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Texto: Lembrança de morrer,  
Álvares de Azevedo  
 
Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente. 
 
E nem desfolhem na matéria impura  
A flor do vale que adormece ao vento:  
Não quero que uma nota de alegria  
Se cale por meu triste passamento.  
 
Eu deixo a vida como deixa o tédio  
Do deserto, o poento caminheiro,  
– Como as horas de um longo pesadelo  
Que se desfaz ao dobre de um sineiro;  
 
Como o desterro de minh’alma errante,  
Onde fogo insensato a consumia:  
Só levo uma saudade – é desses tempos  
Que amorosa ilusão embelecia. 
 
Só levo uma saudade – é dessas sombras  
Que eu sentia velar nas noites minhas…  
De ti, ó minha mãe, pobre coitada,  
Que por minha tristeza te definhas! 
 
De meu pai… de meus únicos amigos,  
Poucos - bem poucos – e que não zombavam  
Quando, em noites de febre endoidecido,  
Minhas pálidas crenças duvidavam. 
 
Se uma lágrima as pálpebras me inunda,  
Se um suspiro nos seios treme ainda,  
É pela virgem que sonhei… que nunca  
Aos lábios me encostou a face linda! 
 
Só tu à mocidade sonhadora  
Do pálido poeta deste flores…  
Se viveu, foi por ti! e de esperança  
De na vida gozar de teus amores. 
 
Beijarei a verdade santa e nua,  
Verei cristalizar-se o sonho amigo…  
Ó minha virgem dos errantes sonhos,  
Filha do céu, eu vou amar contigo! 
 

 
 
 
 
Descansem o meu leito solitário  
Na floresta dos homens esquecida,  
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:  
Foi poeta - sonhou - e amou na vida. 
 
Sombras do vale, noites da montanha  
Que minha alma cantou e amava tanto,  
Protegei o meu corpo abandonado,  
E no silêncio derramai-lhe canto! 
 
Mas quando preludia ave d’aurora  
E quando à meia-noite o céu repousa,  
Arvoredos do bosque, abri os ramos…  
Deixai a lua pratear-me a lousa! 
Autor: (Álvares de Azevedo) 



QUESTÃO: A vontade do poeta é a de que após sua morte: 
RESPOSTA: não se cale a alegria. 

QUESTÃO: A partir da leitura das primeiras estrofes do poema, conclui-se que a morte para o poeta significa: 
RESPOSTA: libertação 

QUESTÃO: O sentimento que os poucos amigos e os pais do poeta despertam nele no momento da morte é 
de:  
RESPOSTA: saudade  

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão grafadas corretamente. 
RESPOSTA: queixa, paixão, desleixo, rouxinol, baixela, eixo, abaixo  

QUESTÃO: Observando o uso correto do acento gráfico, qual das alternativas abaixo está correta? 
RESPOSTA: inócuo 

QUESTÃO: Palavra é um conjunto de sons articulados que expressam ideias e são representados por uma 
grafia, formada por uma reunião de letras, que quando agrupadas formam as frases. Marque a alternativa 
onde o significado da palavra está correto. 
RESPOSTA: Empedernido - aquele que não se deixa persuadir ou não se comove. 

QUESTÃO: Assinale a afirmativa correta: 
RESPOSTA: O til serve para indicar nasalidade e é empregado com as vogais a e o. 

QUESTÃO: Ponto, dois-pontos e travessão são exemplos de sinais de pontuação que utilizamos. Assinale a 
frase com pontuação correta. 
RESPOSTA: Embora lisonjeada, não fiz muita fé no oferecimento. Um homem tão importante, pensei comigo 
mesma, com tantos compromissos, vai lá se lembrar de um aprendiz de poeta? 

QUESTÃO: Adverbio é palavra invariável que funciona como um modificador de um verbo. Assinale a frase 
onde apresenta um adverbio de tempo: 
RESPOSTA: Sempre estamos juntos, em todos os momentos 

QUESTÃO: Textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de 
comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.  
Denominamos de: 
RESPOSTA: Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO: Os textos expositivos possuem a função de expor determinada ideia, por meio de recursos como: 
definição, conceituação, informação, descrição e comparação. 
Assinale a opção que não corresponde a um texto expositivo: 
RESPOSTA: Biografia e autobiografia 

QUESTÃO: De acordo com a regência do verbo implicar, preencha a frase abaixo. 
Tio Adolfo ________com o filme na televisão. 
Marise ___________ em contrabando de ouro. 
Trabalho ________ em grande responsabilidade. 
RESPOSTA: Implicou, implicou-se e implica 

QUESTÃO: Qual das frases abaixo você identifica um adjunto adverbial de modo. 
RESPOSTA: Aqui, nesta cidade chove intensamente. 

QUESTÃO: Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. 
Identifique na frase o verbo no modo indicativo, tempo pretérito perfeito composto na 1ª Conjugação. 
RESPOSTA: Eu tenho estudado muito.  

Assinale a alternativa correta dos verbos ESTUDAR, ESCREVER E DIVIDIR no particípio (forma nominal simples). 
RESPOSTA: estudado, escrito, dividido. 

 



QUESTÃO: Ambientes operacionais são os conjuntos de programas que permitam o elo de ligação entre o 
usuário e a máquina. Marque a alternativa que apresenta alguns dos sistemas operacionais mais utilizados 
atualmente. 
RESPOSTA: Windows, Android, Linux e iOS. 

QUESTÃO: A tecla de atalho F5, no sistema operacional Windows, permite ao usuário: 
RESPOSTA: Atualizar a janela ativa. 

QUESTÃO: No sistema operacional Windows, quais são as teclas de atalhos utilizadas para realizar a ação de 
recortar o item selecionado? 
RESPOSTA: Ctrl + x 

QUESTÃO: Acerca da internet, marque a alternativa CORRETA. 
I. A internet é um sistema de redes mundial de computadores, todos ligados uns aos outros. 

II. A internet dificultou a criação de novas formas de interações humanas, que poderiam ser realizadas 
através de mensagens instantâneas, fóruns de discussão e redes sociais. 

III. Ao se ligar à internet, tem-se acesso à World Wide Web (WWW). 
IV. As palavras “internet” e “world wide web” são usadas frequentemente como sinônimos, mas internet 

é uma rede mundial de computadores conectando milhões de dispositivos de computação, e World 
Wide Web é um dos vários serviços que funcionam dentro da internet. 

RESPOSTA: I, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO: O formato padrão de extensão de arquivo .docx e .pdf pertencem respectivamente aos programas: 
RESPOSTA: Microsoft word e adobe acrobat. 

QUESTÃO: Questão 06) O Microsoft Word é um: 
RESPOSTA: Processador de texto. 

QUESTÃO: Marque a alternativa que contém corretamente o programa elaborado para permitir a navegação 
pela web e processar diversas linguagens. 
RESPOSTA: Navegador. 

QUESTÃO: A internet representa a rede mundial de todos os computadores, ela é aberta para o acesso de 
todos, diferente da intranet que, também é uma forma de internet, mas: 
RESPOSTA: É utilizada por um grupo específico de empresas ou pessoas e não está aberto para aqueles 
que estão fora do seleto grupo. 

QUESTÃO: Os motores de busca foram criados logo após o surgimento da internet, com o objetivo de realizar 
buscas de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada. Entre as 
maiores empresas prestadoras desses serviços encontra-se: 
RESPOSTA: O Google. 

QUESTÃO: Na área da criptografia, existe uma técnica de autenticação de informação digital tratada como 
substituta à assinatura física, visto que elimina a necessidade de ter uma versão em papel do documento que 
necessita ser assinado. Qual nome atribuído a essa técnica: 
RESPOSTA: Assinatura digital. 

QUESTÃO: Psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo estabelecimento do primeiro Instituto de 
Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha, pelo psicólogo: 
RESPOSTA: Wilhelm Wundt. 

QUESTÃO: No início do século XIII, o filósofo alemão Christian Wolff foi o primeiro a utilizar o nome psicologia 
para denominar o estudo da mente. O seu método dividiu psicologia em dois, que são: 
RESPOSTA: A psicologia empírica que observa os fenômenos psíquicos e cinge em estabelecer e a captar as 
causas, leis, condições de seu surgimento, cujas afirmações são controláveis pelos fatos. A psicologia 
racional interpretava os dados obtidos na psicologia empírica pelo meio do uso da razão e da lógica. 



QUESTÃO: Dentre as vertentes de psicologia que foram  iniciadas nos Estados Unidos, no decorrer da primeira 
metade do século XX, existiu uma disputa entre as vertentes do funcionalismo e estruturalismo, as quais se 
utilizaram do darwinismo social, tornando-se, assim, vertentes que se focariam na biologia. Sabendo-se disso, 
leia as assertivas e assinale a alternativa correta. 

I. O Funcionalismo é uma teoria adaptada para diferentes campos de conhecimento, como a filosofia, a 
psicologia e a antropologia. Seu único objetivo é explicar como se dá o funcionamento da sociedade. 

II. De acordo com a teoria funcionalista, a sociedade é compreendida como um organismo, composto por 
órgãos relacionados e com funções específicas. 

III. O estruturalismo é, sobretudo, um ponto de vista sobre as formas possíveis de conhecer as atividades 
humanas.  

IV. O funcionalismo foi importante para refutar teorias como o evolucionismo e o difusionismo, que 
dominava a antropologia americana e britânica da época.  

RESPOSTA: F, V, V, V. 

QUESTÃO: Os estudos do Behaviorismo iniciaram-se no século XIX, a partir de um trabalho do psicólogo John 
B. Watson. Entre 1920 até meados de 1950, o behaviorismo se tornou a escola dominante de psicologia, com 
o propósito de estabelecer a psicologia como uma ciência objetiva e mensurável. Os principais tipos de 
Behaviorismo são: Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: Behaviorismo metodológico e o Behaviorismo radical. 

QUESTÃO: O profissional que violar os preceitos contidos no código de ética do psicólogo, serão passiveis de 
infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades: Marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) Advertência. 
( ) Multa. 
( ) Censura pública. 
( ) Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias. 
( ) Cassação do exercício profissional. 
RESPOSTA: V, V, V, V, V. 

QUESTÃO: É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, 
a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. Em caso de 
quebra do sigilo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Com base 
no texto e no código de ética do psicólogo, assinale a alternativa INCORRETA. 
RESPOSTA: No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos 
responsáveis toda e qualquer informação para se promoverem medidas em seu benefício.  

QUESTÃO: O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano. Ao psicólogo é vedado: 
RESPOSTA: Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. 

QUESTÃO: O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente não poderá: 
RESPOSTA: Utilizar o preço do serviço como forma de propaganda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO: De acordo com a Teoria da Personalidade, Sigmund Freud em seus estudos sobre a psicanalise, 
expôs uma divisão da mente humana em três partes: Id, ego e superego. Relacione 

RESPOSTA: 1-A, 2-C, 3-B. 

QUESTÃO: A cerca da psicanalise, leia o trecho a seguir e complete corretamente as lacunas.  
A psicanálise é um método de tratamento de transtornos mentais, moldado pela teoria ______. Fundada por 
Sigmund Freud, a psicanálise, além de ser uma teoria, é uma ______. Esse estudo é comumente utilizado para 
tratar ______ e transtornos de ansiedade. 
RESPOSTA: Psicanalítica / terapia / depressão. 

QUESTÃO: A teoria psicanalítica procura descrever a etiologia dos transtornos mentais, 
o desenvolvimento do homem e de sua personalidade, além de explicar a motivação humana. A teoria 
psicanalítica está sintetizada essencialmente em três publicações, são elas:  
RESPOSTA: Interpretação dos Sonhos, Psicopatologia da Vida Cotidiana, e Três Ensaios sobre a Teoria da 
Sexualidade. 

QUESTÃO: Na teoria psicanalítica, os três níveis de consciência, conforme descritos por Sigmund Freud são a 
mente consciente, pré-consciente e inconsciente. Marque verdadeiro (V) ou falso (F). 
( ) Freud teorizou que o consciente e o inconsciente exercem uma poderosa influência sobre a mente pré-
consciente, sem a consciência de uma pessoa. 
( ) A mente consciente é composta de toda a memória disponível que não tenha sido acessada pela mente 
consciente. 
( ) O pré-consciente é composta por instintos reprimidos, sentimentos e impulsos que são negativos ou 
vergonhosos.  
( ) A mente inconsciente é formada pelos pensamentos e sentimentos sobre os quais uma pessoa está 
ativamente consciente e capaz de raciocinar. 
RESPOSTA: F, F, F, F. 

QUESTÃO: O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 
igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam: 
RESPOSTA: A Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

QUESTÃO: A respeito da psicologia comportamental, marque a alternativa correta.  
RESPOSTA: Essa área da psicologia estuda a conexão entre nossas mentes e ações, explorando tudo o que 
está escondido por trás de nossos pensamentos, nossas atitudes e emoções. 

QUESTÃO: Com base na psicologia comportamental, marque a alternativa a qual responde o questionamento 
abaixo.  
Por que as pessoas pagam caro por um novo aparelho smartfone recém lançado, mesmo quando já 
possuem um dispositivo similar perfeitamente funcional?  
RESPOSTA: As pessoas têm necessidade de vivenciar o desconhecido, por isso, estão sempre ávidas por 
novidades e experiências inovadoras. Ao apresentar novos recursos, o smartfone ativa as regiões frontal e 
temporal do cérebro, prevendo recompensas e liberando dopamina. 

 
 

1) Ego A) Mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Ele procura regular os impulsos 
do Id. 

2) Superego B)  Estrutura é formada pelos impulsos, instintos e desejos. 

3) Id C)  Reprimir através da culpa; barra os impulsos que são contrários às regras sociais; 
insisti para que o ego se comporte com moral. 



QUESTÃO: Quando uma mãe recompensa seu filho com elogios cada vez que ele guarda seus brinquedos no 
local correto, ela está reforçando o comportamento desejado. Como resultado, será mais provável que o 
filho volte a guardar seus brinquedos. Este processo, que funciona através da formação de uma associação 
entre um comportamento e as consequências do comportamento, é denominado: 
RESPOSTA: Condicionamento operante. 

QUESTÃO: Quando um grupo se estabelece uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas 
individualmente e, consequentemente, sobre o grupo. Como aspectos dos processos grupais pode-se citar 
coesão que pode ser definida: Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: Como a quantidade de pressão exercida sobre os integrantes 
de um grupo a fim de que continuem nele.  

QUESTÃO: O psicólogo que trabalha com processos grupais deve ficar atento com a postura de superioridade 
conferida pela relação de saber.  Leia atentamente e marque a alternativa correta.  

I. A posição do psicólogo que trabalha com processos grupais, deve ser a de dono do saber, que interpreta 
o que está oculto no psiquismo.  

II. Manejar grupos é diferente do processo terapêutico tradicional e vai na linha da perspectiva de uma 
clínica mais ampliada.  

III. As demandas trazidas pelo grupo, é que devem indicar o tipo de técnica a ser empregada pelo psicólogo. 
RESPOSTA: Apenas II e III estão corretas.  

QUESTÃO: A preocupação da Psicologia com o estudo dos grupos começa com os estudos da chamada 
Psicologia das Massas, que tentava compreender fenômenos coletivos. Os grupos podem ser classificados 
como primários ou secundários. Marque a alternativa correta. 
RESPOSTA: Os grupos primários são aqueles constituídos para a satisfação das necessidades básicas da 
pessoa e a formação de sua identidade. Caracterizam-se por fortes vínculos afetivos interpessoais e uma 
hierarquização de poder.  

QUESTÃO: Quando um grupo se estabelece, uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas 
individualmente e, consequentemente, sobre o grupo. É o chamado processo grupal. Alguns desses 
fenômenos são: 
RESPOSTA: Coesão, padrões grupais, liderança, motivações individuais e objetivos do grupo. 

QUESTÃO: Sócrates não é conhecido diretamente, pois nada escreveu e dá, dessa forma, ocasião para que 
alguns ponham em dúvida sua existência real. São três as principais fontes que atestam a existência de 
Sócrates: 
RESPOSTA: Platão que foi discípulo de Sócrates, Xenofonte que, de acordo com Diógenes Laêrtios foi o 
primeiro que anotou ensinamentos de Sócrates, e Aristófanes. 

QUESTÃO: A origem da filosofia está na cidade de Mileto, com o pensador Tales, que ficou conhecido como o 
iniciador do pensamento filosófico. Ele se preocupava com as questões relacionadas à fonte originária do 
mundo e propôs que a água seria o elemento originador de todas as coisas. A partir do momento em que se 
começou a praticar a filosofia, a Grécia também testemunhava o surgimento dos sofistas. A cerca dos sofistas, 
assinale a alternativa INCORRETA.  
RESPOSTA: Os sofistas foram considerados os primeiros juízes do mundo, pois supriam está nova 
necessidade da Grécia: a alta capacidade da retórica no discurso político. 

QUESTÃO: No comportamento humano, a motivação pode ser caracterizada por um impulso interno que nos 
leva a ação, e parte de uma interação entre a pessoa e o ambiente. Os seres humanos têm suas próprias 
motivações, advindas de seus valores e crenças, inclusive no âmbito profissional. São tipos de motivação: 
RESPOSTA: Motivação intrínseca e motivação extrínseca. 

 
 
 
 



QUESTÃO: A análise do comportamento humano nas organizações pode dividir o pessoal em quatro grupos. 
Essa divisão auxilia o líder a extrair o melhor das pessoas, assegurando um desenvolvimento econômico e 
social mais eficiente.  
Assinale a alternativa que descreve, adequadamente, os grupos: 
RESPOSTA: No grupo Catalisador, ficam os indivíduos criativos, no grupo denominado Controlador 
encontram-se as pessoas que focam em resultados efetivos, já no grupo Apoiador, estão indivíduos que 
garantem o convívio harmônico e no grupo Analítico, estão os colaboradores apegados às regras. 

QUESTÃO: No tocante a Declaração Universal dos Direitos Humanos, leia atentamente as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa INCORRETA: 
RESPOSTA: A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Unicamente as 
crianças, nascidas dentro do matrimônio, gozarão de proteção social. 


