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PORTUGUÊS

01 – Observe a tira cômica e marque a alternativa correta:

A) os clientes estão aborrecidos por causa da demora;
B) eles querem o mesmo desconto, mas não vão tê-lo;
C) o barbeiro dá desconto somente a cabeludos;
D) o garoto na cadeira do barbeiro é seu filho, por isso tem

desconto;
E) o garoto na cadeira do barbeiro é muito jovem, por isso tem

desconto.

02 – O pronome “ele” na tira cômica se refere a:

A) o barbeiro;
B) Cebolinha;
C) o rapaz com bigode;
D) o rapaz com corrente no pescoço;
E) o rapaz com cabelo moicano.

Observe a charge abaixo:
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03 – Observando o princípio da intertextualidade, os
fantasminhas da charge acima levarão o ancião para conhecer
seu:

A) presente, passado e futuro;
B) somente o presente e o futuro;
C) apenas o futuro;
D) apenas o passado;
E) o passado e o presente.

04 – Pelo que podemos perceber nessa charge:

A) o ancião viveu a realidade ATARI dos anos 80;
B) o ancião gostava de brincar com os vídeos jogos da ATARI;
C) o ancião não conheceu a realidade virtual dos vídeo jogos

ATARI dos anos 80;
D) os fantasminhas não se conformam por não mais existirem;
E) os fantasminhas querem somente amendrontar o ancião.

05 – Essa versão atualizada em forma de charge do conto de
Dickens brinca com vídeo jogo chamado Pac-Man. A intenção
dos fantasminhas do Pac-Man nessa versão é justamente:

A) retomar o conto de Dickens, espalhando as boas novas do
natal cristão;

B) revalidar os anos 80 como sendo um dos anos mais
rememoráveis para os adultos de hoje;

C) lembrar de como eram atrasados os vídeos jogos do passado;
D) relembrar aos mais velhos como a juventude muda no mundo;
E) fazer o natal daquele ancião parecer mais agradável hoje que

nos anos 80.

06 – Na frase dos fantasminhas “... e viemos levá-lo para
conhecer os anos 80”. O termo destacado tem um tom mais
aproximado da:

A) adição;
B) conclusão;
C) finalidade;
D) causa;
E) adversidade.

07 – Na frase do ancião “vocês vão me levar para conhecer
meu passado, presente e futuro”, o termo em destaque tem
valor de:

A) finalidade;
B) causa;
C) adversidade;
D) conclusão;
E) adição.

08 – No texto, a expressão verbal “Errou!” retoma
anaforicamente o termo:

A) tu;
B) vós;
C) o ancião;
D) o senhor;
E) ele.



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL  DE ESTRELA DE ALAGOAS (AL)  – CARGO: PSICOLOGO 02

09 – Na charge que segue podemos perceber a ironia do homem
como sendo:
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A) uma crítica à má economia pela qual passa o país na
atualidade;

B) uma ação ufanista em relação à verdadeira árvore de natal
brasileira;

C) uma ação fanática em relação a sua devoção pelo seu time de
futebol;

D) à falta de dinheiro para se comprar um pinheiro;
E) uma implicância com sua mulher que fazia questão pelo

pinheiro.

10 – Na fala da mulher, o termo “isso” refere-se anaforicamente,
porém de forma extra textual a:

A) pinheiro;
B) árvore;
C) o palmeiras;
D) palmeira;
E) o natal.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sabemos que os poderes legislativo, executivo e judiciário
em um estado representam a harmonia do exercício da cidadania.
Neste contexto, torna-se de fundamental importância às pessoas
terem conhecimento de seus membros, como forma de
acompanhamento de tudo que acontece no estado. Entre os
nomes citados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o
presidente da Assembléia Legislativa do estado de Alagoas:

A) Sergio Toledo
B) Marcelo Victor
C) Ricardo Nezinho
D) Fernando Toledo
E) Jota Cavalcanti

12 – Sabe-se que a capital Maceió, conta hoje com
aproximadamente 936.000 habitantes, sem contabilizar os
municípios próximos que fazem . Levando-se em consideração
os parte da região metropolitana. Dentre os municípios

metropolitanos de Maceió abaixo relacionados, assinale o
ÚNICO que não faz parte desta conurbação.

A) Paripueira
B) Coqueiro Seco
C) Maribondo
D) Rio Largo
E) Santa Luzia do Norte

13 – É sabido que 2010 é ano de eleição. Neste aspecto, todas
as alternativas abaixo apresentam cargos eletivos que estarão
em disputa, EXCETO :

A) Governador
B) Prefeito
C) Deputado Estadual
D) Senador
E) Presidente

14 – Dentre os artistas musicais famosos abaixo citados,
assinale o que representa o estado alagoano por nascimento.

A) Ivete Sangalo
B) Fagner
C) Elba Ramalho
D) Dominguinhos
E) Djavan

15 – No Brasil, a predominância religiosa existente no Século
XXI corresponde a(o):

A) sincretismo
B) islamismo
C) judaismo
D) catolicismo
E) protestantismo

16 – No brasão do município de Estrela de Alagoas tem-se uns
ramalhetes verdes que simbolizam a agricultura típica da região
representado por:

I. algodão
II. cana-de-açúcar
III. coco
IV. palma

Estão corretos os itens:

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

17 – Assinale a única alternativa em que NÃO aparece um
animal que é típico da fauna estrelense.

A) gambá
B) macaco prego
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C) anum
D) socós
E) pinta silgos

18 – Como em todo município brasileiro, sabemos que as pessoas
que se dedicam a política administrativa, através de cargo eletivo
ou de nomeação se configuram no hall da historicidade de um
povo. Desta forma, o primeiro prefeito da cidade de Estrela de
Alagoas foi:

A) José Almerino da Silva;
B) Adalberto Alves Soares;
C) Denício Calixto de Oliveira;
D) Ângela Maria Lira de Jesus Garrote;
E) José Teixeira de Oliveira.
19 – O gentílico de Estrela de Alagoas é:

A) estelense
B) estelado
C) brilhante
D) estrelo
E) cadente

20 – O padroeiro da cidade de Estrela de Alagoas é São João
Batista e sua festa é comemorada, anualmente, no mês de:

A) abril
B) maio
C) junho
D) julho
E) agosto

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas.
O________ e ________ tem um papel igualmente importante
na formação do sistema psíquico e da personalidade.

A) objeto mau / seus componentes.
B) objeto bom / seus componentes.
C) amor / dedicação.
D) afeto / integração.
E) prazer / desprazer.

22 – Na entrevista lúdica, considera-se conveniente não
interpretar, já que ainda não temos como saber se a criança:

A) colaborará com as tarefas;
B) será tratada ou não;
C) gostará e utilizará adequadamente os brinquedos;
D) terá recursos cognitivos para simbolizar sua experiência;
E) apresentará uma boa disposição para o trabalho.

23 – No que se reporta à entrevista psicológica, assinale a
alternativa incorreta:

A) é uma técnica de investigação científica;
B) possui procedimentos específicos ou regras empíricas;

C) não pode ser utilizada por ocasião da consulta;
D) busca objetivos psicológicos específicos, como o

diagnóstico e a terapia;
E) é um instrumento fundamental do método clínico.

24 – Analise as afirmativas abaixo e indique a alternativa correta:

A) na anamnese trabalha-se com a suposição de que embora o
paciente conheça a sua vida, não tem a capacidade de
oferecer dados objetivos sobre ela;

B) alguns pesquisadores consideram a entrevista um
instrumento totalmente confiável a despeito das lacunas,
dissociações e contradições que o entrevistado apresente;

C) vivenciando o processo transferencial, o entrevistado
fornece aspectos irracionais ou imaturos de sua
personalidade que dificulta sobremaneira o trabalho do
entrevistador;

D) transferência e contratransferência são fenômenos que
ocorrem em toda relação interpessoal, a exemplo da
entrevista;

E) o perfil do entrevistador está inversamente ligado à sua
capacidade de integrar a técnica aprendida com seus
conhecimentos teóricos.

25 – As diversas teorias do desenvolvimento apóiam-se em
diferentes concepções de homem e do modo como ele chega a
conhecer. Uma dessas teorias, amparada na corrente filosófica
denominada empirismo, concebe o homem como um ser
extremamente plástico que desenvolve suas características em
função das condições presentes no meio em que se encontra.
No interior da Psicologia, um dos grandes defensores desta
concepção é:

A) Piaget
B) Skiner
C) Vygotsky
D) Köhler
E) Freud

26 – Em relação à psicanálise e à sua prática clínica, assinale a
opção incorreta.

A) As técnicas, as experiências de tratamento analítico, a
pesquisa e a construção teórica entrelaçam-se dialeticamente.

B) Em uma análise, trata-se de preencher lacunas na memória,
de um ponto de vista descritivo, e de superar resistências
devidas à repressão, de um ponto de vista dinâmico.

C) a técnica psicanalítica constitui um conjunto definitivo de
procedimentos que podem ser acionados segundo as
necessidades de cada caso clínico.

D) a regra fundamental da psicanálise é a associação livre.
E) segundo freud, a atividade psicanalítica é árdua e exigente,

não podendo ser manejada como um par de óculos que se
poderia pôr para ler e tirar para passear.
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27 – Em psicoterapia, o conceito teorizado por Freud que se
apresenta como um fecundo processo de transformação da
economia psíquica, é:

A) a condensação;
B) a fantasia;
C) a sublimação;
D) o recalque;
E) a transferência.

28 – A atuação do psicólogo, junto ao paciente em estágio
avançado da doença, inclui:

A) tornar o paciente mais receptível ao tratamento;
B) permitir um prolongamento da vida;
C) oferecer para todos os casos psicoterapia;
D) trabalhar com o material que o paciente manifestar;
E) orientar os familiares quanto à evolução do estado psíquico

do paciente.

29 – A psicossomática evoluiu em 3 fases. A fase atual, é:

A) psicanalítica, com predomínio dos estudos sobre a gênese
inconsciente das enfermidades;

B) behaviorista, caracterizada pelo estímulo à pesquisa em
homens e animais;

C) multidisciplinar, caracterizada por uma atividade de interação
entre os profissionais e pela importância do social;

D) psicanalítica, com predomínio da representação simbólica das
enfermidades;

E) biopsicossocial, caracterizada pelo estudo dos efeitos do
estresse sobre o corpo humano.

30 – Sobre a atuação do psicólogo na equipe multiprofissional,
a questão é:

A) ensinar o psicólogo a trabalhar em equipe;
B) desmistificar preconceitos e resistências dos próprios

psicólogos;
C) desmistificar preconceitos e resistências dos outros

profissionais da equipe;
D) enfatizar o aspecto psicológico no processo saúde-doença;
E) integrar os profissionais da equipe.

31 – O acompanhamento psicológico em ambulatório de hospital
geral é proposto a pacientes:

A) cuja questão psicológica não seja consequência de patologia
funcional orgânica;

B) que apresentem demanda de atendimento psicológico
imediato;

C) que apresentem demanda de atenção primária em saúde
mental;

D) cujo problema emocional principal guarde estreita ligação
com sua patologia orgânica;

E) que são encaminhados pelos serviços de saúde mental de
sua região.

32 – Após a Segunda guerra mundial o desenvolvimento da
Psicologia Hospitalar ocorreu de modo mais acelerado diante
da desestruturação da sociedade, que havia deixado sequelas
físicas e psíquicas nos indivíduos. No Brasil, a psicologia
adentrou os hospitais através de estudos de psicologia geral
nas áreas:

A) Psiquiatria, neurologia e medicina;
B) Neurologia, psiquiatria e farmacologia;
C) Enfermagem, medicina e biologia;
D) Psiquiatria, neurologia e medicina legal;
E) Farmacologia, neurologia e medicina legal.

33 – De acordo com a perspectiva lacaniana, a forclusão do
nome-do-pai:

A) impede que a criança se estruture enquanto sujeito;
B) permite a instauração do superego;
C) promove a resolução do conflito edípico;
D) assinala a superação do estádio do espelho;
E) está na raiz das neuroses de angústia.

34 – A partir do desenvolvimento da psicologia hospitalar, a
psicologia precisou redefinir conceitos teóricos que
possibilitasse a compreensão da somatização. Dentre esses
conceitos podemos destacar:

A) necessidades de atendimentos básicos, psicoterapia e
psicodiagnóstico;

B) realização de psicodiagnóstico, atendimentos humanizados,
acompanhamento psicológico;

C) novos modelos teóricos, técnicas de atendimento e
psicoterapia breve;

D) psicoterapia breve, acompanhamento psicológico e
psicoterapia;

E) técnicas de atendimento, necessidades básicas e psicoterapia
breve.

35 –  A fase oral termina mais ou menos no fim do primeiro ano
de vida. Em seguida temos a fase anal, que se deseja adquirir o
controle dos esfíncteres que depende, principalmente, dos
seguintes fatores:

A) controle voluntário dos esfíncteres, alto grau de rigidez dos
cuidadores e horários adequados;

B) ter atitudes flexíveis na hora das evacuações, fazer com que
a criança se adeque ao meio e horários adequados;

C) capacidade de compreensão, flexibilidade dos pais e manter
a limpeza sempre;

D) ter grau de amadurecimento físico (desenvolvimento
neuromuscular), capacidade de compreensão e de
comunicação da criança e atitude compreensiva dos pais;

E) tolerância da criança em suportar tensões, alto grau de rigidez
dos cuidadores e gratificações associadas ao processo de
aprendizagem.
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36 – Na fase oral quando a mãe oferece uma quantidade
suficiente de afeto e calor, colocando medidas justas nas
restrições às demandas da criança esta ultrapassara com
segurança este período. Para que não ocorram fixações nesta
fase é preciso:

A) fortalecer o ego e aumentar sua auto-estima;
B) diminuir seu narcisismo e aumentar seu superego;
C) refrear suas angústias com o meio exterior e aumentar seu

narcisismo;
D) diminuir suas angústias vindas do id e refrear sua auto-estima;
E) enfraquecer seu narcisismo e prepará-la para as perdas da

próxima fase.

37 – Sobre o paciente psicossomático não é correto afirmar:

A) o paciente psicossomático mantém um pensamento
corretamente articulado à realidade;

B) o paciente psicossomático não tem um pensamento lógico,
resultado de uma aprendizagem;

C) o paciente psicossomático mantém uma interpretação
fantasiosa, fantasmática com a realidade;

D) os fenômenos psicossomáticos nada têm a ver com o
processo secundário que reina no pré-consciente;

E) os pacientes psicossomáticos têm uma vida mental acanhada
devido a um empobrecimento do inconsciente.

38 – Na segunda tópica de Freud, o ego é entendido como a
instância que:

A) supervisiona e não organiza todos os processos mentais;
B) aloca apenas processos conscientes, que não são reprimidos;
C) retém apenas processos desconhecidos e inconscientes;
D) rege o princípio do prazer;
E) abriga a consciência moral e desencadeia o processo de

recalque.

39 – A adolescência é considerada um período crítico do
desenvolvimento porque nela:

A) ocorrem rápidas alterações maturacionais, transformações
físicas, sexuais, cognitivas e morais;

B) os adolescentes recusam-se a aceitar os valores patriarcais e
as transformações físicas e sociais;

C) a moralidade passa a ser importante, devido à maturação
sexual e à capacidade intelectual dos adolescentes;

D) os pares ou o grupo de iguais determinam os movimentos
internos e externos do adolescente;

E) o ambiente familiar é fundamental para o desenvolvimento
do aspecto cognitivo.

40 – Carl Gustav Jung considerava que arquétipos específicos
têm um papel especial na formação da personalidade. A persona,
um arquétipo cujo significado origina-se da palavra latina
“máscara”, corresponde à forma pela qual nos apresentamos ao
mundo - o caráter que assumimos. Jung chamou a persona
também de:

A) anima;

B) sombra;
C) arquétipo da conformidade;
D) animus;
E) self “ arquétipo central.


