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LÍNGUA PORTUGUESA
JOVENS LIMPAM PICHAÇÕES DEIXADAS EM
MUROS DO CENTRO DO RIO

A palavra “PAI”, expressa na charge deve ser
classificada sintaticamente em:
a) Aposto;
b) Complemento nominal;
c) Vocativo;
d) Complemento verbal.
03) Observe a charge e responda:

Na manhã desta quarta-feira (9), alunos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) se
reuniram para limpar pichações deixadas em muros
da Rua Evaristo da Veiga, no Centro da cidade. Os
jovens usaram água, sabão e vassouras para fazer a
limpeza na via próximo à Câmara de Vereadores, na
Cinelândia. A região é a mais atingida pelos
constantes protestos na cidade. Na última segundafeira (7), durante protesto de professores em greve,
jovens mascarados picharam palavras de ordem em
fachadas de prédios e depredaram agências
bancárias no Centro. (Foto: Maria Cristina
Rigitano/Arquivo Pessoal)
Disponível
em:
http://g1.globo.com/rio-dejaneiro/noticia/2013/10/jovens-limpam-pichacoesdeixadas-em-muros-do-centro-do-rio.html
01) Na notícia acima temos um exemplo de texto
informativo, são características do texto
informativo, exceto:
a) Linguagem denotativa;
b) Ausência de emoção;
c) Linguagem subjetiva;
d) Não segue nenhuma linha estética.
02) Leia a charge e responda:

A charge acima representa uma linguagem
chamada de:
a) Verbal;
b) Não-verbal;
c) Obsoleta;
d) Obscura.
04) São classificações de gêneros narrativos,
exceto:
a) Farsa;
b) Fábula;
c) Crônica;
d) Ensaio.
05) É a tradução em palavras do universo
desconhecido das emoções, é uma esfera pouco
compreendida, que tenta muitas vezes transmitir
significados nas entrelinhas dos versos. Este
edifício constituído pela magia das palavras
revestidas de sonoridades, estruturas rítmicas e
visuais, por significações latentes, desvela a alma
humana, dá espaço para que ela expresse suas
inquietações e anseios interiores.
A explicação acima se refere a um gênero lírico,
chamado de:
a) Sátira;
b) Soneto;
c) Poesia;
d) Acróstico.
06) São classificados em modos verbais, exceto:
a) Indicativo;
b) Subjuntivo;
c) Analítico;
d) Imperativo.

07) As figuras de linguagem são subdivididas,
exceto em:
a) Figuras de som;
b) Figuras de palavras;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de estruturação.
08) A escola literária Simbolismo chegou ao
Brasil em 1893, com a publicação das
obras Missal (prosa) e Broquéis (poesia), ambas
de autoria de:
a) Alfonso Souza;
b) Cruz e Sousa;
c) Alfonso Pena;
d) Manoel Bandeira.
09) As orações subordinadas são classificadas em
3 (três), assinale a alternativa que não se refere a
classificação de oração subordinada:
a) Substantivas;
b) Adjetivas;
c) Adverbiais;
d) Verbais.
10) Assinale a alternativa que corresponde
corretamente a sequencia do surgimento das
escolas literárias:
(.....) literatura de formação e informação
(.....) arcadismo
(.....) barroco
(.....) realismo
(.....) romantismo
a) 1 – 3 – 2 – 5 – 4;
b) 1 – 2 – 4 – 3 – 5;
c) 3 – 2 – 1 – 5 – 4;
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre o Programa Mais Médicos, lançado em
2013 no Brasil é correto afirmar:
I - Lançado pela Presidenta da República, Dilma
Rousseff, no dia 8 de julho, o Mais Médicos faz
parte de um amplo pacto de melhoria do
atendimento aos usuários do SUS, com objetivo de
acelerar os investimentos em infraestrutura nos
hospitais e unidades de saúde e ampliar o número
de médicos nas regiões carentes do país.
II - Na primeira etapa de inscrição, deu prioridade
para receber inscrições de médicos brasileiros
formados no Brasil ou no exterior, posteriormente,
a partir da alta sobra de vagas, foram abertas as
inscrições para médicos estrangeiros;
III - Os estrangeiros puderam se inscrever para
13.862 vagas restantes;
IV - Ao chegarem no país, grupos de médicos
estrangeiros sofreram preconceito por parte de

brasileiros contrários ao programa, incluindo
parte da classe médica brasileira que critica a
“importação” de profissionais;
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos somente os itens I, II e III;
b) Somente o item III está correto;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Nenhum item está correto.
12) Leia as afirmações sobre o partido Rede
Sustentabilidade, que teve seu pedido de registro
negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
I - A maioria dos ministros do TSE votou contra a
concessão de registro ao partido Rede
Sustentabilidade. Os ministros entenderam que a
legenda não conseguiu o número mínimo de 492
mil assinaturas de apoiadores exigido pela Justiça
Eleitoral.
II - Com a decisão do TSE de negar o pedido de
registro do partido Rede Sustentabilidade, o
mesmo fica impedido de disputar as eleições do
ano que vem.
III - A ex-senadora Marina Silva, que tinha
interesse em concorrer às eleições presidenciais
por essa nova sigla, após se deparar com a
negativa do TSE em relação ao pedido de registro
da Rede Sustentabilidade, se filiou ao PSDB e
declarou apoio a candidatura de Aécio Neves.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Todas as afirmações estão incorretas.
c) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
13) Leia as afirmações sobre o município de
Concórdia:
I - O município de Concórdia está localizado a
uma distância de aproximadamente 480 km da
capital do Estado, Florianópolis.
II - Pode-se atribuir concordiano ou concordiense
como gentílico para o nascido no município de
Concórdia.
III - O aniversário do município é comemorado no
dia 29 de junho.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está incorreta.
b) Apenas a afirmação II está incorreta.
c) Apenas a afirmação III está incorreta.
d) Todas as afirmações estão corretas.
14) Sobre a história política do Brasil é corretor
afirmar, exceto:
a) O primeiro presidente eleito pelo voto direto foi
Fernando Collor de Mello.

b) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu
quatro eleições presidenciais antes de sagrar-se
vencedor das eleições de 2002.
c) José Alencar, que morreu em março de 2011
devido à falência múltipla dos órgãos em
decorrência do câncer na região abdominal, foi o
vice-presidente da república nos dois mandatos do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
d) A atual presidente Dilma, foi a primeira mulher
eleita presidente do Brasil.
15) Leia as afirmações sobre os aspectos
geográficos do estado de Santa Catarina:
I - O Estado de Santa Catarina está entre os 15
maiores Estados brasileiros em extensão
territorial.
II – Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José
e Itajaí estão entre as 10 cidades mais populosas
do estado.
III - O clima de Santa Catarina é subtropical
úmido. As temperaturas médias variam bastante
de acordo com o local: são mais baixas nas
regiões serranas e mais elevadas no litoral, no
sudeste e no oeste catarinense.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está incorreta.
b) Apenas a afirmação II está incorreta.
c) Apenas a afirmação III está incorreta.
d) Todas as afirmações estão corretas.
16) Sobre a economia mundial é correto afirmar:
I - Há países que muito produzem, mas pouco se
desenvolvem, uma das grandes causas é a baixa
especialização de sua mão de obra e falta de valor
agregado aos seus produtos e serviços ofertados
no mercado interno e externo;
II - A Revolução Industrial teve seu berço no Séc.
XVIII nos países asiáticos China e Índia;
III - A noção de valor agregado e demais
atribuições à movimentação mercadológica de um
país se aprofundaram a partir do século XVIII,
com o surgimento dos novos meios de produção a
partir da Revolução Industrial;
IV - Antes da Revolução Industrial, permanecia
na mente humana que país desenvolvido era
aquele que possuía mais metais preciosos, terras
férteis e áreas colonizadas.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens acima II, III e IV;
b) Somente o item acima I esta correto;
c) Estão corretos os itens acima I, III e IV;
d) Todos os itens acima I, II, III e IV estão corretos.

17) Leia as afirmações sobre o Sistema Solar:
I - O Sistema Solar compreende o conjunto
constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que
estão sob seu domínio gravitacional.
II - O Planeta Terra é o segundo maior dos oito
planetas do Sistema Solar.
III - A Lua é o satélite natural da terra.
IV - O Sol é o componente central e principal
fonte de energia do Sistema Solar.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
18) Sobre os aspectos geográficos do Brasil é
correto afirmar, exceto:
a) O Rio São Francisco é o maior rio brasileiro que
corta exclusivamente terras nacionais.
b) O Brasil é o sétimo maior país do mundo em
extensão territorial.
c) O Brasil faz fronteira com dez repúblicas sulamericanas: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana,
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e
Guiana Francesa.
d) A maior fronteira do Brasil com outro país é com
a Bolívia.
19) Sobre a história do Estado de Santa Catarina
é incorreto afirmar:
a) O primeiro governador do Estado de Santa
Catarina, nomeado por Deodoro da Fonseca, foi o
tenente Lauro Severiano Müller.
b) Originalmente, a capital do Estado Florianópolis
tinha o nome de Nossa Senhora do Desterro, em
referência à sua padroeira.
c) O nome da capital Florianópolis deriva de uma
espécie de flor rara que encontra-se apenas no
Estado de catarinense.
d) O primeiro governador do Estado de Santa
Catarina eleito pelo voto direto foi Ivo Silveira.
20) É um ex-analista de inteligência americano
que tornou público detalhes de vários programas
altamente confidenciais de vigilância eletrônica
dos governos de Estados Unidos e Reino Unido.
Era um colaborador terceirizado da Agência de
Segurança Nacional (NSA) e foi também
funcionário da Central Intelligence Agency
(CIA). Estamos falando de:
a) Edward Snowden.
b) Glenn Greenwald.
c) Gary McKinnon.
d) Albert Gonzalez.

RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
21) Juliana aplicou R$ 4.500,00 em um regime de
juros simples durante 3 anos. Sabendo que a
taxa mensal é de 2,5%, calcule o montante
retirado por Juliana:
a) R$ 4.050,00.
b) R$ 8.550,00.
c) R$ 8.960,00.
d) R$ 7.950,00.
22) Quantos anagramas podem se formar da
palavra PROVA?
a) 84.
b) 24.
c) 60.
d) 120.
23) Determine os coeficientes dessa equação de
2o grau:
3x² - 8x + 12 = 0.
a) a = 3; b = 8; c = 12.
b) a = 8; b = 3; c = 0.
c) a = -8; b = 3; c = 12.
d) a = 3; b = -8; c = 12.
24) Um celular de R$ 1.450,00
desvalorização de 20%. Após uma
desvalorização, o celular teve uma
de 20%. Calcule o preço que
ofertado:
a) R$ 1.450,00.
b) R$ 1.160,00.
c) R$ 1.392,00.
d) R$ 1.740,00.

teve uma
semana da
valorização
está sendo

25) Fernando foi comprar um tablet. Pesquisou o
preço do mesmo tablet em 5 lojas, veja os preços
na tabela abaixo:
Loja 01
R$ 450,00
Loja 02
R$ 460,00
Loja 03
R$ 550,00
Loja 04
R$ 450,00
Loja 05
R$ 620,00
Calcule a moda desses preços:
a) R$ 450,00.
b) R$ 506,00.
c) R$ 460,00.
d) R$ 510,00.
ESPECÍFICAS/ PSICÓLOGO
26) Piaget realizou estudos sobre o dever porque
o ingresso da criança no universo __________ se
dá pela aprendizagem de deveres impostos pelos
pais. É uma imposição que combina com a fase
de ___________ em que a criança está.

Preencha adequadamente as lacunas:
a) Tântrico – Hegemonia.
b) Ético – Antagonismo.
c) Moral – Heteronomia.
d) Mental – Resiliência.
27) É considerado mentor intelectual das
propostas de instrução programada no campo do
ensino. Trata-se de uma postura de
treinamento/adestramento, de associação de
problemas ou perguntas e suas respectivas
respostas. Na verdade, uma metodologia da
automação. Trata-se de:
a) Wallon.
b) Skinner.
c) Vygotsky.
d) Piaget.
28) Diferentes culturas produzem modos
diversos de funcionamento psicológico. Assim, as
postulações de Vygotsky sobre os fatores
biológicos e sociais do desenvolvimento psíquico
apontam para duas vias:
I – O conhecimento do cérebro como substrato
material da atividade psicológica;
II – A cultura como parte essencial da
constituição do ser humano, num processo em que
o biológico não se transforma em sócio-histórico.
Podemos afirmar:
a) Ambos estão incorretos.
b) Ambos estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Apenas I está correto.
29) Na concepção de Wallon, é incorreto
afirmar:
a) Construindo-se mutuamente sujeito/objeto
alternam-se na preponderância do consumo de
energia psicogenética.
b)
Construindo-se
mutuamente
afetividade/inteligência
alternam-se
na
preponderância
do
consumo
de
energia
psicogenética.
c) No primeiro ano de vida dominam as reações
emocionais. O cognitivo está latente na atividade
afetiva.
d) No primeiro ano de vida domina o forjar da
embriogênese. O cognitivo está diferenciado na
atividade afetiva.
30) Está incorreto segundo a Constituição:
a) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais que visem a
redução de agravos à saúde.

b) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas econômicas que visem
a redução do risco de doença.
c) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais que visem
acesso universal às ações para sua promoção.
d) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais que visem
acesso privilegiado aos serviços para sua proteção.
31) Com relação à remoção de órgãos, tecidos e
substâncias, nossa Constituição:
a) Proíbe a remoção de tecidos para fins de
pesquisa.
b) Permite a remoção de substâncias apenas em
casos de morte cerebral e para fins de pesquisa.
c) Veda comercialização de tecidos.
d) Determina que a obrigatoriedade de transplante
seja cláusula pétrea.
32) Segundo estudos de Pavlov, as emoções são
reações específicas a determinados estímulos.
Reações como o medo, a alegria, a tristeza, a
raiva, começam a se manifestar alguns meses
após o amadurecimento.
O texto abaixo:
a) Está completamente correto.
b) Está completamente incorreto.
c) Está correto, desde que se substitua a última
palavra por “nascimento”.
d) Apenas a segunda frase está correta.
33) Foi um filósofo que estudou detidamente as
diferenças entre a razão, as sensações e a
percepção. Elaborou o primeiro tratado em
Psicologia:
a) Sócrates.
b) Aristóteles.
c) Platão.
d) Heráclito.
34) Com René Descartes os fatos psíquicos e
fisiológicos
começam
a
ser
estudados
separadamente, como objetos de ciências
distintas. Ele inaugura uma nova tradição
denominada de:
a) Metafísica objetivista.
b) Idealismo subjetivista.
c) Pragmatismo objetivo.
d) Escolástica cartesiana.
35) Para o estruturalismo
deveriam, exceto:
a) Estudar a consciência humana.

os

psicólogos

b) Servir-se de simples estudos exteriorizantes não
analíticos de laboratórios.
c) Estudar especialmente as experiências sensoriais.
d) Analisar os processos mentais em seus
elementos.
36) Influenciou fortemente vários psicólogos
norte-americanos, em particular um grupo da
universidade de Chicago, durante os últimos
anos do século XIX e início do século XX,
inclusive John Dewey. Trata-se da:
a) Psicologia Funcional.
b) Teoria Behaviorista.
c) Teoria estruturalista.
d) Psicologia da Gestalt.
37) O mecanismo de defesa denominado
“deslocamento” é aquele:
a) Em que descarregamos sentimentos acumulados,
em geral sentimentos agressivos, em pessoas ou
objetos menos perigosos.
b) Do qual derivam os outros. Impede que
pensamentos dolorosos ou perigosos cheguem à
consciência.
c) Em que não percebemos aspectos que nos
magoariam ou que seriam perigosos para nós.
d) Considerado o mais evoluído e é característico
do indivíduo normal.
38) Caracteriza-se pela canalização das energias
sexuais para o desenvolvimento social, por meio
de sublimações. Trata-se de:
a) Fase anal.
b) Fase oral.
c) Período de latência.
d) Fase fálica.
39) Estudar o desenvolvimento humano permite
saber que o sujeito é oriundo da interação de
diversos fatores e que esses aspectos em
interação propiciarão a maturação, levarão ao
desenvolvimento e definirão a singularidade de
cada indivíduo. É um deles:
a) Relevância espiritual.
b) Relativização hipossuficiente.
c) Hereditariedade.
d) Crescimento inorgânico.
40) Assinale a alternativa incorreta. São
fundamentais no curso do desenvolvimento, são
aspectos que em permanente interação
direcionam a maturação do sujeito humano, e
que na perspectiva pedagógica são os pilares da
aprendizagem:
a) Aspecto recôndito.

b) Aspecto social.
c) Aspecto afetivo-emocional.
d) Aspecto intelectual.
41) São concepções de homem da Psicologia que
irão influenciar profundamente a forma que o
educador irá se posicionar diante do educando e
do conhecimento. São elas, exceto:
a) Sociointeracionismo.
b) Empirismo.
c) Inatismo.
d) Imantismo.
42)
Há
três
grandes
momentos
no
desenvolvimento da afetividade, não é um deles:
a) Afetividade atávica.
b) Afetividade emocional.
c) Afetividade simbólica.
d) Afetividade categorial.
43) A Política Nacional de Saúde Mental,
apoiada na lei 10.216/01, busca consolidar um
modelo de atenção à saúde mental:
a) Fechado.
b) De base não comunitária.
c) Que garanta a livre circulação das pessoas com
transtornos mentais pelos serviços, comunidade e
cidade.
d) Que oferece cuidados com base em recursos
extra comunidade.
44) O programa de Volta para Casa oferece:
a) Projeto do Conselho de Psicologia para trazer de
volta a seu domicílio os profissionais oriundos de
regiões interioranas do Brasil.
b) Bolsas para egressos de longas internações em
hospitais psiquiátricos.
c) Bolsas para crianças e adolescentes em situação
de rua.
d) Projeto de incentivo à escolarização domiciliar e
ao autodidatismo.
45) O Código de Ética pautou-se pelo princípio
geral de aproximar-se mais de um instrumento
de reflexão do que de um conjunto de normas a
serem seguidas pelo psicólogo. Para tanto, na sua
construção buscou-se, exceto:
a) Valorizar os princípios fundamentais como
grandes eixos que devem orientar a relação do
psicólogo com a sociedade, a profissão, as entidades
profissionais e a ciência, pois esses eixos são
sectários e demandam uma reflexão descontínua
sobre o contexto social e institucional.
b) Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo,
dos limites e interseções relativos aos direitos

individuais e coletivos, questão crucial para as
relações que estabelece com a sociedade, os colegas
de profissão e os usuários ou beneficiários dos seus
serviços.
c) Contemplar a diversidade que configura o
exercício da profissão e a crescente inserção do
psicólogo em contextos institucionais e em equipes
multiprofissionais.
d) Estimular reflexões que considerem a profissão
como um todo e não em suas práticas particulares,
uma vez que os principais dilemas éticos não se
restringem a práticas específicas e surgem em
quaisquer contextos de atuação.
46) O Art. 5º. da Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 criou o IPRECON
que tem por finalidade:
a) A administração do Regime Próprio de
Previdência Social dos Servidores Públicos (RPPS);
b) Contratação e elaboração de projetos especiais;
c) Regularização do Sindicalismo dos funcionários
públicos municipais;
d) Controlar banco de horas para os servidores
municipais.
47) Segundo a Lei Complementar Municipal
164 de 27 de julho de 1999 no Art.20: A filiação
dos dependentes ao IPRECON decorre da
filiação dos respectivos filiados e se consolida
através de:
a) Suas contribuições;
b) Suas funções;
c) Suas nomeações;
d) Suas exonerações.
48) Lei Complementar Municipal número 572 de
29 de novembro de 2010 institui e estabelece:
a) O Regime Próprio de Previdência Social dos
Servidores Públicos ocupantes de cargo de
provimento efetivo do Município de Concórdia;
b) Férias Regulares;
c) Regime jurídico único do poder executivo,
autarquia e fundações;
d) Novos padrões de vencimento e estabelece
normas gerais de enquadramento.
49) O Art. 51º. Lei complementar municipal n.
90 de 27 de junho de 1994 prevê como
vencimento:
a) A retribuição pecuniária pelo exercício do cargo
público, com o valor fixado em lei;
b) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter permanente;

c) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter temporária;
d) Vencimento do cargo efetivo fixado em lei,
acrescido das vantagens pecuniárias somente de
caráter permanente e temporária.
50) O Art. 35º. da Lei Orgânica Municipal,
prevê que as leis ordinárias exigem para sua
aprovação:
a) O voto da maioria simples da Câmara de
vereadores;
b) O voto da maioria absoluta da Câmara de
vereadores;
c) Ser aprovada por unanimidade da Câmara de
vereadores;
d) Nenhuma alternativa acima.

GABARITO
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

