
 v.Audit.: 17AA65D13

v.1554/2020

DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

PSICÓLOGO (A)

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 50 (cinquenta) 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 30

 1  Analise as afirmativas a seguir:
I.  No planejamento dos recursos humanos, é importante
evitar  qualquer  esforço  para  interpretar  o  cenário
organizacional.

II. A avaliação psicológica é um processo amplo baseado
na análise de informações provenientes exclusivamente de
documentos e sistemas de gestão da entidade.

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. No transtorno de pânico, o indivíduo experimenta ataques
de pânico inesperados recorrentes e está persistentemente
apreensivo  ou  preocupado  com  a  possibilidade  de  sofrer
novos ataques de pânico ou alterações desadaptativas em
seu  comportamento  devido  aos  ataques  de  pânico.  Os
ataques de pânico são ataques abruptos de medo intenso ou
desconforto  intenso  que  atingem  um  pico  em  poucos
minutos, acompanhados de sintomas físicos e/ou cognitivos.
Os ataques podem ser esperados, como em resposta a um
objeto  ou  situação  normalmente  temido,  ou  inesperados,
significando  que  o  ataque  não  ocorre  por  uma  razão
aparente.

II.  A  neuropsicologia  é  uma  área  de  interface  entre  a
neurologia, a fisioterapia, a bioquímica e a psicologia. De um
lado  há  o  estudo  deta lhado  do  s istema  nervoso
(compreendendo a  perspectiva  científica)  e  do  outro  há  a
análise  do  comportamento  humano  e  dos  processos
psicológicos a partir de análises exclusivamente laboratoriais.

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. No período pré-operatório, também chamado de primeira
infância,  o  que  de  mais  importante  acontece  é  o
aparecimento da linguagem, que irá acarretar modificações
nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança. Como
decorrênc ia  do  aparec imento  da  l inguagem,  o
desenvolvimento  do  pensamento  se  acelera.  No  início  do
período, ele exclui toda a objetividade, a criança transforma o
real em função dos seus desejos e fantasias (jogo simbólico);
posteriormente,  utiliza-o  como  referencial  para  explicar  o
mundo real, a sua própria atividade, seu eu e suas leis morais;
e,  no final  do período,  passa a procurar  a razão causal  e
finalista de tudo. É importante ter claro que grande parte do
seu repertório verbal é usado de forma imitativa, sem que ela
domine ainda os significados das palavras.

II.  A  Equipe  de  Consultório  na  Rua  é  constituída  por
profissionais que atuam de forma itinerante, ofertando ações
e cuidados de saúde para a população em situação de rua,
considerando suas diferentes necessidades de saúde. É de
responsabilidade  dessa  equipe,  no  âmbito  da  Rede  de
Atenção Psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental, para
pessoas  em  situação  de  rua  em  geral;  pessoas  com
transtornos  mentais;  e  usuários  de  crack,  álcool  e  outras
drogas,  incluindo ações de redução de danos,  em parceria
com equipes de outros pontos de atenção da rede de saúde.

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.  A  neuropsicologia  é  uma  especialidade  que  atua  no
diagnóstico,  no  acompanhamento,  no  tratamento  e  na
pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade e do
comportamento  sob  o  enfoque  da  relação  entre  estes
aspectos e o funcionamento cerebral. Utiliza-se para isso de
conhecimentos pragmáticos angariados pelas neurociências
(como a oncologia e a biologia) e pela prática clínica, com
metodologia estabelecida experimental ou clinicamente.

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.

 5  Analise as afirmativas a seguir:
I. A escolha da metodologia e dos recursos complementares
necessários para o alcance dos objetivos do processo de
Avaliação  Psicológica  é  de  responsabilidade  da(o)
profissional,  que  deverá  avaliar  constantemente  o  caráter
científico  e  ético  desses  procedimentos,  bem  como
respaldar-se  tecnicamente  para  a  utilização  deles.  É
necessário  contínuo  aprimoramento  profissional  para  que
a(o)  Psicóloga(o)  tenha  conhecimento  de  técnicas  e
instrumentos atualizados e aplicáveis à população e contexto
em  estudo,  bem  como  domínio  sobre  a  aplicação  e
aplicabilidade  deles.  Deve-se  ter  atenção  ao  uso  de
instrumentos originais e aprovados pelo Satepsi e/ou com
comprovada  referência  na  literatura  a  partir  de  estudos
científicos em revistas reconhecidamente aceitas no meio
científico.



 INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE) v.Audit.: 17AA65D13

PSICÓLOGO (A) - Página 3 de 13 v.1554/2020

II. A psicopatologia biológica enfatiza os aspectos cerebrais,
neuroquímicos  ou  neurofisiológicos  das  doenças  e  dos
sintomas mentais.  A  base  de  todo  transtorno  mental  são
alterações de mecanismos neurais e de determinadas áreas e
circuitos  cerebrais.  Em  contraposição,  a  perspectiva
sociocultural  visa  estudar  os  transtornos  mentais  como
comportamentos desviantes que surgem a partir  de certos
fatores socioculturais.

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. 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.  Segundo  Freud,  a  personalidade  é  desenvolvida  no
indivíduo  na  fase  embrionária,  tendo  como  motivadores
primários os impulsos sexuais e agressivos. A fim de explicar
a sua teoria, Freud subdividiu a estrutura da personalidade em
três sistemas: o id (eu), o ego (eu superior) e o superego (o
outro).

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.

 7  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.  A  entrevista fenomenológica está concebida como uma
relação  interpessoal  real  entre  terapeuta  e  paciente,
centrando-se  no  aqui  e  agora  da  experiência  relacional.
Pretende definir  uma relação terapêutica  baseada em três
atitudes:  empatia,  aceitação  incondicional  e  autenticidade.
Essa entrevista está orientada à tomada de consciência por
parte  do  entrevistado  acerca  de  si  mesmo,  facilitando  a
expressão de emoções e valores através do comportamento
não diretivo do terapeuta.

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  psicodiagnóstico  é  um  processo  limitado  no  tempo.
Esclarecidas as questões iniciais e definidas as hipóteses e
os  objetivos  do  processo,  o  psicólogo  tem  condições  de
saber qual o tipo de exame que é adequado para chegar a
conclusões  e,  consequentemente,  pode  prever  o  tempo
necessário para realizá-lo. A duração de um psicodiagnóstico
constitui  uma  estimativa  do  tempo  em  que  se  pode
operacionalizar as tarefas implícitas pelo plano de avaliação,
bem  como  completar  as  tarefas  subsequentes  até  a
comunicação dos resultados e recomendações pertinentes.

II.  Em  parte,  o  papel  do  psicólogo  na  entrevista  lúdica
diagnóstica  é  passivo,  porque  funciona  como  observador,
mas também é ativo, na medida em que sua atitude é atenta
na  compreensão  e  formulação  de  hipóteses  sobre  a
problemática do entrevistado, assim como na ação de efetuar
perguntas para esclarecer dúvidas sobre a brincadeira. Ainda,
dependendo  de  cada  situação,  o  psicólogo  poderá  não
participar do jogo ou brincadeira, ou poderá desempenhar um
determinado papel, caso seja o desejo da criança.

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. 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.

II.  Segundo  Freud,  o  ego  seria  o  sistema  original  da
personalidade,  ligado  às  ações  primárias  e  às  pulsões
inconscientes, ou seja, as satisfações e prazeres corporais. O
id, por sua vez, é o lado racional, que obedece aos princípios
da realidade, controlando os impulsos do ego. O superego é o
lado da  personalidade responsável  pelos  valores  sociais  e
morais. É o superego que determina os impulsos instintivos
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.

 10  Analise as afirmativas a seguir:
I.  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.

II. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia que
estuda e compreende como o cérebro influencia em nossas
funções cognitivas, como a atenção, a memória, o raciocínio,
a  digestão,  a  imunização,  a  respiração,  a  capacidade  de
julgamento, o comportamento e as emoções.
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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.

 11  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. Na visão junguiana, os indivíduos intuitivos e introvertidos
são extremamente sensíveis, com alto senso intuitivo. É muito
comum pessoas assim estarem ligadas a esportes, negócios,
metas  e  temas  pragmáticos.  É  muito  raro  encontrar
indivíduos com essa personalidade envolvidos com assuntos
religiosos.  Os  intuitivos  introvertidos  também  são
idealizadores,  muito  criativos  e  sonham  alto.

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 e marque a opção
CORRETA:
a)  No  setor  público,  a  troca  e  o  compartilhamento  de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.

b)  A conduta ética não possui  relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém  uniforme  e  invariável  no  tempo  e  no  espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.

c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser  propagada,  a inda  que  de  forma  contrár ia  às
determinações da justiça  ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.

d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses  da  própr ia  pessoa  interessada  ou  da
Administração  Pública.  Assim,  deve  o  servidor  adotar  a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o  sigilo  como uma exceção,  de  acordo  com a  legislação
vigente.

 13  Analise as afirmativas a seguir:
I. A avaliação psicológica é um processo técnico e científico
realizado  com  pessoas  ou  grupos  de  pessoas  que,
independentemente da área do conhecimento, requer o uso
de uma única metodologia.

II.  No  planejamento  dos  recursos  humanos,  é  importante
evitar  qualquer  esforço  na  condução  de  mudanças  que
envolvam políticas de pessoas, planejamento de carreira ou
administração de conflitos.

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.  A  função  do  recrutamento  busca  suprir  o  processo  de
seleção  de  candidatos.  Ela  consiste  em  um  conjunto  de
técnicas  e  procedimentos  que  visa  a  atrair  candidatos
potencialmente capazes de ocupar postos de trabalho em
uma organização ou projeto, por exemplo.

II. No plano político, o psicólogo organizacional pode integrar
a equipe que concebe as políticas globais para a organização.
As atividades desenvolvidas nesse nível  se desdobram em
ações estratégicas e técnicas congruentes.

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. Realizar o controle de recursos humanos é uma função que
tem como único pré-requisito o conhecimento das técnicas
específicas relativas às atividades.

II.  No  plano  estratégico,  o  psicólogo  organizacional  pode
integrar a equipe que concebe as ações de longo prazo da
organização. Dessa forma, esse profissional pode contribuir,
entre outros aspectos, com técnicas mais aprimoradas para o
planejamento de recursos humanos, por exemplo.

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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 16  Analise as afirmativas a seguir:
I. No plano técnico, o psicólogo organizacional pode utilizar
instrumentos  e  procedimentos  conhecidos  ou  disponíveis
com o objetivo de garantir que as atividades, assim, sejam
executadas  de  forma  sistemática,  conforme  pré-
estabelecido.

II. As atividades que o psicólogo organizacional pode executar
nas  organizações  podem  tomar  três  aspectos  distintos,
conforme  a  extensão,  a  amplitude  e  a  profundidade  do
trabalho a ser executado pelo psicólogo organizacional. São
elas: atividades técnicas, estratégicas ou políticas.

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.  A  avaliação  psicológica  é  um  estudo  que  requer  um
planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda
e os fins aos quais a avaliação se destina.

II. Um dos passos do processo de avaliação psicológica é a
indicação das respostas à situação que motivou o processo
de avaliação e a comunicação cuidadosa dos resultados, com
atenção aos procedimentos éticos implícitos,  considerando
as  eventuais  limitações  da  avaliação.  Nesse  processo,  os
procedimentos  variam  de  acordo  com  o  contexto  e  o
propósito da avaliação.

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.

 18  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  controle  de  recursos  humanos  deve  ter  como  pré-
requisito,  entre  outros  aspectos,  a  inobservância  da
legislação vigente e a falta de domínio sobre as habilidades
no trato com pessoas.

II.  Os  resultados  das  avaliações  psicológicas  devem
considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e
seus  efeitos  no  psiquismo,  com  a  finalidade  de  servirem
como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo,
mas  na  modificação  desses  condicionantes  que  operam
desde  a  formulação  da  demanda  até  a  conclusão  do
processo de avaliação psicológica.

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  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O processo de avaliação psicológica é capaz de prover
informações  importantes  para  o  desenvolvimento  de
hipóteses  por  parte  dos  psicólogos,  embora  não  sejam
capazes  de  contr ibu i r  com  a  compreensão  das
características psicológicas de uma pessoa ou de um grupo.

II. Para ser eficaz, o processo de recrutamento deve atrair um
contingente  de  candidatos  suficiente  para  abastecer
adequadamente  o  processo  de  seleção,  possibilitando  a
escolha por parte dos avaliadores.
III.  A  testagem  psicológica,  enquanto  parte  da  avaliação
psicológica,  implica  a  utilização  de  testes  psicológicos  de
diferentes tipos.

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.

 20  Analise as afirmativas a seguir:
I.  Na avaliação psicológica,  a  integração das informações
pelos meios escolhidos deve ser sempre restrita para tolher
os objetivos pretendidos pelo processo de avaliação.

II.  O  controle  de  recursos  humanos  deve  ter  como  pré-
requisito, entre outros aspectos, o conhecimento dos fatores
motivacionais que impulsionam pessoas a produzirem mais e
melhor,  contribuindo para  a  formação de  um ser  humano
mais integrado e feliz num mundo preservado e respeitado.
III. A avaliação psicológica é dinâmica, e se constitui em fonte
de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos
psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos
diferentes campos de atuação do psicólogo,  dentre eles,  a
saúde, a educação, o trabalho e outros setores em que ela se
fizer necessária.

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.

 21  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O  controle  de  recursos  humanos  deve  ter  como  pré-
requisito,  entre  outros  aspectos,  o  desinteresse  sobre  o
comportamento humano e suas manifestações.

II. Um dos passos do processo de avaliação psicológica é a
integração  das  informações  e  o  desenvolvimento  das
hipóteses  iniciais,  diante  das  quais  o  psicólogo  pode
constatar a necessidade de utilizar outros instrumentos ou
estratégias de modo a refinar ou elaborar novas hipóteses.
III. Não é recomendável que o psicólogo utilize uma só técnica
ou um só instrumento para realizar a avaliação psicológica. A
utilização  de  técnicas  e  métodos  combinados  torna  a
avaliação mais completa.



 INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE) v.Audit.: 17AA65D13

PSICÓLOGO (A) - Página 6 de 13 v.1554/2020

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.

 22  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um dos passos do processo de avaliação psicológica é o
levantamento  dos  objet ivos  da  aval iação  e  das
particularidades do indivíduo ou grupo a  ser  avaliado.  Tal
processo permite a escolha dos instrumentos ou estratégias
mais adequados para a realização da avaliação psicológica.

II.  Dependendo  dos  objetivos  da  avaliação  psicológica,  a
compreensão sobre o  indivíduo ou grupo poderá abranger
aspectos  psicológicos  de  natureza  diversa.  Nesse  caso,  a
qualidade do conhecimento alcançado depende da escolha de
instrumentos que maximizem a qualidade do processo de
avaliação psicológica.
III. O primeiro passo a ser dado quando se pretende realizar
uma avaliação psicológica é a coleta de informações pelos
meios escolhidos, tais como as entrevistas, as dinâmicas, as
observações e os testes projetivos e/ou psicométricos etc.

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.

 23  Analise as afirmativas a seguir:
I. O nível II da Síndrome da Abstinência ao Álcool surge cerca
de 48 horas após a última dose de álcool ingerida. Os sinais
autonômicos são mais intensos, os tremores generalizados,
há  ocorrência  de  alucinações  auditivas  e  visuais  e
desorientação têmporo-espacial. Em um estágio ainda mais
grave, podem surgir delirium tremens e crises convulsivas.
Esta psicose orgânica é reversível, dura de 2 a 10 dias, cursa
com  despersonalização,  humor  intensamente  disfórico,
alternando  da  apatia  até  a  agressividade.  Há  riscos  de
sequelas e morte entre aqueles que não recebem tratamento.

II. Na visão junguiana, existem quatros funções psicológicas
básicas (sentir, pensar, alimentar-se e intuir) e dois tipos de
caráter (introvertido e extrovertido). Cada indivíduo desperta
em si uma função básica e um tipo de caráter,  originando
assim a sua personalidade.

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.

 24  Analise as afirmativas a seguir:
I. O Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) deverá possuir
equipe  técnica  mínima  para  o  atendimento  de  20  (vinte)
pacientes por turno, tendo como limite máximo 30 (trinta)
pacientes/dia, em regime de atendimento intensivo. A equipe
mínima será composta por:  01 médico com formação em
saúde  mental;  01  enfermeiro  ;  03  profissionais  de  nível
superior  entre  as  seguintes  categoriais  profissionais:
psicólogo,  assistente  social,  terapeuta  ocupacional,
pedagogo  ou  outro  profissional  necessário  ao  projeto
terapêutico; e 04 profissionais de nível médio: técnico e/ou
auxiliar  de  enfermagem,  técnico  administrativo,  técnico
educacional e artesão.

II.  O  laudo  psicológico  é  um  documento  que  possui  a
finalidade de descrever, integrar e analisar os dados colhidos
durante a avaliação psicológica, apresentando a informação
se o candidato está apto ou não ao cargo em questão. O
laudo servirá para avaliação do gestor da vaga para posterior
tomada de decisão.  Esse documento deve ser  redigido de
acordo com as resoluções vigentes sobre a elaboração de
documentos  oficiais  da  Psicologia.  Após  a  elaboração  do
laudo, cabe ao profissional psicólogo realizar a devolutiva do
processo tanto ao solicitante (gestor) quanto ao candidato.

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.

 25  Analise as afirmativas a seguir:
I. A Avaliação Psicológica de crianças e de adolescentes em
situação de violência ocorre de modo acolhedor e considera
as condições de cada vítima. Todo o contexto é organizado
com  intuito  de  minimizar  a  revitimização.  Nos  casos  de
violência sexual, os testes psicológicos podem ter resultados
que  indicam  a  presença  de  sinais  e  sintomas  que  são
observados com relativa frequência em vítimas de violência
sexual.  Porém,  os  dados  dos  testes  apenas  mostram-se
importantes e úteis quando confrontados e analisados com
todas  as  demais  informações  obtidas  na  avaliação
psicológica, pois não possibilitam estabelecer uma relação
causal sobre a ocorrência da violência sexual.

II. Para Carl Gustav Jung, a personalidade – ou psique, como
ele a chamava – é formada por sistemas interdependentes
que atuam de forma dinâmica uns sobre os outros e estão
organizados  de  acordo  com  uma  hierarquia,  na  qual  os
aspectos  sociais  sempre  se  sobrepõem  às  necessidades
fisiológicas.

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.

 26  Analise as afirmativas a seguir:
I. No processo de gestão de pessoas, é necessário que se
faça o planejamento e o controle dos recursos humanos. Se
esses processos forem realizados adequadamente, poderão
contribuir com a conquista dos objetivos da organização.
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II. As características psicológicas da pessoa ou de um grupo
não possuem relação com a forma como as pessoas irão
desempenhar uma dada atividade ou mesmo a qualidade das
interações interpessoais que elas apresentam, por exemplo.

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.

 27  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O foco e escopo de estudo da neuropsicologia tem por
objetivo  entender  qual  o  papel  dos  sistemas  cerebrais
individuais em formas complexas de atividades mentais. O
propósito da neuropsicologia é, portanto, generalizar ideias
modernas concernentes à base cerebral do funcionamento
complexo da mente humana e discutir os sistemas cerebral,
circulatório,  digestivo  e  muscular  que  participam  na
construção de percepção e ação, de fala e inteligência, de
movimento e atividade consciente dirigida a metas.

II.  O estilo  de questionamento usado na Terapia Cognitivo
Comportamental  baseia-se  em  uma  relação  empírica
colaborativa  e  tem  o  objetivo  de  ajudar  os  pacientes  a
reconhecerem e modificarem o pensamento desadaptativo. O
questionamento  socrático  consiste  em fazer  perguntas  ao
paciente que estimulem a curiosidade e o desejo de inquirir.
Em  vez  de  uma  apresentação  didática  dos  conceitos  da
terapia, o terapeuta tenta fazer com que o paciente se envolva
no  processo  de  aprendizagem.  Uma  forma  especial  de
questionamento socrático é a descoberta guiada, por meio da
qual o terapeuta faz uma série de perguntas indutivas para
revelar  padrões  disfuncionais  de  pensamento  ou
comportamento.

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.

 28  Analise as afirmativas a seguir:
I.  As  características  essenciais  da  deficiência  intelectual
(transtorno do desenvolvimento intelectual) incluem déficits
em  capacidades  mentais  genéricas  e  prejuízo  na  função
adaptativa diária na comparação com indivíduos pareados
para idade, gênero e aspectos socioculturais. O início ocorre
durante  o  período  do  desenvolvimento  e  o  diagnóstico
baseia-se  tanto  em  avaliação  clínica  quanto  em  testes
padronizados das funções adaptativa e intelectual.

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 respondidas 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.

Texto para as questões de 29 a 30

Vygotsky

Para Vygotsky (1989), pela interação social,  a criança tem
acesso aos modos de pensar e agir correntes em seu meio.
A cultura compartilha as formas de raciocínio, as diferentes
linguagens  (como  a  língua,  a  música,  a  matemática),
tradições, costumes, emoções e muito mais. A utilização de
instrumentos é uma característica essencialmente humana
que possibilita maior domínio do meio e o desenvolvimento
de  habilidades  específicas  para  utilizá-lo.  Os  signos
elaborados  pela  cultura  servem  como  instrumentos
intelectuais que exigem do homem e lhe possibilitam uma
diferenciação do pensamento em relação aos animais. Um
dos pontos cruciais do desenvolvimento humano, que altera
o curso de seu pensamento, é a conquista da fala.

De  início,  quando  a  criança  profere  sons  e  sílabas  sem
significado, a fala tem uma função afetivo-conativa, afirma
Vygotsky (2005); e a inteligência da criança é de tipo prático.
Embora  pensamento  e  fala  tenham  caminhos  de
desenvolvimento parcialmente diferentes,  em determinado
momento seus percursos se encontram mais efetivamente,
o que permite a construção do pensamento verbalizado e da
fala  intelectual.  A  linguagem,  esse  sistema  de  signos
historicamente  construído,  possibilita  uma  forma  de
pensamento qualitativamente muito superior àquele anterior
na criança. As emoções, assim como o pensamento, podem
evoluir  de  um  nível  inferior  para  outro  superior,  mais
complexo,  transformando-se  em  sentimentos  de  acordo
com a valorização delas na sociedade.

Adaptado. Fonte: https://bit.ly/32LvU9N.

 29  Leia o texto 'Vygotsky' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, as emoções, assim como o pensamento,
podem evoluir de um nível inferior para outro superior, mais
complexo,  transformando-se  em  sentimentos,  de  acordo
com a valorização delas na sociedade.

II.  Embora  o  pensamento  e  a  fala  tenham  caminhos  de
desenvolvimento  parcialmente  diferentes,  em  determinado
momento seus percursos se encontram mais efetivamente, o
que permite a construção do pensamento verbalizado e da
fala intelectual, de acordo com o texto.
III. O texto defende a ideia de que, para Vygotsky, a utilização
de  instrumentos  é  uma  característica  essencialmente
humana  que  leva  a  um  menor  domínio  do  meio  e  ao
desaparecimento de habilidades específicas para utilizá-lo em
favor da nossa evolução enquanto espécie.
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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 'Vygotsky' e,  em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto procura passar ao leitor a ideia de que a linguagem
é  um  sistema  de  signos  historicamente  construído  que
possibilita  uma  forma  de  pensamento  qualitativamente
inferior àquele anterior na criança.

II. Na perspectiva defendida pelo texto, os signos elaborados
pela  cultura  servem  como  instrumentos  intelectuais  que
exigem  do  homem  uma  compreensão  direta  sobre  seus
significados e o tornam mais artificial, como os animais.
III.  De início,  quando a criança profere sons e sílabas sem
significado,  a fala tem uma função afetivo-conativa,  afirma
Vygotsky,  e  a  inteligência  da criança é  de  tipo prático,  de
acordo com 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.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 31 a 50

 31  Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de
1º grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser
um número ímpar, maior que 29 e menor que 50.

II. Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas. No 2º dia, ela escreveu 5 páginas a
menos  do  que  tinha  escrito  no  1º  dia.  No  3º  dia,  ela
escreveu 5  páginas  a  menos do que  no  2º  dia.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que a quantidade de páginas do livro é superior a
125 e inferior a 155.

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.

 32  Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual  a 2,85 metros.  Assim,
considerando  apenas  os  dados  apresentados,  é  correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.

II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários. No
início  de  2020,  essa  empresa  demitiu  1.979  funcionários.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto  afirmar  que  o  número  total  de  empregados  da
empresa, após a demissão, é maior que 6.502 e menor que
6.721.

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.

 33  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.

II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura.  Seu  piso  será  revestido  por  peças  quadradas  de
cerâmica  com  arestas  de  1,20  metro,  cada.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.

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.

 34  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro  parcelas.  A  primeira  parcela  tinha  o  valor  de  R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor  pago  na  primeira  prestação.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.

II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar  264  passageiros,  enquanto  o  avião  tipo  2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na  capacidade  total  desses  modelos  é  superior  a  127  e
inferior a 140 passageiros.

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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 35  Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça.  O preço da calça era  R$ 96,00.  Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas,  é  correto afirmar  que,  para pagar  por  suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram  suco,  outras  5  tomaram  refrigerante.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.

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.

 36  Analise as afirmativas a seguir:
I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas  com  45  quilos,  cada.  Assim,  a  partir  dos  dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.

II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.
III.  São números primos menores de 221,  entre outros,  os
seguintes: 163, 211 e 139.

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.

 37  Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura.  Assim,  é  correto afirmar que o
resultado  da  soma  das  áreas  desses  três  triângulos  é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².

II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel  cujo  valor  da  diária  era  R$  237,80.  Ao  realizar  o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou  um  valor  superior  a  R$  1.048,00  e  inferior  a  R$
1.077,00.
III.  Um  evento  artístico  contou  com  260  espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00.  Assim,  considerando  apenas  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.

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.

 38  Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refr igerante  por  semana.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.

II.  Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi  igualmente  dividido  entre  as  três.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III.  Um  paralelepípedo  possui  31  cm  de  altura,  33  cm  de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 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.

 39  Analise as afirmativas a seguir:
I.  O valor  da incógnita  “X”  que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.

II.  O piso de um salão é  formado por  peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III.  Um muro de 24m de comprimento e  3m de altura  foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e  os  espaços  entre  os  tijolos  são  desprezíveis.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.

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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 40  Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15  em  uma  promoção.  Assim,  considerando  apenas  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.

II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760;  R$  51.200;  R$  62.300;  e  R$  55.320.  Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é  correto  afirmar  que  o  preço  médio  desse  veículo  nas
concessionárias  apresentadas  é  superior  a  R$  50.031  e
inferior a R$ 50.263.
III.  Em números decimais,  a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.

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 41 a 50

Preço médio do etanol

Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram  em  19
estados  e  no  Distrito  Federal  na  semana  encerrada  no
sábado  (04/07/2020),  em  comparação  com  a  semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência  Nacional  do Petróleo,  Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando,  assim,  uma alta  de 0,83% ante  a  semana
anterior,  encerrada  no  dia  27/06/2020,  quando  o  preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.

Ainda  considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  foi  registrada  no
Tocantins,  com elevação de 3,84%. A maior  queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi  de R$ 2,059,  o litro,  em São Paulo;  e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul.  O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.

Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços  do  etanol  subiram  em  18  estados  e  no  Distrito
Federal  e  cederam  em  outros  8  estados.  O  estado  que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no  Paraná,  com elevação de  14,15% no  preço  do  etanol
hidratado.  A  queda  mais  expressiva  foi  verificada  em
Roraima (- 5,45%).

Por  Agência  Estado,  em  julho  de  2020  (disponível  em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

 41  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Nos postos pesquisados pela  ANP em todo o  Brasil,  o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia  04/07/2020 foi  de R$ 2,734,  no
estado do Mato Grosso, 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.

 42  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Em São Paulo,  na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544,  de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Na  semana  encerrada  no  sábado,  dia  04/07/2020,  as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba,  de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, 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.

 43  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.
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II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo 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.

 44  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada  no  dia  04/07/2020,  o  preço  médio  do  litro  de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.

II.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020,  a  maior  alta  porcentual  do  preço  do  etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
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.

 45  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço  máximo  individual  na  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.

II.  Em  São  Paulo,  a  cotação  média  do  preço  do  etanol
hidratado  no  mês de  junho  de  2020 era  de  R$  2,335,  de
acordo com as informações apresentadas pelo 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.

 46  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.

II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.

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.

 47  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Considerando  apenas  a  semana  encerrada  no  dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima,  com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  Os  preços  médios  do  etanol  hidratado  subiram em 19
estados e no Distrito Federal  na semana encerrada no dia
04/07/2020,  em  comparação  com  a  semana  anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma 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.

 48  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.

II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual  na  comparação  mensal  foi  o  Paraná,  com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.

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.

 49  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.

II.  São  Paulo  apresentou  uma alta  de  0,83% no  preço  do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação  com  a  semana  anterior,  encerrada  no  dia
27/06/2020,  de  acordo com as  informações apresentadas
pelo 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.

 50  Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I.  Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.
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II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, 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.
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