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CONHECIMENTOS GERAIS – 5 QUESTÕES 

 

1. Segundo o artigo 11 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Bom Jardim da Serra, quanto à nomeação para 

cargo de carreira, assinale a alternativa incorreta: 

a. Depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 

b. Não prescinde de concurso público a nomeação para cargos de provimento em comissão. 

c. A nomeação de servidor público para o cargo de provimento em comissão determina, no ato da 

posse, o afastamento do cargo efetivo de que for titular. 

d. Os demais requisitos para o ingresso do servidor público na carreira, mediante promoção, serão 

definidos em lei específica. 

 

2. O IDMS, Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, é uma ferramenta para a aplicação do conceito de 

desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados 

fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o 

desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades 

municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político-

institucional. 

Segundo relatório do SIDEMS, Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS de 

2014 do município de Bom Jardim da Serra é de: 

a. 0,201 

b. 0,308 

c. 0,577 

d. 0,985 

 

3. Você sabe o que é um blog? O texto a seguir é o fragmento de uma reportagem publicada na revista Veja 

Especial Jovens/agosto 2003.  

 

“Os melhores diários do século passado tinham um pequeno cadeado. A moça escrevia seus 

sentimentos mais íntimos no caderno e passava a chave para que ninguém ficasse sabendo o que lhe 

ia pela alma. O blog também é um diário, só que com a intimidade virada de cabeça para baixo: é 

colocado na internet para ser bisbilhotado por todo mundo. Escrever um diário online exige 

desprendimento da própria intimidade e pouquíssimo conhecimento de internet. É só seguir o passo a 

passo que aparece nos sites que oferecem este serviço. 

BLOG é uma abreviação de weblog, ou em português, “arquivo na rede”.  As possibilidades 

são infinitas. Pode-se juntar texto próprio com imagens, sons, desenhos tirados da rede e mesmo dos 

sites que os abrigam. A diferença em relação às antigas páginas pessoais na rede é que no blog tudo 

é escancarado, e o visitante pode deixar comentários ou as próprias fotos. E tudo isso 

gratuitamente...” 

 

Após ler o texto assinale a alternativa correta, se a afirmação é verdadeira(V) ou falsa (F): 

 

(__) A palavra blog é originada da língua inglesa e significa diário online. 

(__) Levando em conta onde o texto foi publicado, é possível afirmar que o tema abordado está adequado ao 

público alvo da revista. 

(__) O texto é formado por três parágrafos. 

(__) O segundo parágrafo contém informações de como um blog  pode ser montado e o que o diferencia dos 

antigos diários. 

(__) O blogueiro pode escrever sobre uma infinidade de assuntos em seu blog. 
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Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. V – F – V – F – V  

b. V – V – F – V – V 

c. V – V – V – F – V 

d. V – V – V – V – V 

 

4. A palavra íntimo (linha 2 do texto)  é um parônimo da palavra intimo. Parônimos são palavras que apresentam 

pronuncia e grafia semelhantes, mas têm sentidos diferentes. 

Com base nesta informação, escolha as palavras que completam as orações abaixo, na sequência: 

I. O júri __________ os réus.  

II. O __________ de prisão já foi __________. 

III. Nos horários de pico, o __________ é intenso. 

IV. Haverá __________ demográfico em breve. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. Absorveu – mandado – imitido – tráfico – censo 

b. Absolveu – mandato – emitido – tráfego – senso 

c. Absolveu – mandado – emitido – tráfego – censo 

d. Absorveu – mandato – imitido – tráfico – senso 

 

5. O irmão de Vanessa tem um irmão a mais que irmãs. Quantos irmãos a mais que irmãs tem Vanessa? 

a. 4 

b. 1 

c. 2 

d. 3 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por 

elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada 

profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. Um Código de Ética profissional, ao estabelecer 

padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, 

procura fomentar a auto-reflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua prá- xis, de modo a responsabilizá-lo, 

pessoal e coletivamente, por ações e suas conseqüências no exercício profissional. 

Qual é a finalidade primordial de um código de ética?  

a. Normatizar a natureza técnica do trabalho. 

b. Assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um 

padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria. 

c. Estabelecer um conjunto fixo de normas e imutável no tempo. 

d. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

7. Analise os artigos abaixo encontrados do Código de Ética do Psicólogo e identifique qual(ais) está(ão) correto(s): 

I. Art. 9º – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, 

a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 

II. Art. 10 – Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no Art. 9º e 

as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo 

poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. 
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III. Art. 12 – Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 

todas as informações obtidas para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 

 

a. I e II estão corretos. 

b. I e III estão corretos. 

c. II e III estão corretos. 

d. Somente II está correto. 

 

8. Ao longo de seus atendimentos psicológicos, o profissional de psicologia utiliza de instrumentos técnicos para 

suas avaliações. O que gera determinados documentos confidenciais. Em caso de interrupção do trabalho do 

psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. 

Qual das alternativas abaixo está incorreta: 

a. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que 

vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. 

b. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo não deverá repassar todo o material ao psicólogo 

que vier a substituí-lo pois o material deve ser só de seu conhecimento em relação a seus 

atendimentos. 

c. Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho 

Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 

d. Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho 

Regional de Psicologia, e depois destruirá/queimará todo o material para que outras pessoas não 

tenham acesso a essas informações.  

 

9. Um sujeito que apresente os determinados sintomas: predominância de desconfiança, sensibilidade excessiva a 

contrariedades e o sentimento de estar sempre sendo prejudicado pelos outros; atitudes de auto-referência. Pode 

estar sofrendo de qual transtorno de personalidade? 

a. Transtorno esquizóide 

b. Transtorno paranóide 

c. Transtorno anti-social 

d. Transtorno histriônico 

 

10. O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é uma condição neurobiológica que atinge de 3% a 

7% da população. Caracteriza-se por diminuída capacidade de atenção, impulsividade e hiperatividade. Afetando 

crianças, adolescentes e adultos. O TDAH vem sendo tratado em crianças por quase um século, mas somente há 

algumas décadas foi dada atenção ao fato de que esta patologia persiste na vida adulta. Hoje, estima-se que 

60% a 70% das pessoas que tiveram TDAH na infância mantêm o transtorno na vida adulta. Os estudos atuais 

têm identificado vários sintomas em adultos com diagnóstico de TDAH. 

Qual das alternativas abaixo NÃO inclui sintomas oficiais de TDAH em adultos?  

a. Dificuldades com relações afetivas instáveis (separações, divórcios); instabilidade profissional que 

persiste ao longo da vida; rendimentos abaixo de suas reais capacidades no trabalho e na profissão. 

b. Falta de capacidade para manter a atenção por um período longo; falta de organização (carente de 

disciplina); insuficiente capacidade para cumprir o que se comprometem; incapacidade para 

estabelecer cumprir uma rotina. 

c. Baixa auto-estima; sonolência diurna (dormir como uma pedra); "pavio curto" (mistura de 

impulsividade e irritabilidade); necessidade de ler mais de uma vez para "fixar" o que leu; dificuldade 

de levantar de manhã, de se "ativar" no início do dia; adiamento constante das coisas; mudança de 

interesse o tempo todo; intolerância a situações monótonas e repetitivas; busca constante por coisas 

estimulantes ou diferentes e variações freqüentes de humor. 

d. Esquecimentos, perdas e descuidos importantes; depressão e baixa auto-estima; dificuldades para 

pensar e se expressar com clareza; tendência a atuar impulsivamente e interromper os outros; 

dificuldades de escutar e esperar sua vez de falar; freqüentes acidentes automobilísticos devido à 

distração; freqüente consumo de álcool e abuso de substância. 
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11. A entrevista é a técnica que permite o acesso às representações mais pessoais dos sujeitos: história, conflitos, 

representações, crenças, sonhos, fantasmas, acontecimentos vividos, etc. É um instrumento insubstituível no 

domínio das ciências humanas e ainda no domínio da Psicologia, em que há que tentar compreender a origem de 

diferentes psicopatologias. Há um instrumento básico que tem suma importância ao realizar uma entrevista, 

sendo ele o Rapport. O Rapport é a relação harmoniosa, tranquila e serena, determinada e significada pela 

empatia. Trata-se de uma relação cordial, afetuosa, de confiança, de apreço e respeito mútuo, relação 

eminentemente humana. 

Qual a finalidade de obter um bom rapport? 

a. Conseguir do entrevistado os dados que procuramos; Utilizar os conhecimentos de psicologia do 

entrevistador e o potencial duma transferência positiva; Controlar o fenômeno da 

contratransferência. 

b. Somente conseguir os dados do entrevistado para alcançar uma fiel conclusão do diagnóstico. 

c. Controlar os sentimentos negativos do entrevistado em relação ao entrevistador e obter 

resultados claros. 

d. Evitar sentimentos de agressividade e violência da parte do entrevistado.  

 
12. A história da organização dos cuidados ao doente mental no Brasil tem um marco inaugural, sendo ele: 

a. A criação do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro, em 1852. 

b. A criação do Hospício Pedro II no Rio de Janeiro, em 1855. 

c. O início da preocupação com a loucura com a chegada da família real portuguesa, em 1808. 

d. Os grandes hospícios se espalharam por todo o país, exibindo o caráter dominante. 

 
13. A profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil em 1962. Pouco tempo antes do Golpe Militar que condenou 

o País a um longo período ditatorial. Na época, as práticas psicológicas se consolidaram sob a influência de 

ideologias desenvolvimentistas, pautadas pela repressão política e pelo patrulhamento ideológico, que 

caracterizaram o Brasil ao longo de quase três décadas de ditadura explícita. Com base nessa afirmativa assinale 

a alternativa incorreta: 

a. A decorrência imediata desses fatos nas práticas psicológicas e, obviamente, na formação 

profissional foi o predomínio de abordagens individualistas, descontextualizadas e apoiadas em 

modelos abstratos de seres humanos. 

b. O controle e a repressão dos movimentos sociais organizados, através do regime ditatorial, 

protelaram a adoção de posicionamentos críticos de grande parte dos cidadãos quanto à 

realidade brasileira seja pelos processos de alienação patrocinados pela ditadura, seja pelo medo 

de ser alvo das perseguições políticas. 

c. O trabalho do psicólogo era definido a partir da clínica individual, da tarefa de avaliação 

psicológica e do acompanhamento de dificuldades de aprendizagem nas escolas. Também são 

mencionados e dos trabalhos de consultoria, recrutamento e seleção no contexto das empresas. 

d. Não tratava-se de um período no qual o exercício da psicologia, em expressiva escala, se 

adequava às necessidades políticas e econômicas do governo militar ditatorial vigente, mas sim 

nas necessidades da comunidade. 

 
14. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são municipais, abertos e comunitários. Eles oferecem serviços 

fundamentais para a consolidação da Reforma Psiquiátrica. Eles prestam atendimento diário e acompanham 

as pessoas com transtornos mentais. Sua equipe conta com psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, terapeuta 

ocupacional, assistente social e farmacêutico, entre outros. Esses profissionais 

procuram fortalecer os laços familiares, sociais e comunitários do usuário da saúde mental. O fortalecimento de 

laços é parte importante do tratamento. 

Os tipos de CAPS são: 

a. CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS ad e CAPS ad IV. 

b. CAPS I, CAPS II, CAPS i, CAPS ad e CAPS ad III. 
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c. CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS ad e CAPS ad II. 

d. CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS i, CAPS ad e CAPS ad III. 

 

15. A Política Nacional de Saúde Mental fora resultado de uma luta social de mais de uma década, tem 

com princípio um modelo de atenção à saúde mental aberto e apoiado pela comunidade. A ideia é garantir que as 

pessoas com transtornos mentais tenham acesso a uma rede de serviços e equipamentos de qualidade. 

Qual dos serviços abaixo é ofertado (gratuitamente) pelo SUS – Sistema Único da Saúde? 

a. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). 

b. Centros de Convivência e Cultura. 

c. Programa de Volta para Casa. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. Em relação a Psicologia Organizacional ou Psicologia do trabalho, analise as informações a baixo: 

I. A competência profissional é resultante do desenvolvimento das habilidades e conhecimentos exigidos para o 

desempenho satisfatório das atividades de trabalho. De um modo abrangente, competência envolve 

habilidades e conhecimentos para exercer controle sobre a própria vida, superar efetivamente problemas 

específicos, modificar-se e modificar o ambiente, em contraste com a mera habilidade de ajustamento ou 

adaptação às circunstancias conforme elas são.  

II. A natureza da atuação em psicologia organizacional não necessita ser de maneira multidisciplinar, isto é, não 

pode prescindir do conhecimento produzido em outras áreas de conhecimento. Intervenções no ambiente 

organizacional não requerem informações oriundas da administração, sociologia, antropologia, economia, 

ciências políticas e outras, pois p psicólogo é suficientemente capaz de trabalhar de forma independente na 

ara organizacional 

III. O psicólogo que se insere em uma organização deve ser capaz de compreender suas inter-relações 

sistêmicas, a partir de elementos que capta através da estrutura formal e informal. Deve saber como definir o 

seu papel naquele contexto específico, propondo intervenções metodologicamente consistentes e ciente de 

suas finalidades e conseqüências. Ao lidar com a pessoa, elemento nuclear de sua atuação, deve voltar-se 

continuamente para as vinculações com o grupo que a pessoa integra ou integrará, o contexto organizacional 

e o contexto societário maior. 

 

Sobre as afirmativas acima: 

a. I e II estão corretas. 

b. I e III estão corretas. 

c. II e III estão corretas. 

d. I, II e III estão corretas. 

 

17. O Conselho Federal de Psicologia – CFP oferece aos profissionais do Sistema Conselhos informações de natureza 

ética, teórica e metodológica sobre a avaliação psicológica, visando a aprimorar a qualidade dos serviços 

psicológicos oferecidos à sociedade brasileira. Então sabe-se que um dos instrumentos mais utilizados por 

psicólogos é a avaliação psicológica. 

A respeito da avaliação psicológica identifique qual das afirmativas abaixo está incorreta: 

a. A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de 

pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. 

b. A avaliação psicológica é a aplicação ética de teste(s) psicológico(s) de diferentes tipos realizado 

com pessoas ou grupos de pessoas.  

c. Segundo a Resolução CFP nº 07/2003, “os resultados das avaliações devem considerar e analisar 

os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem 

como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses 

condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de 

avaliação psicológica”. 

d. Os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as pessoas, os grupos e a 

sociedade. 
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18. A Resolução CFP n° 002/2003, no artigo 11, orienta que “as condições de uso dos instrumentos devem ser 

consideradas apenas para os contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicaram resultados 

favoráveis”. O que esse artigo quer dizer é que: 

a. A simples aprovação no SATEPSI - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos não significa que 

o teste possa ser usado em qualquer contexto, ou para qualquer propósito. 

b. A recomendação para um uso específico não deve ser buscada nos estudos que foram feitos com 

o instrumento, principalmente nos estudos de validade e nos de precisão e de padronização. 

c. Há necessidade dos cinco propósitos mais comuns: classificação diagnóstica, descrição, predição, 

planejamento de intervenções e diagnóstico final. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

19. Qual dos princípios abaixo, não é um princípio básico e ético que rege o uso da avaliação psicológica? 

a. Utilização, no contexto profissional, apenas dos testes psicológicos com parecer favorável do CFP. 

b. Realização da avaliação psicológica em condições ambientais adequadas, de modo a assegurar a 

qualidade e o sigilo das informações obtidas 

c. Guarda dos documentos de avaliação psicológica em arquivos seguros porém, onde qualquer 

outro colega psicólogo pode ter acesso.  

d. Proteção da integridade dos testes, não os comercializando, publicando ou ensinando àqueles que 

não são psicólogos. 

 

20. A que se refere a RESOLUÇÃO CFP nº 017/2012? 

a. Dispõe sobre a atuação do psicólogo como Perito nos diversos contextos. 

b. Revoga a Resolução CFP nº 016/2000, publicada no DOU nº 246, Seção 1, Página 91 no dia 22 

de dezembro de 2000, que dispõe sobre a realização de pesquisa em Psicologia com seres 

humanos. 

c. Aprova o Regimento Eleitoral para escolha de conselheiros federais e regionais dos Conselhos de 

Psicologia. 

d. Altera a Resolução CFP n.º 002/2003, que define e regulamenta o uso, a elaboração e a 

comercialização de testes psicológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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