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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 01 
a 03, que a ele se referem: 
 

Os discursos escritos sobre a Amazônia apresentam, 
frente aos demais discursos da América Latina, a 
especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são 
discursos conduzidos pela navegação, tanto no caso dos 
descobridores, ou aqueles em que a água aparece como 
instância prévia e se introduz em seu curso, quanto no caso 
dos exploradores científicos. São textualidades que 
repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma 
infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, 
numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se 
faz pressentir a sua volta, em sua permanência, em seu 
ritmo. São os discursos de uma nação de águas. Nação no 
sentido figurado, de uma área cultural formada por oito 
países que compartilham referentes comuns, tendo como 
centro o rio e a selva. Tal área sustenta uma relação comum 
e intensa com a natureza e o meio ambiente, participando de 
uma comunidade imaginária que denomina de diferentes 
modos os mesmos fenômenos, pois o que num extremo do 
rio se chama curupira, no outro lado, aos pés da cordilheira 
andina, na região de nascimento, se chamará chullachaqui. 
Com uma imagem às vezes protetora, às vezes hostil, 
ambos são temidos por defender a selva dos invasores, seja 
pela astúcia de seus gestos, ou por sua figura de pés 
defeituosos ou com os pés voltados para trás. Os dois são 
figurações de um mesmo perfil: a milenar resistência da 
natureza à ingerência do homem. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 18-19) 
 
01. Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 

afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) Observa-se o predomínio da função referencial ou 

denotativa.  
( ) Uma ideia secundária que perpassa o texto é a de 

que a Amazônia deveria ser um só país. 
( ) Os vocábulos “furos”, “igarapés”, “lagoas”, 

“afluentes” e “tributários” se dispõem numa relação 
de hiponímia com um termo posterior a eles. 

( ) A lenda do “curupira” nasceu na região dos Andes, 
onde esse ser é designado por outro nome. 

( ) A cultura dos povos amazônicos tem distinções, 
não só quanto aos termos, mas também quanto às 
concepções relativas ao ambiente. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) F – F – V – F – V 
b) F – V – V – V – F 
c) F – V – F – F – V 
d) V – V – F – V – F 
e) V – F – V – F – F 

 
02. De acordo com o conteúdo do texto, os vocábulos 

“instância” e “ingerência” (em destaque)podem ter, 
respectivamente, o significado de: 
 
a) acidente natural comum; desmatamento. 
b) fenômeno geográfico inevitável; destruição levada 

a efeito por. 
c) grau de jurisdição; influência externa. 

d) apelo urgente e repetido; falta de consciência 
ecológica. 

e) em primeiro e mais importante caso; intervenção. 
 
03. Assinale a alternativa em que o verbo assinalado se 

apresenta na forma arrizotônica: 
 

a) “São textualidades que repousam sobre o decurso” 
b) “oito países que compartilham referentes comuns” 
c) “a água aparece como instância prévia e se introduz 

em seu curso” 
d) “na região de nascimento, se chamará chullachaqui” 
e) “Tal área sustenta uma relação comum e intensa 

com a natureza” 
 
04. Assinale a alternativa em que a forma verbal 

corresponde à seguinte estrutura: radical + vogal 
temática + desinência modo-temporal + desinência 
número-pessoal: 

 
a) escreveu 
b) vendesse 
c) esfregava 
d) formulásseis 
e) reciclemos 

 
05. Assinale a alternativa em que a frase está articulada 

de modo claro, coeso, coerente e correto: 
 

a) Lope de Aguirre, conquistador castelhano, tinha 
personalidade contraditória e violenta, mas ao mesmo 
tempo doce, se pensarmos na relação com sua filha, a 
qual amava profundamente, sendo por isso objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento. 

b) De personalidade contraditória, violenta e ao mesmo 
tempo doce, quando se pensa na relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, o conquistador 
castelhano Lope de Aguirre foi objeto de diversas 
análises, algumas de natureza psiquiátrico-positivista, 
que lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

c) Por ter personalidade contraditória e violenta, embora 
ao mesmo tempo doce, se pensarmos na relação com 
sua filha que amava profundamente, a Lope de 
Aguirre, um conquistador castelhano, diversas 
análises, até mesmo de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

d) Embora de personalidade contraditória e violenta, 
Lope de Aguirre, um conquistador castelhano que era 
ao mesmo tempo doce, haja visto a relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, apesar de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferirem certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

e) O conquistador espanhol Lope de Aguirre, foi objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento, tudo em virtude de sua personalidade 
contraditória, violenta e ao mesmo tempo doce, se 
pensarmos na relação que tinha com a filha, a qual 
amava profundamente. 
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06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está 
empregada em sentido denotativo: 

 
a) Como lê muito, dizem que João é uma ilha 

cercada de livros por todos os lados. 
b) Apenas Édipo encontrou a chave para decifrar o 

enigma da Esfinge. 
c) Alessandro rompeu a camisa no arame farpado 

que cerca a fazenda. 
d) A neblina flutua, desfazendo os edifícios e as 

árvores da cidade. 
e) Quando o sol cair, encerraremos nosso 

expediente no banco. 
 
07. Leia os seguintes versos de Manoel de Barros, início 

do poema “Os deslimites da palavra”: 
 

Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 
Estou sem eternidades. 

 
Assinale a alternativa na qual consta a figura de 

linguagem expressa no primeiro verso do poema (“Ando 
muito completo de vazios”): 
 

a) Metáfora 
b) Eufemismo 
c) Paradoxo 
d) Hipérbole 
e) Sinestesia 

 
08. Leia o “Soneto de fidelidade”, de Vinícius de Moraes: 
 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, 
Que mesmo em face do maior encanto, 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure, 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive, 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama, 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama, 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto: 

 
I. No início, observa-se a presença de um hipérbato, já 

que houve uma troca na sequência normal dos 
termos da oração.  

II. No oitavo verso (“Ao seu pesar ou seu 
contentamento”), os substantivos antitéticos 
expressam uma ideia contraditória.  

III. No sétimo verso (“E rir meu riso e derramar meu 
pranto”) existe um pleonasmo; porém, devido ao seu 
valor enfático, não podemos considerá-lo vicioso. 

IV. A palavra “chama”, no penúltimo verso, é uma 
metonímia de um termo anteriormente expresso: 
amor. 

V. O poema, em sua totalidade, expressa o grande 
amor do poeta por uma mulher. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 

 
09. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se 

apresenta correta: 
 

a) Se os modernos não acreditam, paciência; mas o 
certo é que os mitos falavam de uma cidade toda 
banhada em ouro: o Eldorado. 

b) Nos tempos antigos, os viajantes tinham como 
modelo os heróis, cujas façanhas apareciam nas 
mitologias. 

c) A interpelação ao desconhecido sempre foi um 
atrativo singular e, no momento em que os 
espaços se abriam paulatinamente, aparecia com 
mais intensidade. 

d) Por sua origem quase divina, os heróis tinham a 
missão de comunicar o espaço dos homens, o 
império do divino, o mundo subterrâneo dos 
mortos. 

e) O curupira, de antiga tradição na região 
amazônica, aparece como uma criatura com os 
pés ao contrário; já a mula sem cabeça, como um 
acéfalo. 

 
10. Leia o texto a seguir: 
 

Depois do golpe militar de 1964, com a queda do 
presidente João Goulart, as forças militares ocuparam a 
Amazônia brasileira, perseguindo e dispersando os 
principais líderes políticos democráticos, o que abriu 
caminho para a proposição de um plano de 
modernização da região, elaborado no Sul do país. Isto 
implicou a entrada de capitais nacional e estrangeiro, 
assim como a redefinição do espaço e das condições de 
vida da população. Aliás, no final dos anos 1950, a 
integração geográfica da Amazônia com o Sul – na 
verdade uma proposta geopolítica – já havia começado 
através das rodovias. É possível perfilar um núcleo 
ligado a indústria automotora, assim como a suas 
indústrias adjacentes. Esse polo industrial é 
intensamente estimulado pelos militares que, sob o 
discurso da modernização da Amazônia e sua integração 
nacional, tinham promovido seu projeto geopolítico, 
mediante a construção de rodovias. Tais ideias e 
medidas não conseguiam discriminar as especificidades 
do Norte das do resto do país. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 166. Texto adaptado.) 
 

Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) A regência no trecho “Isto implicou a entrada de 

capitais” NÃO está correta, pois deveria ser 
“Isto implicou na entrada de capitais”. 

( ) As palavras “proposição”, “modernização” e 
“região”, constantes do primeiro período, 
formam um vício de linguagem chamado 
barbarismo. 
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( ) No último período, para que o enunciado fique 
correto, o vocábulo “discriminar” precisa ser 
substituído pelo parônimo “descriminar”. 

( ) Uma ideia que perpassa o texto é a de que as 
medidas para o desenvolvimento da Amazônia, 
embora não condizentes com a sua realidade, 
eram necessárias. 

( ) “Tinham promovido”, no penúltimo período do 
texto, está conjugado no pretérito mais-que-
perfeito composto do indicativo. 

( ) No trecho “É possível perfilar um núcleo ligado 
a indústria automotora”, o a deveria levar o 
acento indicativo de crase. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – F – V – V – F – F 
b) F – F – F – F – V – V 
c) V – F – V – F – F – V 
d) F – V – F – V – F – V 
e) V – V – F – F – V – F 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público 

efetivo na esfera federal. Cumpriu todos os trâmites 
normais e teve o seu ato de provimento publicado no 
dia 01/04/2018. A posse de Aldebaran no cargo estava 
marcada para o dia 10/05/2018, mas, dias antes da 
posse, ficou acometido por doença infectocontagiosa 
que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para 
o referido ato, outorgando poderes para que seu irmão, 
Antônio da Silva, mediante procuração específica 
firmada pelo candidato, tome posse em seu nome. 
Com a posse, foi realizada a assinatura do respectivo 
termo, no qual constaram as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado. A esse respeito, conforme a Lei nº. 8.112/90, 
é CORRETO afirmar: 
 
a) Constata-se irregularidade na posse, uma vez que 

deveria ter ocorrido dentro de lapso temporal menor, 
contado da publicação do ato de provimento. 

b) A posse encontra-se revestida da legalidade, sem 
qualquer irregularidade, uma vez que foram 
seguidos os trâmites previstos pela Lei nº. 
8.112/1990. 

c) Verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no 
termo de posse não deveriam estar presentes os 
direitos inerentes ao cargo ocupado. 

d) No ato da posse, Aldebran não precisará 
apresentar, por meio de seu procurador, declaração 
de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

e) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido 
pela lei a posse em cargo público mediante 
procuração específica. Trata-se de ato pessoal e 
intransferível. 

 
12. Pedro Antônio é servidor público federal estável e, 

em decorrência de denúncia de suposta falta 
praticada, foi demitido do cargo que ocupava. 
Irresignado, Pedro Antônio recorre ao Poder 
Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido, 
determinando a anulação do ato demissional por 

ausência de regular processo administrativo. Neste 
caso, considerando as regras a respeito do 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é 
CORRETO afirmar que Pedro Antônio será: 
 
a) removido para o cargo anteriormente ocupado. 
b) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
c) aproveitado em novo cargo, desde que em 

caráter efetivo. 
d) reintegrado com o ressarcimento de todas as 

vantagens. 
e) devolvido à atividade diante da ocorrência da 

reversão. 
 
13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao 

servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise 
as afirmativas, identificando com “V” as 
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a 
seguir a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
 
( ) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
( ) Mediante autorização do servidor ou judicial, 

poderá haver consignação em folha de 
pagamento em favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, 
sendo certo que o total de consignações 
facultativas não excederá a 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração mensal. 

( ) Nenhum servidor receberá remuneração inferior 
ao salário mínimo. 

( ) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
ainda que nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial. 

( ) Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor vantagens, como as indenizações, 
gratificações e adicionais. 

 
a) F – V – V – F – V 
b) F – F – V – V – F 
c) V – V – V – F – V 
d) V – F – V – F – V 
e) V – V – F – F – V 

 
14. João de Oliveira, servidor público federal, investido no 

cargo efetivo de Servidor Técnico-Administrativo em 
Educação da UFAM há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, 
pretende solicitar licença para acompanhar sua 
cônjuge, que foi deslocada para outro ponto do 
território nacional. Conforme dispõe a Lei nº. 
8.112/1990, é CORRETO afirmar a esse respeito que:  
 
a) O servidor não pode acompanhar o cônjuge, 

tendo em vista que se encontra em estágio 
probatório. 

b) A licença será por prazo indeterminado e sem 
remuneração. 

c) A licença será por prazo indeterminado e com 
remuneração. 

d) A licença será por prazo determinado e com 
remuneração. 

e) A licença será por prazo determinado e sem 
remuneração. 
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15. De acordo com a Lei nº. 8.112/90, sem qualquer 
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 
I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II. Pelo período comprovadamente necessário para 

alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias. 

III. por 10 (dez) dias consecutivos em razão de 
casamento; 

IV. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas 
e) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas 

 
16. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que 

NÃO constitui causa de demissão do servidor 
público, nos termos da Lei n°. 8.112/90: 
 
a) Utilizar recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 
b) Quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
c) Receber presente de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições. 
d) Proceder de forma desidiosa. 
e) Inassiduidade habitual. 

 
17. Paulo Castilho é servidor da UFAM, investido no 

cargo de Técnico-Administrativo em Educação. Há 
uma semana ele recebeu um convite para prestar 
serviços à Assembléia Geral da OEA, com sede em 
Washington, DC, EUA. Para que ele possa atender 
ao pedido, deverá afastar-se de seu cargo na UFAM, 
mediante autorização da autoridade competente. 
Considerando que Paulo se encontra em estágio 
probatório, ele: 
 
a) não poderá afastar-se de seu cargo até que seja 

aprovado no estágio probatório. 
b) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

autorizado pela reitoria da UFAM. 
c) não poderá afastar-se de seu cargo por estar 

situado no estrangeiro o órgão em que vai servir. 
d) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

por período inferior a dois anos. 
e) poderá afastar-se de seu cargo, condicionado à 

perda total de sua remuneração.  
 
18. João da Borda é servidor público e, na repartição em 

que trabalha, é responsável pelo atendimento ao 
público. São deveres fundamentais de João da 
Borda, nos exatos termos do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94: 
 

I. Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores ato 
ou fato que julgar em sua consciência contrário ao 
interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

III. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou 
serviços por quem de direito, exceto nos casos 
em que haja determinação superior em contrário. 

IV. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum 
temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que 
se funda o Poder Estatal, salvo se se tratar de 
seu subordinado, caso em que poderá exercer a 
aplicação de penalidades sensíveis ao cargo que 
ocupa. 

V. Ser cortês, ter urbanidade, sensibilidade e 
atenção, respeitando a capacidade e as restrições 
pessoais de todos os usuários do serviço público, 
sem preconceito ou distinção de raça, gênero, 
estereótipos e religião. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Existe uma assertiva correta 
b) Existem duas assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem quatro assertivas corretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
19. Marieta Rodrigues, servidora pública federal, 

representou à autoridade administrativa competente, 
acusando Pedro Teixeira, Diretor de uma unidade, 
de ter praticado um ato de improbidade 
administrativa, requerendo, dessa forma, a imediata 
instauração de investigação. Ocorre que Marieta era 
conhecedora de ser o referido Diretor inocente, 
tendo realizado a mencionada representação 
motivada por vingança pessoal. Após devida 
apuração dos fatos, a servidora Marieta foi 
regularmente processada e condenada 
criminalmente à detenção de doze meses e multa. 
Em relação aos fatos narrados, de acordo com a Lei 
nº. 8.429/1992, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Marieta não cometeu nenhum crime, mas mero 

ilícito civil. 
b) A pena que Marieta recebeu de detenção está 

correta, não sendo cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

c) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, sendo apenas cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

d) Na hipótese é cabível, alternativamente, a pena 
de reclusão ou multa.  

e) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, pois não pode superar dez meses. 

 
20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme 
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas: 
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I. Plano de carreira é o conjunto de princípios, 
diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento 
profissional dos servidores titulares de cargos que 
integram determinada carreira, constituindo-se em 
instrumento de gestão do órgão ou entidade. 

II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de 
mesma hierarquia, classificados a partir do requisito 
de escolaridade, nível de responsabilidade, 
conhecimentos, habilidades específicas, formação 
especializada, experiência, risco e esforço físico 
para o desempenho de suas atribuições. 

III. Cargo é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que são cometidas a um servidor;  

IV. Usuários são pessoas, entes despersonalizados ou 
coletividades internas ou externas à Instituição 
Federal de Ensino que usufruem direta ou 
indiretamente dos serviços por ela prestados, 
gratuita ou remuneradamente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Existe uma assertiva incorreta 
b) Existem duas assertivas incorretas 
c) Existem três assertivas incorretas 
d) Existem quatro assertivas incorretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

 
21. De acordo com Aquino (2005), “Psicologia Social é o 

espaço de interseção entre duas premissas. Pensar 
o indivíduo separado da sociedade ou a sociedade 
sem os indivíduos é um exercício de impossibilidade 
ou de vazio da realidade.” Que perspectivas são 
essas? 
 
a) Perspectivas comportamental e cognitiva. 
b) Perspectivas interacionistas e construcionista. 
c) Perspectivas sociológica e psicológica. 
d) Perspectivas comportamental e sócio histórica. 
e) Perspectivas Vertentes construtivista e sócio 

histórica. 
 

22. O marco do surgimento da psicologia como 
disciplina independente é ratificado pelo lançamento 
dos dois primeiros manuais: “An introduction to 
Social Psychology” e “Social Psychology: An Outline 
and a Source Book”. Quem são respectivamente os 
autores dessas publicações? 

 
a)  Tajfel e Moscovici. 
b)  Giddens e Bourdieu. 
c)  Kurt Lewin e  Lev Vygotski. 
d)  Talcon Parsons e Kurt Lewin. 
e)  William McDougall e Edward Ross. 

 
23. Moscovici (1978) defende que a representação 

social deve ser encarada “tanto na medida em que 
ela possui uma contextura psicológica autônoma, 
como na medida em que é própria de nossa 
sociedade e de nossa cultura”. São características 
da Teoria das Representações Sociais, proposta por 
Moscovici: 
 

I. A Teoria das Representações Sociais proposta 
pelo psicólogo social francês Serge Moscovici foi 
apresentada por ele na obra intitulada “A 
representação social da psicanálise.” 

II. A Representação Social, para Moscovici, possui 
uma dupla dimensão, Sujeito e Sociedade, e 
situa-se no limiar de uma série de conceitos 
sociológicos e psicológicos. 

III. Uma representação é, ao mesmo tempo, o 
produto e o processo de uma atividade mental 
pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o 
real, confrontando e atribuindo uma significação 
específica. 

IV. O processo de ancoragem envolve, para 
Moscovici, “a integração cognitiva do objeto 
representado no sistema de pensamento 
preexistente”, ou seja, “sua inserção orgânica em 
um repertório de crenças já constituído”. 

V. A Representação Social é uma construção que o 
sujeito faz para entender o mundo e para se 
comunicar - é uma Teoria. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa I está incorreta 
b) Somente as afirmativas II e III estão incorretas 
c) Somente as afirmativas IV e V estão incorretas 
d) Somente a afirmativa V está incorreta 
e) Todas as afirmativas estão corretas 

 
24. A intervenção do psicólogo nas instituições, segundo 

Guirado (2009), se caracteriza nas relações sociais e 
não no local material, pois se dá na interação dos 
membros do grupo. De acordo com Bleger, como se 
caracteriza a intervenção do psicólogo nas 
instituições? 
 
a) No âmbito institucional, a intervenção deve estar 

atrelada à ordem social e aos grupos sociais. 
b) A atuação deve considerar o ambiente, os recursos, 

o conteúdo do trabalho e os profissionais 
envolvidos. 

c) A intervenção psicológica tem um significado social 
e o objetivo de promover a Pico-Higiene dos 
integrantes da instituição. 

d)  Pelo desenvolvimento de habilidades e 
competências necessárias à organização e à 
sociedade. 

e) Pela neutralidade, organização e preocupação com 
o desempenho de cada membro da instituição. 

 
25. Para Corga (1998, p.75-183), citada por Calegari 

(2010), existem "tradições" em Psicologia Social que 
se sobressaíram não apenas nas origens da 
disciplina, mas que até hoje têm fortes influências, 
tanto no ensino quanto nas pesquisas. São elas, 
EXCETO: 
 
a) A tradição sociológica americana do 

interacionismo simbólico.  
b) A tradição do experimentalismo psicológico.  
c) A tradição dos "estudos de grupos sociais".  
d) A tradição sociológica europeia das 

representações sociais. 
e) A tradição institucional. 
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26. Segundo Guareschi (2008), a Psicologia Social 
crítica surge trazendo como um dos seus principais 
pressupostos de pesquisa o de mostrar a falsa 
neutralidade do experimentalismo e o de buscar 
desenvolver uma produção de conhecimento em que 
o sujeito seja um agente ativo dessa produção, 
mostrando, portanto, que não há separação entre 
sujeito e objeto e pesquisador/pesquisado. Sobre a 
pesquisa em Psicologia Social, podemos afirmar: 
 
I. A Psicologia Social crítica deixou para trás os 

métodos experimentais dedutivos que haviam 
produzido os conhecimentos dessa área da 
Psicologia até então, e se lançou a novos 
desafios metodológicos na área de pesquisa, os 
quais têm sido inovados e transformados 
continuamente. 

II. A metodologia participante/ação se fundamenta 
nos princípios do materialismo histórico, tendo a 
hermenêutica dialética como sua principal 
ferramenta de análise. 

III. A abordagem fenomenológica foi trazida para a 
Psicologia Social como uma metodologia que 
busca compreender o significado que os 
acontecimentos e as interações possuem para as 
pessoas no seu cotidiano, ou em situações 
particulares. 

IV. A explicação dos comportamentos pelos 
diferentes contextos culturais, no caso da 
etnografia, é também utilizada pela Psicologia 
Social. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa II está incorreta.  
b) Somente a afirmativa III está incorreta. 
c) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
d) Somente as afirmativas I e IV estão incorretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
27. Segundo Maritza Montero (2004), a prática em 

comunidades envolve as seguintes dimensões:  
 

a) Crítica, comportamental, social e dinâmica. 
b) Cognitiva, interacionista, sócio-histórica e 

subjetiva. 
c) Conhecimento, diagnóstico, planejamento e 

intervenção. 
d) Ontológica, epistemológica, metodológica, ética e 

política. 
e) Identificação das necessidades, diagnóstico, 

construção de estratégias, avaliação. 
 
28. Para Sawaia (2002), a exclusão social é um 

processo complexo e multifacetado. Sobre esse 
processo podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) É um fenômeno individual, subjetivo, persistente e 

insolúvel. 
b) Não apresenta uma única forma e não constitui 

uma falha do sistema, não devendo ser 
combatida, portanto, como algo que perturba a 
ordem social; pelo contrário, ela é produto do 
funcionamento do sistema. 

c) Não é uma coisa ou um estado, é um processo 
que envolve o homem por inteiro e suas relações 
com os outros.  

d) É um processo sutil e dialético, pois só existe em 
relação à inclusão como parte constitutiva dela.  

e) É uma configuração de dimensões materiais, 
políticas, relacionais e subjetivas. 

 
29. Guareschi (2005), tratando da relação entre 

comunicação e Psicologia Social, destaca quatro 
pontos em relação à mídia: 
 
I. A comunicação constrói a realidade, posto que só 

o que é falado pode ser pensado;  
II. Além de dizer o que existe e o que não existe (o 

que não é veiculado), a mídia dá uma dimensão 
valorativa positiva às informações que transmite, 
formando opiniões;  

III. A mídia propõe o que deve ser discutido pela 
sociedade, através da seleção de informações;  

IV. A televisão está dentro das casas, de forma que é 
com ela que as pessoas passam grande parte do 
seu tempo, recebendo informações prontas, que 
não permitem nem a crítica nem a criatividade. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa III está incorreta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
c) Somente as afirmativas I e IV estão incorretas. 
d) Somente a afirmativa IV está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
30. Análise Institucional é o nome dado a um movimento 

que supõe um modo específico de compreender as 
relações sociais, um conceito de instituição e um 
modo de inserção do profissional psicólogo que é de 
natureza imediatamente política. Quem é o 
idealizador da Análise Institucional? 
 
a) Moscovici 
b) José Bleger 
c) Michel Foucault 
d) Georges Lapassade 
e) José Augusto Guilhon Albuquerque 

 
31. Segundo Mata e Santos (2015), o racismo deve ser 

considerado como uma questão de saúde. Conforme 
expresso na Portaria nº 992 (Brasil, 2009) do 
Ministério da Saúde, a Psicologia deve se pautar por 
esta orientação, que fortalece a Resolução 018/2002 
do CFP. (...) O racismo adoece as pessoas, 
traumatizando (Lacerda et al., 2012; Faro e Pereira, 
2011) e afetando-as em todos os campos da vida 
(ONU, 1963).  Sobre o trabalho do psicólogo na 
atenção a vítimas do racismo, é INCORRETO 
afirmar: 
 
a) A intervenção psicológica deve estar pautada na 

compreensão dos limites sociais e de classe. 
b) Os psicólogos, no exercício profissional, não 

omitirão opinião ou juízo de valor perante o crime 
do racismo.  
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c) O psicólogo, deve tratar o racismo numa 
perspectiva integrada, que vai além das relações 
sociais ou questões culturais. 

d) O psicólogo, em todas as situações onde se faça 
necessária a escuta, a análise e a compreensão 
do ser humano e seu funcionamento mental e 
emocional, deve propor negociação e 
intervenções possíveis para a sua saúde e 
autorregulação. 

e) O psicólogo deve atender as demandas da 
população nos contextos de ocorrências de 
discriminação racial e intolerância religiosa. 
 

32. Consideremos a discussão de Gênero e Psicologia 
(2009) que expõe a proposição de Teresa de 
Laurentis (1994) de pensar o gênero como produto 
de tecnologias sociais, discursos, epistemologias e 
práticas institucionalizadas que o sustentam dentro 
de um aparato social e representacional absorvido 
subjetivamente por cada pessoa. A autora também 
traz quatro proposições sobre o gênero:  
 

I. O gênero é uma representação;  
II. A representação do gênero é a sua construção; 
III. A construção do gênero vem se efetuando hoje 

nos aparelhos ideológicos do Estado;  
IV. A construção do gênero se faz por meio de sua 

reprodução. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente a afirmativa II está incorreta. 
c) Somente a afirmativa III está incorreta. 
d) Somente a afirmativa IV está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
33. Há alguns anos, o Conselho Federal de Psicologia 

publicou uma resolução que regulamenta a prática 
do psicólogo na questão da orientação sexual. A 
decisão foi histórica: o CFP foi o primeiro conselho 
profissional a publicar uma norma preconizando a 
defesa da livre orientação sexual. Apesar da 
iniciativa, a abordagem em casos que envolvem 
orientação sexual e identidade de gênero continua 
sendo delicada e, não raro, objeto de dúvidas. Qual 
foi essa resolução? 
 
a) Resolução 3/86. 
b) Resolução 5/92. 
c) Resolução 01/99. 
d) Resolução 11/96. 
e) Resolução 3/00. 

 
34. “A psicologia quer aproveitar suas competências e 

se tornar acessível ao povo que está nas ruas, junto 
aos povos da terra, ao lado da homo afetividade, das 
crianças em situação de risco, com as populações 
em restrição de liberdade, com as pessoas 
aprisionadas; quer fortalecer a luta antimanicomial, 
discutir mídia e subjetividade para lutar pela 
democratização das comunicações, falar de 
informática e humanidade e almejar um mundo 
melhor sem grades...” Jornal do CFP – Ano XIX  n. 
85 – outubro 2006. São princípios fundamentais na 
relação da Psicologia e Direitos Humanos: 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e 
na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, 
apoiado nos valores que embasam a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades e contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 

IV. O psicólogo atuará com responsabilidade, por 
meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da 
Psicologia como campo científico de 
conhecimento e de prática. 

V. O psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 
da profissão.  

VI. O psicólogo zelará para que o exercício 
profissional seja efetuado com 
dignidade, rejeitando situações em que a 
Psicologia esteja sendo aviltada. 

VII. O psicólogo considerará as relações de poder 
nos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma crítica e em 
consonância com os demais princípios deste 
Código. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e VI estão incorretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão incorretas. 
c) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas. 
d) Somente as afirmativas V e VII estão incorretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
35. De acordo com Fagundes (2004), os psicólogos são 

protagonistas na construção de políticas públicas no 
Brasil. Sobre as ações do psicólogo nesse âmbito, 
afirma-se: 
 
I. São defensores de propostas; 
II. Atuam na gestão de sistemas e serviços; 
III. Atuam na formação de profissionais vinculados a 

práticas públicas e sociais;  
IV. Atuam na produção de conhecimentos;  
V. Criam dispositivos clínicos e de cuidados; 
VI. Participam dos conselhos de saúde e das 

entidades da categoria profissional. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa I está incorreta. 
b) Somente as afirmativas I e III estão incorretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas. 
d) Somente as afirmativas III, V e VI estão 

incorretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 



Concurso UFAM 2018  NÍVEL SUPERIOR – PSICÓLOGO 
 

 8

36. De acordo com Aquino (2000), a formação da 
sociedade brasileira contemporânea só pode ser 
entendida ao se reconhecer o papel da participação 
popular na busca por justiça social para a 
consolidação da democracia, a partir da progressão 
de ações coletivas. Sobre os movimentos sociais é 
possível afirmar, EXCETO: 
 
a) Desde a abertura política na década de 80 do 

século XX, após a ditadura militar iniciada em 
1964, o Brasil tem testemunhado o surgimento e 
o crescimento de novas formas de lidar com os 
problemas sociais e, consequentemente, tem-se 
percebido que os movimentos sociais vem 
crescendo.. 

b) A partir dos anos 70 é que os movimentos sociais 
se tornaram objetos importantes de estudo para 
as Ciências Sociais. 

c) Para além de atos de transgressões da ordem, os 
movimentos sociais também podem expressar 
reafirmações do status quo. 

d) A Marcha das Vadias, também conhecida como 
Marcha das Vagabundas, foi criada e tem-se 
realizado no Brasil desde a década de 90. 

e) As paradas do Movimento LGBT foram iniciadas 
em 28 de junho de 1970 nas cidades de Nova 
Iorque e São Francisco, como marchas 
estritamente políticas de denúncia à violência 
contra os homossexuais. 

 
37. Segundo Aguiar e Rozani (2007), podem ser 

considerados características da Psicologia Social da 
Saúde, EXCETO: 
 
a) Atuação centrada em uma perspectiva coletiva e 

 comprometimento com os direitos sociais e com 
a cidadania. 

b) Estimular os membros da comunidade para que 
compreendam a complexidade do atendimento e 
deem adesão às determinações das equipes de 
saúde.   

c) Atuação que se dá principalmente nos serviços de 
atenção primária à saúde e focaliza a prevenção 
de doenças e a promoção da saúde. 

d) Extrema importância ao incentivo dos atores 
sociais envolvidos na geração de propostas de 
transformação do ambiente em que vivem. 

e) Objetiva-se trabalhar dentro de um modelo mais 
integrado, reconhece-se a saúde como um 
fenômeno multidimensional em que interagem 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais e 
caminha-se para uma compreensão mais holística 
do processo saúde-doença-cuidado. 

 
38. Segundo Pedrinho Guareshi (2008), podem ser 

identificados dois “paradigmas” principais que 
fundamentariam as exigências éticas ou os valores 
éticos. São eles: 
 
a) Paradigma crítico e propositivo. 
b) O da Lei natural e o da Lei Positiva. 
c) Ética da tomada de consciência e instância crítica. 
d) Paradigma da individualidade e da consciência 

moral. 
e) Paradigma da solidariedade e coletividade. 

39. Construcionismo Social é o nome que passou a 
designar o movimento de crítica à Psicologia Social 
"modernista". Quem é o(a) autor(a) considerado sua 
referência teórica? 
 
a) Silvia Lane 
b) Lev Vygotsky 
c) Kenneth Gergen 
d) Mikhail Bakhtin 
e) Aroldo Rodrigues 

 
40. O Programa de Saúde da Família (PSF) foi criado 

em 1994 pelo Ministério da Saúde, na tentativa de 
dar uma nova orientação ao modelo assistencial 
vigente na saúde pública do Brasil. Qual dos 
objetivos a seguir está INCORRETO? 
 
a) Prestar, nas unidades de saúde e nos hospitais, 

assistência contínua, com boa resolubilidade e 
boa qualidade às necessidades de saúde da 
população. 

b) Intervir sobre os fatores de risco aos quais a 
população está exposta.  

c) Eleger a família e o seu espaço social como 
núcleo básico de abordagem no atendimento à 
saúde. 

d) Humanizar as práticas de saúde através do 
estabelecimento de um vínculo entre os 
profissionais de saúde e a população; 
proporcionar o estabelecimento de parcerias 
através do desenvolvimento de ações 
intersetoriais. 

e) Fazer com que a saúde seja reconhecida como 
um direito de cidadania e, portanto, expressão da 
qualidade de vida; estimular a organização da 
comunidade para o efetivo exercício do controle 
social. 
 

41. Para o CFP (2012), na atuação do psicólogo nos 
programas de medidas socioeducativas de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à 
Comunidade, existe a necessidade de: 
 
I. Articular os diferentes campos de saber e suas 

estratégias de formação, realizando inclusão do 
ensino relativo às políticas públicas. 

II. Ter ousadia e criatividade para executar as 
medidas socioeducativas, percebendo que estas 
exigem também as relações com cada contexto, e 
participar no desenvolvimento de elos que dão 
vida ao processo de execução. 

III. Investir permanentemente na construção de 
alternativas aos impasses trazidos pelos 
adolescentes, contribuindo na participação ativa 
destes junto à equipe na elaboração do PIA, na 
busca de singularizar os processos e estabelecer 
acordos e alternativas em conjunto com a família 
ou responsáveis. 

IV. Ter a participação política, compromisso e 
responsabilidade social e profissional para com os 
adolescentes na rede de serviços, buscando 
desenvolver estratégias de envolvimento que 
viabilizem o cumprimento das medidas 
socioeducativas em ambientes de debate e a 
conquista dos direitos de cidadão. 
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Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
42. A Psicologia Social do Trabalho estuda e promove 

discussões sobre as implicações políticas e sociais 
da relação indivíduo-trabalho no contexto social 
(Sato, Bernardo & Oliveira, 2008), tendo como 
premissa que as relações de trabalho são 
permeadas por assimetrias de poder. Nessa 
perspectiva, a prática do psicólogo prevê, EXCETO: 
 
a) Que a intervenção deve se iniciar com uma 

análise integral das contradições do trabalho 
dentro das condições dadas por seus processos 
de produção particulares. 

b) A percepção de que as identidades das pessoas 
não são fixas; pelo contrário, correspondem a 
posições específicas dadas pelo contexto social e 
institucional, no qual se constrói, dia a dia, a 
cotidianidade do trabalho. 

c) A superação de esquemas alienados, que, muitas 
vezes, estão presentes na sua formação. 

d)  O abandono de posturas cômodas, que 
prevalecem em seu exercício, desmontando 
discursos legitimadores de práticas focadas nos 
interesses dos mais privilegiados. 

e) Entender que existe a pessoa certa para o lugar 
certo e depende do psicólogo essa harmonização. 

 
43. De forma resumida, o que foi a “crise da psicologia 

social” que aconteceu em meados do século XX? 
 

a) Relevância social da área.  
b) Baixa autoestima dos psicólogos. 
c) Não aplicabilidade do conhecimento produzido.  
d) Perda de confiança nas abordagens clínicas. 
e) Falta de mercado de trabalho para os psicólogos.  

 
44. “Mas os direitos humanos não têm a ver só com o 

acesso a serviços e       I        Eles têm a ver com a 
cultura de toda a sociedade. Cultura que abarca 
símbolos, comportamentos, tradições e novidades. 
Cultura que dá o tom nas relações entre as pessoas. 
A cultura da sociedade não tem a ver com       II        
ou renda econômica. Ela tem a ver com os valores 
mais humanos e profundos de uma comunidade. 
Quanto mais desenvolvida for a cultura da 
sociedade, mais reconhecidos e garantidos serão os 
direitos. Por isso é tão importante trabalharmos a 
favor de uma cultura e de uma       III        de direitos 
humanos”. (Site CRP-SP) 

 
Assinale a alternativa que completa as lacunas do 

texto anterior de forma CORRETA: 
 

a) I-bens de consumo; II-produção; III-segurança. 
b) I-políticas públicas; II-escolaridade; III-educação. 
c) I-saúde; II-sucesso; III-prevenção. 
d) I-cultura; II-saúde; III-defesa. 
e) I-educação; II-posição social; III - conservação. 

45. A Resolução CFP nº 18/2002, estabelece normas de 
atuação para os psicólogos em relação a 
preconceito e discriminação racial. Essa resolução 
está calcada em algumas considerações 
preliminares. São elas: 
 
I. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

onde se lê que "todas as pessoas nascem livres e 
iguais em dignidade humana", e a "Declaração de 
Durban", adotada em 8 de setembro de 2001, que 
reafirma o princípio da igualdade e da não 
discriminação. 

II. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e 
na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, 
apoiado nos valores que embasam a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. 

III. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde 
e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades e contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
(Redação dada pela Resolução CFP nº 23/2007) 

IV. O art. 10 do Código de Ética Profissional dos 
Psicólogos prevê a possibilidade de quebra do 
sigilo nas situações em que se configure conflito 
entre as exigências decorrentes do disposto no 
art. 9 e as afirmações dos princípios fundamentais 
desse Código. (Redação dada pela Resolução 
CFP nº 23/2007) 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas. 
b) Somente a afirmativa ll está incorreta. 
c) Somente as afirmativas ll e IV estão incorretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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