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QUESTÃO: Observe: “Os carros novos estão aqui há dois anos”. Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, a classificação das palavras destacadas. 
 
RESPOSTA: Artigo definido, adjetivo, numeral.  

QUESTÃO: Indique a frase que há erro de concordância: 
 
RESPOSTA: As fotos estão anexos. 

QUESTÃO: Na frase “Fernandinho fora avisado dos perigos daquele empreendimento”, tem-se um verbo no tempo: 
 
RESPOSTA: Pretérito mais que perfeito. 

QUESTÃO: “De volta, com a garrafa na mão, apenas chuviscava”. Observando-se esta oração, constata-se que: 
 
RESPOSTA: É uma oração sem sujeito. 

QUESTÃO: Analise sintaticamente a frase abaixo e marque a resposta correta. 
 
“Carla, minha tia, é professora.” 
 
I. “Carla” é o sujeito da oração; 
II. “professora” é predicativo do sujeito; 
III. “é” um verbo de ação; 
 
RESPOSTA: Apenas III está incorreta. 

Na frase “Crianças, não comam todos os doces”, o termo em destaque exerce função sintática de: 
 
RESPOSTA: Vocativo. 

QUESTÃO: Aponte a alternativa em que todos as palavras estão acentuadas por serem proparoxítonas: 
 
RESPOSTA: Pântano, míope, cônjuge. 

QUESTÃO: Leia: 
 
INGREDIENTES 
3 ovos 
1 lata de leite condensado 
1 lata de leite (use a mesma medida da lata de leite condensado) 
4 xícaras de café de açúcar 
 
MODO DE PREPARO 
Em uma frigideira, coloque o açúcar e esquente-o até caramelizar. 
Despeje no fundo da forma (que tem o buraco no meio), e espere endurecer. 
No liquidificador, bata os ovos, o leite condensado e o leite por 5 minutos. 
Despeje a mistura por cima do açúcar caramelizado e coloque a forma para assar em banho-maria por 
aproximadamente 50 minutos à 200°C. 
Tire do forno e espere esfriar um pouco. 
Depois, coloque a forma no freezer por 40 minutos. 
Passe a faquinha nas bordas do pudim e desenforme. 
 
Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/85318-pudim-facil.html 
 
Assinale com V (verdadeiro) ou com F (falso) os enunciados abaixo: 
( ) A receita não pode ser considerada um texto. 
( ) A tipologia textual não é a injunção. 



( ) A tipologia textual é a descrição 
( ) O gênero textual é receita. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
RESPOSTA: F-F-F-V 

QUESTÃO: Texto: 
A MISÉRIA É DE TODOS NÓS... 
 
Como entender a resistência da miséria no Brasil, uma chaga social que remonta aos primórdios da colonização? No 
decorrer das últimas décadas, enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do mesmo tamanho, todos os 
indicadores sociais brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade escolar frequentando aulas atualmente do que 
em qualquer outro período da nossa história. As taxas de analfabetismo e mortalidade infantil também são as menores 
desde que se passou a registrá-las nacionalmente. O Brasil figura entre as dez nações de economia mais forte do 
mundo. No campo diplomático, começa a exercitar seus músculos. Vem firmando uma inconteste liderança política 
regional na América Latina, ao mesmo tempo que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se tornado um forte 
oponente das injustas políticas de comércio dos países ricos. Apesar de todos esses avanços, a miséria resiste. 
Embora em algumas de suas ocorrências, especialmente na zona rural, esteja confinada a bolsões invisíveis aos olhos 
dos brasileiros mais bem posicionados na escala social, a miséria é onipresente. Nas grandes cidades, com 
aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso social profundo e se manifesta de forma violenta. A mais assustadora 
dessas manifestações é a criminalidade, que, se não tem na pobreza sua única causa, certamente em razão dela se 
tornou mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da pobreza extrema entre milhões de habitantes não é uma 
empreitada simples. 
 
Quando no texto diz que “ a miséria é onipresente”, significa dizer que: 
 
RESPOSTA: está presente em todos lugares, em todas as partes. 

QUESTÃO: Relacione e marque a alternativa correspondente: 
1 Pronome  
2 Adverbio 
3 Verbo 
4 Substantivo 
5 Adjetivo 
 
( ) Outrora 
( ) Vossa Senhoria 
( ) Carioca 
( ) Sapato 
( ) Hei 
 
RESPOSTA: 1,3,4,5,2 

QUESTÃO: De acordo com as regras da pontuação, o emprego da virgula não está correto em: 
 
RESPOSTA: Os funcionários que se empenharam, alcançaram bons resultados. 

QUESTÃO: A entrada para a partida de futebol foi _____, mas o jogo e o resultado _____ compensaram, pois saímos 
todos _____. 
 
RESPOSTA: cara – apresentados – alegres 

QUESTÃO: Assinale a alternativa onde a crase foi utilizada de forma incorreta: 
 
RESPOSTA: Estamos viajando em direção à Roma. 

QUESTÃO: Representação verbal de um objeto sensível (ser, coisa, paisagem), através da indicação dos seus aspectos 
mais característicos, dos pormenores que o individualizam, que o distinguem.” 
Caracteriza-se assim o texto: 
 



RESPOSTA: descritivo. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa em que há erro de concordância verbal: 
 
RESPOSTA: Nós é feliz. 
 

QUESTÃO: Qual das alternativas é um programa de informática desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar 
Malware de computador? 
 
RESPOSTA: Antivírus. 

QUESTÃO: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o editor de planilhas produzido pela Microsoft. 
 
RESPOSTA: Microsoft Office Excel. 

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

QUESTÃO: Navegador de internet é: 
 
RESPOSTA: um programa que habilita seus usuários a interagirem com documentos HTML hospedados em um 
servidor da rede. 

QUESTÃO: Os antivírus ou antimalwares são: 
 
RESPOSTA: programas desenvolvidos para prevenir, detectar e eliminar vírus de computador e outros tipos de 
softwares nocivos ao sistema operacional. 

QUESTÃO: A psicologia não surgiu diretamente como uma ciência. Até 1870, ela foi um ramo do domínio da: 
 
RESPOSTA: Filosofia  

QUESTÃO: Os renomados psicólogos Wilhelm Maximilian Wundt (1832 -1920), Ernst Heinrich Weber (1795-1878) e 
Gustav Theodor Fechner (1801-1889), são considerados fundadores da: 
 
RESPOSTA: Psicologia experimental  

QUESTÃO: Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as palavras suprimidas na afirmação abaixo: 
 
A história da psicologia é a ______ do pensamento sobre a _______, o inconsciente, e o _________ humano. 
 
RESPOSTA: História, consciência, comportamento.  

QUESTÃO: Após o desenvolvimento da Psicologia como uma ciência independente, os psicólogos passaram a rejeitar 
os diferentes métodos existentes baseadas em especulações e tentaram fornecer base científica para o estudo do 
comportamento humano. Resultando assim, o surgimento de diferentes escolas de pensamento, dentre elas estão: 
 
RESPOSTA: O estruturalismo, o funcionalismo, Behaviorismo e a Psicanálise.  

QUESTÃO: A história da filosofia é a disciplina responsável por estudar o pensamento filosófico em seu 
desenvolvimento diacrônico. 
Costuma-se estudar a história da filosofia com a seguinte disposição: 
 
RESPOSTA: Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea.  

QUESTÃO: Leia atentamente e assinale a alternativa CORRETA: 
 
I) A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos. A filosofia é uma maneira de pensar e é também uma 
postura diante do mundo. 
 
II) A maioria dos historiadores considera que a Filosofia entendida como um conhecimento racional e sistemático se 
iniciou na Grécia. 
 



III) No momento em que se começa a praticar a filosofia como atividade, a Alemanha também testemunha o 
aparecimento dos sofistas. 
 
IV) A autoria da palavra “filosofia” foi atribuída pela tradição a Pitágoras. As duas principais fontes sobre isso são Cícero 
e Diógenes Laércio. 
 
RESPOSTA: I, II e IV.  

QUESTÃO: Uma das missões da psicologia é proteger a integridade psíquica e emocional das pessoas. Zelando sempre, 
pelo respeito à subjetividade e singularidade das pessoas. 
 
Desta forma, ela está completamente comprometida com a: 
 
RESPOSTA: Defesa, promoção e garantia dos direitos humanos.  

QUESTÃO: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
RESPOSTA: 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 a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  

QUESTÃO: Assinale a assertiva INCORRETA: 
 
RESPOSTA: O Código de Ética da Psicologia, surgiu no período da Ditadura Civil-Militar brasileira, ele orienta a 
prática profissional dos psicólogos. Traz em um de seus pressupostos básicos o indicativo de que o trabalho deve 
ser embasado na ética e nos bons costumes.  

QUESTÃO: O behaviorismo, também conhecido como Comportamentalismo, é uma área da Psicologia que tem como 
principal objeto de pesquisa: 
 
RESPOSTA: O Comportamento  

QUESTÃO: A Coesão, faz parte do processo grupal, ela pode ser definida como a quantidade de pressão exercida sobre 
os integrantes de um grupo para que nele permaneçam. Quanto maior a coesão do grupo: 
 
RESPOSTA: Maior a produtividade do grupo e a satisfação experimentada por seus membros.  

QUESTÃO: Leia atentamente e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
RESPOSTA: Todo grupo tem sua própria história e, devido a isso, ficamos incapacitados de estudar as significativas 
mudanças ocorridas no contexto histórico.  

QUESTÃO: Na teoria psicanalítica, encontram-se os três níveis de consciência, descritos por Sigmund Freud, são eles: 
 
RESPOSTA: A mente consciente, o pré-consciente e o inconsciente.  

QUESTÃO: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
I) Freud acreditava que as pessoas podiam ser curadas tornando conscientes seus pensamentos e motivações 
inconscientes, obtendo assim percepção. 
 
II) O objetivo da terapia psicanalítica é liberar emoções e experiências reprimidas, isto é, conscientizar o inconsciente. 
 
III) É comum a confusão entre psicanálise e psicologia, isso dá, porque são matérias equivalentes. É possível que um 
psicólogo seja psicanalista, da mesma maneira que um psicanalista pode não ser um psicólogo. 
 
IV) A psicanálise é um método de tratamento de transtornos mentais, moldado pela teoria psicanalítica. Fundada por 
Sigmund Freud. 
 
RESPOSTA: Apenas a I, II e IV, estão corretas.  

QUESTÃO: Marque com V se verdadeiro e F se falso: 



 
O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente: 
 
( ) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. 
 
( ) Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. 
 
( ) Fará auto-promoção em detrimento de outros profissionais. 
 
( ) Proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. 
 
RESPOSTA: V, V, F, F.  

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: 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: 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 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: 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: 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: 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: 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: 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.  

 


