
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

SELEÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS
EDITAL Nº 45/2018

CADERNO DE QUESTÕES

Candidato: __________________________________________________________ 

Inscrição: _____________ Área acadêmica: _______________________________

Assinatura: _________________________________________________________
(conforme identidade)

INSTRUÇÕES

01. Este Caderno de questões só deve ser aberto após a leitura de todas as instruções e
quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02.  Ao  abrir  este  Caderno,  confira  se  ele  contém  80  (oitenta)  questões  objetivas.
Comunique imediatamente a um dos fiscais de sala acerca de eventuais incorreções ou
problemas de impressão. 
03. Preencha os dados pessoais neste Caderno. 
04. O candidato poderá levar consigo este Caderno de provas desde que faltando menos
de 30 (trinta) minutos para o final do exame
05. Utilize a folha de respostas para responder às questões deste caderno.
06.  Leia  as  instruções  da  folha  de  respostas  antes  de  iniciar  o  preenchimento.  Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas. 
07. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre
o conteúdo das provas. Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 
08. A duração da prova é de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos, aí incluído o tempo para
responder a todas as questões deste Caderno e para preencher a folha de respostas.

     PSICOLOGIA



LÍNGUA PORTUGUESA

1 - (CESPE. Agente de Polícia Federal-2004- adaptada) “O valor da vida é de tal magnitude que, até
mesmo  nos  momentos  mais  graves,  quando  tudo  parece  perdido  dadas  as  condições  mais
excepcionais e precárias — como nos conflitos internacionais, na hora em que o direito da força se
instala negando o próprio Direito, e quando tudo é paradoxal e inconcebível —, ainda assim a
intuição humana tenta protegê-lo contra a insânia coletiva, criando regras que impeçam a prática
de crueldades inúteis.
Quando a paz passa a ser apenas um instante entre dois tumultos, o homem tenta encontrar nos
céus do amanhã uma aurora de salvação. A ciência, de forma desesperada, convoca os cientistas a
se debruçarem sobre as mesas de seus laboratórios, na procura de meios salvadores da vida. Nas
salas de conversação internacionais, mesmo entre intrigas e astúcias, os líderes do mundo inteiro
tentam se reencontrar com a mais irrecusável de suas normas: o respeito pela vida humana.
Assim, no âmago de todos os valores, está o mais indeclinável de todos eles: a vida humana. Sem
ela, não existe a pessoa humana, não existe a base de sua identidade. Mesmo diante da proletária
tragédia  de  cada  homem  e  de  cada  mulher,  quase  naufragados  na  luta  desesperada  pela
sobrevivência do dia a dia, ninguém abre mão do seu direito de viver. Essa consciência é que faz a
vida mais que um bem: um valor.
A partir dessa concepção, hoje, mais ainda, a vida passa a ser respeitada e protegida não só como
um bem afetivo ou patrimonial, mas pelo valor ético de que ela se reveste. Não se constitui apenas
de um meio de continuidade biológica, mas de uma qualidade e de uma dignidade que faz com
que cada um realize seu destino de criatura humana”.

Internet: <http://www.dhnet.org.br>. Acesso em ago./2004 (com adaptações).

Com base no texto acima, julgue os itens a seguir:
(I) O texto estrutura-se de forma argumentativa em torno de uma ideia fundamental e constante: a
vida humana como um bem indeclinável.
(II) O primeiro parágrafo discorre acerca da valorização da existência e da necessidade de proteção
da vida contra a insânia coletiva, por intermédio de normas de convivência que impeçam a prática
de crueldades inúteis,  principalmente em épocas  de graves  conflitos  internacionais,  quando o
direito da força contrapõe-se à força do Direito e quando a situação se apresenta paradoxal  e
inconcebível.
(III) No segundo parágrafo, estão presentes as ideias de que a paz é ilusória, não passando de um
instante  apenas  de  trégua  entre  dois  tumultos,  e  de  que,  para  mantê-la,  os  cientistas  se
desdobram à procura de fórmulas salvadoras da humanidade e os líderes mundiais se encontram
para preservar o respeito recíproco.
(IV) No penúltimo parágrafo, encontra-se uma redundância: a afirmação de que o soberano dos
valores é a vida humana, sem a qual não existe a pessoa humana, sequer a sua identidade.
(V) O comprometimento ético para com a humanidade é defendido no último parágrafo do texto,
que  discorre  acerca  da  vida  não  só  como  um  meio  de  continuidade  biológica,  mas  como  a
responsável pelo destino da criatura humana.
Assinale a opção correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV. 
b) Estão corretos os itens I, III e V.
c) Todos os itens estão incorretos.
d) Todos os itens estão corretos

2 - Todas as alternativas estão corretas, EXCETO:  
a) Vírus.  



b) Cátedra 
c) Excelência 
d) Hífens. 

3 - Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta:
a) Vossa Excelência estás muito preocupada hoje.
b) Mais de cinco alunos não compareceu à aula.
c) Conquistaram o aluno e a aluna a tão sonhada vaga de estagiário. 
d) Haviam sérios problemas na cidade.

4- Assinale a opção INCORRETA:
a) Foro
b) Meretíssimo 
c) Expatriado
d) Transposição

5 - Assinale a opção em que aparece um sinônimo de RATIFICAR:
a) Alterar
b) Corrigir
c) Confirmar 
d) Anunciar

6 - (TRT15-Estágio Direito-2018) Quem precisa saber escrever?  
Recebo  e-mails  de  pessoas  com  idades  e  profissões  diversas.  Outro  dia,  chegou  a

mensagem de um sujeito muito gentil, fazendo comentários elogiosos à coluna. Cometeu alguns
erros gramaticais comuns, como acontece com meio mundo, mas o que me surpreendeu foi que
ele se despediu dizendo: “Desculpe por não escrever o português corretamente, mas sabe como é,
sou engenheiro”. O raciocínio era que se ele fosse escritor, jornalista ou professor, escrever certo
seria obrigatório, mas, sendo engenheiro, estava liberado dessa fatura. Assim como ele, inúmeras
pessoas acreditam que escrever não está na lista das 100 coisas que se deva aprender a fazer
direito na vida. Antes de aprender a escrever bem, esforçam-se em aprender a falar inglês fluente,
a  jogar  golfe  e  a  utilizar  o  hashi  num  restaurante  japonês.  Escrever  bem?  Não  parece  tão
necessário, já que a gente acaba sendo compreendido igual. “Espero não lhe incomodar com esse
e-mail, é que faço jornalismo e queria umas dicas”. O recado foi dado. 

É preciso dizer que não há ninguém que seja imune a erros. Todo mundo se engana, todo
mundo tem dúvidas. Não conheço um único escritor que não trabalhe com um dicionário ao lado.
De minha parte,  sempre tenho uma consulta a fazer no Aurélio,  nunca estou 100% segura,  e,
mesmo tomando todos os cuidados, erro. Acidentes acontecem, o que não pode acontecer é a
gente se lixar para a aparência das nossas palavras.  Escrever bem – não estou falando de escrever
com estilo, talento, criatividade, apenas de escrever certo – deveria ser considerado um hábito tão
fundamental quanto tomar banho ou escovar os dentes. Um texto limpo também faz parte da
higiene. Bilhetes, e-mails, cartões de agradecimentos, tudo isso diz quem a gente é. Se você não
sai de casa com um botão faltando na camisa, por que acharia natural escrever uma carta com as
letras fora do lugar?  

Sei que todos estão carecas de saber a importância da leitura na vida de uma pessoa, mas
não custa lembrar que, quem não lê, corre muito mais riscos de dar vexame por escrito, e isso não
é algo a ser considerado só porque se trabalha numa profissão que, aparentemente, não exige
familiaridade com as palavras. Ninguém precisa ser expert, mas ser cuidadoso não mata ninguém.



Meu irmão, outro dia, me escreveu um e-mail rápido para recomendar um disco e nunca vi meia
dúzia de frases tão bem colocadas. Nem parecia um engenheiro.  

(Martha Medeiros - Zero Hora - adaptado.)  
De acordo com o texto, assinalar a alternativa CORRETA:  
a) A autora não lê as correspondências que recebe de seus leitores. 
b)  Segundo  a  autora,  ninguém  precisa  ser  expert,  mas  ser  cuidadoso  com  escrita  não  mata
ninguém. 
c) Só os professores de português têm conhecimento da gramática.
d) Não devemos nos preocupar com a apresentação da escrita,  pois,  para algumas profissões,
saber ler e escrever já basta.

7 - (Esaf-Analista Jurídico-SEFAZ-CE-2006) Em relação ao texto, assinale a opção que corresponde a
erro gramatical.
Não  constitui (1) surpresa a verificação de que os municípios com maior índice de anulação de
votos têm pontos comuns. Um deles: a taxa de analfabetismo duas ou três vezes superior ao do (2)
resto do país. Outro: a localização em zonas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) —
indicador que mede renda, longevidade e instrução. São localidades pobres  cujo (3) destino, se
não houver revolução de 180 graus na forma de encarar a educação,  as (4) condena a se afastar
cada vez mais dos progressos da civilização.

(Correio Braziliense, 17.10.2006)
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

8 - Assinale a palavra que deve ser, obrigatoriamente, acentuada:
a) Secretaria
b) renuncia
c) juridico  
d) negocio

9 - Marque a opção INCORRETA:
a) assessoria
b) pretensão
c) rescisão
d) ressucitar 

10 -  Assinale a opção que apresenta erro de pontuação:
a) Brasileiros, é chegada a hora de votar.
b) O decreto regulamenta os casos gerais; a portaria os particulares. 
c) O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte.
d) Simplicidade, clareza, objetividade, concisão são qualidades a serem observadas na redação 
oficial.

11 - Julgue os itens a seguir:
I - As leis, em qualquer caso, não podem ser infringidas; mesmo em caso de dúvida, portanto, elas
devem ser respeitadas.
II  -  Assim  disse  Voltaire:  “Devemos  julgar  um  homem  mais  pelas  suas  perguntas  que  pelas
respostas.”



III - Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da Lógica.
Assinale a opção correta:
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Estão corretos os tens I e III;
c) Estão corretos os itens II e II;
d) Todos os itens estão incorretos.

12 - Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância:
a) Existem muitas firmas fantasmas por aqui. 
b) Está meio nervosa, porque trabalhamos bastante.
c) Depois de comer meia fruta daquela barraca, comprou frutas bastantes para uma ceia farta. 
d) Os documentos seguem anexos.

13 - Julgue os itens a seguir:
I - O Representante do Ministério Público apelou da decisão.
II - Nunca mais aspirarei a amores impossíveis.
III - Não lhe assiste dizer se isto é certo ou errado. 
IV - Prefiro muito mais Português do que Matemática.
V – O julgamento foi desfavorável o pedido.
Assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos os itens I, IV e V;
b) Estão corretos os itens I, II e III; 
c) Todos estão corretos;
d) Todos estão incorretos. 

14 - (FCC – TST – Técnico Judiciário – 2012) Considere: 
...... angústia de imaginar que o homem pode estar só no universo soma-se a curiosidade humana,
que se prende ...... tudo o que é desconhecido, para que não desapareça de todo o interesse por
pistas que dariam embasamento ...... teses de que haveria vida em outros planetas. 
Preenchem corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada: 
a) À – a – às; 
b) A – à – as; 
c) À – a – as; 
d) A – a – às; 

15 - O proprietário do imóvel precisa saber que ele não é tão imóvel assim. 
As palavras destacadas são, respectivamente, 
a) substantivo e substantivo 
b) substantivo e adjetivo 
c) adjetivo e verbo 
d) advérbio e adjetivo 

16 - O candidato visitava as ______ da cidade acompanhado de seus ______ . 
a) feiras-livres, guardas-costas. 
b) feiras-livre, guarda-costas. 
c) feira-livres, guardas-costas. 
d) feiras-livres, guarda-costas. 

17 - Escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas da frase abaixo. 



O advogado ______ entre os litigantes, razão pela qual ______ promoção e ______ que teria uma
bela carreira. 
a) interviu, obteu, previu. 
b) interviu, obteve, preveu. 
c) interveio, obteu, preveu. 
d) interveio, obteve, previu. 

18 - Identifique a opção que apresenta ERRO:
a) Identificaram-se duas pessoas que se encontravam desaparecidas.
b) Em se plantando tudo dá.
c) Recusou a proposta, se fazendo de desentendida. 
d) Realizar-se-á, na próxima semana, um grande evento em prol da paz no mundo.

19 - “Art. 5° do Código Eleitoral – Não podem alistar-se eleitores: os que não saibam exprimir-se na
língua nacional, e os que estejam privados, temporária ou definitivamente dos direitos políticos.
Os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-marinha, subtenentes
ou suboficiais,  sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior  para formação de
oficiais.” Indique o modo verbal predominante no texto:
a) Indicativo
b) Imperativo
c) Infinitivo
d) Subjuntivo

20 - Assinale a opção correta:
a) Não sei se ela chegou à falar sobre esse assunto.
b) O político iniciou visita à duas comunidades.
c) Andou à cavalo pela cidade.
d) À medida que estudo, fico mais seguro.

PSICOLOGIA

21 - (FUMARC – 2018 – COPASA - Analista de Saneamento - Psicólogo)
Os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais são, infelizmente, uma realidade no dia a dia
das empresas. A legislação brasileira reconhece como doença do trabalho ou doença ocupacional,
EXCETO:  
a) Surdez provocada por trabalho em local de muito barulho. 
b) Lesões derivadas por esforço repetitivo. 
c) Doença derivada de contaminação acidental no exercício da atividade laboral. 
d) Doenças degenerativas, tais como Parkinson e Alzheimer.

22 - (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)
Considerando  o  alto  índice  de  afastamentos  por  transtornos  mentais  e  de  comportamento,
assinale as afirmativas abaixo como verdadeiras (V)ou falsas (F).
( ) A síndrome de  burnout tem como elementos definidores a despersonalização, a sensação de
exaustão emocional e o sentimento de incompetência e impotência.
( ) A exposição a substâncias como determinados solventes e outros elementos que possuem certa
toxidade e possibilidade de intoxicação só gera efeitos momentâneos, sem impactos a longo e
médio prazos.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/fumarc-2018-copasa-analista-de-saneamento-psicologo


( ) O quadro de transtorno cognitivo leve, caracterizado pelo comprometimento da memória e pela
diminuição da concentração, entre outros sintomas,  pode ter origem em quadros de infecções
variadas.
( ) Nos quadros depressivos, podem ocorrer alterações de apetite e de sono. Ausências ao trabalho
e a outras situações sociais, em conjunto com o sentimento de desolação, podem ser indicadores
desse transtorno de humor.
( ) Demência é uma doença psicológica que afeta unicamente pessoas idosas e que não interfere
na afetividade e nem na emotividade.
Assinale a alternativa em que foi apresentada a sequência CORRETA.
a) V, V, F, V, V.
b) V, F, V, V, F.
c) F, F, V, V, F. 
d) V, V, F, V, V.

23 - (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)
O  alcoolismo  constitui  um  problema  para  saúde  pública  o  qual  afeta  o  trabalhador  e  as
organizações. Em relação a esse problema, considere as seguintes afirmativas:
I O alcoolismo é um problema de cunho pessoal e consequente da economia psicodiâmica, no qual
a organização deve evitar intervir por ser da esfera privada, não cabendo às instituições o papel de
tutores das escolhas pessoais.
II A procura de tratamento, de forma voluntária, é um dos indicadores de melhor prognóstico. As
organizações, observando este aspecto, devem manter programas de atenção e tratamento.
III  Em eventos sociais como festas e confraternizações, o abuso recorrente do álcool nunca deve
ser confundido com o alcoolismo enquanto doença.
IV  O alcoolismo pode gerar quadros clínicos de transtornos psicóticos e delirium, entre outras
psicopatologias.  Estes  podem  também  ser  agravados  por  outros  fatores  como  doenças
concomitantes e contextos socioculturais.
Em relação a essas afirmativas, estão CORRETAS
a) I, II, III, IV. 
b) I, II e III.
c) I e IV. 
d) II e IV.

24 - (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG -  Psicólogo - Área Organizacional)
Trabalhadores  cujo  exercício  laboral  apresentam  respostas  cognitivas,  emocionais,
comportamentais,  fisiológicas  e  sociais  a  eventos  traumáticos  ou  estressantes  tendem  a  ser
diagnosticados com um dado tipo de transtorno mental denominado Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT). Isso devido à exposição a um evento traumático, que pode ocorrer a partir da
experiência direta, do testemunho do evento, ao saber que o evento ocorreu com um parente
próximo ou amigo íntimo, ou pelo contato repetido com detalhes aversivos do evento. Em relação
a esse transtorno e seus sintomas, assinale a afirmativa correta.
a) É um transtorno que propicia sofrimento de média intensidade aos seus portadores.
b) No TEPT não necessariamente se sabe qual foi o evento causal ou precipitante do transtorno.
c)  É  um transtorno que os  estímulos  que antes  eram neutros  são  associados a  uma resposta
incondicionada de medo.
d)  No TEPT é comum ocorrer redução na capacidade de experimentar quaisquer sentimentos,
desde que relacionados ao trauma.

25 - (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional


Acerca dos conceitos e aspectos da Qualidade de Vida (QV), é INCORRETO afirmar que:
a) podem ser identificados, dois grandes modelos teóricos acerca da Qualidade de Vida, sendo um
deles  o Funcionalista,  com ênfase na  felicidade e  graus  de expectativa.  Outro  modelo é o da
Satisfação, envolvendo o bom desempenho dos papéis psicossociais autoestabelecidos.
b)  transtornos  depressivos  têm  alto  impacto  social  e  econômico  e,  em  alguns  aspectos,
influenciam em vários domínios que afetam a avaliação global da Qualidade de Vida.
c)  são  fatores  importantes  na  Qualidade  de  Vida  e  na  Qualidade  de  Vida  no  Trabalho,  o
reconhecimento de características individuais, a possibilidade de desenvolvimento e crescimento,
e o sentimento de bem-estar subjetivo. 
d) o aspecto financeiro é influente, mas não determinante, na avaliação da Qualidade de Vida. Um
fator determinante de tal conceito está relacionado ao estilo de vida.

26 - (COMPERVE – 2017 – UFRN – Psicólogo Organizacional)
A concepção psicológica de bem-estar pode ser apresentada em duas dimensões: 1) a que engloba
aspectos cognitivos (bem-estar psicológico) e refere-se a conceitos de autoaceitação, autonomia,
propósito de vida, domínio do ambiente, crescimento pessoal e relações positivas com os outros; e
2) a que engloba aspectos afetivos (bem-estar subjetivo) tais como otimismo, satisfação com a vida
e felicidade.
Considerando  o  consenso  entre  estudiosos  da  atualidade  a  respeito  do  tema,  a  abordagem
adequada para fins de compreensão do bem-estar no trabalho seria a 
a) Unidimensional que está baseada nos aspectos afetivos. 
b) Unidimensional que está baseada nos aspectos cognitivos. 
c) Multidimensional que integra aspectos cognitivos e afetivos. 
d) Multidimensional que integra aspectos indefinidos.

27 - (COMPERVE – 2017 – UFRN – Psicólogo Organizacional)
A saúde positiva pretende extrapolar a ausência de doenças, conforme entendimento da OMS –
Organização Mundial  da Saúde.  O profissional  de psicologia que atua no campo da Psicologia
Organizacional e do Trabalho, objetivando a promoção da saúde positiva do trabalhador, deverá
atentar para alguns aspectos básicos associados à consecução desse objetivo. Um desses aspectos
é:
a) a abolição de controle de ponto dos trabalhadores.
b) o estímulo à prática de atividades físicas. 
c) a ênfase da saúde na seleção de pessoal. 
d) o programa de controle e erradicação de doenças no trabalho.

28 - (CS – UFG – UFG – Psicólogo – Clínica e da Saúde)
Segundo o Conselho Federal de Psicologia, são instrumentos de avaliação psicológica privativos
dos psicólogos o 
a) Teste de Desempenho Escolar (TDE) e o Teste de Percepção de Cores.
b) Teste Minimental e a Escala de Avaliação do Clima Organizacional (CLIMOR).
c) Questionário de Qualidade de Vida "SF-36" e o Roteiro de Orientação Profissional (RO:P). 
d) Questionário de Personalidade Ocupacional e o Teste de Raciocínio Verbal.

29 - (IBGP – 2017 - CISSUL – MG – Psic  ó  logo  )
A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) envolve os aspectos intrínsecos e extrínsecos do cargo. Ela
afeta atitudes pessoais e comportamentos relevantes para a produtividade individual e grupal. Se a
qualidade  do trabalho for  pobre,  conduzirá  à  alienação do empregado e  à  insatisfação,  à  má
vontade, ao declínio da produtividade, e a comportamentos contraproducentes.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibgp-2017-cissul-mg-psicologo
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibgp-2017-cissul-mg-psicologo
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ibgp-2017-cissul-mg-psicologo


Segundo Chiavenato (2010), a QVT envolve uma constelação de fatores, EXCETO: 
a) O salário percebido. 
b) As possibilidades de futuro na organização.
c) A liberdade de atuar e a responsabilidade de tomar decisões. 
d) Os aspectos externos ao ambiente de trabalho.

30 - (IDECAN – 2016 - UFPB – Psicólogo)
A aplicação da QVT (Qualidade de Vida no Trabalho) busca a conciliação, o equilíbrio entre o bem-
estar dos indivíduos e a produtividade das empresas. As etapas para implantação de programas de
QVT são: 
a) Sensibilização; preparação; diagnóstico; e, avaliação da difusão. 
b) Preparação; diagnóstico; concepção da implantação do projeto; e, avaliação da difusão. 
c) Sensibilização; diagnóstico; concepção da implantação do projeto; e, avaliação da difusão. 
d) Sensibilização; preparação; diagnóstico; concepção da implantação do projeto; e, avaliação da
difusão.

31 - (IDECAN – 2016 - UFPB – Psicólogo)
Segundo  Chiavenato (2004),  o termo qualidade de vida no trabalho foi  apresentado por  Louis
Davis na década de 1970, quando desenvolvia um projeto sobre desenvolvimento de cargos. Para
esse autor, o conceito de qualidade de vida no trabalho refere-se à preocupação com o bem-estar
geral  e à saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas. Atualmente, esse conceito
envolve aspectos 
a) físicos.
b) ambientais. 
c) psicológicos do local de trabalho.
d) físicos, ambientais e psicológicos do local de trabalho.

32 - (Prefeitura de Fortaleza – CE – 2018 - Prefeitura de Fortaleza – CE – Psicólogo)
O  código  de  ética  profissional  do  psicólogo,  em  seu  artigo  3º,  define  que  um  psicólogo,  ao
ingressar,  permanecer  numa  empresa  ou  associar-se  a  ela,  pautará  sua  conduta  observando
sempre que: 
a) não poderá prestar serviços profissionais a organizações concorrentes.
b) a missão, a filosofia, as normas e as práticas vigentes na instituição são compatíveis com os
princípios e regras do código. 
c) não deverá prolongar sua permanência na empresa, justificando a necessidade de seus serviços
profissionais.
d)  ao  perceber  alguma  incompatibilidade,  deverá  recusar-se  a  prestar  serviços  e  apresentar
denúncia ao órgão competente.

33 - (CS – UFG – 2018 – UFG – Psicólogo - Área: Clínica e da Saúde)
O Código  de Ética Profissional  do  Psicólogo,  no  Brasil,  responde  ao contexto  organizativo dos
psicólogos, tendo como um de seus princípios fundamentais:
a)  ter,  para com o trabalho dos  psicólogos  e  de outros  profissionais,  respeito,  consideração e
solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
b) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 
c) prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à
natureza  desses  serviços,  utilizando  princípios,  conhecimentos  e  técnicas  reconhecidamente
fundamentados. 
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d)  atuar  com  responsabilidade  social,  analisando  crítica  e  historicamente  a  realidade  política,
econômica, social e cultural.

34 - (CS – UFG – 2018 – UFG – Psicólogo - Área: Clínica e da Saúde)
O  Artigo  21,  do  Código  de  Ética  Profissional  do  Psicólogo,  dispõe  que  as  transgressões  dos
preceitos a este código constitui infração 
a) disciplinar.
b) técnica.
c) moral.
d) ética.

35 - (Prefeitura de Fortaleza – CE – 2018 – Prefeitura de Fortaleza – CE – Psicólogo)
Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda em um piscar de olhos porque
alguém “pisou na bola”. O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi  interpretada
como traição; o sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos, e, então,
bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de
beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. Estamos
diante de um paciente manifestando sintomas característicos de um: 
a) transtorno de ansiedade social. 
b) transtorno de estresse pós-traumático.
c) transtorno de personalidade borderline. 
d) transtorno bipolar de personalidade.

36 - (Prefeitura de Fortaleza – CE – 2018 – Prefeitura de Fortaleza – CE – Psicólogo)
O transtorno que se caracteriza por um quadro psicopatológico incluso entre os transtornos de
ansiedade e pode ser definido como um medo persistente de estar em situações possivelmente
consideradas embaraçosas pelo sujeito, tais como ser o centro das atenções ou ter contato com
outras pessoas, bem como em outras situações que lhe causam extrema ansiedade durante sua
ocorrência  ou  até  com  sua  antecipação.  Seu  foco  está  sobretudo  em  tarefas,  circunstância  e
situações predefinidas, embora o indivíduo afetado consiga perceber que seus medos e receios são
excessivos e irracionais na maioria das vezes. O quadro torna-se patológico quando o indivíduo
apresenta  comprometimento  de  sua  funcionalidade,  com  prejuízos  nos  âmbitos  profissional,
pessoal e social. Estamos diante de um:
a) transtorno de estresse pós-traumático.
b) transtorno de ansiedade social.
c) síndrome de burnout.
d) transtorno de ansiedade generalizada.

37 - (CS-UFG – 2018 – UFG – Psicólogo - Área: Clínica e da Saúde)
Um paciente chegou ao consultório de psicologia apresentando queixa de medo de sair de casa, de
frequentar lojas, locais públicos e andar sozinho. Trata-se de um caso de:
a) neurastenia. 
b) agorafobia. 
c) ansiedade generalizada. 
d) transtorno de pânico.

38 - (CS-UFG – 2018 – UFG – Psicólogo - Área: Clínica e da Saúde)
A doença psicossomática é um sintoma de que:
a) o ego pode articular as demandas do id, do superego e da realidade. 
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b) a psique limita-se a desencadear a liberação de hormônios.
c) o princípio do desenvolvimento emocional do indivíduo foi comprometido pela ocorrência de
algo.
d) a personalidade pode possibilitar a percepção da relação entre o somático e o psiquismo.

39 - (COMPERVE – 2018 – SESAP-RN – Psicólogo)
Kurt Lewin é considerado um dos pioneiros no estudo de grupos. Segundo esse autor, a noção de
grupo pressupõe
a) um número determinado de pessoas reunidas.
b)uma interdependência entre as pessoas.
c) um agrupamento de pessoas gerando dinâmicas distintas.
d) uma reunião de pessoas com motivações diferentes.

40 - (CONSULPLAN – 2018 – Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
As relações interpessoais no trabalho são um tema aparentemente corriqueiro, mas não isento de
complexidade à gestão de pessoas,  dadas as dimensões pessoas, grupos e equipes. A respeito
dessas relações, analise as afirmativas a seguir.
I.  As  dimensões  pessoas,  grupos  e  equipes  devem  sem  compreendidas  por  meio  de  uma
perspectiva intra e interorganizacional.
II. A dimensão pessoas e a capacitação à autoavaliação precisam ser o ponto de partida quando a
execução de um trabalho na gestão de pessoas visa o propósito de uma equipe.
III.  O  senso-percepção  inviabiliza  autoanálise  de  procedimentos  inadequados  e  propicia  o
desfavorecimento da reformulação de conceitos arcaicos nas relações interpessoais.
IV. Uma proposta consistente para as relações interpessoais na gestão de pessoas é aumentar as
dissonâncias entre atitudes e condutas de um indivíduo em relação às necessidades grupais e
organizacionais.
V. A complexidade da gestão de pessoas envolve diversidade de concepções, autores e tomadas de
decisões em decorrência da inexistência de uma conceituação, nem melhor ou mais completa,
acerca das dimensões pessoas, equipes e grupos de trabalho.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I, II e V.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.

41 - (CONSULPLAN – 2018 – Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
Os estudos com grupos e/ou processos grupais tiveram início nas primeiras três décadas do século
XX sob a decisiva influência de Kurt Lewin, que influenciou significativamente o estudo das relações
humanas no trabalho.  A respeito da influência de  Kurt  Lewin na compreensão dos  grupos no
contexto organizacional, assinale a afirmativa correta. 
a) Propôs, por meio da avalição do clima grupal das influências de lideranças sobre a atmosfera de
um grupo, que um clima democrático, autoritário ou  laissez-faire não dependia da vocação do
grupo e do estabelecimento de lideranças que os viabilizasse.
b) Por meio do aperfeiçoamento de pesquisas psicossociológicas, cunhou a expressão dinâmica de
grupo, designando o campo dominado pelas investigações em torno das estruturas de liderança,
coesão, produtividade, cooperação, conflito e comunicação.
c) Propôs, através de programas de desenvolvimento e treinamento de pessoas, que o clima grupal
propicia  uma  dinâmica  suficiente  para  os  objetivos  e  compromissos  organizacionais  junto  às
lideranças, independente das estruturas e características que estas possuem.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional


d) Por meio do desenvolvimento de pesquisas psicossociais empregou a expressão dinâmica de
grupo, cuja finalidade é acompanhar a maioria por gostos, preferências, afinidades, senso moral e
de justiça coletivamente orientados, com vistas a estabelecer mudanças e assegurar a constância e
a originalidade do grupo.

42 - (IBFC – 2016 – MGS – Psicólogo) Num serviço público (fictício)
de atenção básica a saúde, havia alta demanda por atendimento psicológico. Um dos usuários
reclamou para o psicólogo da dificuldade em trazer o filho para atendimento, por ser mais distante
de  sua  casa.  O  psicólogo  então  sugeriu  ao  pai  do  paciente  um  atendimento  em  sua  clínica
particular,  cobrando  honorários  de  acordo  com  o  poder  aquisitivo  da  família.  A  respeito  da
conduta do profissional, é correto afirmar que: 
a) Atendeu às demandas da família, e fortaleceu o vínculo paciente/terapeuta.
b) A solicitação de atendimento partiu do pai, então seguiu parâmetros éticos.
c) Respeita as especificidades do contexto sociocultural desta família.
d) Fere o código de ética profissional.

43 - (Gestão Concurso – 2016 – Consurge – MG – Psicólogo)
Analise o caso a seguir:

O médico da urgência de um posto de saúde encaminhou ao psicólogo da equipe um paciente com
a queixa de fortes dores abdominais, sem evidências de gravidade após exames específicos. Ao ser
recebido pelo psicólogo, relatou suas dores, com um alto nível de ansiedade e preocupação.
Nesse  contexto  e  considerando  o  processo  psicodiagnóstico  com  o  paciente,  devem  ser
observados os seguintes fatores:
I.  Psicológicos  e  comportamentais  que  podem  afetar  negativamente  o  estado  de  saúde  por
interferir em outras condições clínicas.
II. Presença de um distúrbio alimentar causado por não atendimento às necessidades nutricionais
básicas.
III. A existência ou não de transtorno relacionado a uso de drogas, considerando álcool, cafeína,
cannabis, inalantes, hipnóticos e ansiolíticos ou outras substâncias.
IV.  A  ocorrência  de  obnubilação  da  consciência,  alterações  da  atenção  e  da  cognição  que  se
desenvolveram no decorrer de um curto período de tempo.
V. A existência de sintomas somáticos acompanhados por pensamentos e sentimentos excessivos
relacionados a esses sintomas e / ou preocupações associadas com a saúde.
Assinale a alternativa que apresenta os fatores que devem ser observados nesse caso.
a) II, III e IV, apenas.
b) I, III e V, apenas.
c) I, II e V, apenas.
d) I, II, III, IV e V.

44 - ( IBFC – 2015 – MGS – Psicologia)
O  Código  de  Ética  do  Psicólogo,  em  seu  artigo  2°,  discrimina  as  ações  que  são  vedadas  ao
profissional de psicologia exercerem na sua prática profissional. Dentre as ações vedadas por este
código constam:
I.  Ser  conivente  com  quaisquer  atos  que  caracterizem  negligência,  discriminação,  exploração,
violência, crueldade ou opressão;
II. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado
pessoal, teórico e tecnicamente;
III. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou
a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais;



IV. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional; 
Indique a afirmativa correta:
a) I e II estão corretas.
b) I e III estão corretas.
c) II e III estão corretas.
d) II e IV estão corretas.

45 - (REIS & REIS – 2015 - Prefeitura de Santana do Jacaré – MG – Psicólogo)
Sobre os distúrbios psicossomáticos, assinale a alternativa correta:  
a) O sintoma psicossomático é algo que está ligado na mente apenas;  
b) As emoções e sentimentos não influenciam na desorganização física e no equilíbrio biológico do
indivíduo; 
c) Os estados emocionais ligados aos sentimentos reprimidos como a culpa, o ódio, a dependência
e inveja podem ser respostas fisiológicas específicas, dependendo de cada um desses sentimentos;
d) Todas acima estão corretas.

46 - (REIS & REIS – 2015 - Prefeitura de Santana do Jacaré – MG – Psicólogo) 
São deveres do psicólogo, exceto: 
a) O psicólogo deve respeitar os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 
b) Usar seu conhecimento psicológico como instrumento de tortura, para promover castigos ou
praticar violência; 
c) O psicólogo deve zelar pela integridade da psicologia, usando-a apenas para promover o bem;
d) O sigilo é inerente à profissão do psicólogo.

47 - (COMPERVE – 2015 – UFRN - Psicólogo Clínico)
Aluna  do  curso  de  Fisioterapia  procura  o  serviço-escola,  relatando  sintomas  como  tremor,
sudorese, taquicardia, sensação iminente de morte, dentre outros sintomas. A aluna relata , ainda,
que tais sintomas a incapacitam para realizar seminários, o que a constrange, e têm provocado
baixo rendimento acadêmico. O que corresponde à descrição clínica da aluna é denominado
a) fobia social.
b) síndrome do pânico.
c) transtorno de ansiedade generalizada.
d) depressão maníaca.

48 - (COMPERVE – 2015 – UFRN - Psicólogo Clínico)
Um estudante de Fisioterapia relatou episódios de tremor e dificuldade de escrever enquanto
assistia às aulas. Nesses momentos, sua letra tornou-se cada vez pior,  e sensações de tontura,
acompanhada de dificuldade de ouvir o que o professor dizia estavam cada vez mais presentes.
Sua sensação era de estar perdendo os sentidos. Esses sintomas são recorrentes e duradouros,
persistindo  por  semanas  e  comprometendo  o  seu  cotidiano.  Diante  do  exposto,  a  hipótese
diagnóstica do caso é:
a) depressão reativa.
b) transtorno de pânico.
c) fobia social.
d) transtorno de ansiedade generalizada.

49 - (IBFC – 2015 – SSA-HMDCC - Psicologia Organizacional)
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Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.  A Psicopatologia de
Transtorno  de  Ansiedade  está  ligada  ao  medo.  O  medo  ocorre  quando  a  ameaça  é  real;  a
ansiedade quando a ameaça é _____________ e a fobia quando a ameaça é_______________.
a) Potencial; insensata
b) Potencial; real
c) Insensata; real
d) Real; Potencial

50 - (IBFC – 2015 – SSA-HMDCC - Psicologia Organizacional)
Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Pode-se afirmar que o
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) tem sido constatado em diversas situações no ambiente
de trabalho, devido aos rituais que as pessoas manifestam. Portanto, a obsessão é a persistência
patológica  de  um  _________________  enquanto  que  a  Compulsão  está  relacionada  ao
________________.
a) Comportamento ritualístico; pensamento raro
b) Pensamento ruminativo; comportamento ritualístico
c) Sentimento resistível; procedimento comum
d) Procedimento estereotipado; sentimento irresistível

51 - (IBFC – 2015 – SSA-HMDCC - Psicologia Organizacional)
A compreensão desse transtorno é de grande interesse, pois o trauma é um dos problemas graves
da  sociedade  moderna.  Várias  de  suas  consequências  nem sempre  são  atribuídas  ao  trauma,
porque as pessoas o ocultam, por vergonha ou ignorância. Há dificuldade de reiniciar a prática de
suas tarefas, devido às emoções próprias ou suscitadas de seus colegas de trabalho. O trauma está
ligado à valorização e à banalização da vida pela sociedade, a pessoa é vítima de um evento que
ela  jamais  esquecerá,  reduzindo  sua  interação  social.  A  partir  dessa  afirmativa,  assinale  a
alternativa que corresponde a este transtorno:
a) Transtorno paranóide
b) Transtorno Esquizóide
c) Transtorno de Evitação
d) Transtorno do Estresse pós- traumático

52 - (FUNCAB – 2014 – SEDS-TO - Analista em Defesa Social – Psicologia)
De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, art. 16, ao psicólogo, na realização de
estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de
tecnologias, assinale a alternativa correta
a)  Garantirá  o  anonimato das  pessoas,  grupos  ou  organizações,  quando se  tratar  de  trabalho
multiprofissional e o sigilo fizer parte da metodologia adotada.
b)  Garantirá  o  caráter  voluntário  da  participação  dos  envolvidos,  sem  necessidade  de
consentimento livre e esclarecido
c)  Garantirá  o  acesso  das  pessoas,  grupos  ou  organizações  aos  resultados  das  pesquisas  ou
estudos, desde que solicitado expressamente no início da pesquisa ou estudo
d) Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados,
com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas.

53 - (FUMARC – 2018 – COPASA – Analista de Saneamento – Psicólogo)
Embora  o  clima  organizacional  seja  algo  abstrato,  no  cotidiano  das  organizações  podemos
identificar “sinais” de que o clima vai bem ou mal. São indicadores de um clima ruim no local de
trabalho, EXCETO:
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 a)Adesão dos funcionários às greves. 
 b)Baixo índice do turn over na empresa. 
 c)Desperdício de material e danificação dos equipamentos de trabalho. 
 d)Pichações nos banheiros. 

54 - (FUMARC – 2018 – COPASA – Analista de Saneamento – Psicólogo)
O  assédio  moral  nas  organizações  não  é  algo  novo,  ele  existe  desde  o  início  das  relações
trabalhistas. Porém, nas últimas décadas, vem ganhando novas formas e características, em função
do  novo  modelo  organizacional  das  empresas  que  acaba  por  induzir  a  pressão  sobre  os
empregados diante das metas e dos objetivos estratégicos traçados pela empresa. Com relação ao
assédio moral, é CORRETO afirmar: 
a) O assédio moral é visível, é subjetivo o risco à integridade, à saúde e até mesmo à vida do
trabalhador. 
b) Está diretamente relacionado ao assédio sexual e implica pressões por favores sexuais.
c) Está diretamente relacionado à ideia de humilhação, desprezo, que tem por objetivo criar uma
situação insustentável para a vítima. 
d) A questão do assédio acontece entre os indivíduos e a empresa deverá se manter neutra e
distante da situação.

55 - (FUMARC – 2018 – COPASA – Analista de Saneamento – Psicólogo)
Apesar de os termos cultura organizacional e clima organizacional serem, em algumas situações,
utilizados  como  sinônimos,  existem  diferenças  relevantes  entre  esses  conceitos.  Qual  das
proposições abaixo faz, corretamente, a distinção entre esses dois conceitos? 
a) A cultura organizacional  reforça comportamentos de seus empregados, determinando o que
deve ser  seguido e repudiando o que deve ser  evitado. Além de um significado simbólico,  de
representações, também exerce um sentido político de controle. 
b)  Clima  e  cultura  são  tópicos  complementares.  Cultura  refere-se  aos  modos  pelos  quais  as
organizações  indicam  aos  seus  participantes  o  que  é  considerado  importante  para  a  eficácia
organizacional. Clima é um conjunto de representações imaginárias sociais. 
c) O clima organizacional é um modelo de comportamento para as pessoas da empresa: podendo
ser um modelo dos comportamentos desejados, a serem seguidos quantitativamente. 
d) Os trabalhos envolvendo a cultura organizacional destinam-se a identificar quais são os fatores
que afetam negativa ou positivamente a motivação das pessoas que integram a empresa. O clima
organizacional relaciona-se às figuras imaginárias, às alegorias.

56 - (FUMARC – 2018 – COPASA – Analista de Saneamento – Psicólogo)
O gestor de Recursos Humanos é responsável por desenvolver as estratégias de treinamento e
desenvolvimento da empresa para o ano de 2019. Portanto, fará um extenso levantamento das
necessidades de treinamento, tendo em vista os níveis de análise da organização, dos recursos
humanos e das operações e tarefas.
São meios utilizados para o levantamento de necessidades de treinamento, principalmente: 
a) Análise do absenteísmo e organizacional. 
b) Entrevista com os gestores, com os funcionários e análise de cargos. 
c) Entrevistas de desligamento e rotatividade de cargos. 
d) Observação direta das atividades e entrevistas de seleção.

57 - (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)
A saúde do trabalhador é alvo de pesquisas, estudos e intervenções. Considerando as alternativas
abaixo, é INCORRETO afirmar que



a) a intensificação dos ritmos de trabalho, com excessiva procura por eficiência e eficácia,  e o
aperfeiçoamento dos mecanismos de controle não apresentam nexos claros e inequívocos com os
quadros de LER/DORT contemporâneos.
b) o trabalho com características de pouca variabilidade nas atividades, apresentando uma rotina
caracterizada pela monotonia psíquica e fisiológica, é um fator de risco de adoecimento.
c) a capacidade decisória e a autonomia são fatores que influenciam na percepção e no limite
pessoal  de tolerância a dor, assim como no transcurso dos quadros de adoecimento, podendo
agravar ocorrências pelo adiamento de intervenções e tratamentos possíveis.
d)  as  alterações  no  ambiente  de  trabalho,  ainda  que  baseadas  em  estudos  ergonômicos
sistemáticos, podem gerar outras formas de adoecimento relacionadas à organização das tarefas
efetivamente realizadas pelos trabalhadores.

58 -  (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)
Em processos de gestão de transições e modificações institucionais, devem ser levadas em conta
certas variáveis.
Assinale a variável indicada CORRETAMENTE para esses processos. 
a) A atuação em parceria com consultores externos é bastante recomendável para as organizações,
devido ao fato de tais consultores poderem saber, de maneira fundamentada e em um tempo
pequeno, sem a necessidade de um trabalho de campo, a cultura e os procedimentos operacionais
dos trabalhadores, permitindo a aceitação espontânea da sua intervenção.
b) As mudanças organizacionais, como exigência e característica da contemporaneidade, em um
contexto de ênfase na terceirização dos serviços, devem ser feitas sem grandes preocupações com
as consequências sobre o trabalhador, visto que a geração Z já está adaptada a esse novo contexto
c) A departamentalização excessiva constitui,  além de uma forma de divisão do trabalho, com
raízes no modelo de Administração Científica, uma estratégia para a não responsabilização e para o
descompromisso frente a certas atividades e funções.
d) A existência de recursos financeiros e de infraestrutura, por si, é capaz de garantir a qualidade
dos  serviços,  com  eficiência,  que  é  o  alcance  dos  resultados,  e  eficácia,  que,  por  sua  vez,  é
compreendida como o alcance das metas.

59 - (UFMG – 2018 – UFMG – Psicólogo)
Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas nas afirmativas abaixo:
( ) O desenvolvimento da atividade de trabalho não é afetada pelas alterações físicas, cognitivas e
mentais do envelhecimento.
( ) É necessário alterar estereótipos sobre o trabalhador mais velho e sobre seu desempenho no
trabalho.
( ) A aposentadoria gera somente sensações positivas nos indivíduos.
( ) O processo de aposentadoria precisa ser compreendido a partir da importância do trabalho na
vida do homem.
( ) O acompanhamento psicológico dos profissionais em processo de aposentadoria deve levar em
conta somente a trajetória profissional e os aspectos burocráticos envolvidos nesse processo.
Assinale a alternativa em que foi apresentada a sequência CORRETA.
a) V, V, F, V, F.
b) F, F, V, F, F.
c) V, F, V, F, V.
d) F, V, F, V, F.

60 - (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
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Para que o setor de “RH” se configure adequadamente à realidade de uma organização dinâmica e
competitiva, é importante que gestores e líderes tenham clarificados os papéis e funções do “RH”
na  administração  de  estratégias,  de  infraestrutura,  da  contribuição  e  colaboração,  e  da
transformação para a mudança. Essa característica configura o que pode ser denominado pela
moderna gestão de pessoas. A respeito da moderna gestão de pessoas, analise as afirmativas a
seguir.
I. O contexto da moderna gestão de pessoas exerce impacto direto nas pessoas que constituem
uma determinada empresa, o que requer empenho, apoio e suporte dos gestores e líderes.
II. A moderna gestão de pessoas tem o setor de “RH” adequado à realidade de uma organização
dinâmica  e  competitiva  apenas  quando  gestores  e  líderes  tenham  clarificados  os  papéis  e  as
funções do “RH”.
III. A atual gestão de pessoas demanda ações e estratégias que atendam e supram as necessidades
do ambiente dinâmico e competitivo das organizações, as quais estão cada vez mais exigentes,
mutáveis e até incertas.
IV. É importante que a gestão e a liderança elucidem processos nos quais haja contribuição dos
funcionários, de maneira a incentivar a ampliação do envolvimento e da capacidade dos mesmos,
através da interlocução e provimento de recursos.
V. O contexto da atual gestão e liderança de pessoas permite o esclarecimento de todo o processo
e a modalidade de infraestrutura de uma dada organização, dado que o objetivo é a eficiência, a
redução de custos e o aumento de valor, para, assim, reengenhar os processos em serviços comuns
para a melhoria contínua.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) II, III, IV e V.

61 -  (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
No final do século XX as políticas de gestão de pessoas ficam em evidência devido às modificações
e desencadeamentos específicos para as relações entre os indivíduos e as organizações. Analise as
proposições sobre esse contexto.
I. Os conceitos  agency e  community trazem à tona complexas discussões sobre individualismo e
coletivismo, as quais nortearam novas estratégias para condutas organizacionais.
II. A perspectiva analítica das políticas de gestão de pessoas possui como uma de suas explicações
a  capacidade  de  empreender  práticas  individuais  associadas  à  flexibilidade,  autonomia  e
empregabilidade.
III.  Os  indicadores  de  mediação  sociocultural  asseguraram  que  a  aptidão  para  ações,  o
entendimento de características da personalidade, os tipos de intenções e condutas das pessoas
fossem considerados secundários no contexto organizacional.
IV.  As  propostas  de  autonomia  para  tomada  de  decisão  e  ações  em  conformidade  com  os
interesses  da  organização,  mesmo  sem  o  envolvimento  de  autoproteção  ou  autoafirmação,
passam a assegurar controles direto e indireto do ambiente organizacional.
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II.
b)  I e III.
c)  II e IV. 
d) III e IV.

62 -  (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
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A  aprendizagem  em  contexto  organizacional  pode  ser  uma  ferramenta  essencial  para  o
desenvolvimento de equipes. Esse processo tende a fornecer importância significativa à aquisição,
à  manutenção e à  transferência de informações e conhecimento,  funcionando como aparelho
estratégico  e  de  sustentabilidade  das  organizações.  Por  meio  da  aprendizagem  no  contexto
organizacional é possível:
a)  planejar,  executar  e  avaliar  ações  de  TD&E dependentes  e  independentes  das  variáveis  do
aprendiz no contexto organizacional.
b)  identificar  variáveis  individuais  e  organizacionais  capazes  de  influenciar  positiva  ou
negativamente a aprendizagem no contexto de trabalho.
c)  motivar,  assegurar  o  lócus de  controle  interno  e  externo  do  indivíduo,  e  viabilizar  o
comprometimento com a carreira, a organização e as estratégias instrucionais.
d) estruturar acontecimentos institucionais e conhecimentos estratégicos de condutas gerenciais
acerca de processos cognitivos ocasiona o desempenho competente.

63 -   (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG -  Psicólogo - Área Organizacional)
“____________________ da gestão de pessoas exige(m) e envolve(m) modernas ferramentas de
gestão  de  recursos  humanos  em  determinado(a)  ____________________.  De  forma  geral,
posteriormente a agregação de pessoas, os mecanismos envolvidos na estruturação organizacional
agrupam-se em _______________________. Sendo, pois, mecanismos de coordenação a ajuste
mútuo,  supervisão  direta  e  padronização.”  Assinale  a  alternativa  que  completa  correta  e
sequencialmente as afirmativas anteriores.
a) divisão e a coordenação / processo seletivo / processos de agregação 
b) planejamento estratégico / processo seletivo / estrutura organizacional 
c) planejamento estratégico / estrutura organizacional / divisão e coordenação
d) divisão e a coordenação / processo de agregação / planejamento estratégico

64 -  (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG -  Psicólogo - Área Organizacional)
Sobre os modelos de competências e de qualificação, que interferiram de modo significativo na
gestão de pessoas, é correto afirmar que
a) surgiram devido à demanda por modelos mais flexíveis de produção.
b) as variáveis indicadoras de competências prescindem daquelas que predizem qualificação. 
c) visam auxiliar os postos de trabalho nos processos de organização, bem como na preparação do
indivíduo para o desempenho de suas atividades.
d)  caracterizam-se pela relação direta entre  trabalho e educação formal,  ou seja,  o  diploma é
valorizado como principal indicador das competências das pessoas.

65 -  (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
As novas formas de remuneração, por serem estratégicas, tendem a ser bastante significativas no
desempenho  organizacional.  Considerando  essa  característica,  relacione  adequadamente  os
conceitos às definições e/ou caracterizações.
1. Remuneração variável.
2. Remuneração funcional.
3. Remuneração por competência.
4. Remuneração por habilidades e conhecimentos.
( ) Envolve, em curto e longo prazos, possibilidades de ações, bônus e gain-sharing.
( ) Consiste em habilidades e conhecimentos além daqueles necessários para a execução de um
trabalho específico.
(  )  Consiste  em  uma  fundamentação  baseada  no  mercado  e  em  pesquisas  de  salário  para  a
determinação do cargo.

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/consulplan-2018-camara-de-belo-horizonte-mg-psicologo-area-organizacional


( ) Envolve a capacidade de trabalhar em equipes, de resolução de problemas e de compreender a
perspectiva do cliente.
A sequência está correta em
a) 4, 1, 3, 2. 
b) 1, 4, 2, 3. 
c) 4, 1, 2, 3. 
d) 1, 3, 4, 2.

66 -   (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG -  Psicólogo - Área Organizacional)
Entre as estratégias para o desenvolvimento organizacional e individual, salienta-se o  coaching.
Analise as afirmativas a respeito dessa estratégia.
I. O coaching possui como objetivo central a escuta, pois é a partir dela que será possível orientar e
ajudar no esclarecimento de situações relativas a pessoas e coisas.
II. O coaching bem conduzido depende de feedback adequado, com críticas honestas, sinceras,
convincentes  e  úteis  no  que  se  refere  ao  comportamento  das  pessoas,  com  avaliação  e
aprendizado eficaz.
III. A combinação de ferramentas como conhecimento em relações humanas, técnica e finanças às
questões práticas de um negócio, propiciando o aprendizado da equipe,  consiste em uma das
principais características do coaching.
IV. A relação evidenciada pelo coaching entre duas pessoas pode, ou não, desencadear em atenção
especial ao desenvolvimento de uma delas, visto que alguém com maior experiência incentivará o
crescimento de uma pessoa mais jovem.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas.
d) I, II e III, apenas.

67 - (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
O  comportamento  interpessoal  consiste  em  um  elemento  fundamental  no  contexto
organizacional, mas está fadado aos conflitos, brigas, competição e disputas constantes, levando
ao rompimento das relações. No que se refere aos conflitos no contexto organizacional, assinale a
afirmativa correta.
a) Em nível intergrupal há conflito quando um grupo busca fortalecer o outro, adquire poder e
melhora a própria imagem, ou em função de recursos limitados.
b) Em nível intergrupal há conflito quando um grupo visa enfraquecer o outro, diminui as relações
de poder e a imagem é depreciada, ou em razão do aumento dos recursos.
c) Quando um conflito intergrupal surge, emerge também uma força motivadora que encoraja os
grupos a resolvê-lo de maneira a mover o relacionamento a um novo patamar de equilíbrio.
d) Quando um conflito intergrupal emerge, a força motivadora que encorajava o grupo desaparece
e, com isso, aumentam as necessidades de resolver os problemas e retomar o equilíbrio.

68 - (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
Nos processos  de avaliação de desempenho há o momento para comunicação dos achados e
elementos fundamentais ao funcionário. As pesquisas realizadas sobre o tema na última década
evidenciaram aqueles processos considerados mais eficazes, os quais abrangem as entrevistas de
desempenho. Essas entrevistas possuem uma maior probabilidade de sucesso quando o avaliador
a) é isento das peculiaridades dos cargos e salários.
b) busca e utiliza inputs e reações de observadores e de funcionários.
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c) amplia significativamente a quantidade de críticas aos itens principais, desde que sem foco em
esforços de melhoria.
d) permite a participação na discussão, desde que não haja estabelecimento prévio de padrões de
desempenho mensuráveis.

69 -  (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
No contexto do trabalho o Equal Employment Opportunity Commission –  EEOC (Comissão para a
Promoção de Iguais Oportunidades de Trabalho) é um órgão do governo dos Estados Unidos que
existe  desde  a  década  de  1980  e  emprega  diretrizes  para  inibir  discriminação  baseada  em
sexo/gênero e promover a igualdade de oportunidades. No Brasil, não há formalmente um órgão
ou entidade semelhante, mas há legislação para inibir ou coibir situações, por exemplo, de assédio,
as quais trazem consequências tanto físicas quanto psicológicas para quem o sofreu. A respeito do
assédio sexual no trabalho é correto afirmar que se trata de
a)  qualquer  tipo  de  conduta  física  empregada  por  parte  de  um  líder  ou  gestor  no  contexto
organizacional visando favorecimento sexual mediante contratação ou promoção de carreira. 
b) qualquer tipo de conduta verbal  e/ou física que constranja e crie um ambiente de trabalho
intimidativo,  sem  a  obrigatoriedade  de  haver  desnível  de  poder,  com  intuito  de  obter
favorecimento sexual.
c) o conjunto de condutas verbais e físicas em uma organização qualquer, que constranjam e criem
um ambiente de trabalho intimidativo,  visando favorecimento sexual  mediante contratação ou
promoção de carreira.
d) o conjunto de condutas físicas empregadas com intuito de obter favorecimento sexual em troca
das decisões sobre contratação ou promoção em uma organização qualquer, sendo desagradável e
depreciativo às vítimas.

70 - (COMPERVE – 2017 – UFRN – Psicólogo Organizacional)
A concepção psicológica de bem-estar pode ser apresentada em duas dimensões: 1) a que engloba
aspectos cognitivos (bem-estar psicológico) e refere-se a conceitos de autoaceitação, autonomia,
propósito de vida, domínio do ambiente, crescimento pessoal e relações positivas com os outros; e
2) a que engloba aspectos afetivos (bem-estar subjetivo) tais como otimismo, satisfação com a vida
e  felicidade.  Considerando  o  consenso  entre  estudiosos  da  atualidade  a  respeito  do  tema,  a
abordagem adequada para fins de compreensão do bem-estar no trabalho seria a 
a) Unidimensional que está baseada nos aspectos afetivos. 
b) Unidimensional que está baseada nos aspectos cognitivos. 
c) Multidimensional que integra aspectos cognitivos e afetivos. 
d) Multidimensional que integra aspectos indefinidos.

71 - (COMPERVE – 2018 – SESAP-RN – Psicólogo)
Na DSM-V, o processo que consiste em determinar se um problema em particular afeta o indivíduo
e se preenche todos os critérios para um transtorno psicológico é denominado 
a) psicoterapia.
b) avaliação clínica.
c) diagnóstico. 
d) apoio.

72 - (CONSULPLAN – 2018 - Câmara de Belo Horizonte – MG - Psicólogo - Área Organizacional)
De  acordo  com  o  DSM-5,  a  esquizofrenia  e  os  outros  transtornos  psicóticos  dessa  classe
diagnóstica compartilham a manifestação em comum de psicose. O pensamento psicótico é um
sintoma, não um diagnóstico em si, e pode ser um sintoma de apresentação de outros transtornos
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mentais  que  não  pertencem  a  essa  classe.  Sobre  os  sintomas  do  critério  A  para  realizar  o
diagnóstico de esquizofrenia no paciente, assinale a afirmativa correta.
a)  Despersonalização,  alucinações,  discurso  desorganizado,  irritabilidade  e  ataques  de  pânico,
sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).
b)  Delírios,  alucinações,  discurso desorganizado,  comportamento grosseiramente desorganizado
ou catatônico, sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).
c) Devaneios, delírios, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou
catatônico, sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).
d)  Desrealização,  alucinações,  perda  de  interesse  e  prazer,  comportamento  grosseiramente
desorganizado ou catatônico, sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).

73 - (CONSULPLAN – 2017 – TRF - 2ª REGIÃO – Analista Judiciário – Psicologia)
O processo de avaliação clínica e diagnóstico é essencial para o estudo da psicopatologia e, em
última análise, para o tratamento dos transtornos psicológicos. A partir desse conceito, analise as
afirmativas a seguir.
I.  A  avaliação  clínica  refere-se  à  avaliação  e  à  medição  sistemáticas  dos  fatores  psicológicos,
biológicos e sociais em um indivíduo que apresenta um possível transtorno psicológico.
II. O diagnóstico é o processo a partir do qual se determina se um problema em particular que
esteja afetando o indivíduo satisfaz todos os critérios de um transtorno psicológico, como definido
no DSM.
III. A avaliação clínica busca utilizar o raciocínio científico para interpretar o comportamento.
IV.  A  avaliação  clínica  permite  descrever  exemplos  de  aplicações  práticas  e  relevantes  dos
princípios psicológicos na vida diária.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas.

74 - (CONSULPLAN – 2014 – MAPA – Psicólogo)
Segundo as  classificações oficiais CID-10 e DSM-IV, os  transtornos da personalidade podem  ser 
agrupados em  três  grandes  subgrupos.  Considerando  a  teoria  da  personalidade,  relacione  
adequadamente  os  transtornos  de  personalidade aos respectivos agrupamentos. 
(Alguns números poderão ser utilizados mais de uma vez.)
1. Agrupamento A: esquisitice/desconfiança.     
2. Agrupamento B: impulsividade/manipulação.     
3. Agrupamento C: ansiedade/controle. 
(     ) Borderline.   
(     ) Paranoide.  
(     ) Histriônica.  
(     ) Sociopática.   
(     ) Dependente.   
(     ) Esquizotípica. 
A sequência está correta em 
a) 2, 1, 2, 2, 3, 1.    
b) 1, 3, 2, 3, 2, 1.  
c) 3, 2, 1, 1, 3, 2.  
d) 1, 2, 1, 3, 1, 3.
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75 - (ACAFE – 2010 – PC-SC – Psicólogo)
Sobre os critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM IV TR (2002) relativos aos Transtornos 
Induzidos pelo Álcool, correlacione as colunas a seguir. 
( 1) Intoxicação com Álcool 
( 2) Abstinência de Álcool 
( 3) Abuso de Álcool 
( 4) Transtorno Psicótico induzido por Álcool 
( 5) Dependência de Álcool 

( ) Insônia. 
( ) Alucinações ou delírios proeminentes. 
( ) Desejos persistentes ou esforços mal sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso do 
álcool. 
( ) Uso recorrente do álcool em situações nas quais isto representa perigo para a integridade física. 
( ) Incoordenação. 
A sequência correta, de cima para baixo, é:
a) 2 - 4 - 5 - 3 - 1
b) 4 - 5 - 2 - 1 - 3
c) 3 - 1 - 4 - 2 - 5
d) 1 - 3 - 5 - 4 – 2

76 -  (MS CONCURSOS – 2017 – Prefeitura de Piraúba – MG - Psicólogo Clínico)
É  considerado  o  verdadeiro  pai  da  psicologia.  Chegou  a  estudar  as  diferenças  entre  a  razão,
percepção e sensação. Estamos nos referindo a:
a) René Descartes
b) Aristóteles
c) Platão
d) Sócrates

77 - (IBFC – 2016 – SES-PR – Psicólogo)
Desde a consolidação da psicologia como ciência, diversos autores propuseram conceitos próprios,
criando diferentes escolas e tendências teóricas. Assinale a alternativa que associa corretamente o
autor com suas propostas teóricas no campo da psicologia.
a) Jacob Levi Moreno - Adaptou a abordagem de campo da física a um conceito chamado Teoria de
Campo, e aplicou tal teoria no trabalho com grupos. A dinâmica de grupo refere-se à interação
entre seus membros, que dependem uns dos outros. O grupo pode exercer pressão sobre uma
pessoa para que ela mude seu comportamento, mas esta também influencia o grupo quando a
ameaça ocorre.
b) Melanie Klein - Postulou a Teoria dos Papéis e realizou atendimentos em grupo através do que
considerou a ciência que explora a “verdade” mediante a ação, utilizando métodos dramáticos.
c) Kurt Lewin - Desenvolveu uma teoria de relações internas de objeto intimamente ligada aos
impulsos. Trabalhou amplamente no atendimento psicanalítico com crianças estudando o papel
das fantasias intrapsíquicas inconscientes. Postulou que o ego passa por um processo de clivagem
para lidar com o medo e a aniquilação. 
d) Carl Rogers - Seus estudos foram relacionados à Teoria Centrada na Pessoa, na qual os principais
conceitos são a auto-realização e a autodireção. De acordo com esta teoria, as pessoas nascem
com  a  capacidade  de  se  direcionarem  de  forma  mais  saudável  até  um  nível  de  completude
chamado auto-realização.
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78 - (Gestão Concurso – 2016 - Consurge – MG – Psicólogo)
Há uma afirmativa no senso comum que diz: “de psicólogo e louco, todo mundo tem um pouco”;
como,  por  exemplo,  quando  se  ouve  o  problema de  um amigo,  ajudando  a  solucioná-lo.  No
entanto, o senso comum não é ciência. Para ser uma ciência, torna-se necessário fundamentá-lo
em bases científicas.
Nesse contexto, é CORRETO afirmar:
a) A Psicologia é um ramo das ciências naturais que utiliza métodos científicos para o estudo do ser
humano em toda a sua amplitude de mente e de corpo. 
b) A Psicologia utiliza-se de técnicas como o tarô, a astrologia, a quiromancia, entre outras práticas
associadas ao saber psicológico para resolução dos problemas humanos.
c) A Psicologia é uma área das Ciências Humanas que estuda o comportamento e a psiquê humana
e  vem  se  desenvolvendo  na  história  desde  1875,  quando  Wilhelm  Wundt  criou  o  primeiro
Laboratório de Experimentos em Psicofisiologia.
d)  A  psicologia  é  uma  área  das  Ciências  Sociais  que  parte  de  observações  empíricas  do
comportamento humano no cotidiano com foco em condutas anormais como: fobias, alucinações,
agressividade, descontrole emocional, entre outros aspectos.

79 - (FUNCAB – 2014 – SEDS-TO - Analista em Defesa Social – Psicologia)
O  grupo  focal  é  bastante  conhecido  como  instrumento  de  pesquisa,  mas  também  pode  ser
utilizado no diagnóstico situacional, pois é um tipo de dinâmica:
a) que focaliza discussões sobre um determinado tema, a partir de um conjunto de perguntas ou a
partir de uma pergunta-chave proposta pelo facilitador.
b) corporal que utiliza linguagem não verbal, permitindo que conteúdos que seriam censurados
sejam expressados espontaneamente
c) que trabalha com o princípio da associação livre, o que permite o acesso a lembranças e insights
que contribuem para a compreensão dos fenômenos sociais
d) coordenada pelos próprios participantes que elegem um tema que será o foco da discussão
junto à equipe técnica

80 – Adaptada de (FGV – 2017 – MPE-BA - Analista Técnico – Psicologia)
São consideradas necessidades na pirâmide de Maslow: 
a) motivação, fisiologia, crenças, amor/relacionamento, realização social;
b) fisiologia, segurança, amor/relacionamento, estima, realização pessoal; 
c) motivação, segurança, crenças, estima, realização social;
d) fisiologia, motivação, desafios, realização pessoal, educação;
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