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Leia com atenção estas instruções gerais antes de realizar a prova:

1 Confira se  este caderno de provas  corresponde ao cargo/área (cabeçalho desta página) 
para o qual você se candidatou.

2 Confira os dados impressos no cartão de respostas. Quaisquer problemas deverão ser 
comunicados ao fiscal de sala, para registro em ata.

3 Assine o cartão de respostas.

4 Verifique  se  este  caderno  de  prova  contém  40  questões.  Não  serão  consideradas 
reclamações posteriores ao término da prova.

5 Cada questão da prova constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A, B, C, 
D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.

6 Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas, que se encontra no verso 
desta  folha;  em  seguida,  passe-o  a  limpo,  com  caneta  esferográfica  azul  ou  preta. 
Qualquer outra cor de tinta não será aceita pela leitora ótica.

7 Preencha o cartão de respostas completando totalmente a pequena bolha, ao lado dos 
números, que corresponde à resposta correta.

8 Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais 
de uma bolha no cartão de respostas, bem como questões cuja bolha apresente rasuras 
no cartão de respostas.

9 O cartão de respostas não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.

10 Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou 
alegação.

11 Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de 
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório 
que cubra as orelhas do candidato.

12 A prova terá duração de quatro horas (das 13h 30min às 17h 30min), incluído o tempo 
para preenchimento do cartão de respostas. A duração será de cinco horas (13h 30min às 
18h 30min) apenas para os candidatos que tiveram a sua solicitação deferida.

13 O candidato somente poderá entregar a prova e sair da sala após 1 (uma) hora de seu 
início.

14 Os  (3)  três  últimos  candidatos  somente  poderão  se  retirar  da  sala  de  prova 
simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

15 Ao concluir  a  prova,  entregue  ao fiscal  de sala  tanto  o  cartão de respostas  quanto  o 
caderno de provas. Você poderá levar consigo apenas o rascunho do cartão de respostas.
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Questão 1

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação), 
estabelece  os  critérios  para  regular  o  funcionamento  do  sistema  educacional  brasileiro. 
Assinale (V) - verdadeiro ou (F) – falso, nas assertivas abaixo. 

(  )  A Lei  nº  9.394/1996,  alterada  pela  Lei  nº  11.741/2008,  permitiu  que  o  ensino  médio 
pudesse preparar o educando para o exercício de profissões técnicas.

(  )  A educação  profissional  técnica  de  nível  médio  poderá  ser  desenvolvida  na  forma de 
cursos subsequentes para quem não tenha o ensino médio completo.

(  )  Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio terão validade 
nacional  e  habilitarão  o  educando  ao  prosseguimento  de  seus  estudos  na  educação 
superior, independente de qualquer formalidade.

(  ) De  acordo  com  o  art.  36-C  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,  a  educação 
profissional técnica de ensino médio, desenvolvida na forma integrada ou concomitante, 
possui o mesmo requisito que exige conclusão do ensino fundamental.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A)  V, F, F, F.

(B)  V, F, F, V.

(C)  V, V, F, V.

(D)  F, F, V, F.

(E)  F, V, V, F.

Questão 2

De acordo com a Carta Constitucional vigente, a educação deve ser tratada com a relevância 
que merece. 

 Assinale (V) – verdadeiro, ou (F) – falso, nas assertivas abaixo. 

(  )  As diretrizes e bases da educação são de competência exclusiva da União.

(  ) Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente sobre 
educação.

(  ) São direitos sociais previstos no art. 6º da Constituição Federal a educação, a saúde, o 
trabalho, a moradia, a defesa do consumidor e a alimentação, dentre outros.

(  ) Os princípios do ensino estão previstos no art.  206 da Constituição Federal,  dentre os 
quais se encontra a valorização dos profissionais da educação escolar.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

(A)  V, V, V, F.

(B)  V, F, F, F.

(C)  F, V, V, V.

(D) F, F, V, F.

(E)  V, V, F, V.
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Questão 3

As irregularidades no serviço público podem ser apuradas por meio de Processo Administrativo 
Disciplinar, conforme previsto no Título V, da Lei nº 8.112/90. Analise as assertivas abaixo.

I. O servidor que estiver sendo submetido a processo administrativo disciplinar deverá ser 
afastado preventivamente do exercício do seu cargo,  com o objetivo de impedir  a sua 
influência na apuração da irregularidade.

II. O afastamento preventivo previsto no art. 147, da Lei nº 8.112/90, ocorrerá pelo prazo de 
60 dias, prorrogáveis uma única vez, pelo mesmo prazo.

III. O art. 168, da Lei nº 8.112/90,  estabelece que o relatório da comissão processante que 
aplicar penalidade  ao  servidor  indiciado,  quando  em  julgamento  pela  autoridade 
competente,  poderá  ter  a  penalidade  agravada,  abrandada  ou  mesmo  suprimida, 
considerando o poder discricionário da autoridade.

IV. Nos termos do art. 145, da lei nº 8.112/90, a demissão imposta por sindicância ensejará a 
obrigatória instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD.

V. O Presidente da Comissão de processo administrativo disciplinar deverá ser ocupante de 
cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao 
do indiciado, ou seja, se o indiciado possuir o título de doutor, somente poderá ser julgado 
por comissão cujo Presidente seja portador do mesmo título. 

VI. O  princípio  do  formalismo  moderado,  previsto  na  Lei  nº  8.112/90,  dispensa  formas 
processuais rígidas, mas exige obediência à ampla defesa e contraditório, com o seguinte 
texto:  “Art.  22.  Os atos do processo administrativo disciplinar não dependem de forma 
determinada senão quando a lei expressamente a exigir.”

Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA.

(A)  É verdadeira apenas a alternativa II.

(B)  São verdadeiras apenas as alternativas II e III.

(C)  São verdadeiras as alternativas I, II, III, V e VI.

(D)  É verdadeira apenas a alternativa VI.

(E)  São verdadeiras apenas as alternativas I e VI.
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Questão 4

Quanto ao histórico da educação profissional, científica e tecnológica no Brasil e quanto ao 
histórico do Instituto Federal de Santa Catarina, analise as assertivas abaixo.

I. Desde o início da colonização do Brasil já se tem notícias da formação do trabalhador, com 
os índios e escravos como os primeiros aprendizes de ofícios destinados às categorias 
sociais mais baixas.

II.   Em 1785, foi assinado o Alvará datado de 05/01/1785 que proibia a existência de fábricas 
no Brasil, pois Portugal tinha receio quanto à sua independência.

III.  Em 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha assina o Decreto nº 7.566, criando as Escolas 
de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados que seriam vinculadas ao Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, para habilitar  os filhos dos desfavorecidos da fortuna 
com o indispensável preparo técnico e intelectual, para fazê-los adquirir hábitos de trabalho 
profícuo e afastando-os da ociosidade, do vício e do crime.

IV.  O IFSC possui a única escola bilíngue – LIBRAS-Português – da América Latina, para 
ensino técnico para surdos.

V.   A transformação  do  CEFETSC  –  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Santa 
Catarina em IFSC – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
foi precedida de ampla avaliação por parte da comunidade escolar, envolvendo servidores 
e  alunos,  com  defesa  de  duas  teses  (1a:  permanência  como  CEFETSC  ou  2a: 
transformação em IFSC) que culminou com a vitória da segunda, após consulta popular.

Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA.

(A)  Apenas a assertiva V é falsa.

(B)  Apenas a assertiva IV é falsa.

(C)  Apenas a assertiva III é falsa.

(D)  Apenas a assertiva II é falsa.

(E)  Apenas a assertiva I é falsa.
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Questão 5

Considerando os termos do Decreto nº  1.171,  de 22 de junho de 1994 e suas  alterações, 
analise as assertivas abaixo. 

I.  Caracteriza-se como uma das regras deontológicas mencionadas no Decreto nº 1.171/94: 
“A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 
devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a 
legalidade  e  a  finalidade,  na  conduta  do  servidor  público,  é  que  poderá  consolidar  a 
moralidade do ato administrativo”.

II. Caracteriza-se como um dos principais deveres do servidor público, conforme mencionado 
no  Decreto  nº  1.171/94:  “Resistir  a  todas  as  pressões  de  superiores  hierárquicos,  de 
contratantes,  interessados  e  outros  que  visem  obter  quaisquer  favores,  benesses  ou 
vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las ao 
Poder Judiciário”.

III. Caracteriza-se  como  vedação  ao  servidor  público,  conforme  o  Decreto  nº  1.171/94: 
“Permitir  que  perseguições,  simpatias,  antipatias,  caprichos,  paixões  ou  interesses  de 
ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou 
com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores”.

IV. Caracteriza-se  como  atuação  da  Comissão  de  Ética,  como  previsto  no  Decreto  nº 
1.171/94: “A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e 
advertência e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os 
seus integrantes, com ciência do faltoso”. 

V. A Comissão de Ética constituída nos termos do Decreto nº 6.029, de 1º de fevereiro de 
2007, que alterou o Decreto nº 1.171/94, será assim constituída: “Cada Comissão de Ética 
de que trata o Decreto nº 1.171, de 1994 será integrada por três membros titulares e três 
suplentes,  escolhidos  entre  servidores  e  empregados  do  seu  quadro  permanente  e 
designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não 
coincidentes de três anos”.

Assinale a alternativa que contém a resposta CORRETA.

(A)  Apenas a assertiva IV é falsa.

(B)  Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.

(C)  Apenas as assertivas II, IV e V são verdadeiras.

(D)  Apenas as assertivas I, III e V são verdadeiras.

(E)  Apenas a assertiva II é verdadeira.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm
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Questão 6

Leia o excerto de um texto de Rubem Alves.

Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu.
O educador diz: “Veja!” – e, ao falar, aponta.
O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu.
Seu mundo se expande.
Ele fica mais rico interiormente.
E, ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria – que é a 
razão pela qual vivemos.
Já li muitos livros sobre psicologia da educação, sociologia da educação, filosofia da educação,
mas, por mais que me esforce, não consigo me lembrar de qualquer referência à educação do 
olhar ou à importância do olhar na educação, em qualquer deles.
A primeira tarefa da educação é ensinar a ver. É através dos olhos que as crianças tomam 
contato com a beleza e o fascínio do mundo.
Os olhos têm de ser educados para que nossa alegria aumente.
A educação se divide em duas partes: educação das habilidades e educação das 
sensibilidades. Sem a educação das sensibilidades, todas as habilidades são tolas e sem 
sentido.
Os conhecimentos nos dão meios para viver. A sabedoria nos dá razões para viver.
Quero ensinar as crianças.
Elas ainda têm olhos encantados.
Seus olhos são dotados daquela qualidade que, para os gregos, era o início do pensamento: a 
capacidade de se assombrar diante do banal. 

(…)

<http://www.cadernodemensagens.net/node/77>  acesso em 30.08.2014.

Sobre o texto é correto afirmar.

I. Sem a educação das habilidades, toda sensibilidade perde o sentido.

II. As crianças ainda têm a capacidade de se assombrar diante do banal.

III. A expressão “as crianças têm olhos encantados” tem linguagem denotativa.

IV. Em: A sabedoria nos dá razões para viver, a palavra sublinhada é pronome oblíquo e 
equivale à expressão “a nós”.

V. Em: O educador diz: “Veja!” – e, ao falar, aponta, há uma ordem expressa por dois 
verbos que estão no imperativo afirmativo.

Assinale a alternativa que apresenta apenas as afirmações VERDADEIRAS.

(A) III, V.

(B) I, V.

(C) II, IV.

(D) II, III, V.

(E) I, III, IV.

http://www.cadernodemensagens.net/node/77
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Questão 7

Assinale a alternativa em que a colocação pronominal está CORRETA.

(A) Trata-se de um profissional que se esforça.

(B) Em tratando-se de política, sempre manifestei-me a favor da transparência.

(C) Diria-se tudo a respeito do processo, se ele já tivesse sido julgado.

(D) Jamais dar-te-ia estas explicações se não as merecesses.

(E) Chegou alegre, lhe trazendo flores.
 (

 Questão 8

Assinale a alternativa que apresenta ERRO de conjugação verbal em relação à norma culta.

(A)  Se todos se entretivessem com suas responsabilidades, o projeto seria cumprido no prazo.

(B) Era importante que ele não se contradissesse, já que as evidências denunciavam os fatos.

(C) Eu  requererei  a  revisão  do  processo  de contratação,  tenho dúvidas  sobre  a  lisura  do 
acordo.

(D) Foi  necessário  que a  gestão impusesse outros procedimentos para o  cumprimento da 
jornada de trabalho.

(E) Se o servidor se dispor a trabalhar, o ambiente será mais agradável.

Questão 9

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso, considerando a regência verbal de acordo com a 
norma culta. 

(  ) Preferia muito mais morar em Florianópolis do que morar no interior.

(  ) Avisaram a autoridade sobre a chegada do convidado mais ilustre do evento.

(  ) Àquela hora, custei entender o problema, já era madrugada.

(  ) A atitude tomada implicou elogios por parte da gestão daquele setor.

(  ) Não pise a grama, diz o aviso que li.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

(A) V, V, F, F, V.

(B) F, V, V, V, F.

(C) F, V, F, V, V.

(D) V, F, V, V, V.

(E) V, F, F, V, F.
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Questão 10

Avalie as frases a seguir. Cada uma delas apresenta uma análise colocada entre parênteses. 
Coloque V para verdadeiro e F para falso, considerando essa análise. 

(  ) Peço a Vossa Senhoria vosso apoio no projeto da equipe. (uso correto dos pronomes)

(  ) Fica estabelecido, que a partir de hoje, faremos leitura diária, dos clássicos da literatura 
brasileira. (frase pontuada corretamente)

(  ) Foram para o  concerto musical  todos os servidores convidados.  (período simples com 
sujeito deslocado)

(  ) Pedro é as alegrias da família. (verbo “ser” com concordância correta)

(  ) É uma boa ideia usar celuloide, pois é bastante maleável, é utilizado com frequência na 
indústria  e, embora  seja  altamente  inflamável,  estamos  a  céu  aberto. (frase  com 
acentuação gráfica correta)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.

(A) F, F, V, V, F.

(B) F, F, V, V, V.

(C) V, F, F, V, V.

(D) F, V, V, F, F.

(E) V, V, V, F, V.

Questão 11

O relacionamento interpessoal é  fundamental em qualquer organização, são as pessoas que 
constituem as instituições, daí a importância de se investir nas relações humanas. A valoriza-
ção de colaboradores é uma prática que deve ser constate para todo líder ou gestor, pois são 
eles que têm o poder de influenciar profissionais por meio de suas ações. Profissionais desva-
lorizados tendem a perder o foco, desmotivam-se facilmente e diminuem sua produtividade, o 
que acaba prejudicando o bom andamento da empresa. 
Levando-se em conta as boas relações interpessoais e o papel do gestor no ambiente organi-
zacional, podemos considerar corretas todas as alternativas, EXCETO uma, assinale-a.

 
(A) Resolver os conflitos.

(B) Investir em relacionamentos saudáveis.

(C) Conhecer seus colaboradores.

(D) Promover o desenvolvimento de sua equipe.

(E) Tomar partido quando aparecerem diferenças, mesmo que conflituosas e tumultuadas.



Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Concurso Público – Edital 42/2014 – Prova Objetiva e Discursiva
PSICÓLOGO

10

Questão 12

Conforme a NR 06, que trata sobre Equipamento de Proteção Individual – EPI, com relação às 
responsabilidades do empregador, todas as alternativas abaixo cabem ao empregador quanto 
ao EPI, EXCETO uma, assinale-a.

(A) Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.

(B) Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade.

(C) Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria 
de segurança e saúde no trabalho.

(D) Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina.

(E) Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado.

Questão 13

Em se tratando de Ergonomia, a Norma Regulamentadora de Nº 17 estabelece parâmetros que 
permitem  a  adaptação  das  condições  de  trabalho  às  características  psicofisiológicas  dos 
trabalhadores,  de modo a proporcionar  um máximo de conforto,  segurança e desempenho 
eficiente.  Na  seção em que  trata  sobre  levantamento,  transporte  e  descarga  individual  de 
materiais, a referida norma conceitua alguns termos e proíbe algumas práticas. 

Avalie como verdadeira (V) ou falsa (F) as afirmativas a seguir.

(  ) Transporte manual de cargas designa todo transporte no qual o peso da carga é suportado 
inteiramente por um só trabalhador, não compreendendo o levantamento e a deposição da 
carga. 

(  ) Transporte manual regular de cargas designa toda atividade realizada de maneira contínua 
ou que inclua, mesmo de forma descontínua, o transporte manual de cargas. 

(  ) Trabalhador jovem designa todo trabalhador com idade inferior a dezoito anos e maior de 
quatorze anos. 

(  ) Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de 
cargas, o peso máximo dessas cargas deverá ser nitidamente inferior àquele admitido para 
os homens.

(  ) Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, inclusive as leves, 
deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que 
deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

(A) F, V, V, V, F.

(B) F, F, V, V, V.

(C) F, V, V, V, V.

(D) V, F, V, V, F.

(E) V, F, F, V, V.
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Questão 14

Quanto às condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, associe a coluna da direita 
com a da esquerda.

(1) Alojamento

(2) Cozinhas

(3) Instalações sanitárias

(4) Refeitório

(  ) Deverá abrigar, de cada vez, 1/3 (um terço) do total de 
empregados por turno de trabalho, sendo esse turno o 
que tem maior número de empregados.

(  ) É proibida a instalação para eletrodomésticos e o uso 
de fogareiro ou similares.

(  ) Deverão ficar adjacentes aos refeitórios e com ligação 
para os mesmos.

(  ) Deverão ser colocadas caixas metálicas com areia, para 
serem usadas como cinzeiros.

(  ) Serão previstos 60 litros diários de água por trabalhador 
para o consumo neste local.

A ordem CORRETA da associação, de cima para baixo é:

(A) 1, 1, 2, 3, 4.

(B) 4, 3, 2, 3, 1.

(C) 3, 1, 2, 3, 4.

(D) 3, 4, 1, 1, 2.

(E) 4, 1, 2, 1, 3.

Questão 15

Em relação ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,  NR 09, assinale a assertiva 
CORRETA.

(A) Consideram-se  agentes  físicos  as  diversas  formas  de  energia  a  que  possam  estar 
expostos os trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas 
extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, poeiras e vapores.

(B) O PPRA é um programa isolado que não dependente de nenhum outro.

(C) Consideram-se  agentes  biológicos:  bactérias,  fungos,  bacilos,  parasitas,  protozoários, 
vírus, entre outros.

(D) Deverá ser  efetuada,  sempre que necessário  e,  pelo  menos a cada seis  meses,  uma 
análise global do PPRA.

(E) O  empregador  deverá  garantir  que,  na  ocorrência  de  riscos  ambientais  nos  locais  de 
trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, 
os mesmos possam interromper  depois  de algumas horas ou dias as suas atividades, 
comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências.
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Questão 16

Informe a alternativa INCORRETA quanto aos cuidados a serem tomados ao se fazerem 
cópias de segurança (backups). 

(A) Manter seus backups atualizados, de acordo com a frequência de alteração dos dados.

(B) Todos arquivos devem ser copiados, independente da confiabilidade apresentada.

(C) Manter seus backups organizados e identificados.

(D) Assegurar de que consegue recuperar seus backups.

(E) Arquivos importantes devem ser copiados em formato criptografado, para sua própria 
segurança.

Questão 17

Em uma Planilha Eletrônica, denominada “Dados”, temos a seguinte informação: 

A B

1 Matrícula Cidade

2 1581057

Em outra Planilha, denominada “cadastro”, temos as informações abaixo:

A B

1 Matrícula Nome Cidade

2 1482587 José Albuquerque Florianópolis

3 1289654 Maria Antonieta Curitiba

4 1235589 Jair Almeida Porto Alegre

5 1581057 Luíza Conceição São Paulo

6 1925478 Daniel Silva Manaus

Para  que  apareça  na  planilha  “Dados”  o  nome  da  cidade  referente  à  matrícula  1581057, 
devemos usar qual fórmula das disponíveis abaixo? 

Assinale a alternativa CORRETA:

(A) =CONT.VALORES(Dados!A2;Cadastro!A2:A6).

(B) =SOMASE(Cadastro!C2:C6;"=Dados!A2";Cadastro!A2:A6).

(C) =CONT.SE(Cadastro!C2:C6;"=Dados!A2").

(D) =PROCV(A2;Cadastro!A1:C6;3;0).

(E) =SE(A2=Cadastro!A2:A6;Cadastro!C2:C6;"falso").
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Questão 18

Suponha uma votação em que estejam os candidatos Fulano, Beltrano e Ciclano. Depois de 
colhidos os resultados, estes foram colocados na planilha abaixo. 

A B

1 Nome Voto

2 Márcio Beltrano

3 Valter Fulano

4 Alice Ciclano

5 Maria Beltrano

6 Pedro Fulano

7 Glória Ciclano

8 Joaquim Fulano

9 Manoela Beltrano

10 Jussara Fulano

11 Luíza Fulano

12 Felipe Beltrano

13 Daniela Ciclano

14 Marcelo Fulano

15 Jaqueline Beltrano

16 Sílvio Fulano

17 Sandro Ciclano

18 Jorge Fulano

19 Paula Ciclano

Assinale  a  alternativa  CORRETA em  que  esteja  a  contagem  dos  votos  para  o  candidato 
Fulano.

(A) =SOMA(B2:B19).

(B) =SOMASE(B2:B19;"=Fulano";A2:A19).

(C) =CONTAR.VAZIO(B2:B19).

(D) =CONT.VALORES(B2:B19).

(E) =CONT.SE(B2:B19;"=Fulano").
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Questão 19

Em editores de texto, quando se pretende formatar um texto, existem diversas possibilidades 
de formatação que podem ser aplicadas. Quais das alternativas abaixo NÃO corresponde uma 
formatação de texto? Assinale-a.

(A) Paisagem.

(B) Justificado.

(C) Sublinhado.

(D) Cor da fonte.

(E) Negrito.

Questão 20

Pode-se dizer que "Software livre" refere-se à liberdade dos usuários executarem, copiarem, 
distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem o software. Mais precisamente, ele se 
refere a quatro liberdades, para os usuários do software:

A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (Liberdade nº 0);

A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades 
(Liberdade nº 1);

A liberdade de redistribuir cópias de modo que se possa ajudar o próximo(Liberdade nº 2);

A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a 
comunidade se beneficie (Liberdade nº 3).

Analise as afirmativas abaixo.

I. São exemplos de software livres: Mozilla Firefox, Windows e Microsoft Office.

II. Você deve também ter a liberdade de fazer modificações e usá-las privativamente no seu 
trabalho ou lazer, sem nem mesmo mencionar que elas existem.

III. A liberdade de utilizar um programa significa a liberdade para qualquer tipo de pessoa 
física  ou  jurídica  utilizar  o  software em qualquer  tipo  de  sistema computacional,  para 
qualquer  tipo  de  trabalho  ou  atividade,  sem  que  seja  necessário  comunicar  ao 
desenvolvedor ou a qualquer outra entidade em especial.

IV. Um software livre deve estar disponível para uso comercial, desenvolvimento comercial e 
distribuição comercial.

Assinale a alternativa que contém somente as afirmativas VERDADEIRAS.

(A) I, II e IV. 

(B) I, II, III e IV.

(C)  I, II e III.

(D) II, III e IV.

(E) I e III.
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Questão 21

O Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005) define uma série de 
responsabilidades que este profissional deve ter ao atuar em diferentes campos de prática.

Considerando o disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a alternativa 
que está INCORRETA em relação à atuação do psicólogo no ambiente escolar.

(A)  O psicólogo  encaminhará  as  demandas  do  estudante  a  outros  profissionais  da  escola 
quando as referidas demandas extrapolarem o seu campo de atuação.

(B) Não  ser  conivente  com  quaisquer  atos  que  caracterizem  negligência,  discriminação, 
violência ou opressão contra qualquer membro da comunidade escolar.

(C) No  atendimento  de  alunos  com dificuldade  de  aprendizagem,  informar  o  resultado  da 
avaliação e do atendimento psicológico para toda a comunidade escolar irrestritamente, 
realizando o registro detalhado do atendimento nos documentos que embasam o trabalho 
da equipe multiprofissional (pedagogos, assistentes sociais e professores).

(D) No atendimento de crianças e adolescentes, o psicólogo deverá ter autorização de, ao 
menos, um de seus responsáveis legais.

(E) O psicólogo deve respeitar o sigilo profissional dos estudantes e servidores da comunidade 
acadêmica, protegendo a intimidade dos mesmos por meio da confidencialidade.

Questão 22

Segundo a Resolução CFP nº 007/2003 que institui o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos, produzidos pelo psicólogo,  a avaliação psicológica  é “entendida como o processo 
técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos  
fenômenos  psicológicos  que  são  resultantes  da  relação  do  indivíduo  com  a  sociedade,  
utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e instrumentos”.

Analise as assertivas abaixo, considerando o disposto na resolução, e assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Ao produzir os resultados das avaliações psicológicas, o profissional deve considerar e 
analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo.

(B) A linguagem nos documentos deve ser rebuscada e utilizar amplamente termos técnicos 
reconhecidos  unicamente  por  psicólogos,  ou  seja,  o  documento  só  dever  ser 
compreendido integralmente por outros profissionais.

(C) O psicólogo deve identificar potenciais riscos e compromissos em relação à utilização das 
informações  presentes  nos  documentos  que  venha  a  produzir,  em  sua  dimensão  de 
relações de poder.

(D) Sempre que o trabalho exigir, sugere-se uma intervenção sobre a própria demanda e a 
construção de um projeto de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes 
que provoquem o sofrimento psíquico, a violação dos direitos humanos e a manutenção 
das estruturas de poder que sustentam condições de dominação e segregação.

(E) Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, devem se basear exclusivamente nos 
instrumentais  técnicos.  Esses  instrumentais  técnicos  devem  obedecer  às  condições 
mínimas requeridas de qualidade e de uso, devendo ser adequados ao que se propõem a 
investigar.
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Questão 23

“Se a função da universidade pública é promover o desenvolvimento em todas as esferas da  
sociedade, um grupo específico começa a deixar as margens do ensino superior no Brasil.  
Mesmo sem dados precisos, estimativas mostram que são pouquíssimos os transexuais e as  
travestis  que  chegam  à  faculdade.  Na  tentativa  de  provocar  mudanças  nesse  cenário,  
instituições de Santa Catarina têm investido em políticas que incentivam a permanência do  
grupo na graduação. (…) Hoje, universitários transexuais já consideram um grande avanço  
serem reconhecidos, ao menos no ambiente acadêmico, pelo nome social – aquele usado por 
pessoas que não se identificam ou se constrangem com o nome de registro.  Embora não  
signifique uma alteração oficial na documentação, o nome social representa a forma que o  
indivíduo se enxerga no mundo. As legislações internas da Universidade Federal de Santa  
Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) – as duas maiores  
faculdades públicas do Estado –,  além do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e do  
Instituto Federal Catarinense (IFC) já determinam que todos os documentos internos utilizem  
unicamente o nome escolhido por estes estudantes.”  (Fonte: Diário Catarinense, reportagem 
Estudantes transexuais conquistam espaço no ensino superior e brigam pelo uso do nome 
social  em  SC,  publicada  no  dia  05/07/2014.  Disponível  em 
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/07/estudantes-transexuais-conquistam-espaco-no-
ensino-superior-e-brigam-pelo-uso-do-nome-social-em-sc-4544298.html) 

Considerando o cenário exposto no trecho da matéria relatado acima, analise as assertivas 
abaixo a respeito da atuação do psicólogo em relação à orientação sexual no espaço escolar.

I. O psicólogo, ao atuar no IFSC, deverá intervir em situações que forem verificadas práticas 
sexuais desviantes da norma estabelecida socioculturalmente para favorecer o ajuste dos 
estudantes a condutas heteronormativas.

II. Ao ser informado sobre situações de expressão de preconceitos em relação à orientação 
sexual de um estudante, o psicólogo utilizará seus instrumentais teóricos e práticos para 
buscar a superação dessas atitudes preconceituosas e discriminatórias.

III. Quando um estudante transexual relata ao psicólogo dificuldades com a equipe docente do 
câmpus, em aceitar o uso de seu nome social,  o psicólogo irá trabalhar com a equipe 
docente, buscando esclarecer que o uso do nome social do estudante não é uma opção do 
servidor, mas sim uma obrigação na instituição e que não cabe ao servidor negar-se a 
cumpri-la.

Estão CORRETAS as assertivas:

(A) II e III.

(B) Apenas a I.

(C) Apenas a II.

(D) I e III.

(E) I, II e III.

http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/07/estudantes-transexuais-conquistam-espaco-no-ensino-superior-e-brigam-pelo-uso-do-nome-social-em-sc-4544298.html
http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2014/07/estudantes-transexuais-conquistam-espaco-no-ensino-superior-e-brigam-pelo-uso-do-nome-social-em-sc-4544298.html
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Questão 24                                                                                                                         

“A preocupação  que  estamos  destacando,  nesse  momento,  é  pelo  fato  de  percebermos,  
diariamente, que sentimentos como: tristeza, alegria e medo, passaram a ter uma medida tal,  
que se ultrapassarem certa métrica, considerada como a mesma para uma população, serão  
transformados de sentimentos legítimos em diagnósticos patológicos e, não raras vezes, as  
pessoas são medicadas com anfetaminas, estimulantes, dentre outras drogas denominadas de  
'tarja  preta'  pelos  sérios  efeitos  colaterais  que  causam,  assim  como  a  dependência.  Por  
exemplo, nessa métrica, chega-se ao cúmulo de estabelecer que é possível chorar a morte de  
uma pessoa querida por 15 dias, mais do que isso, seria indicativo de um quadro depressivo,  
passível de medicação.” 

(Publicação do Conselho Federal de Psicologia: Subsídios para a campanha Não à Medicalização da Vida - Medicalização da 
Educação. Disponível em http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf)

Considerando o fenômeno de medicalização da educação a partir das concepções presentes 
no documento Subsídios para a campanha “Não à Medicalização da Vida - Medicalização da  
Educação”,  publicado  pelo  Conselho  Federal  de Psicologia,  avalie as  afirmações abaixo  e 
marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.

(   ) Os  fenômenos  da  escolarização  devem  ser  compreendidos  a  partir  das  condições 
objetivas da avaliação individualizada das crianças e dos adolescentes em idade escolar, 
analisando adequadamente os déficits e transtornos que cada indivíduo apresenta.

(   ) O  estigma  da  “doença”  faz  uma segunda  exclusão  dos  já  excluídos  –  social,  afetiva, 
educacionalmente – protegida por discursos de inclusão.

(   ) A  medicalização  tem  cumprido  o  papel  de  controlar  e  submeter  pessoas,  abafando 
questionamentos e desconfortos; cumpre, inclusive, o papel ainda mais perverso de ocultar 
violências físicas e psicológicas.

(   ) É preciso buscar a criação de legislações que proponham a inserção de programas de 
diagnóstico e tratamento de dislexia e/ou TADH nas redes estadual e municipal de ensino.

(   ) São  apresentados  índices  absurdos  de  pretensos  transtornos  de  ordem  biológica  na 
população que destoam da prevalência de todas as doenças da mesma natureza.

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

(A) V, F, V, F, V. 

(B) V, F, F, V, F.

(C) F, V, V, F, V.

(D) V, V, F, F, F.

(E) F, V, F, V, F.

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf
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Questão 25                                                                                                                         

A  respeito  da  análise  institucional,  avalie  as  afirmações  abaixo,  e  marque  V para  as 
Verdadeiras e F para as Falsas.

(   ) O principal objetivo da análise institucional é o de deflagrar um processo de autoanálise e 
autogestão.

(   ) A análise  da  demanda consiste  na  busca  do  significado de pedido  de  intervenção  na 
organização que um determinado segmento da instituição faz ao analista institucional.

(   ) Para a análise institucional, a intervenção institucional deve disparar um processo de auto 
análise em que vários dispositivos são criados com objetivo de tornar sigilosos os conflitos 
e  os  não-ditos  que  alienam  a  instituição.  A  partir  dessa  autoanálise,  processos 
inconscientes ou latentes serão eliminados.

(   ) Em todo  processo  de  intervenção  institucional  pode  ocorrer  uma reação  consciente  e 
inconsciente que o material da instituição produz sobre a equipe que realiza a intervenção. 
Esse processo recebe o nome de transversalidade.

(   ) A intervenção institucional tem início com um pedido ou demanda que um determinado 
segmento da instituição faz ao analista institucional.  Deve-se notar que essa demanda 
apresenta conteúdos conscientes ou manifestos assim como aspectos inconscientes ou 
não-ditos.

A sequência CORRETA, de cima para baixo é:

(A) V, F, F, V, V.

(B) V, V, V, F, F.

(C) V, F, V, F, F.

(D) F, F, F, V, V.

(E) V, V, F, F, V.
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Questão 26                                                                                                                     

É parte importante do processo de trabalho do psicólogo em uma instituição de formação de 
trabalhadores,  como  é  o  caso  do  Instituto  Federal  de  Santa  Catarina,  trabalhar  com  os 
estudantes pensando em sua inserção profissional no mundo do trabalho. 

Analise  as  afirmações  abaixo  sobre  planejamento  de  carreira  e  assinale  a  afirmativa 
INCORRETA.

(A) O  aconselhamento  deve  auxiliar  o  estudante  no  esclarecimento  e  articulação  dos 
significados que busca para expressar suas atividades de trabalho e, assim, construir sua 
carreira.

(B) O psicólogo deve compreender o desenvolvimento da carreira profissional como inserido 
no contexto mais amplo de todos os papéis que o indivíduo desempenhou no passado, 
desempenha no presente e suas expectativas para desempenhos futuros.

(C) Deve-se dar maior atenção à importância dos valores culturais e pessoais nas decisões de 
carreira dos estudantes.

(D) O  desenvolvimento  da  carreira  profissional  dá-se,  essencialmente,  entre  os  diversos 
significados construídos a partir de injunções sociais interiorizadas e, sendo assim, deve-
se tomá-lo como um processo singular que ocorre sem considerar o contexto concreto de 
vida dos indivíduos.

(E) O desenvolvimento da carreira profissional, mais do que uma sucessão de tarefas, é uma 
narrativa  feita  pelo  próprio  indivíduo  acerca  dos  significados  que  atribui  aos  diversos 
acontecimentos da sua carreira profissional,  dentro de um contexto mais alargado que 
inclui outros aspectos de vida que não apenas o trabalho.

Questão 27                                                                                                                 

Considerando as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) na Educação Básica  
(Conselho  Federal  de  Psicologia;  2013),  assinale  a  afirmativa  CORRETA em  relação  às 
possibilidades de atuação da (o) psicóloga (o) na educação básica.

(A) É função do psicólogo participar do trabalho de elaboração, avaliação e reformulação do 
projeto político pedagógico da escola. Isso permite sua inserção no conjunto das ações 
desenvolvidas pelos profissionais da escola e reafirma seu compromisso com o trabalho 
interdisciplinar.

(B) No caso da avaliação das dificuldades no processo de escolarização, é fundamental avaliar 
o aluno se restringindo àquilo que ele não consegue realizar, centrando-se somente nas 
dificuldades do aluno.

(C) O trabalho do psicólogo será focado na avaliação individual dos alunos com deficiência e 
gerará  laudos  para  compartilhar  com  a  escola  aquilo  que  os  alunos  não  conseguem 
desempenhar em função de suas deficiências.

(D) O psicólogo deve ter ciência da sua limitação aos conhecimentos psicológicos e, nesse 
sentido, deve restringir a sua prática às dificuldades de aprendizagem.

(E) Não importa a visão de homem e de educação que a tendência pedagógica da escola onde 
o  psicólogo  trabalha,  a  atuação  do  psicólogo  não  será  influenciada  pela  escolha 
pedagógica da escola.
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Questão 28                                                                                                                      

As práticas de psicólogos nas organizações, especialmente relativas às áreas tradicionalmente 
conhecidas como recursos humanos, foram e ainda são alvo de inúmeras críticas. Wanderley 
Codo no texto  O papel do psicólogo na organização industrial: notas sobre o “lobo mau” em 
psicologia  (1984) aborda essas questões e faz o que ele chama de “a crítica da crítica da  
atuação do psicólogo industrial” (p. 201). 

Codo, W. (1984) O papel do psicólogo na organização industrial: notas sobre o lobo mau em psicologia. Em S. T. M. Lane, & W. 
Codo (Orgs.). Psicologia social: o homem em movimento. São Paulo: Brasiliense.

Assinale  a  opção  em  que  a  concepção  sobre  o  trabalho  do  psicólogo  no  contexto 
organizacional é INCORRETA.

(A) A conquista da extensão da avaliação de desempenho para todas as funções na fábrica, 
ato contínuo, implica a definição de critérios objetivos para promoção, rebaixamento ou 
demissão de cada operário. 

(B) Se,  durante  o período de recessão,  houvesse uma política  industrial  que efetivamente 
selecionasse  e  treinasse  os  operários  em  suas  funções,  o  que  ocorreria  seria  uma 
valorização  do  operário,  através  da  valorização  dos postos  de  trabalho,  dificultando  a 
substituição de um homem por outro, ao mesmo tempo em que aumentaria a segurança 
psicológica do trabalhador na sua própria capacidade.

(C) O  treinamento  limita-se  a  algumas  instruções  de  como  funciona  a  fábrica,  chamada 
pomposamente de “semana da integração”, e ao adestramento, cuja instrução dura, no 
caso de tarefas mais  completas,  em média  15 minutos  e  é  feita  por  uma ex-operária 
promovida à instrutora.

(D) O psicólogo industrial é um empregado do patrão, contratado para fazer frente ao operário. 
Por  isso  mesmo,  o  psicólogo  consciente  deveria  estar  na  indústria  refletindo 
conscientemente para tentar subverter suas funções.

(E) Os psicólogos dispostos a atuar dentro da indústria  precisariam, ato contínuo,  de uma 
organização como categoria, com força o suficiente para zelar pela manutenção do próprio 
emprego e pela observância dos princípios éticos em suas atuações
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Questão 29                                                                                                                        

No  ano  de  2013,  o  IFSC  teve  71  estudantes  matriculados  que  foram  identificados  pelas 
equipes nos câmpus como pessoas com transtornos mentais. 

(informação retirada do Relatório de Gestão do Exercício de 2013 do Instituto Federal de Santa Catarina, disponível 
em http://intranet.ifsc.edu.br/images/file/Publicacoes/2013/RG_2013-IFSC_31_03_14_V2.pdf).

Para o atendimento das demandas desses estudantes, os psicólogos que atuam na instituição 
são chamados a dar sua contribuição. Considerando a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005), analise as afirmativas 
abaixo.

I - O psicólogo  é  chamado pela  direção  do  câmpus  para  auxiliar  no  atendimento  de  um 
estudante que tem diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Por sugestão da direção do 
câmpus, o psicólogo faz uma reunião com os colegas de curso do referido estudante na 
ausência do mesmo, para falar sobre esquizofrenia aos seus colegas sem a sua presença 
em sala de aula.

II - Um estudante de 14 anos, com síndrome de Asperger, faz matrícula no IFSC e o psicólogo 
recebe essa informação antes de iniciarem as aulas.  O psicólogo contata a família  do 
estudante e faz uma avaliação com o estudante e sua a família sobre suas dificuldades e 
potencialidades.  O psicólogo discute com o estudante e sua família  quais  informações 
serão repassadas aos docentes. Após entrarem em consenso, o psicólogo se reúne com 
os docentes e apresenta a eles as questões autorizadas pela família e pelo estudante.

III - Um estudante procura o psicólogo do IFSC para pedir  apoio,  pois  tem diagnóstico de 
transtorno  bipolar  e  acredita  que  está  com  dificuldades  de  convivência  na  escola  em 
função de seu diagnóstico. O estudante solicita ao psicólogo que não conte a informação 
para outras pessoas na escola. Por outro lado, para que o tratamento ao estudante por 
parte dos professores seja adequado, o psicólogo conta a toda equipe de professores da 
escola que o estudante tem um transtorno mental e relata detalhadamente os problemas 
que o aluno lhe contou no atendimento psicológico.

A atuação do psicólogo está CORRETA nas afirmações:

(A) I e III.

(B) Apenas a I.

(C) II e III.

(D) Apenas a II.

(E) I, II e III.

http://intranet.ifsc.edu.br/images/file/Publicacoes/2013/RG_2013-IFSC_31_03_14_V2.pdf
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Questão 30                                                                                                                       

“O olhar para as questões que envolvem a saúde do trabalhador deve ser incorporado pelo  
psicólogo independentemente do serviço no qual esteja inserido ou de sua área de atuação.  
(…)  é  muito  importante  que,  ao  atender  um  indivíduo,  o  profissional  esteja  atento  à  
possibilidade de que suas queixas estejam relacionadas ao trabalho.” 

(Conselho Federal de Psicologia. Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Saúde do 
Trabalhador no âmbito da Saúde Pública: referências para a atuação do(a) psicólogo(a). Brasília, 2008)

O trecho citado demonstra o papel importante que o psicólogo pode desempenhar em relação 
à Saúde do Trabalhador. O trabalho do psicólogo nessa área, conforme descrito por Maria da 
Graça Jacques no texto “O nexo causal em saúde/doença mental no trabalho: uma demanda 
para a psicologia”  (2007),  aponta alguns procedimentos do profissional  que trabalha nesta 
área.  Todas  as  alternativas  abaixo  apresentam  um  desses  procedimentos,  EXCETO uma, 
assinale-a.

(A) O psicólogo deve considerar em sua análise as condições objetivas de trabalho,  como 
temperatura,  vibração,  umidade,  exposição a  substâncias  químicas e  biológicas  dentre 
outros.

(B) O psicólogo deve buscar, através de métodos e técnicas psicológicas, definir o perfil do 
trabalhador propenso a adoecer ou a sofrer acidentes no ambiente de trabalho.

(C) O psicólogo deve considerar que os determinantes sociais e individuais articulam-se na 
gênese das doenças, superando a dicotomia entre subjetividade e objetividade.

(D) O psicólogo deve investigar a forma de organização do trabalho, pois essa é responsável 
principalmente pelas repercussões na saúde psíquica dos trabalhadores.

(E) O psicólogo busca compreender as relações entre condições de vida e de trabalho e o 
surgimento, a frequência ou a gravidade dos distúrbios mentais
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Questão 31                                                                                                                        

O uso de drogas por estudantes é uma preocupação de educadores de diversas partes do 
Brasil  e  que gera diversas estratégias utilizadas pelos trabalhadores  no campo da educação 
visando a prevenir o uso indevido. 

Considerando as propostas de Fernanda Gonçalves Moreira, Dartiu Xavier da Silveira e Sérgio 
Baxter Andreoli na publicação Redução de danos do uso indevido de drogas no contexto da 
escola  promotora  de  saúde  (2006),  analise  as  afirmativas  abaixo  e  assinale  a  alternativa 
INCORRETA em relação à posição da escola quanto ao uso de drogas e práticas promotoras 
de saúde.

(A) O desenvolvimento de parcerias entre a escola, os familiares dos alunos e os dispositivos 
de  atenção  à  saúde  da  comunidade,  as  instituições  de  ensino  e  organizações 
governamentais  e  não-governamentais  são  importantes  na  construção  de  uma  escola 
promotora de saúde.

(B) Com relação ao uso de substâncias psicoativas,  deve-se abandonar o "tudo ou nada", 
valorizando os resultados parciais, objetivando "uma vida cada vez mais saudável".

(C) É preciso considerar que qualquer uso de drogas já é um alarme. Os jovens que já tiveram 
um contato experimental com alguma droga ilícita certamente devem migrar para o uso 
regular ou mesmo dependente da droga.

(D) Diante de uma situação em que é evidenciado o uso de alguma droga por um aluno como, 
por exemplo, levar bebida alcoólica para um passeio da escola, o limite pode ser dado de 
uma  forma  alternativa  à  exclusão  (temporária  ou  permanente)  do  aluno,  com  uma 
chamada para a reflexão.

(E) À escola cabe incentivar as atividades artístico-culturais e esportivas, de forma adaptada e 
coerente com o contexto sociocultural em que está inserida, integrando toda a comunidade 
escolar.  A exclusão e a má adaptação social  são fatores relacionados ao risco do uso 
indevido de substâncias.
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Questão 32                                                                                                                         

“O empenho dos educadores em reverter os efeitos negativos da suposta ___________ sobre  
o desenvolvimento infantil  — e este é o objetivo mais geral  da maioria  dos programas de  
educação compensatória — não podia se efetivar sem a retaguarda de teorias interacionistas e  
ambientalistas sobre o desenvolvimento humano. De outro lado, esse movimento só poderia  
ocorrer  num contexto  de  reavivamento  da  ideologia  liberal,  na  melhor  tradição  de  Dewey  
(1916).  Finalmente,  a  operacionalização  destes  programas  exigia  um  levantamento  das  
características psicológicas das crianças carenciadas, a fim de que se pudesse determinar  
suas  dificuldades  ou  deficiências,  "entrada"  a  ser  processada  através  de  programas  
educacionais compensatórios, na busca da consecução da "saída" ou objetivo desejado.” 

(PATTO, M. H. S. Da psicologia do 'desprivilegiado' a psicologia do oprimido. 

In: ______. (Org.). Psicologia escolar. São Paulo: T. A. Queiroz, 1980)

Assinale o termo que completa CORRETAMENTE a sentença:

(A) imaturidade psicológica.

(B) deficiência cognitiva.

(C) falha estrutural.

(D) privação cultural.

(E) defasagem intelectual.
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Questão 33

A metodologia  psicodramática  no  trabalho  com  grupos,  além  de  facilitar  a  construção  do 
conhecimento, cuida dos seguintes aspectos: percepção de si mesmo, percepção do outro e a 
manifestação da afetividade e sensibilidade (espontaneidade/criatividade). O Psicodrama utiliza 
cinco instrumentos para operacionalizar um trabalho psicodramático. 

Associe  a  coluna da direita  com a  da esquerda  de  acordo  com as características  desses 
instrumentos.

(1)  Diretor

(2)  Cenário

(3)  Ego ou auxiliar

(4)  Protagonista

(5)  Auditório

(   ) É o responsável pela condução dos trabalhos grupais.

(   ) É o profissional colaborador e um dos principais instrumentos 
com que o diretor pode contar, necessitando ter um bom 
vínculo com o diretor para um funcionamento harmônico e 
operante do grupo.

(   ) Pode ser o grupo ou um dos participantes dele, para quem se 
aplicam as técnicas.

(   ) Consiste no local onde se realiza o trabalho.

(   ) São as pessoas que de alguma forma ficam de fora de uma 
técnica.

A ordem CORRETA de associação, de cima para baixo, é:

(A) 1, 4, 5, 2, 3.

(B) 1, 3, 4, 5, 2.

(C) 1, 5, 2, 3, 4.

(D) 1, 2, 4, 3, 5.

(E) 1, 3, 4, 2, 5.

Questão 34

De acordo com o Decreto nº 6.833, de 29 de abril de 2009, assinale a alternativa CORRETA 
que corresponde a atribuição do Comitê Gestor de Atenção à Saúde do Servidor.

(A) aprovar regras e procedimentos para guarda e divulgação das informações pessoais sobre 
a saúde dos servidores.

(B) aprovar  as  diretrizes  para  aplicação  da  política  de  atenção  à  saúde  e  segurança  do 
trabalho do servidor público federal, e para a capacitação dos servidores em exercício nas 
unidades do SIASS.

(C) deliberar  sobre  as  propostas  de  criação,  jurisdição,  avaliação  e  funcionamento  das 
unidades do SIASS.

(D) deliberar sobre os procedimentos para normatização das ações relativas ao SIASS.

(E) coordenar a execução das ações e programas no âmbito do SIASS.
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Questão 35

Escola  não  é  ambulatório,  ou  seja,  o  caminho  para  a  resolução  dos  inúmeros  impasses 
existentes hoje  no campo escolar  não passa pela instalação de algo que se assemelha a 
ambulatórios de Psicologia ou Medicina nas unidades escolares, nem pela incitação à busca da 
solução dos problemas mediante a atribuição de transtornos psicopatológicos aos alunos. 

Sobre a atuação do psicólogo na escola, é correto afirmar, EXCETO.

(A) O psicólogo deve ditar parâmetros para a atuação do professor e do aluno, percebendo na 
fala do sujeito aquilo que constitui seus limites, podendo ajudar a contorná-los.

(B) Um sentimento generalizado de impotência afeta professores e demais educadores que 
atribuem os problemas existentes nas escolas a condições que consideram fora de suas 
possibilidades  de  intervenção,  justificando  uma impossibilidade  de  agir.  O  psicólogo  é 
percebido como aquele que dispõe de técnicas especiais que podem “tratar” indisciplina, 
agressividade,  falta  de interesse ou mesmo estilos  de vida impróprios  de acordo com 
determinados parâmetros.

(C) No  trabalho  com  os  professores,  o  psicólogo  pode  transmitir  conteúdos  que  possam 
instrumentalizá-los  no  exercício  de  seu  ofício,  realizando  palestras,  capacitações  ou 
dinâmicas  de  grupo.  Essas  são  ações  que  podem  ser  pertinentes  em  momentos 
específicos, mas não devem ser uma forma de atuação hegemônica para o psicólogo no 
campo educacional.

(D) A proposta  interdisciplinar  entre  Psicologia  e  Educação  deve  conduzir  o  trabalho  do 
psicólogo,  orientando-se pela  não  medicalização  e  pela  não  psicologização  da  queixa 
escolar. O que não quer dizer que não haja casos que devam ser encaminhados para os 
ambulatórios e outros postos da rede de parcerias estabelecidas na cidade.

(E) Estar  atento aos aspectos que envolvem a relação professor-aluno e a relação aluno-
escola é uma das atribuições do psicólogo na instituição de ensino.
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Questão 36

O  processo  grupal  implica  uma  rede  de  relações  que  pode  se  caracterizar  por  relações 
equilibradas de poder entre os integrantes ou pela presença de uma figura ou subgrupo que 
detém o poder e determina as obrigações e normas que regulam a vida grupal. 

Sobre o processo grupal, é correto afirmar, EXCETO.

(A) O sistema de punição aos transgressores das normas grupais  pode tornar-se mais ou 
menos  rígido,  dependendo  do  grau  de  controle  que  o  grupo  quer  manter  sobre  o 
comportamento de seus membros.

(B) As relações de poder no grupo não determinam o grau de participação dos membros nas 
decisões grupais, o processo de comunicação interno, o sistema de normas e punição e 
suas aplicações. 

(C)  No grupo podem emergir conflitos com relação a valores, a normas e a outros aspectos da 
vida grupal. Esses conflitos originam-se do confronto permanente entre a diversidade de 
pontos de vista presentes no grupo. O conflito não leva, necessariamente, à dissolução do 
grupo, podendo se caracterizar como um momento de seu crescimento.

(D) Em uma sala de aula, a diversidade presente no grupo fica evidente se pensarmos que 
cada aluno faz parte daquele grupo e de outros – do clube,  do trabalho, da família –, 
trazendo  para  o  grupo  vivências  e  experiências  dos  demais  grupos  ao  longo  de  sua 
história de vida.

(E)  Participar  de  um  grupo  significa  partilhar  pontos  de  vista,  representações,  crenças, 
informações,  emoções,  desenvolver  habilidades,  aprender  a  desempenhar  papéis  de 
estudante, de filho, de profissional, etc.
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Questão 37

O processo de seleção de pessoas desenvolvido nas instituições não se restringe mais à 
escolha do homem certo para o lugar certo. Essa atividade possui hoje uma proposta ampla e 
sistêmica, revestida de caráter técnico-científico, pois já se sabe da necessidade de atrair e 
selecionar pessoas interessadas e dispostas a aprender para atuar nas instituições. 

Nessa perspectiva, leia com atenção as afirmações a seguir  sobre recrutamento e seleção e 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

(  ) O recrutamento é o processo de escolha do candidato que mais se aproxima do perfil 
esperado pela instituição por meio de instrumentos de análise, avaliação e comparação de 
dados. 

(  ) Dentre as técnicas de seleção, encontram-se análise de currículos, entrevistas, provas de 
conhecimento, testes psicológicos, testes práticos, análise fotográfica, técnicas vivenciais, 
dinâmicas de grupo e avaliação de saúde.

(  ) Provas  de  concurso  público  são  instrumentos  de  seleção  de  pessoas  utilizados  por 
algumas instituições.

(  ) É importante que o selecionador mantenha contato com a área demandante da vaga em 
todas  as  etapas do  processo  seletivo  e  não  apenas  no  momento  de  levantar  o  perfil 
necessário do candidato.

(  ) O processo de recrutamento fornece subsídios para a fase de seleção e necessita de 
criatividade para atrair o máximo de pessoas que estejam interessadas na vaga.

Escolha e assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo.

(A) F, F, V, V, F.

(B) V, F, V, F, V.

(C) V, F, F, V, F.

(D) V, V, F, V, V.

(E) F, F, V, V, V.
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Questão 38

Jean Piaget (1896-1980), importante teórico sobre o desenvolvimento humano,  classificou o 
processo evolutivo da espécie humana em quatro períodos,  os quais são caracterizados por 
aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor no decorrer das diversas faixas etárias ao longo 
do seu processo de desenvolvimento. 

Analise as afirmações a seguir  sobre os estágios do desenvolvimento humano de Piaget e 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas:

(  ) Período Sensório-motor  (2 a  7 anos):  é  a  fase do recém-nascido,  quando as  funções 
mentais limitam-se ao exercício dos aparelhos reflexos inatos.  Nesse período, o universo 
que circunda a criança é conquistado mediante a percepção e os movimentos, como a 
sucção e o movimento dos olhos, por exemplo.

(  ) Período  Sensório-motor  (0 a  2 anos):  nessa  fase,  ocorre  o  aparecimento  da  função 
simbólica ou semiótica, ou seja, é a emergência da linguagem.

(  ) Período das operações concretas (7 a 12 anos): nesse período o egocentrismo intelectual 
e social que caracteriza a fase anterior dá lugar à emergência da capacidade da criança de 
estabelecer relações e coordenar pontos de vista diferentes (próprios e de outrem) e de 
integrá-los de modo lógico e coerente.

(  ) Período  das  operações  concretas  (7  a  12  anos):  nessa  fase  a  criança  já  consegue 
raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais 
abstratos  e,  através deles,  executar  operações  mentais  dentro  de princípios  da  lógica 
formal. 

(  ) Período das operações formais (12 anos em diante): nessa fase a criança já consegue 
raciocinar sobre hipóteses na medida em que ela é capaz de formar esquemas conceituais 
abstratos  e,  através deles,  executar  operações  mentais  dentro  de princípios  da  lógica 
formal. 

Assinale a opção que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo.

(A) F, V, V, F, V.

(B) V, F, V, F, F.

(C) V, F, F, V, F.

(D) F, V, F, V, F.

(E) F, F, V, F, V.
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Questão 39

Para Piaget, o equilíbrio é o norte que o organismo almeja, mas que, paradoxalmente, nunca 
alcança. Haja vista que no processo de interação podem ocorrer desajustes do meio ambiente 
que  rompem  com  o  estado  de  equilíbrio  do  organismo,  este  elicia  esforços  para  que  a 
adaptação se restabeleça. Essa busca do organismo por novas formas de adaptação envolve 
dois mecanismos que, apesar de distintos, são indissociáveis: a assimilação e a acomodação.

Nessa perspectiva, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as 
falsas.

(  ) A assimilação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação, 
a  partir  da  estrutura  cognitiva  que  ele  possui  naquele  momento  específico  da  sua 
existência.

(  ) A acomodação consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma determinada situação 
a  partir  da  estrutura  cognitiva  que  ele  possui  naquele  momento  específico  da  sua 
existência.

(  ) O  processo  de  assimilação  representa  uma  tentativa  de  integração  de  aspectos 
experienciais aos esquemas previamente estruturados. Portanto, ao entrar em contato com 
o  objeto  do  conhecimento,  o  indivíduo  busca  retirar  dele  as  informações  que  lhe 
interessam, deixando outras que não lhe são tão importantes, visando a restabelecer a 
equilibração do organismo.

(  ) O  processo  de  acomodação  representa  uma  tentativa  de  integração  de  aspectos 
experienciais aos esquemas previamente estruturados. Portanto, ao entrar em contato com 
o  objeto  do  conhecimento,  o  indivíduo  busca  retirar  dele  as  informações  que  lhe 
interessam, deixando outras que não lhe são tão importantes, visando a restabelecer a 
equilibração do organismo.

(  ) A assimilação consiste na capacidade de modificação da estrutura mental antiga para dar 
conta de dominar um novo objeto do conhecimento.

Assinale a alternativa que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo.

(A) V, F, V, F, F.

(B) F, V, F, V, V.

(C) V, F, V, F, V.

(D) F, F, V, F, V.

(E) F, F, V, F, F.
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Questão 40

Dentro das escolas, a Psicologia vem sendo cada vez mais valorizada, haja vista a contribuição 
que os psicólogos têm dado a essas instituições e aos seus sujeitos.  Sobre a atuação do 
psicólogo na escola, é CORRETO afirmar.

(A) No  trabalho  clínico  realizado  na  escola,  é  indispensável  o  uso  de  testes  psicológicos 
variados,  desde as  tradicionais  medidas de QI  até  provas de personalidade,  a  fim de 
elaborar diagnósticos e realizar orientações bastante aprofundadas.

(B) Como a escola é uma organização complexa, onde a privacidade é bastante restrita por 
haver um grupo de pessoas que convivem por longo tempo durante quase todos os dias, 
não é possível manter o sigilo.

(C) É importante que o psicólogo contribua para tirar o foco sobre o aluno como única fonte de 
dificuldades e como o único responsável e culpado pelas adversidades encontradas na 
escola.  Nesse  sentido,  o  psicólogo  deve  procurar  ter  uma  visão  mais  global  e  mais 
compreensiva  das  possíveis  crises,  considerando  todos  os  seus  aspectos  e, 
conjuntamente com outros profissionais, encontrar formas alternativas de enfrentá-las.

(D) É importante atuar junto ao corpo docente, bem como junto à direção e à equipe técnica, a 
fim de discutir a realidade da escola, refletir sobre os seus objetivos, definir como devem 
ser realizadas as avaliações dos alunos, verificar  que dificuldades os alunos possuem, 
enfim pensar a organização como um todo.

(E) O psicólogo deve auxiliar na criação de mecanismos de controle mais rígidos e repressivos 
sobre  o  comportamento  dos  educandos,  como  comunicações  aos  pais,  reduções  nas 
notas, multiplicação das avaliações, entre outros.


