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FLORES (PE) :: NÍVEL SUPERIOR
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

Proibido folhear o
Caderno de Questões

antes da autorização do
fiscal.

ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo de cada
página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
este Caderno de Questões Objetivas, contendo 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.
um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ouc.
equivalente;
anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;d.
fazer consulta em material de apoio ou afins.e.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.
Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local7.
indicado no Cartão de Respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma8.
opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora9.
dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido10.
e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 22

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Para  realizar  o  atendimento  não  eventual  de  criança,
adolescente  ou  interdito,  o  psicólogo  deverá  obter
autorização de ao menos um de seus responsáveis.  No
caso  de  não  se  apresentar  um  responsável  legal,  o
atendimento  deverá  ser  efetuado  e  comunicado  às
autoridades competentes e o psicólogo responsabilizar-se-
á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para
garantir a proteção integral do atendido.

II.  Na  perspectiva  da  Gestalt-terapia,  um  diagnóstico
baseado nos rótulos nosológicos oriundos da psiquiatria
clássica, sem uma compreensão psicodinâmica, de nada
serve ao propósito do diagnóstico gestáltico, uma vez que
facilita e viabiliza uma melhor percepção do processo e do
indivíduo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 2  Analise as afirmativas a seguir:
I. O psicólogo que atua em uma instituição pública não pode
omitir  a  verdade  ou  falseá-la,  ainda  que  contrária  aos
interesses  da  própria  pessoa  interessada  ou  da
Administração  Pública.

II.  Não  é  dever  do  psicólogo  exercer  suas  atribuições
procurando  pr ior i tar iamente  resolver  s i tuações
procrastinatórias.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 3  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  perspectiva  da  Gestalt-terapia,  caracteriza-se  uma
intimidação  sistemática  (bullying)  quando  há  apenas  a
violência  psicológica  dissociada  da  violência  física  contra
uma criança no ambiente escolar.

II.  O  psicólogo que  atua  em uma instituição  pública  deve
exercer suas atribuições promovendo o atraso na prestação
dos  serviços  e  garantindo  que  os  usuários  dos  serviços
estarão insatisfeitos com a sua atuação.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 4  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na  perspectiva  da  Gestalt-terapia,  a  psicopatologia  é  o
estudo da interrupção,  da inibição ou outros acidentes no
processo do ajustamento criador.  É  o  estudo da maneira
como uma pessoa funciona em seu meio, do que acontece
na  fronteira  de  contato  entre  o  indivíduo  e  seu  meio,  da
influência dos neurotransmissores e hormônios na qualidade
de vida do indivíduo. É nessa fronteira de contato que os
eventos psicológicos têm lugar.

II.  O  psicólogo  deve  atuar  com  responsabilidade  social,
analisando  crítica  e  historicamente  a  realidade  política,
econômica, social e cultural do paciente.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. Não é dever do psicólogo exercer as suas atribuições sem
qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo
ou outro tipo.

II.  Em  caso  de  interrupção  do  trabalho  do  psicólogo,  por
quaisquer  motivos,  ele  deverá zelar  pelo  destino dos seus
arquivos confidenciais. Em caso de demissão ou exoneração,
o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que
vier  a substituí-lo,  ou lacrá-lo para posterior  utilização pelo
psicólogo substituto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 6  Analise as afirmativas a seguir:
I. A teoria de Spitz explica a gênese da relação de objeto e da
c o m u n i c a ç ã o  h u m a n a .  P a r a  t a l ,  p r o p õ e  q u e  o
desenvolvimento da primeira infância se processa em três
estágios: pré-objetal (ou sem objeto);  estágio precursor do
objeto; e estágio do objeto libidinal. Spitz considera que esses
estágios do desenvolvimento se alicerçam na inter-relação
mãe-filho e podem facilmente ser identificados através da
manifestação  de  comportamentos  específicos  na  criança,
designados de indicadores.

II. Dentro da terapia Gestalt, o paciente é impedido de explorar
suas próprias experiências. Nela, os clientes são encorajados
a  não  falar  sobre  suas  emoções  ou  experiências.  Dessa
forma, ao reprimi-las, elas podem ser processadas em tempo
real  com  o  terapeuta.  Ou  seja,  a  Gestalt  terapia  é  uma
abordagem que se concentra mais na relação entre o cliente e
seus pais.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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 7  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  abuso de álcool  e  drogas é  um comportamento que
indica  desesperança,  não  sendo  exemplo  de  fatores
individuais de risco de suicídio, de acordo com René Spitz.
Para esse estudioso, as substâncias químicas consumidas
por um indivíduo afetam diretamente o seu comportamento,
estimulando  a  prática  de  comportamento  socialmente
inaceitáveis e elevando o risco da prática do suicídio.

II.  O  psicólogo  poderá  intervir  na  prestação  de  serviços
psicológicos  que  estejam  sendo  efetuados  por  outro
profissional, nas seguintes situações: a pedido do profissional
responsável pelo serviço; em caso de emergência ou risco ao
beneficiário  ou  usuário  do  serviço,  quando  dará  imediata
ciência ao profissional; quando informado expressamente, por
qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva
do serviço; ou quando se tratar de trabalho multiprofissional e
a intervenção fizer parte da metodologia adotada.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 8  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  psicólogo que  atua  em uma instituição  pública  deve
evitar realizar seu trabalho com respeito aos princípios éticos
da sua profissão.

II.  Para  a  Gestalt-terapia,  uma pessoa  funciona  como um
conjunto  de  partes  independentes  entre  si.  Alguns
comportamentos, ideias ou sentimentos podem representar
aspectos disfuncionais ou desatualizados em relação ao todo,
facilitando  a  autorregulação  e  a  capacidade  criativa  do
organismo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 9  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No exercício da sua profissão, o psicólogo que atua em
uma instituição pública  deve  respeitar  a  capacidade e  as
limitações  individuais  de  todos  os  usuários  do  serviço
público.

II.  O  diagnóstico  em  Gestalt-terapia  objetiva  definir
fenomenologicamente um processo: como esta pessoa está
funcionando no momento e para que funciona deste modo, a
que  necessidades  atende  e  a  que  necessidades  deixa  de
atender.  Esses questionamentos,  na  perspectiva  gestáltica,
devem ser respondidos a partir da aplicação de questionários
com respostas objetivas, sem a intervenção ou participação
do psicólogo.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I. Spitz concluiu que, quando há uma perturbação na relação
mãe-filho, essa perturbação vai influenciar o estabelecimento
das relações de objeto, e podem ser observadas as afecções
psicotóxicas,  termo  utilizado  por  Spitz  para  designar  tais
perturbações.  De  acordo  com  esse  renomado  estudioso,
esses fenômenos podem acarretar manifestações tais como:
o coma do recém-nascido;  a cólica do terceiro mês;  ou o
eczema infantil.

II. O psicólogo deve basear o seu trabalho no respeito e na
promoção  da  liberdade,  da  dignidade,  da  igualdade  e  da
integridade do ser humano.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 11  Analise as afirmativas a seguir:
I. René Spitz afirma que o senso de isolamento, o excesso de
apoio social  e  as tendências agressivas são exemplos de
fatores individuais de risco de suicídio. Para esse estudioso,
quanto maiores forem a afetividade e a aceitação percebidas
por  um  indivíduo  no  seu  grupo  social,  maiores  serão  as
chances  de  que  ele  tenha  dificuldade  de  desenvolver
relacionamentos duradouros e, assim, crescem as chances
da prática do suicídio.

II.  Comunicar  imediatamente  a  seus  superiores  todo  e
qualquer ato ou fato contrário ao interesse público é um dever
fundamental  do  psicólogo  que  atua  em  uma  instituição
pública.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 12  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na perspectiva da Gestalt-terapia,  a  grande maioria das
crianças  não  experienciam  com  a  família  as  primeiras
situações de aprendizagem e introjeção de padrões, normas
e  valores.  Ou  seja,  para  os  estudiosos  dessa  escola  de
pensamento,  a  criança  desenvolve-se  a  partir  de  suas
relações sociais, não familiares.

II. O psicólogo que atua em uma instituição pública não deve
cult ivar  o  temor  de  representar  contra  qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que se funda o
Poder Estatal.
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Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  estágio  pré-objetal,  segundo Spitz,  não  há  atividade
psíquica  e  mental.  As  primeiras  percepções,  ao  serem
recebidas pelos sistemas proprioceptivos, vão desencadear
uma reação por parte de uma barreira de proteção natural
cuja  principal  função é  de proteger  o  bebê dos inúmeros
estímulos  que  o  bombardeiam.  Quando  os  estímulos
ultrapassam  um  determinado  limiar,  a  criança,  para
reencontrar  o  estado  de  sossego,  tem  de  reagir  a  essa
excitação negativa através de um processo de descarga. Seja
qual for a sua natureza, os estímulos não são reconhecidos
pelo  bebê.  Somente  com  o  acumular  de  experiências,
progressivamente, acontece o registro mental dos estímulos,
fazendo com que eles tomem o valor de sinal.

II. Para René Spitz, a psicologia da educação parte das bases
psicológicas da aprendizagem para atrapalhar a atuação dos
profissionais  de  educação  no  ambiente  escolar.  Em  seus
estudos, o autor conclui que o educador não possui qualquer
influência  sobre  o  pensamento  ou  o  comportamento  dos
educandos e, portanto, a busca pelo conhecimento deve ser o
resultado de um esforço autônomo do aluno.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 14  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No  estágio  pré-objetal,  segundo  Spitz,  há  uma  intensa
atividade psíquica e  mental,  quando a  criança desenvolve
suas principais habilidades motoras e cria a percepção do
"EU", ou seja, compreende as limitações e possibilidades do
próprio corpo, da fala e das interações sociais complexas.

II. A violência psicológica, na perspectiva da Gestalt-terapia, é
aquela realizada contra a pessoa idosa e que não inclui ações
como o impedimento arbitrário de trabalhar ou de cuidar da
aparência pessoal. Esse tipo de violência, para os estudiosos
dessa escola, compreende apenas ações que geram danos
físicos ou financeiros.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 15  Analise as afirmativas a seguir:
I. Monitorar, no contexto da gestão de pessoas, não significa
controlar, mas sim saber o que as pessoas estão fazendo,
estabelecer  um  banco  de  dados  ou  um  sistema  de
informação gerencial que permita uma relação dialética entre
os setores e as pessoas.

II.  No estágio do objeto libidinal,  a  criança é apanhada no
conflito entre a sua vinculação libidinal à mãe e o medo de lhe
desagradar e de perdê-la.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 16  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Desempenhar,  a tempo,  as atribuições do cargo,  é uma
atitude incompatível com os deveres do psicólogo que atua
em uma instituição pública.

II. O psicólogo deve contribuir para a eliminação de quaisquer
formas de negligência,  discriminação,  exploração,  violência,
crueldade e opressão.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 17  Analise as afirmativas a seguir:
I. Chamamos de personalidade o conjunto de características
cognitivas,  afetivas  e  volitivas  que  formam  a  construção
pessoal de um indivíduo. O que define a personalidade de um
indivíduo é a sua constituição genética,  herdada dos seus
pais.  E la  está  diretamente  l igada  à  forma  como
interiorizamos nossos sentimentos, pensamentos, valores e
experiências.

II. A teoria da personalidade é também conhecida como teoria
psicanalítica da personalidade, devido à psicoterapia – prática
defendida pelo neurologista austríaco Sigmund Freud. Para
Freud,  toda ação é  movida por  forças internas,  que estão
diretamente ligadas ao prazer e determinadas pela genética,
ou  seja,  para  ele,  o  desenvolvimento  da  personalidade  é
regido por um fator químico chamado de libido.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 18 a 22

BURNOUT

( T i r o n i ,  M .  O .  S .  e t  a l . ,  2 0 1 0 ,  d i s p o n í v e l  e m :
ht tps ://b i t . l y/3pJk1wE) .  Com  adaptações.

A  síndrome da  estafa  profissional  (burnout)  constitui  um
quadro bem definido, caracterizado por exaustão emocional,
despersonalização  e  ineficácia  [7].  A  exaustão  emocional
representa  o  esgotamento  dos  recursos  emocionais  do
indivíduo.  É  considerado  o  traço  inicial  da  síndrome  e
decorre principalmente da sobrecarga e do conflito pessoal
nas relações interpessoais [7,8,9].
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A  despersonalização  é  caracterizada  pela  instabilidade
emocional do profissional,  que passa a tratar pacientes e
colegas como de maneira fria e impessoal [7,8]. Trata-se de
um aspecto fundamental  para caracterizar a síndrome de
estafa  profissional,  já  que  outras  de  suas  características
podem ser encontradas nos quadros depressivos em geral
[7,8]. Por fim, a ineficácia (ou sentimento de incompetência)
revela uma autoavaliação negativa associada à insatisfação
e infelicidade com o trabalho [7,8].

A  definição  mais  divulgada  de  burnout  compreende  este
fenômeno como uma síndrome psicológica, decorrente da
tensão  emocional  crônica,  vivenciada  pelos  profissionais
cujo trabalho envolve o relacionamento intenso e frequente
com  pessoas  que  necessitam  cuidados  e/ou  assistência
[7,9,10].

Existe um consenso entre os autores sobre a importância do
papel  desempenhado  pelo  trabalho,  assim  como  da
dimensão relacional da síndrome. Os autores referem que o
que vem sendo discutido sobre o burnout (em oposição a
outros  tipos  de  reações  de  estresse)  é  a  moldura
interpessoal  do  fenômeno.  Também  concordam  que  os
profissionais  que  trabalham  diretamente  com  outras
pessoas,  assistindo-as,  ou  como  responsáveis  pelo  seu
desenvolvimento  e  bem-estar,  encontram-se  mais
susceptíveis  ao  desenvolvimento  do  burnout  [7-11].

Avaliando as variáveis responsáveis pelo desencadeamento
do  burnout  encontramos:  características  pessoais  (idade,
nível  educacional,  estado  civil  etc.),  características  do
trabalho (tempo de profissão, tipo de ocupação, tempo na
instituição, relação com clientes/ colegas, conflito com os
valores  pessoais  etc.),  características  organizacionais
(ambiente  físico,  mudanças  organizacionais,  normas
institucionais,  clima,  burocracia,  comunicação  etc.)  e
características  sociais  (suporte  social,  suporte  familiar,
cultura e prestígio) [8,9].

 18  Leia o texto 'BURNOUT' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A dificuldade de mastigar e a queda de cabelo crônica são
aspectos  fundamentais  para  caracterizar  a  síndrome  de
estafa  profissional,  já  que  todas  as  outras  características
dessa  doença  podem  ser  encontradas  nos  quadros
depressivos em geral,  de  acordo com as informações do
texto.

II.  O  ambiente  físico,  as  mudanças  organizacionais,  as
normas institucionais, o clima, a burocracia e a comunicação
são  exemplos  de  características  organizacionais  que
contribuem para o desencadeamento do burnout, conforme
as informações presentes no texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 19  Leia o texto 'BURNOUT' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  São características pessoais  mencionadas no texto que
contribuem para o desencadeamento do burnout a idade, o
nível educacional e o estado civil, por exemplo.

II.  A definição mais divulgada de burnout compreende este
fenômeno como uma síndrome psicológica,  decorrente  da
tensão emocional crônica, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 20  Leia o texto 'BURNOUT' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  À  luz  das informações do texto,  a  despersonalização é
caracterizada  pela  estabilidade  emocional  do  profissional,
que passa a tratar pacientes e colegas como de maneira fria
e acolhedora.

II.  O tempo de profissão,  o tipo de ocupação,  o tempo na
instituição, as relação com clientes e colegas, o conflito com
os  valores  pessoais  são  exemplos  de  características  do
trabalho  que  contribuem  para  o  desencadeamento  do
burnout, de acordo com o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 21  Leia o texto 'BURNOUT' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. A síndrome da estafa profissional, ou burnout, constitui um
quadro ainda não muito bem definido, afirma o texto, pois
esse  quadro  de  saúde  é  caracterizado  por  exaustão
emocional, irritabilidade e insônia crônica.

II.  Uma  das  ideias  presentes  no  texto  é  a  de  que  os
profissionais que trabalham diretamente com outras pessoas,
ass ist indo-as ,  ou  como  responsáve is  pe lo  seu
desenvolvimento  e  bem-estar,  encontram-se  mais
susceptíveis  ao  desenvolvimento  do  burnout.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

 22  Leia o texto 'BURNOUT' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I.  São  características  sociais  que  contribuem  para  o
desencadeamento  do  burnout  o  suporte  social,  o  suporte
familiar, a cultura e o prestígio, de acordo com o texto.
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II. Uma das ideias que o texto apresenta ao leitor é a de que a
ineficácia,  ou  o  sentimento  de  incompetência,  revela  uma
autoavaliação  negativa  associada  à  insatisfação  e  à
infelicidade  com  o  trabalho.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 23 a 30

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 2 figuras, um triângulo com 30 metros de base
e 60 metros de altura; e um retângulo com 55 metros de
largura e 88 metros de comprimento. Ambas as figuras
possuem 37% das suas áreas pintadas de cinza. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que a soma da
área cinza de ambas as figuras é superior a 2.178 m².

II. Considere três triângulos que medem, respectivamente:
3 cm de base e 9 cm de altura; 4 cm de base e 12 cm de
altura; e 5 cm de base e 16 cm de altura. Cada triângulo é
feito de um material que custa R$ 97,35 por cm². Assim,
dadas essas informações, pode-se considerar que, juntos,
os três triângulos custam mais de R$ 7.487 e menos de R$
7.627.
III. Considere um triângulo com 35 cm de base e 48 cm de
altura; um quadrado com 77 cm de aresta; e um retângulo
com 93 cm de largura e 113 cm de comprimento. Se 35%
da área dessas figuras foi  pintada de vermelho, então a
área total pintada de vermelho é superior a 6.288,5 cm².

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. Três amigas decidiram dividir o custo de uma viagem de
táxi. A 1ª pagou 20% do valor total da viagem. A 2ª pagou
40% do valor total da viagem. A 3ª pagou R$ 69,60. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
da viagem foi superior a R$ 179.

II. Uma loja vendeu 47 computadores a R$ 1.317, cada; e 29
celulares a R$ 979, cada. Sobre o valor total dessas vendas,
os  vendedores  receberam 7% de  comissão.  Assim,  dadas
essas informações, é correto afirmar que nessa loja foram
distribuídos mais de R$ 6.297 em comissões pelas vendas
descritas.
III. O produto “G”, cujo preço inicial era de R$ 505, foi vendido
com um desconto de 9%. O produto “K”, cujo preço inicial era
de R$ 2.779, foi vendido com um desconto de 13%. Assim,
dadas essas informações, é correto afirmar que o valor total
arrecadado  com  a  venda  desses  dois  produtos,  já
considerando  os  respectivos  descontos,  foi  inferior  a  R$
2.941.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. Os preços da bebida “F” em 3 diferentes estabelecimentos
comerciais são, respectivamente: R$ 2,50, R$ 3,15 e R$ 3,35.
Assim,  dadas essas informações,  é  correto afirmar que o
preço  médio  dessa  bebida,  nos  estabelecimentos
considerados,  é  igual  a  R$  3,05.

II. Uma loja vendeu 187,5 kg de feijão, no mês 1; 191,4 kg, no
mês 2; e 204,7 kg, no mês 3. Assim, dados esses valores, é
correto  afirmar  que a  quantidade média  de  feijão  vendido
nessa loja no período é inferior a 197,88 kg.
III. Um motorista está viajando de carro da cidade M para a
cidade N. No primeiro dia de viagem, ele percorreu 123,7 km.
No  segundo,  percorreu  334,8  km.  No  terceiro  dia,  ele
percorreu 45,7 km. A partir das informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  esse  motorista  percorreu,  em  média,
149,33 km por dia de viagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um capital de R$ 400 aplicado ao longo de 3 meses, a uma
taxa  de  1% ao mês,  a  juros  compostos,  representará,  ao
término do 3º mês, um montante superior a R$ 408,95.

II. Um capital R$ 5.768, investido a juros compostos de 6% ao
mês, durante 7 meses, resultará em um montante superior a
R$ 8.694 e inferior a R$ 8.798.
III. Um capital de R$ 4.790, investido durante 9 meses, a uma
taxa  de  1,70%  ao  mês,  em  regime  de  juros  compostos,
resultará em um montante de valor superior a R$ 5.581 e
inferior a R$ 5.729.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Texto para as questões de 27 a 30

SERVIDORES PÚBLICOS

Condsef/Fenadsef.  Públicado em 23/06/2020 (trecho com
adaptações).

A  existência  de  menos  servidores  significa  menos
atendimento,  menos  assistência  e,  consequentemente,
abandono  social  e  miséria.  O  discurso  que  afirma  que
servidores são onerosos para a nação é oportunista para
retirar direitos da população e destinar recursos a empresas
privadas, que não têm compromisso social e visam o lucro.
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No passado, antes da instituição dos concursos públicos, os
cargos eram ocupados por indicações, mas a Constituição
Federal de 1988 instituiu a seleção ampla e universal como
forma de ingresso na Administração Pública. Dessa forma,
todos podem concorrer a vagas em cargos púbicos, através
da  participação  em  concursos  públicos,  que  selecionam,
através de provas, os profissionais mais capacitados.

Atualmente, servidores contribuem com a Previdência, não
têm direito a FGTS e podem ter aposentadoria suspensa a
qualquer momento. A realidade prova que a categoria está
distante do perfil pintado pelos governantes neoliberais.

“O  descaso  com  os  serviços  públicos,  com  as  políticas
públicas e o preconceito com o funcionalismo são brigas
que  enfrentamos  diariamente.  Pregam  o  Estado  Zero
quando  o  Estado  tem  que  ser  máximo.  Hoje  é  um  dia
importante para que a população se envolva na nossa luta e
defenda o patrimônio público”, finaliza Sérgio Ronaldo.

 27  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I .  Uma  das  ideias  defendidas  no  texto  é  a  de  que  a
quantidade de servidores públicos no Brasil tem aumentado
a uma taxa superior à inflação anual.

II. De acordo com o texto, a realidade prova que os servidores
públicos estão distantes do perfil pintado pelos governantes
neoliberais.
III. A ideia principal do texto é a de que o Governo deve rever o
teto de gastos a fim de ampliar o reajuste dos salários dos
servidores públicos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 28  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. À luz do texto, o descaso com os serviços públicos, com as
políticas públicas e o preconceito com o funcionalismo são
brigas cotidianas.

II. O discurso que afirma que servidores são onerosos para a
nação é realista pois preserva direitos da população e destina
recursos  a  empresas  privadas,  como  pode  ser  percebido
através da leitura do texto.

III. Atualmente, de acordo com as informações do texto, os
servidores contribuem com a Previdência, não têm direito ao
FGTS  e  podem  ter  aposentadoria  suspensa  a  qualquer
momento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 29  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. A Constituição Federal instituiu a seleção ampla e universal
como  forma  de  ingresso  na  Administração  Pública,  de
acordo com o texto.

II.  À  luz  da  Constituição  Federal,  conforme o  texto,  todos
podem concorrer a um cargo público e as provas selecionam
os profissionais mais capacitados, que devem ser valorizados
por isso.
III. O texto traz ao leitor a ideia de que, para Sérgio Ronaldo, as
pessoas pregam o Estado Zero quando o Estado tem que ser
máximo, e que a população deve se envolver na luta e defesa
do patrimônio público.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

 30  Leia o texto 'SERVIDORES PÚBLICOS' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. No passado, antes da instituição dos concursos públicos,
os cargos eram ocupados por indicações, como fica claro
após a leitura do texto.

II. O texto defende a ideia de que os servidores públicos são
aliados  da  população  brasileira  e,  por  isso,  devem  ser
relutantes em elevar os próprios salários, de acordo com o
texto.
III.  A  redução  na  quantidade  de  servidores  causa  menos
atendimento ao público,  menos assistência  à  população e
menos abandono social, conforme o texto.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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