
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO 

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO – STQE 

SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

PSICÓLOGO  
 

 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, abrangendo 10 (dez) de questões de Conhecimentos da 

Língua Portuguesa e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1 para as questões de 01 a 08 

 

Os 20 maiores empreendedores do Brasil 

Os homens que construíram o capitalismo brasileiro neste século 

 

Quem são os maiores empreendedores brasileiros deste século? A EXAME fez essas perguntas a dezenas de 

representantes do mundo corporativo ao longo das últimas semanas. Foram ouvidos presidentes de empresas, 

consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos. Toda a redação também se envolveu nas 

discussões sobre a lista. Ao final, sobraram 20 nomes. 

O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança 

e inovação.O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 

100 anos. Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais. 

O Brasil de empreendedores, como Jorge Paulo Lemann, Jorge Gerdau e Abílio Diniz, é outro. É o país que, 

cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo globalizado. Três banqueiros aparecem na lista: 

Amador Aguiar, do Bradesco; Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles, do Unibanco. Há também três 

representantes da mídia: Assis Chateaubriand, o polêmico criador dos Diários Associados e pioneiro da televisão no 

país; Victor Civita, o fundador da Editora Abril, que edita a EXAME e Roberto Marinho, das Organizações Globo. 

Sebastião Camargo, da Camargo Corrêa, e Norberto Odebrecht, da Odebrecht, aparecem como os grandes 

empreiteiros brasileiros. 
Disponível em: www.exameabril.com.br. Adaptado. 

 

01. Utilizando-se do trecho: "É o país que, cada vez mais, tenta se movimentar de acordo com a lógica do mundo 

globalizado", o autor demonstra ao leitor que 
 
A) esse país tem desejos de evoluir, se bem que, na esfera cultural, limite certas produções intelectuais. 

B) países nem sempre se interessam pelo progresso do seu povo, da sua região. 

C) valorizando a globalização, o Brasil busca sempre avançar respaldando-se nela. 

D) o país que age com lógica sempre promove significativos avanços. 

E) esse país, na contramão da lógica da globalização, progride assustadoramente. 

 

02. Observe o trecho a seguir: 
 

"O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." 
 
Interpretando-o, tem-se como CORRETO que 
 
A) a seleção dos maiores empreendedores não se deteve apenas em histórias pessoais e particularizadas. 

B) a perseverança foi item exclusivo para selecionar os maiores empreendedores. 

C) o descompromisso e a inabilidade foram critérios adotados nessa seleção. 

D) a criatividade não se afigurou como critério seletivo para os empreendedores. 

E) para selecionar os maiores empreendedores, saúde, idade e disposição para o trabalho foram considerados os critérios mais 

rigorosos. 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, existe uma mensagem que NÃO está declarada no Texto 1. Assinale-a. 
 
A) O Brasil busca sempre acompanhar o ritmo exigido pela globalização. 

B) Representantes da esfera educacional foram excluídos da seleção dos maiores empreendedores. 

C) Os funcionários da redação da Exame participaram do processo de seleção. 

D) O processo seletivo reflete as significativas mudanças vividas pelo Brasil nos últimos 100 anos. 

E) Do país de Matarazzo, atualmente quase nada resta. 
 
04. Observando-se o trecho abaixo: 
 

"Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo, o personagem que abre a série dos 20 

empreendedores nacionais." 
 
Sobre a vírgula nele existente, é CORRETO afirmar que ela isola 
 
A) termos invocativos. 

B) elementos que possuem a mesma função sintática. 

C) orações coordenadas assindéticas. 

D) o termo que explica o seu antecedente. 

E) a oração subordinada da principal. 
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05. Sobre CONCORDÂNCIA, analise os itens abaixo: 
 

I.    "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas, construídas com base em trabalho, perseverança e 

inovação." - se ao termo "histórias" fosse acrescido "relatos", estaria correto o trecho: O resultado vai muito além 

de histórias e relatos pessoais e isolados, construídos com base... 

II.  "Foram ouvidos presidentes de empresas, consultores, economistas..." - se os termos sublinhados fossem 

substituídos por "empregadas domésticas", "trabalhadores rurais" e "patrões", obedecendo a essa ordem, o termo 

"ouvidos" poderia manter a mesma grafia ou concordar com o mais próximo, "empregadas domésticas". 

III.  "O que se tem é o retrato das extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou." - se ao termo "mudanças" 

fosse acrescentado "progressos", estaria correto o trecho: O que se tem é o retrato dos extraordinários mudanças e 

progressos pelas quais o Brasil passou.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) II. E) I, II e III. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa CORRETA para o  acento do termo sublinhado. 
 
A) "...consultores, economistas, professores universitários, headhunters, sociólogos." - acentua-se por ser paroxítono terminado 

em hiato. 

B) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." - acentua-se o "i" átono do hiato. 

C) "Há também três representantes da mídia..."- acentua-se por ser oxítono terminada em EM. 

D) "...pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos.” - acentua-se por ser paroxítono terminado em S.  

E) “...Olavo Setubal, do Itaú e Walther Moreira Salles..." - acentua-se o "u" átono do hiato. 

 

07. Em todas as alternativas abaixo, o verbo exprime uma ação já realizada, EXCETO em uma. Assinale-a. 
 
A) "Toda a redação também se envolveu nas discussões sobre a lista." 

B) "O resultado vai muito além de histórias pessoais e isoladas..." 

C) "Nada - ou quase nada - sobrou do país de Francesco Matarazzo..." 

D) "extraordinárias mudanças pelas quais o Brasil passou no decorrer dos últimos 100 anos." 

E) "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..."  

 

08. Sobre REGÊNCIA VERBAL, observe os verbos sublinhados dos itens abaixo: 
 

I.   "A EXAME fez essas perguntas a dezenas de representantes do mundo corporativo..." - o verbo exige um 

complemento regido de preposição e o outro sem ser regido de preposição. 

II.  "Ao final, sobraram 20 nomes."- o verbo exige complemento não regido de preposição. 

III.  "...o personagem que abre a série dos 20 empreendedores nacionais." - o verbo exige dois complementos: um 

regido de preposição e o outro não. 

IV.  "Três banqueiros aparecem na lista..." - o verbo não exige complemento. 

V. "Há também três representantes da mídia..." - o verbo exige complemento não regido de preposição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, IV e V. B) I e II.  C) III e V. D) II e V. E) I, II e IV. 

 

TEXTO 2 para a questão 09 

 
 

09. Sobre SINAIS DE PONTUAÇÃO, observe a charge acima e assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A exclamação após o termo "feia" indica um questionamento ao leitor. 

B) A vírgula após o termo "Europa" é facultativa. 

C) A vírgula existente após o termo "cá" poderia ser substituída por um ponto. 
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D) A exclamação após o termo "empregos" poderia ser permutada por uma interrogação. 

E) A vírgula após o termo "rapaz" isola o vocativo. 

 

10. Observe o poema de Millôr Fernandes abaixo citado: 
 

Poeminha sobre o Trabalho 

 

Chego sempre à hora certa, 

contam comigo, não falho, 

pois adoro o meu emprego: 

o que detesto é o trabalho. 
 

Disponível em: www.citador.pt/poemas. 

 

Percebe-se que todos os verbos desse poema estão conjugados no tempo presente. Caso se desejasse demonstrar ao 

leitor que as ações, apesar de se repetirem, já haviam acontecido, está CORRETO o que se indica na alternativa  

 

A) Chegarei sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adoraria o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

B) Chegava sempre à hora certa; contariam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

C) Cheguei sempre à hora certa; contaram comigo, não falhei, pois adorei o meu emprego; o que detesto é o trabalho. 

D) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falhava, pois adorava o meu emprego; o que detestava era o trabalho. 

E) Chegava sempre à hora certa; contavam comigo, não falharia, pois adoro o meu emprego; o que detestei foi o trabalho. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

11. Sobre a transferência, é INCORRETO afirmar que 

 

A) demonstra o deslocamento, para o analista, de imagos inconscientes, como a paterna. 

B) sua ocorrência mostra o analista como uma formação do inconsciente do analisante. 

C) é um fenômeno restrito ao processo analítico, e, assim, necessariamente veiculado ao analista. 

D) indica a ativação dos processos inconscientes, o que favorece a interpretação do analista. 

E) expressa uma resistência, pois inibe o fluxo das associações relacionadas ao desejo recalcado. 

 

12. Freud, ao relatar o conhecido caso do Homem dos Lobos, informa que definiu, previamente, o término da análise 

junto ao analisante, no caso, Sergei Pankejeff, para acelerar seu fluxo associativo e vencer suas resistências. Tal 

procedimento, que o próprio Freud critica e abandona, foi adotado pelos teóricos de um determinado tipo de prática 

psicoterápica, a qual é denominada de 

 

A) Psicoterapia de base analítica. 

B) Sugestão.  D) Orientação ou Apoio Psicológico. 

C) Aconselhamento Psicológico. E) Psicoterapia breve. 

 

13. Assinale a alternativa cuja relação entre o sintoma ou sinal e a função psíquica está INCORRETA. 

 

A) Alucinação – Linguagem 

B) Humor – Mania  D) Delírio – Pensamento 

C) Estereotipia – Motricidade E) Confabulação – Memória 

 

14. Considere o seguinte conjunto de sinais ou sintomas:  
 

I. Delírios 

II. Alucinações 

III. Discurso desorganizado 

IV. Comportamento desorganizado ou catatônico 

V. Embotamento afetivo 
 
Assinale a alternativa que identifica, CORRETA e COMPLETAMENTE, aqueles veiculados à esquizofrenia. 

 

A) I, III e IV, apenas.  

B) II, III e IV, apenas. D) I, II e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. E) I, II, III, IV e V. 
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15. Segundo Rogers sobre o conceito de Self, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Orienta as reações do organismo ao ambiente. 

B) Medeia a relação do indivíduo com o ambiente. 

C) Confere unidade à personalidade, daí sua imutabilidade. 

D) Identifica as experiências ou ocorrências ameaçadoras. 

E) Introjeta e organiza a percepção dos valores. 

 

16. Freud, em sua teoria sobre a organização e o funcionamento do aparelho psíquico, refere uma instância que tem as 

seguintes características: i – É inconsciente, pré-consciente e consciente; ii – Opera, inconscientemente, a ação defensiva 

diante do conflito, iii – É constituído por um processo de diferenciação de outra instância; e iv – Articula o uso de funções 

psíquicas, como a linguagem e a motricidade.  

 Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, essa instância psíquica. 

 

A) Id B) Superego C) Ideal de eu D) Ego E) Eu ideal 

 

17. Sobre o Rorschach, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Compreende um total de 10 pranchas, sendo 5 em branco e preto, duas também com a cor vermelha e 3 policromadas. 

B) As respostas dadas a todas as pranchas são exploradas mediante um inquérito sistemático dos aspectos levantados. 

C) As respostas são avaliadas em função de três elementos distintos: tipo de apreensão, determinante e conteúdo. 

D) A interpretação das respostas focaliza as motivações conscientes e inconscientes dos personagens que orientam a 

estruturação dos relatos. 

E) É aplicável a crianças, adolescente e adulto, permitindo a avaliação da estrutura da personalidade e de alguns aspectos 

cognitivos, como, a inteligência. 

 

18. Piaget, ao descrever o desenvolvimento do pensamento, identifica o estágio no qual a existência dos objetos 

desvincula-se de sua percepção imediata para ser representado mentalmente, e, assim, poderem ser simbolicamente 

operados. Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, esse estágio. 

 

A) Sensomotor 

B) Pré-operacional  D) Operações formais 

C) Operações concretas E) Pensamento hipotético-dedutivo 

 

19. Considere a seguinte situação:  

 Perguntou-se a uma criança, que estava brincando na praia, quais os seres que vivem ali. Ela respondeu: os peixes, as 

plantinhas, o caranguejo, as garrafas de refrigerante, as conchas, a estrelinha e os saquinhos de picolé.  

 Assinale a alternativa que identifica, corretamente, esse tipo de organização e a operação conceitual da criança. 

 

A) Animismo B) Realismo nominal C) Inclusão de classe D) Sincretismo E) Conservação 

 

20. Na adolescência, observamos situações como: Eu quero comprar aquele vestido. A festa de formatura está próxima. Só 

faltam 5 meses. Esse tipo de funcionamento psíquico, que, segundo Knobel e Aberastury, é característico desse 

estágio do desenvolvimento, é definido como 

 

A) Luto. 

B) Tendência grupal.  D) Labilidade emocional. 

C) Deslocamento temporal. E) Ressonância afetiva. 

 

21. Em relação à entrevista clínica psicológica, analise as seguintes afirmações: 
 

I. Pressupõe, dependendo da perspectiva teórica adotada, uma relação assimétrica entre o terapeuta e o cliente (ou 

paciente). 

II. Estrutura-se, enquanto evento comunicativo, pela linguagem verbal e não verbal. 

III. Na anamnese, focalizam-se os aspectos dinâmicos - conscientes e inconscientes - da história de vida do cliente (ou 

paciente). 

IV. Independe dos fatores que determinam o enquadre terapêutico, como a duração da sessão. 
 
Assinale a alternativa que identifica o(s) item(ns) INCORRETO(S). 

 

A) I e III B) I e IV C) II D) III E) II e IV 

 

22. Assinale a alternativa que tipifica CORRETAMENTE a entrevista de anamnese. 

 

A) Aberta B) Fechada C) Estruturada D) Semiestruturada E) Espontânea 
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23. Sobre o Código de Ética do Psicólogo, considere as seguintes afirmações: 
 

I. Para o exercício independente e neutro do seu ofício, o psicólogo desconsiderará as relações de poder nos 

contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades. 

II. O Psicólogo deverá assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado 

pessoal, teórica e tecnicamente e seja devidamente remunerado. 

III. Caberá ao Psicólogo, quando subjetiva e conscienciosamente achar pertinente, informar as instâncias competentes 

sobre o exercício ilegal ou irregular da profissão e as transgressões aos princípios e às diretrizes do Código de 

Ética ou da legislação profissional. 

 

Assinale a alternativa que identifica o(s) item(ns) INCORRETO(S). 

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e II, apenas.  E) II e III, apenas. 

 

24. Analise a seguinte afirmação: O processo de organização do trabalho interdisciplinar, em contraposição ao disciplinar, 

nos diversos ambientes de trabalho, se caracteriza por uma atitude _______________ do conhecimento.  

 Assinale a alternativa cujo termo preenche, CORRETAMENTE, a lacuna. 

 

A) integradora B) estimuladora C) analítica D) contemplativa E) reflexiva 

 

25. Considerando a relação entre o tipo de substância psicoativa e seu efeito, em situações de intoxicação, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Ansiolíticos – Alucinações 

B) Cannabis (maconha) – Taquicardia  D) Alucinógenos – Despersonalização 

C) Cocaína – Náuseas ou vômitos E) Inalantes – Marcha instável 

 

26. Considerando os sintomas típicos da abstinência de cocaína, para seu diagnóstico, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Taquicardia 

B) Sudorese  D) Hipertensão arterial 

C) Insônia ou hipersonia E) Comportamento esteriotipado 

 

27. Considerando os sintomas típicos da abstinência ao álcool, para seu diagnóstico, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Marcha instável e fala arrastada 

B) Alucinações visuais transitórias e insônia 

C) Delírios e coma 

D) Tremor intenso e nistagmo 

E) Incoordenação e comportamento sexual socialmente inadequado 

 

28. Suponha que você seja um redutor de danos e vá convencer um usuário de drogas injetáveis a receber e utilizar um 

Kit de prevenção (seringa, preservativo etc.). Assim, dentre as intervenções abaixo, estaria INCORRETA a 

alternativa 

 

A) Esclarecimento sobre a aplicação cuidadosa e lenta da droga para evitar overdose. 

B) Informação e esclarecimento sobre o uso correto do Kit, observando-se as noções de assepsia. 

C) Orientação sobre a mudança da via de administração da droga para uma via mais segura. 

D) Esclarecimento sobre a possível substituição da droga por outra de efeito menos nocivo. 

E) Orientação e esclarecimentos educativos para a eliminação do padrão de uso. 

 

29. Considerando a dependência de álcool e a política de redução de danos, no caso de um profissional que opere 

máquinas técnicas, como o controlador de voo, seria CORRETO afirmar que são 

 

A) compatíveis, sendo necessária uma maior atenção sobre o usuário em situação de abstinência. 

B) incompatíveis ou compatíveis, dependendo do perfil psicológico do usuário. 

C) compatíveis, desde que não se promova a abstinência do usuário, ou, se ocorrer, seja eventual. 

D) incompatíveis, pois é necessária a plena abstinência do usuário (tolerância zero). 

E) incompatíveis, pois a redução de danos não se aplica a usuários com dependência de álcool. 
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30. No que se refere à Portaria GM N
o 

399/2006, assinale a alternativa que identifica uma prioridade 

INCORRETAMENTE atribuída ao Pacto pela Saúde. 

 

A) Saúde do idoso 

B) Fortalecimento da rede de alta complexidade 

C) Controle do câncer de colo de útero e de mama 

D) Redução da mortalidade infantil e materna 

E) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias 

 

31. Considere o seguinte objetivo: Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a 

responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação saudável e combate ao tabagismo (Portaria 

GM N
o 
399/2006).  

 Assinale a alternativa que identifica a perspectiva de abordagem da saúde pública norteadora desse objetivo. 

 

A) Prevenção 

B) Qualidade de vida  D) Promoção da Saúde 

C) Atenção Básica E) Redução de Danos 

 

32. Sobre as medidas de proteção à criança e ao adolescente, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Colocação em família substituta. 

B) Inclusão em programa de trabalho assegurando vínculo empregatício. 

C) Requisição, por autoridade competente, de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. 

D) Acolhimento institucional. 

E) Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. 

 

33. Sobre as obrigações das entidades que desenvolvem programas de internação, é INCORRETO afirmar que devam 
 
A) diligenciar para reestabelecer e preservar os vínculos familiares. 

B) definir uma formação e prática religiosa espiritualmente acolhedora. 

C) providenciar documentação necessária ao exercício da cidadania. 

D) proceder ao estudo social e pessoal de cada caso. 

E) oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária do adolescente. 

 

34. Segundo o Estatuto do Idoso, é INCORRETO afirmar que o Estado e a Sociedade devam assegurar ao idoso o 

direito à liberdade de(a) 

 

A) participação, na forma da lei, da vida política. 

B) prática de esportes e de diversões. 

C) opinião e expressão bem como de crença e culto religioso. 

D) participação na vida familiar e comunitária. 

E) ir, vir e estar nos logradouros públicos, sem restrições legais. 

 

35. Admita que um trabalhador faça o seguinte comentário: Acho que faço meu trabalho bem feito, pelo menos não escuto 

reclamações, e até escuto elogios. Mas não sei qual sua real importância. Sei, apenas, que me permite ganhar o salário 

com o qual vou vivendo, pagando minhas contas. Também sei que produzo sapatos que calçam pessoas por necessidade ou 

vaidade, mas qual a importância deles para o bairro, a cidade, a região, o pais, o mundo? Ou não tem?  

 Assinale a alternativa cujo aspecto explica a ausência de sentido do trabalho para esse trabalhador. 

 

A) Impossibilidade de crescimento ou desenvolvimento dos potenciais pessoais. 

B) Desvalorização ou ausência de reconhecimento pelo outro. 

C) Alienação face ao contexto social e histórico. 

D) Incoerência entre o trabalho e os valores pessoais. 

E) Remuneração aquém das condições de sobrevivência. 

 

36. Considere as seguintes definições (Amiralian, 2000): 
 

I. Perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. 

II. Restrição da habilidade para desempenhar uma atividade considerada normal para o ser humano. 

III. Prejuízo, por uma perda ou restrição, que limita ou impede o indivíduo no desempenho de papéis, de acordo com a 

idade, o sexo, os fatores sociais e culturais. 
 
Assinale a alternativa que relaciona, CORRETAMENTE, as definições com a denominação conceitual. 
 
A) I – Deficiência II – Incapacidade III – Desvantagem 

B) I – Transtorno II – Incapacidade III – Distúrbio  D) I – Distúrbio II – Transtorno III – Deficiência 

C) I – Deficiência II – Transtorno III – Distúrbio E) I – Incapacidade II – Deficiência III – Desvantagem 
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37. Analise a seguinte descrição sobre a exclusão social da pessoa com deficiência: Vem também do medo e o repúdio do 

diferente, do que não é conhecido, que emerge em crenças estereotipadas sobre a necessidade da inferioridade, 

desigualdade e exclusão. A(O) _____________ recorre a comportamentos que afastam e segregam esse “outro”, porque 

ele põe em perigo sua estabilidade psíquica. Assim, a(o) _____________ cumpre também uma função social: construir o 

diferente como culpado pelos males e inseguranças daqueles que são iguais (Adaptado de Silva, 2006).  

 

Assinale a alternativa cujo termo identifica, CORRETAMENTE, o conceito que preenche a lacuna fundamentando a 

argumentação. 

 

A) altruísmo B) rotulação C) preconceito D) conflito E) dissonância 

 

38. Assinale a alternativa que identifica um sintoma típico da Síndrome de Burnout. 

 

A) Desrealização 

B) Despersonalização 

C) Labilidade emocional 

D) Bradilalia 

E) Puerilismo 

 

39. Segundo a teoria de Maslow, o processo motivacional, no âmbito do trabalho, deve atender a um conjunto de 

motivos que se organizam hierarquicamente. Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o motivo 

localizado no ápice dessa hierarquia, e que, também, deve ser satisfeito pelo desempenho da atividade profissional. 

 

A) Poder 

B) Segurança 

C) Estima 

D) Autonomia 

E) Autorrealização 

 

40. Na teoria Behaviorista da aprendizagem, temos a seguinte conceituação: O estímulo que, subsequente à emissão da 

resposta, aumenta a probabilidade de sua ocorrência ou de alguma que lhe seja similar.  

 

Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o conceito descrito. 

 

A) Reforço 

B) Modelagem 

C) Extinção 

D) Mediação 

E) Discriminação 

 


