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15. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

primeira comemoração da maior festa 

religiosa de Porteiras ocorre em 1934, 

realizada pela Professora Maria do Carmo 

Simplício. Em reconhecimento ao feito, em 

2005 a cidade homenageou a professora: 

 

A) Nomeando a principal avenida da cidade com 

o nome de Professora Maria do Carmo 

Simplício; 

 

B) Estabelecendo o aniversário da Professora 

Maria do Carmo Simplício como feriado 

municipal; 

 

C) Criando a Biblioteca Pública Municipal e 

nomeando-a de Biblioteca Professora Maria 

do Carmo Simplício; 

 

D) O município criou em 2005 a Escola 

Profissionalizante Professora Maria do 

Carmo Simplício em homenagem a primeira 

realizadora da maior festa religiosa da 

cidade; 

 

E) O município de Porteiras criou em 2005 o 

museu Professora Maria do Carmo 

Simplício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

16. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Foulkes introduziu o conceito de Matriz 

Grupal. De acordo com a concepção deste 

teórico NÃO é correto afirmar que: 
 

A) A matriz do grupo é uma mentalidade grupal, 

englobando consciente e inconsciente. 
 

B) É constantemente realimentada pela rede de 

comunicação no grupo. 
 
C) O grupo é uma matriz de experiências e 

processos interpessoais. 
 
D) Para Foulkes o grupo é uma matriz de 

experiências e processos intrapessoais que se 

entrelaçam como uma rede, propiciando a 

comunicação que busca ser dinâmica e aberta 

para incentivar processos de mudança. 
 
E) A matriz do grupo pode ser vista como a base 

operacional de todos os processos mentais, 

no grupo, do mesmo modo que a mente do 

indivíduo é a base operacional de todos os 

seus processos mentais. 

 

17. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Código de Ética dos psicólogos, ao tratar 

das responsabilidades da categoria, em seu 

Art. 2º, estabelece o que é vedado a este 

profissional. Neste sentido, determine a 

alternativa que apresenta uma destas 

restrições: 
 

A) Realizar diagnósticos, divulgar 

procedimentos ou apresentar resultados de 

serviços psicológicos em meios de 

comunicação, de forma a expor pessoas, 

grupos ou organizações. 

B) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações 
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concernentes ao trabalho a ser realizado e ao 

seu objetivo profissional; 
 

C) Assumir responsabilidades profissionais 

somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; 
 
D) Nos documentos que embasam as atividades 

em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará apenas as informações necessárias 

para o cumprimento dos objetivos do 

trabalho. 
 
E) Estipular o valor de acordo com as 

características da atividade e o comunicará 

ao usuário ou beneficiário antes do início do 

trabalho a ser realizado. 

 

18. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

utilização dos testes de QI foi hegemônica 

por décadas, no entanto, esta maneira de 

avaliar a inteligência humana sofreu 

severas críticas e surgiram, a posteriori, 

novas tendências que introduziram 

conceitos como os de Inteligência 

Emocional e inteligências múltiplas. Sobre 

esta última, analise as afirmativas a 

seguir:  
 

I- A teoria das inteligências múltiplas foi 

elaborada a partir dos anos 80 por 

pesquisadores da Universidade norte-

americana de Harvard, liderados pelo 

psicólogo Howard Gardner. 
 

II- Todos os seres humanos possuem várias 

inteligências, mas, por razões genéticas ou 

ambientais, os indivíduos diferem 

enormemente entre si quanto aos seus perfis 

intelectuais. 

III- Essas inteligências, ou faculdades, são 

significativamente independentes, embora 

quase todas as atividades humanas 

razoavelmente sofisticadas dependam de uma 

combinação de inteligências. 
 
Com base no exposto, está (ão) correta (s) a 

alternativa(s): 
 
A) I e II 

B) II e III 

C) I e III 

D) I, II e III 

E) III 

 

19. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com Cória-Sabini (2008), um dos 

problemas que mais preocupa o 

adolescente é a escolha vocacional. Trata-

se de um processo demorado que engloba 

várias etapas da vida. Sobre estas etapas é 

correto afirmar: 
 

A) A partir dos 12 anos de idade inicia-se o 

período de transição. Nesta etapa, o pré-

adolescente já faz uma análise detalhada dos 

fatores que podem facilitar ou dificultar a 

realização de sua aspiração profissional. A 

escolha realizada reflete seus valores e 

interesses. 
 

B) A partir da idade escolar inicia-se o período 

da escolha provisória. A escolha da profissão 

futura já reflete aquilo que a criança gosta de 

fazer. 
 
C) O processo inicia-se com a fase lúdica do 

período pré-operatório. A partir dos 05 anos 

de idade a criança começa a vivenciar 

atividades profissionais. Ela desenvolve 

várias atividades em suas brincadeiras e fala 

a respeito do que quer ser quando crescer. 

Esta fase se caracteriza pelo uso de modelos. 
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D) Por volta dos 16/17 anos, inicia-se o período 

da escolha provisória. Nesta época o 

adolescente, depois de cristalizar seu 

interesse por um campo de atividade, passa a 

explorar as reais possibilidades ocupacionais 

que pode desenvolver dentro da área 

escolhida. 
 
E) As primeiras escolhas não refletem os 

interesses nem as reais possibilidades da 

criança ou mesmo suas restrições 

socioeconômicas, por isso não duram muito 

tempo. 

 

20. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com a teoria do desenvolvimento 

cognitivo infantil proposta por Piaget, é 

INCORRETO afirmar:  
 

A) Na fase pré-operatória, a criança já pode 

começar a aplicar os princípios e a lógica. A 

transição do primeiro período para o segundo 

se realiza mediante a imitação, o que provoca 

na criança uma imagem mental, que a 

linguagem participa. 
 

B) Tendo em vista que crianças de determinada 

idade cometem os mesmos erros, Piaget 

chegou à conclusão de que existe uma 

sequência evolutiva no processo cognitivo. 
 
C) as etapas podem se desenvolver seguindo 

uma ordem fixa em todas as crianças de 

todos os países. No entanto, a idade pode 

mudar ligeiramente de uma criança para 

outra. 
 
D) A criança do período sensório-motor pode 

não chegar a entender completamente a 

existência dos objetos que não estiverem ao 

seu alcance. Na verdade, quando o objeto 

desaparece da sua vista, ela ainda não 

entende que o mesmo existe 
 
E) Durante a etapa das operações concretas, a 

diminuição do egocentrismo nessa fase é 

gradual. Isso acontece porque a criança 

começa a entender o conceito de grupo. No 

entanto, o pensamento abstrato ainda deve se 

desenvolver.  

 

21. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao 

discutir sobre a influencia conjunta da 

pessoa e da situação no altruísmo, Aroldo 

Rodrigues et al. (2007) com base em 

referenciais da área, apresenta quatro 

orientações altruístas baseadas no grau de 

desenvolvimento individual de prestar e 

receber ajuda. Neste sentido, é correto 

afirmar que: 
 

A) Doadores receptivos, são aqueles que ajudam 

sem receber algo em troca; 
 

B) Egoístas, são aqueles motivados basicamente 

a ajudar os outros sem receber nada em troca. 
 
C) Individualistas, são aqueles que não 

motivados nem para dar e nem para receber 

ajuda. 
 
D) Altruístas são aqueles que são motivados a 

ajudar os outros, mas têm resistência em 

serem ajudados. 
 
E) Doadores não receptivos são os que ajudam 

para receber algo em troca. 

 

22. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

Funcionalismo é considerado como a 

primeira sistematização genuinamente 

americana de conhecimentos em 

Psicologia (BOCK, 2001). Em relação a 

esta abordagem pode-se afirmar: 
 

A) Está preocupada com a compreensão da 

consciência, propondo-se a estudá-la em seus 

aspectos estruturais, 
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B) W. James, seu principal representante, elege 

a consciência como o centro de suas 

preocupações e busca a compreensão de seu 

funcionamento, na medida em que o homem 

a usa para adaptar-se ao meio. 
 
C) Seu método de observação é o 

introspeccionismo, e os conhecimentos 

psicológicos produzidos são eminentemente 

experimentais, isto é, produzidos a partir do 

laboratório. 
 
D) Seu principal representante é Edward L. 

Thorndike, e sua importância está em ter sido 

o formulador de uma primeira teoria de 

aprendizagem na Psicologia. 
 
E) O termo funcionalismo origina-se da 

concepção de que a aprendizagem se dá por 

um processo de associação das ideias — das 

mais simples às mais complexas. 

 

23. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

percepção é o ponto de partida e um dos 

temas centrais da (o): 
 

A) Psicanálise 

B) Behaviorismo 

C) Gestalt 

D) Psicologia Sócio Histórica 

E) Psicologia da aprendizagem 

 

24. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “Se 

dermos a palavra a um psicólogo 

comportamentalista, ele dirá: ‘O objeto de 

estudo da Psicologia é o comportamento 

humano. Se a palavra for dada a um 

psicólogo psicanalista, ele dirá: ‘O objeto de 

estudo da Psicologia é o inconsciente’. 

Outros dirão que é a consciência humana, e 

outros, ainda, a personalidade.” (BOCK, 

2001, p. 25). A diversidade de objetos da 

Psicologia pode ser explicada, segundo 

pensamento da autora, por todas as 

afirmativas abaixo, com exceção: 
 

A) Pelo fato de este campo do conhecimento 

constituir-se como área do conhecimento 

científico só muito recentemente (final do 

século 19), a despeito de existir há muito 

tempo na Filosofia enquanto preocupação 

humana, é improvável que ela consiga 

determinar o seu objeto de estudo. 
 

B) Quando uma ciência é muito nova, ela pode 

não ter tido tempo ainda de apresentar teorias 

acabadas e definitivas, que permitam 

determinar com maior precisão seu objeto de 

estudo. 
 
C) Pelo fato de o cientista — o pesquisador — 

confundir-se com o objeto a ser pesquisado. 

No sentido mais amplo, o objeto de estudo da 

Psicologia é o homem, e neste caso o 

pesquisador está inserido na categoria a ser 

estudada. 
 
D) Conforme a definição de homem adotada, 

teremos uma concepção de objeto que 

combine com ela. Como, neste momento, há 

uma riqueza de valores sociais que permitem 
 
E) várias concepções de homem, diríamos 

simplificadamente que, no caso da 

Psicologia, esta ciência estuda os “diversos 

homens” concebidos pelo conjunto social. 

 

25. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com a concepção da Psicologia da 

Gestalt sobre os conceitos de Meio 

Geográfico e Meio Comportamental, 

podemos afirmar que: 
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A) O meio comportamental é o meio enquanto 

tal, o meio físico em termos. 
 

B) O meio geográfico é o meio resultante da 

interação do indivíduo com o meio físico. 
 
C) O meio comportamental resulta da 

interpretação do meio físico através das 

forças que regem a percepção (equilíbrio, 

simetria, estabilidade e simplicidade). 
 
D) O meio geográfico e meio comportamental 

são dois conceitos importados da psicologia 

analítica comportamental. 
 
E) O campo psicológico é resultado das 

interações existentes no meio geográfico. 

 

26. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

estudo da linguagem constitui um dos 

pontos fortes da Psicologia Sócio Histórica 

de Vygotsky. Sobre a linguagem, na visão 

do referido autor, é INCORRETO 

afirmar: 
 

A) A linguagem é instrumento essencial na 

construção da consciência, na construção de 

um mundo interno, psicológico. 
 

B) O pensamento e a linguagem são elementos 

dissociáveis, diferentes e autônomos. 
 
C) A base da aquisição e do desenvolvimento da 

linguagem possui um caráter mais social e 

cultural do que individual e biológica, 

diferente da visão cognitivista e 

construtivista apresentada por Piaget. 
 
D) A aquisição e o desenvolvimento da 

linguagem ser vistos como aquisição de um 

sistema representativo que se dá através de 

signos que são construídos culturalmente e 

capazes de transformar as funções 

elementares de origem biológica - processos 

psicológicos - do sujeito e funções superiores 

- de origem sociocultural - a medida em que 

vai se apropriando de instrumentos culturais.  
 

E) A linguagem é um sistema simbólico básico 

e comum a todo grupo humano. Ela possui 

duas funções básicas: Intercâmbio Básico e 

Pensamento Generalizante. 

 

27. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Dentre muitos dos teóricos que se 

detiveram ao desenvolvimento de teorias 

da aprendizagem, pode-se citar David 

Ausubel. Sobre este autor e sua teoria é 

correto afirmar: 
 

A) Destaca-se como um dos teóricos do 

condicionamento e em sua teoria discorre 

que aprendemos hábitos, aprendemos a 

associação entre um estímulo e uma resposta 

e aprendemos praticando. 
 

B) É um dos teóricos cognitivistas da 

aprendizagem, responsável pelo estudo da 

motivação e seu impacto no processo de 

desenvolvimento cognitivo. 
 
C) Teórico Cognitivista importante, distinguia 

três modos de representação do mundo pelos 

quais passa o indivíduo: a representação 

ativa, a representação icônica e a 

representação simbólica. 
 
D) Segundo ele, a aprendizagem ocorre quando 

a nova informação ancora-se em conceitos ou 

proposições relevantes, preexistentes na 

estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, 

quando este aluno encontra significado no 

que ouve. 
 
E) Segundo o autor em questão, o significado de 

uma palavra representa um amálgama tão 

estreito do pensamento e da linguagem, que 

fica difícil dizer se se trata de um fenômeno 

da fala ou de um fenômeno do pensamento. 
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28. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) O 

conceito behaviorista de esquiva encontra-

se corretamente expresso em: 
 

A) Trata-se de um comportamento involuntário, 

provocado pelo ambiente. 
 

B) Trata-se do comportamento que inclui todas 

as reações do organismo que são voluntárias. 
 
C) É o processo no qual um estímulo aversivo 

condicionado ou incondicionado está 

separado por um intervalo de tempo 

apreciável, possibilitando ao indivíduo se 

comportar de modo a reduzir ou evitar esse 

estímulo 
 
D) Diz respeito a todo evento que aumenta a 

probabilidade futura de uma resposta. 
 
E) É o processo no qual a resposta deixa de ser 

reforçada abruptamente. 

 

29. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) “Kurt 

Kevin chamou sua teoria de teoria de campo 

porque achava que, para compreender uma 

pessoa, era preciso conhecer todas as forças 

que atuavam sobre ela num dado estante.” 

(GOODWIN, 2005). Dentre os conceitos 

apresentados por esta teoria, é 

INCORRETO afirmar: 
 

A) Um dos conceitos de Lewin é o de espaço 

vital, que ele define como “a totalidade dos 

fatos que determinam o comportamento do 

indivíduo num certo momento. 

B) A tensão é a diferença entre as metas 

propostas e o estado atual da pessoa. A 

tensão é interna e nos empurra para finalizar 

a intenção. 
 

C) A realidade fenomênica em Lewin pode ser 

compreendida como a maneira particular 

como o indivíduo interpreta uma determinada 

situação. 
 

D) o campo psicológico é representado pelas 

“linhas de força” (como no campo da 

eletromagnética), que “atraem” a percepção e 

lhe dão significado. 
 
E) Lewin, caracteriza-se com um dos 

fundadores da Gestalt, idealizador da teoria 

do campo, mantendo-se nesta linha durante 

toda sua trajetória.  

 

30. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

avaliação de um paciente em 

psicopatologia, é feita principalmente por 

meio da entrevista (DALGALARRONDO, 

2008) sobre esta etapa importante para o 

processo diagnóstico, segundo o autor, é 

INCORRETO afirmar: 
 

A) A anamnese em se tratando de 

psicodiagnóstico, pode ser compreendida 

enquanto sinônimo de entrevista.  
 

B) A entrevista não pode, de forma alguma, ser 

vista como algo banal, um simples perguntar 

ao paciente sobre aspectos de sua vida. 
 
C) A entrevista, juntamente com a observação 

cuidadosa do paciente, é, de fato, o principal 

instrumento inicial de conhecimento da 

psicopatologia. 
 
D) A entrevista psicológica permite a realização 

dos dois principais aspectos da avaliação: 

Anamnese e o exame psíquico. 
 

E) Posturas rígidas, estereotipadas; atitude 

excessivamente neutra ou fria e comentários 

valorativos, constituem atitudes que são na 

maioria das vezes inadequadas e 

improdutivas durante a entrevista. 

 

31. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

primeira teoria sobre a estruturação do 

aparelho psíquico de Freud, refere-se à 
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existência de três sistemas ou instâncias 

psíquicas. São elas: 
 

A) Id, ego e superego. 

B) Inconsciente, pré-consciente e consciente. 

C) Inconsciente, subconsciente e consciente. 

D) Pulsão, sintoma e realidade psíquica. 

E) Inconsciente, Ego e self. 

 

32. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) 

Quando tratamos da “teria das relações 

objetais”, estamos fazendo referência à 

teoria de:  
 

A) Freud 

B) Melanie Klein 

C) Winnicott 

D) Bowby 

E) Lacan 

 

33. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Ao 

tratar da psicopatologia dinâmica, 

fazemos referência a corrente que: 
 

A) Interessa-se fundamentalmente pela forma 

das alterações psíquicas, a estrutura dos 

sintomas, àquilo que caracteriza a vivência 

patológica como sintoma mais ou menos 

típico. 
 

B) Trabalha com uma noção de homem centrada 

no corpo, no ser biológico como espécie 

natural e universal. 
 
C) No seu enfoque, o homem é visto como um 

conjunto de comportamentos observáveis, 

verificáveis, regulados por estímulos 

específicos e gerais, bem como por certas leis 

e determinantes do aprendizado. 
 
D) Interessa-se pelo conteúdo da vivência, os 

movimentos internos dos afetos, desejos e 

temores do indivíduo, sua experiência 

particular, pessoal, não necessariamente 

classificável em sintomas previamente 

descritos. 
 
E) Em sua visão, o homem é visto como ser 

“determinado”, dominado por forças, desejos 

e conflitos inconscientes. 

 

34. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) É 

inquestionável a contribuição da 

psiquiatria para a ciência psicológica. 

Estudos sobre a implicação do luto, por 

exemplo, encontram-se entre 

conhecimentos que foram introjetados e 

amplamente discutidos pela psicologia. A 

psiquiatra Elisabeth Kubler-Ross, 

dedicou-se a ao estudo de como um 

indivíduo vivencia seu processo de luto. 

Para tal, estabeleceu 5 fases que se 

encontram com seu conceito corretamente 

expresso na alternativa: 
 

A) Negação, seria uma defesa psíquica que faz 

com que o indivíduo acabe negando o 

problema, tenta encontrar algum jeito de não 

entrar em contato com a realidade seja da 

morte de um ente querido ou da perda de 

emprego 
 

B) A barganha é o período da revolta, da 

rebeldia, do descontrole emocional e dos 

ressentimentos. 
 

C) A aceitação é conhecida como a negociação 

da dor pela perda, pois a negação e o 

isolamento foram deixados de lado e a pessoa 

percebe que a raiva não resolveu. 
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D) Na depressão, o indivíduo se revolta com o 

mundo, se sente injustiçado e não se 

conforma por estar passando por aquela 

situação. 
 
E) A raiva é o momento de introspecção, 

melancolia e reclusão. Quando o indivíduo 

toma consciência da perda.   

 

35. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

os tipos e conceitos de aprendizagem, 

identifique a alternativa INCORRETA: 
 

A) A aprendizagem social ocorre pela 

observação dos comportamentos daqueles 

com quem se convive. Neste tipo de 

aprendizagem, o sujeito é passivo e 

involuntário, havendo basicamente a 

associação de estímulos. 
 

B) Aprendizagem mecânica refere-se à 

aprendizagem de novas informações com 

pouca ou nenhuma associação com conceitos 

já existentes na estrutura cognitiva. 
 
C) A aprendizagem significativa processa-se 

quando um novo conteúdo (ideias ou 

informações) relaciona-se com conceitos 

relevantes, claros e disponíveis na estrutura 

cognitiva, sendo assim assimilado por ela. 
 
D) Tentativa e erro é um método de resolução de 

problemas em que várias tentativas são feitas 

para chegar a uma solução. É um método 

básico de aprendizagem que essencialmente 

todos os organismos usam para aprender 

novos comportamentos. 
 
E) Aprendizagem por habituação consiste na 

diminuição de uma resposta referente a um 

estímulo novo, em outras palavras, vamos 

nos acostumando aos novos estímulos e em 

certo momento passamos a ignorá-los. 

 

36. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Todas 

as afirmativas abaixo apresentam 

atribuições do psicólogo educacional, 

segundo o CFP em contribuição ao 

Ministério da Educação no que concerne 

ao catálogo brasileiro de ocupações, 

EXCETO: 
 

A) Desenvolve trabalhos com educadores e 

alunos, visando a explicitação e a superação 

de entraves institucionais ao funcionamento 

produtivo das equipes e ao crescimento 

individual de seus integrantes. 
 

B) Supervisiona, orienta e executa trabalhos na 

área de Psicologia Educacional. 
 
C) Desenvolve programas de orientação 

profissional, visando um melhor 

aproveitamento e desenvolvimento do 

potencial humano, fundamentados no 

conhecimento psicológico e numa visão 

crítica do trabalho e das relações do mercado 

de trabalho. 
 
D) Participa, assessora, acompanha e elabora 

instrumentos para o processo de avaliação, 

tais como testes a fim de aferir o desempenho 

cognitivo de alunos comprometimento na 

aprendizagem. 
 
E) Participa do trabalho das equipes de 

planejamento pedagógico, currículo e 

políticas educacionais, concentrando sua 

ação naqueles aspectos que digam respeito 

aos processos de desenvolvimento humano, 

de aprendizagem e das relações interpessoais, 

bem como participa da constante avaliação e 

do redirecionamento dos planos, e práticas 

educacionais implementados. 

 

37. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

Resolução nº. 009/2010, regulamenta a 

atuação do psicólogo no sistema prisional e 
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estabelece princípios a ser seguidos por 

este profissional. Com base em tal 

resolução, é INCORRETO afirmar: 

 

A) O psicólogo deve ter autonomia teórica, 

técnica e metodológica, de acordo com os 

princípios ético-políticos que norteiam a 

profissão. Dessa forma, torna-se subordinado 

ao seu critério, o uso dos instrumentos, 

técnicas psicológicas e da experiência 

profissional da Psicologia voltados para 

avaliação dos indivíduos em situação 

prisional. 
 

B) O psicólogo deve desenvolver e participar da 

construção de redes nos serviços públicos de 

saúde mental para as pessoas em 

cumprimento de pena (privativa de liberdade 

e restritiva de direitos), bem como de 

medidas de segurança. 
 

C) O CFP esclarece que a Resolução permite ao 

psicólogo, em sua atuação no sistema 

prisional, realizar atividades com vistas à 

individualização da pena quando o apenado 

ingressa no sistema prisional – estas 

atividades, que incluem as avaliativas, podem 

ser ponto de partida para a ação profissional 

do psicólogo no sistema prisional, sendo, 

portanto, distintas do exame criminológico. 
 
D) No que se refere à produção de documentos 

escritos, a resolução define ser “vedado ao 

psicólogo que atua nos estabelecimentos 

prisionais realizar exame criminológico e 

participar de ações e/ou decisões que 

envolvam práticas de caráter punitivo e 

disciplinar” (Art.4). 
 
E) Não é possível ao psicólogo realizar qualquer 

prática com fins de subsidiar decisão judicial 

durante a execução da pena do sentenciado. 

 

38. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Na 

busca pelo status de ciência a psicologia 

necessitou romper definitivamente com 

sua tradição filosófica. Dentre as teorias 

psicológicas citadas, em qual se deposita 

maior peso na garantia deste status 

pleiteado pela psicologia? 
 

A) Psicologia Humanista 

B) Gestalt 

C) Psicologia Analítica 

D) Behaviorismo 

E) Psicologia cognitiva 

 

39. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

Psicoterapia Reichiana é uma abordagem 

terapêutica que atua a nível psicológico, 

corporal e bioenergético, além do trabalho 

verbal analítico, se utiliza de várias 

técnicas corporais e vivências. Não condiz 

com a proposta da terapia Reichiana a 

alternativa: 
 

A) Técnicas de respiração como desbloqueador 

energético. 
 

B) Movimentos corporais de desbloqueio 

energético. 
 
C) Movimentos oculares e foto-estimulação. 
 
D) Massagem Reichiana para estimular os 

campos energéticos existentes no corpo 

humano 
 

E) Técnicas de estimulação e projeção da voz. 

 

40. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

definição correta de Psicologia 

Organizacional encontra-se na alternativa: 
 

A) Refere-se ao estudo do comportamento e da 

subjetividade das pessoas no contexto das 

organizações. 
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B) Área que se dedica ao estudo, concepção, 

avaliação e reestruturação das atividades de 

trabalho. 
 
C) A parte da Psicologia que se preocupa com a 

realização humana no âmbito do trabalho. 
 
D) Estudo sistemático e metódico dos 

sentimentos e cognições manifestados em 

relação ao trabalho. 
 
E) A área da Psicologia dedicada à resolução 

dos problemas que ocorrem nas relações 

humanas. 

 

41. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) A 

teoria de Vroom é denominada Modelo 

Contingencial de Motivação, porque 

enfatiza as diferenças entre as pessoas e 

entre os cargos. Segundo Vroom (1964) 

existem fatores que determinam em cada 

indivíduo, a motivação para produzir. 

Seriam eles: 
 

A) Fatores higiênicos e motivacionais. 
 
B) Necessidades fisiológicas, Necessidades de 

segurança, Necessidades sociais, 

Necessidade de autoestima e Necessidades de 

autorrealização. 
 
C) Os objetivos individuais, a relação que o 

indivíduo percebe entre produtividade e 

alcance dos seus objetivos individuais, e a 

capacidade de o indivíduo influenciar seu 

próprio nível de produtividade, à medida que 

acredita poder influenciá-lo. 
 
D) Direção, intensidade e persistência. 
 
E) Necessidades de realização, de associação e 

de poder. 

 

42. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) De 

acordo com a psicologia do 

desenvolvimento, vários são os fatores que 

influenciam no desenvolvimento humano. 

Os fatores e sua descrição encontram-se 

descritos de maneira correta, EXCETO na 

alternativa:  
 

A) Crescimento orgânico — a carga genética 

estabelece o potencial do indivíduo, que pode 

ou não se desenvolver. Existem pesquisas 

que comprovam os aspectos genéticos da 

inteligência. 
 
B) Hereditariedade refere-se aos aspectos 

físicos, como o aumento da altura e a 

estabilização do esqueleto, que permitem ao 

indivíduo expressar comportamentos cada 

vez mais complexos e obter maior domínio 

do mundo que o cerca. 
 
C) O meio é o que promove a possibilidade de o 

indivíduo projetar algo de si no mundo 

externo sem perceber que aquilo que foi 

projetado é algo seu e algo considerado, por 

ele, indesejável. Nesse contexto, por 

exemplo, pode-se citar um jovem que critica 

os colegas por serem extremamente 

competitivos e não se dá conta de que ele 

também o é. 
 
D) Maturação neurofisiológica — é o que torna 

possível determinado padrão de 

comportamento. A alfabetização das 

crianças, por exemplo, depende dessa 

maturação. Para segurar o lápis e manejá-lo 

como nós, é necessário um desenvolvimento 

neurológico que a criança de 2, 3 anos não 

tem. 

 

E) A realidade psíquica refere-se às cenas 

psíquicas relatadas que se apresentam com as 

mesmas forças e consequências de uma 

situação real. Nesse contexto, por exemplo, 

pode-se citar a criança que, ao relatar algo 

que deseja intensamente, acaba vivenciando 

uma situação real. 
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43. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Sobre 

o Conselhos Federal e Regional de 

Psicologia é INCORRETO afirmar: 
 

A) O Conselho Federal de Psicologia tem por 

finalidade orientar, supervisionar e 

disciplinar o exercício da profissão de 

Psicólogo, em todo o território nacional. 
 
B) O Conselho Federal e os Conselhos 

Regionais são dotados de personalidade 

jurídica de direito privado, autonomia 

administrativa, constituindo, em seu 

conjunto, uma sociedade sem fins lucrativos, 

destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar 

o exercício da profissão de Psicólogo e zelar 

pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe. 
 
C) Compete aos Conselhos Regionais eleger sua 

Diretoria de organizar seu Regimento, 

submetendo-o à aprovação do Conselho 

Federal; 
 
D) Os Presidentes dos Conselhos Federal e 

Regionais têm qualidade para agir, mesmo 

criminalmente, contra qualquer pessoa que 

infringir as disposições deste Regulamento e, 

em geral, em todos os casos que digam 

respeito às prerrogativas, à dignidade e ao 

prestígio da profissão de Psicólogo. 
 
E) Constitui uma infração deixar de pagar aos 

Conselhos pontualmente as contribuições a 

que esteja obrigado. 

 

44. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Silvia 

Lane é um dos grandes referenciais 

brasileiros ao se tratar da Psicologia. Sua 

contribuição é marcante e expressiva para 

qual ramo da psicologia? 
 

A) Psicologia da Educação 

B) Psicologia da saúde 

C) Psicologia das Organizações 

D) Psicologia Ambiental 

E) Psicologia Social 

 

45. (CONCURSO PORTEIRAS/2018) Os 

objetivos das Psicoterapias de Apoio, estão 

corretamente descritos abaixo com 

EXCEÇÃO da alternativa: 
 

A) Redução ou eliminação dos sintomas 
 
B) Manutenção ou restabelecimento do nível de 

funcionamento anterior a uma crise; 
 
C) Melhora da capacidade de lidar com os 

estresses internos e externos, eventualmente 

por meio do afastamento das pressões 

ambientais ou da adoção de medidas que 

visam ao alívio dos sintomas; 
 

D) Aumento de déficits de funcionamento do 

ego por meio do reforço de defesas 

consideradas adaptativas; 
 
E) Desenvolvimento de capacidades de lidar 

com déficits provocados por doenças físicas 

ou suas sequelas; 


