundo daquele processo
D) As informações pessoais registradas em órgãos públicos
não podem ser utilizadas em estatísticas ou pesquisas
científicas, ainda que haja consentimento do titular
E) As informações pessoais documentadas pelo órgão têm
restrição de acesso mesmo num processo disciplinar em
que o titular das informações esteja envolvido, ainda que
com isso a apuração seja prejudicada
QUESTÃO 32_____________________________________
Um dos princípios constitucionais da Administração Pública é
a legalidade. Segundo este princípio, o agente público deve
atuar sob os ditames da lei, ou seja, seus atos só podem ser
realizados conforme a lei expressamente determine.
Sob esse prisma, é correto afirmar:
A) O agente público deve observar padrões éticos de
moralidade, decoro e boa-fé, atuando de forma proba e
com respeito à lei
B) O agente público está hierarquicamente vinculado a
cumprir uma norma da sua instituição que vá de encontro
a determinado preceito legal
C) O poder de autonomia dos órgãos públicos garante a
liberdade de implementar novos padrões de atuação,
com o objetivo de alcançar a sua finalidade institucional,
ainda que não haja autorização em norma legal válida
D) No intuito de atender ao dever de eficiência da
Administração, o gestor público pode realizar tudo o que
não for proibido em lei, sem risco de estar
desrespeitando o princípio da legalidade
E) Os órgãos públicos em geral podem editar normas sobre
qualquer assunto dentro da instituição, segundo critérios
de conveniência e oportunidade

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL

A) Só pode haver vacância por posse em outro cargo
inacumulável caso o servidor já tenha cumprido o estágio
probatório.
B) A aposentadoria é uma modalidade própria de
desligamento do cargo, que não é configurada como uma
vacância.
C) Quando o servidor falece em atividade, o cargo é
declarado extinto, já que não chegou a se concretizar o
instituto da vacância e os eventuais dependentes irão
receber o benefício de pensão por morte.
D) A exoneração é uma das hipóteses de ocorrência da
vacância.
E) A posse em outro cargo público inacumulável gera ao
servidor o dever ético de pedir exoneração.
QUESTÃO 34_____________________________________
Nos termos do art. 175, da Constituição Federal de 1988,
incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos.
Tal prestação pode ser feita diretamente ou por meio de
concessão ou permissão. A legislação federal em vigor, a Lei
8.987/95, disciplinou a matéria estabelecendo as diferenças
entre concessão e permissão.
Quanto à concessão e à permissão de serviço público,
assinale a alternativa correta:
A) A concessão de serviço público pode ser realizada por
prazo indeterminado enquanto a permissão não comporta
prazo
B) A concessão e a permissão de serviço público têm
natureza de contrato de adesão; por esta razão deverão
ser efetivadas por meio de contrato administrativo e
exigem sempre licitação prévia
C) A permissão de serviço público deve ser precedida de
licitação, enquanto a concessão pode ser realizada por
meio de ato administrativo precário
D) A concessão de serviço público deve ser realizada por
meio de contrato administrativo; enquanto a permissão
pode ser efetuada por meio de ato administrativo
E) A concessão é uma forma de delegação do serviço
público enquanto a permissão é uma modalidade de
autorização de serviço, ou seja, é destinada apenas a
hipóteses temporárias e emergenciais
QUESTÃO 35_____________________________________
Sobre a prática do ato de improbidade administrativa, o
ordenamento jurídico prevê que:
A) Os empregados públicos, regidos pela lei trabalhista, não
se submetem à Lei de Improbidade Administrativa
B) Quando o ato de improbidade causar dano ao patrimônio
público, caberá à autoridade julgar pela conveniência de
representar ao Ministério Público
C) O sucessor daquele que causou dano ao patrimônio
público ou enriqueceu ilicitamente não estará sujeito às
cominações da Lei de Improbidade Administrativa
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D) A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos
agentes públicos, servidores ou não, abrangendo
também terceiros que foram beneficiários direta ou
indiretamente do ato de improbidade, quando agirem de
maneira dolosa ou tiverem conhecimento da origem ilícita
da vantagem
E) Somente o funcionário público investido em cargo público
pode ser sujeito ativo do ato de improbidade
administrativa. O particular, ainda que induza ou concorra
para o ato, não pode ser considerado sujeito ativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 36_____________________________________
Segundo Nascimento e Simões (2011), as organizações são
um campo propício ao aparecimento de uma diversidade de
conflitos que podem ser prejudiciais às organizações e às
pessoas envolvidas.
Frente a isso:
A) Os conflitos organizacionais originam-se apenas dentro
dos limites corporativos
B) Não é necessário compreender as principais condições
antecedentes ao conflito
C) O conflito não pode ser controlado
D) A gestão de conflitos deve fazer parte das habilidades
requeridas aos gestores na atualidade
E) Não é preciso estudar como a gestão de conflitos se
desenvolve, as causas, características e tipos de
conflitos, bem como as técnicas mais adequadas para
gerenciá-los
QUESTÃO 37_____________________________________
“A _______________ é um processo por meio do qual as
próprias partes chegam a uma solução para o conflito em
questão, esta apresenta chances muito maiores de que os
envolvidos considerem satisfatória a solução adotada”.
(Fonte: PRUDENTE, M. D. F. Pensar e fazer Justiça. In: A Administração
Alternativa de Conflitos no Brasil. UNB. Brasília, 2012, p.44)

Assinale a alternativa correspondente ao termo
preenche a frase.
A)
B)
C)
D)
E)

que

Arbitragem
Mediação
Justiça restaurativa
Conciliação
Orientação jurídica

11.Ago.2019

C) Ser perito de situações em que seus vínculos pessoais
possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado
D) Receber remuneração por encaminhamento de serviços
E) Prestar serviços profissionais em situação de calamidade
visando benefício próprio
QUESTÃO 39_____________________________________
Na psicologia, o estudo sistemático dos pequenos grupos
sociais tem início na década de 1930 e 1940, com:
A)
B)
C)
D)
E)

Irving Yalom
Jacob Moreno e Kurt Lewin
Enrique Pichón Rivière
Didier Anzieu e René Kaes
David Zimerman

QUESTÃO 40_____________________________________
Sobre as psicoterapias:
I. Importante recurso para o tratamento dos transtornos
mentais e dos problemas de natureza emocional
II. Podem ser um importante coadjuvante de outros
métodos de tratamento, como os psicofármacos
III. São realizadas em um contexto primariamente
interpessoal e utilizam a comunicação verbal como
principal recurso
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I e III
II e III
I
I, II, III
I e II

QUESTÃO 41_____________________________________
Como estratégias de mudança em psicoterapia, são fatores
e intervenções de natureza cognitiva:
A) Psicoeducação,
questionamento
socrático,
reestruturação cognitiva, identificação com o terapeuta e
catarse
B) Reestruturação
cognitiva,
experimentos
comportamentais, questionamento socrático, vínculo
afetivo e aliança de trabalho
C) Insight, questionamento socrático, associação livre,
transferência e lembretes
D) Psicoeducação, modelação, extinção, reestruturação
cognitiva e exposição in vivo
E) Psicoeducação, reestruturação cognitiva, técnicas de
ressignificação, lembretes e insight

QUESTÃO 38_____________________________________
QUESTÃO 42_____________________________________
Segundo o Código de Ética Profissional, é responsabilidade
do psicólogo:

É característica técnica da psicoterapia breve psicodinâmica:

A) Divulgar resultados de serviços psicológicos em meios de
comunicação, de forma a expor grupos
B) Compartilhar com profissionais não psicólogos apenas
informações relevantes para qualificar o serviço prestado,
resguardando o caráter confidencial e sigiloso das
comunicações

A) Terapeutas menos ativos, para não estimular o
desenvolvimento da aliança terapêutica
B) Atenção dirigida para as experiências do passado,
desconsiderando as atuais
C) Focalização em conflitos específicos ou em temas
definidos previamente no início da terapia

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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D) Encorajar o paciente a ficar em silêncio
E) Manutenção de foco de trabalho e objetivos mal definidos
QUESTÃO 43_____________________________________
A Clínica da Atividade que tem Yves Clot, como principal
autor compreende:

11.Ago.2019

C) Agitado, com rebaixamento no nível da consciência, com
desorientação temporoespacial, com pensamento
confuso
D) Logorreico, inquieto, com ideias de grandeza e perda das
inibições sociais
E) Imóvel, com dificuldades para se alimentar, desanimado,
desmotivado, triste

A) Que a relação entre o trabalho e subjetividade é centrada
na luta contra o sofrimento
B) A atividade de trabalho como processo restrito de
produção serviços
C) A atividade de trabalho como fonte permanente de
recriação de novas formas de viver
D) Que o trabalhador, por ser sempre dominado, não tem
como reagir e pensar diferente
E) Que a impessoalidade do trabalhador se faz
absolutamente necessária

QUESTÃO 47_____________________________________

QUESTÃO 44_____________________________________

A)
B)
C)
D)
E)

Analise as proposições abaixo:
I. Irving Yalom propõe um conjunto de 13 fatores
terapêuticos na terapia de grupo
II. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o tratamento
psicoterapêutico
em
grupo
teve
um
grande
desenvolvimento
III. A técnica utilizada na psicoterapia de grupo é muito
restrita e depende do setting, dos objetivos, da duração e
da orientação teórica que é seguida
Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):
A)
B)
C)
D)
E)

II
I, II e III
I e II
III
II e III

A ____________ é um mecanismo de defesa descrito por
Melanie Klein na fase esquizoparanoide, como uma fantasia
de projeção da criança no interior do corpo materno, para
dominá-lo e eventualmente destruí-lo, querendo controlar os
maus objetos que ali se acham projetados.
Assinale a alternativa que corresponde ao mecanismo de
defesa referido.
Introjeção
Identificação projetiva
Condensação
Clivagem do ego
Projeção

QUESTÃO 48_____________________________________
Christophe Dejours contribuiu com um importante estudo
sobre a psicodinâmica do trabalho. Nessa perspectiva:
I. É a organização do trabalho que determina as relações
entre desejo e motivação
II. A carga psíquica de trabalho aumenta quando a
liberdade de organização do trabalho diminui
III. Há uma proposta de uma clínica do homem no trabalho,
também chamada de Psicopatologia do Trabalho
IV. A organização do trabalho é vista apenas como uma
dimensão tecnológica e não como uma relação
socialmente construída

QUESTÃO 45_____________________________________

Estão corretos os itens:

“É o retorno dos sintomas logo após haver ocorrido uma
melhora parcial do quadro clínico ou quando o estado
assintomático é ainda recente”.

A)
B)
C)
D)
E)

(Fonte: DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos
mentais. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 298)

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

Considerando os estudos psicopatológicos sobre os cursos
dos transtornos mentais, a frase acima diz respeito ao
episódio de:

QUESTÃO 49_____________________________________

A)
B)
C)
D)
E)

A) Pode ser chamada também de multidisciplinaridade
B) Assim
como a transdisciplinaridade,
anula a
disciplinaridade
C) Aborda determinadas situações através da integração e
da articulação de diferentes saberes e práticas
D) É concebida como uma simples troca de informações
entre as disciplinas
E) Tem como principal característica a fragmentação.

Remissão
Recorrência
Recuperação
Recidiva
Surto

QUESTÃO 46_____________________________________

A interdisciplinaridade:

Em uma agitação maníaca, o indivíduo muitas vezes se
apresenta:
A) Desconfiado, atento a tudo, com o olhar assustado
B) Agressivo, intensamente agitado, com mutismo, rigidez
hipertônica
NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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QUESTÃO 50_____________________________________

QUESTÃO 54_____________________________________

Analise os itens abaixo:

Dadas as afirmativas sobre cultura organizacional.

I. Os estudos acerca da Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) originaram-se na década de 1950
II. Após sofrer um declínio de interesse a partir de 1974, os
estudos referentes à Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) voltaram a ser motivo de interesse nas décadas de
1980–1990
III. Os estudos da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)
possibilitam a mensuração do impacto que o trabalho
oferece sobre o grau de bem-estar do indivíduo em
relação a aspectos diversos desse trabalho

I. A existência de movimentos de contracultura nas
organizações indica que em uma organização coexistem
múltiplas culturas
II. Há uma multiplicidade de conceitos referentes à cultura
organizacional
III. As subculturas são grupos de pessoas com um padrão
especial de valores, mas que são inconsistentes com os
valores dominantes da organização
IV. Nos movimentos de contraculturas os interesses das
coalizões dominantes sempre coincidem com as
expectativas dos demais segmentos da organização

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
Verifica-se que está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
II e III
III
I e III
I

A)
B)
C)
D)
E)

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

QUESTÃO 51_____________________________________
QUESTÃO 55_____________________________________
Segundo Chiavenato (2004), a formulação de objetivos
consensuais e a retroação intensiva e avaliação conjunta são
etapas referentes:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao planejamento estratégico
À segurança no trabalho
À organização do trabalho e a doença
Às defesas coletivas
À avaliação de desempenho

QUESTÃO 52_____________________________________
A Ergologia é uma abordagem da clínica do trabalho
desenvolvida pelo filósofo francês:
A)
B)
C)
D)
E)

Christophe Dejours
Max Pagès
Yves Schwartz
Jean Dubost
Andre Lévy

Assinale a alternativa que contém uma das principais críticas
à vertente institucionalista do campo dos estudos
organizacionais:
A) Contesta a visão do ator organizacional, atribuindo em
sua maior parte, aos fatores isomórficos a conformação
das estruturas e o direcionamento da ação
B) Amplia a dimensão do ambiente
C) Não possui um caráter determinista
D) A institucionalização é vista mais como atributo do que
como processo nas pesquisas
E) Aponta que a mudança organizacional não está
necessariamente ligada à busca de eficiência
QUESTÃO 56_____________________________________
A visão culturalista é uma das perspectivas de análise das
organizações.
Pode-se afirmar que nesta visão:

QUESTÃO 53_____________________________________
O terceiro Código de Ética Profissional do Psicólogo:
A) Pauta-se em um conjunto de normas a serem seguidas
pelo psicólogo mais do que um instrumento de reflexão
B) Valoriza os princípios fundamentais como grandes eixos
que devem orientar a relação do psicólogo com a
sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a
ciência
C) Estimula reflexões que consideram a profissão em suas
práticas particulares, desconsiderando a profissão como
um todo
D) Foi construído ao longo de três anos, com a participação
indireta dos psicólogos
E) Não contempla a crescente inserção do psicólogo em
contextos institucionais

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL

A) As organizações são minissociedades que têm os seus
próprios padrões distintos de cultura e subcultura
B) A organização é influenciada pelos limites humanos em
processar as informações
C) Há uma difusão da percepção de que em uma mesma
organização convivem muitas racionalidades
D) O conceito de legitimidade é central à análise dos
processos organizacionais
E) As instituições equivalem a árvores de decisões lógicas
que regulam as atividades humanas

12

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Concurso Público 2019 – Técnico Administrativo

Prova Tipo 2

11.Ago.2019

QUESTÃO 57_____________________________________
No final da década de 1960, Alderfer contribuiu com estudos
sobre a motivação. Seguindo a mesma linha de raciocínio de
Maslow, ele redefiniu as cinco necessidades hierarquizadas
e agrupou em três. São elas:
A) ERC: existência (que inclui as necessidades fisiológicas e
de segurança), relacionamento (que reúne as
necessidades sociais e de estima) e crescimento (que
equivale à necessidade de autorrealização)
B) EER: existência (que inclui as necessidades fisiológicas e
de segurança) estima (que reúne as necessidades
sociais e de estima) e realização (que equivale à
necessidade de autorrealização)
C) FRR: fisiologia (que inclui as necessidades fisiológicas e
de segurança), relacionamento (que reúne as
necessidades sociais e de estima) e realização (que
equivale à necessidade de autorrealização)
D) SRC: segurança (que inclui as necessidades fisiológicas
e de segurança), relacionamento (que reúne as
necessidades sociais e de estima) e crescimento (que
equivale à necessidade de autorrealização
E) ESC: essência (que inclui as necessidades fisiológicas e
de segurança), social (que reúne as necessidades sociais
e de estima) e crescimento (que equivale à necessidade
de autorrealização)

QUESTÃO 60_____________________________________
Cunha (2000) afirma que o psicodiagnóstico é um processo
científico, que utiliza técnicas e testes psicológicos. Para
esta autora:
I. O foco da testagem deverá ser o sujeito e não os testes
II. É um processo limitado no tempo, podendo o psicólogo
prever o tempo necessário para sua realização
III. O psicólogo não deverá utilizar um instrumento que não
esteja familiarizado suficiente, para estar seguro no seu
manejo
Está(ão) correto(s) o(s) item (ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
III
I e III
II
I, II e III

QUESTÃO 58_____________________________________
A partir das postulações sobre os grupos operativos, pode-se
afirmar que:
A) Tem mesma finalidade de uma psicoterapia
B) Michael Balint propôs a denominação de grupos
operativos em detrimento de grupos institucionais
C) Os grupos operativos visam operar numa determinada
tarefa objetiva, como a de ensino-aprendizagem
D) Tem como contribuição principal a obra de Jean PaulSartre
E) Os grupos operativos concebem a família como um
sistema em que seus componentes se dispõem numa
combinação e hierarquização de papeis
QUESTÃO 59_____________________________________
“A entrevista de devolução tem por finalidade comunicar ao
sujeito o resultado da avaliação psicológica”.
(Fonte: TAVARES, M. A entrevista clínica. In:
Psicodiagnóstico-V. Porto Alegre: Artmed, 2000, p. 51)

CUNHA,

J. et

al.

Sendo assim, na fase devolutiva:
A) A entrevista mantém o seu aspecto avaliativo
B) Não é possível avaliar a reação do sujeito em relação às
conclusões e recomendações do avaliador
C) É feita entrevista de anamnese do sujeito
D) Não é necessário ajudar o sujeito a compreender as
conclusões da avaliação
E) O sujeito poderá expressar seus sentimentos referentes à
avaliação, desde que não recuse as recomendações do
avaliador

NS – PSICÓLOGO ORGANIZACIONAL
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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.
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