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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 50 (cinquenta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Concurso o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Concurso;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio
de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha,
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Concurso (7.12.2 Os pertences
pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de
permanência dos candidatos no local de prova);
g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 7.11 do Regulamento;
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores,
executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno
de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.
PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de 01 a 03:
A paz se constrói a cada instante
Muitos homens sabem que a paz não se estabeleceu
de uma vez por todas e para sempre. Então, pensam
bastante em tudo o que é preciso fazer para construí-la e
evitar a guerra.
A paz pode ser semeada em qualquer lugar, o
tempo todo. Ela se constrói quando aprendemos a história
do mundo, quando dialogamos com aqueles que têm
ideias diferentes, quando reagimos diante das injustiças.
Na escola, os maiores chantageiam os menores. Um
dos alunos vai falar com o diretor para acabar com essa
chantagem: esse aluno, não fechando os olhos para o que
acontece, reagindo, está construindo a paz. O diretor
procura os aproveitadores, aplica-lhes uma punição e
explica por que estão sendo punidos: ele está construindo
a paz.
Aparece um artigo no jornal propondo que se proíba
a transmissão de jogo de futebol pela televisão. Milhares
de pessoas reagem e publicam artigos para dizer que não
estão de acordo: elas ajudam a construir a paz.
Os líderes de todas as religiões do mundo se
reúnem para falar do que têm em comum, de tudo o que
é semelhante em suas crenças, da importância da vida.
Mostram que é possível dialogar; mesmo não estando de
acordo em tudo: eles constroem a paz.
Os homens optam por não esquecer o passado:
juntos, lembram-se do fim de uma antiga guerra. Certo
dia, em suas famílias ou comunidades, os mais velhos
contam aos jovens como aquela guerra começou, como
era a vida naquele período, o que poderiam ter feito para
evitá-la: eles constroem a paz.
Em diversas cidades da Europa, por exemplo, para
recordar o fim da Segunda Guerra Mundial, os homens
construíram monumentos em homenagem aos que
morreram lutando. Assim, as pessoas não se esquecem
que a guerra existe e que é necessário prestar atenção
para que ela não volte.
Nas escolas, os professores ensinam História. E,
juntamente com os alunos, tentam compreender por que
as guerras explodem em todo o mundo. Raciocinam em
conjunto e se perguntam: será que elas podem voltar a
acontecer? O que pode ser feito para evitá-las? Agindo
assim, eles constroem a paz.

QUESTÃO 01
Analise as informações sobre o texto, julgando-as certas
(C) ou erradas (E):
( ) O autor afirma que ajudamos a construir a paz com
diferentes atitudes do dia a dia;
( ) A finalidade do texto é apresentar ao leitor o conceito
de guerra;
( ) Quanto
ao
gênero,
pode-se
dizer,
pelas
características, que é um artigo de opinião;
( ) O texto em questão é uma crônica policial.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) C, C, E, E;
B) C, E, C, E;
C) E, E, C, E;
D) E, E, C, C.
QUESTÃO 02
Na parte “O diretor procura os aproveitadores, aplica-lhes
uma punição e explica por que estão sendo punidos: ele
está construindo a paz.”, o pronome sublinhado substitui,
considerando o contexto:
A) Um dos alunos;
B) O diretor;
C) Os líderes de toda religião;
D) O professor de História.
QUESTÃO 03
Marque a opção em que a indicação da classificação da
oração destacada está correta:
A) “Muitos homens sabem que a paz não se
estabeleceu de uma vez por todas e para
sempre.” (oração subordinada substantiva subjetiva);
B) “Ela se constrói quando aprendemos a história
do mundo,” (oração subordinada adjetiva);
C) “Aparece um artigo no jornal propondo que se proíba
a transmissão de jogo de futebol pela televisão.”
(oração subordinada objetiva indireta);
D) “e publicam artigos para dizer que não estão de
acordo” (oração subordinada substantiva objetiva
direta).

Brigitte Labbé e Michel Puech. A guerra e a paz. São Paulo:
Scipione, 2002.
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QUESTÃO 04
Observe a seguinte frase: “Ajudei a colega cansada no final do expediente.” Agora, analise as informações acerca da
organização da estrutura da frase:
I. A frase sob o ponto de vista estrutural, não apresenta nenhum problema;
II. Há ambiguidade na frase, pois não deixa claro quem está cansada;
III. Para reorganizar a frase de modo a informar que quem está cansada é a locutora, pode-se reescrever a frase assim
“cansada, ajudei a colega no final do expediente”;
IV. Para reorganizar a frase de modo que, quem esteja cansada é a colega, poderia ser reestruturada assim: “Ajudei a
colega, que estava cansada, no final do expediente”.
Estão corretas:
A) Somente II, III e IV;
B) Somente I e III;
C) Somente II e IV;
D) Todas as afirmativas.
QUESTÃO 05
Leia a tirinha para responder à questão:

É correto afirmar sobre o texto:
A) O emprego do pronome pessoal do caso reto “ele” no segundo e quarto quadrinhos está correto sob o ponto de vista
gramatical;
B) O nível de linguagem predominante é a norma culta da língua;
C) No segundo e quarto quadrinhos, para tornar gramaticalmente adequada a linguagem, poderia substituir o pronome
pessoal reto “ele”, pelo pronome oblíquo, ficando “pegá-lo” e “torná-lo”;
D) No terceiro quadrinho “se você não carregasse” o elemento coesivo “se” poderia ser substituído por “embora” sem alterar
o sentido, pois ambas são conjunções adverbiais concessivas.
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QUESTÃO 06
Leia o texto para responder à questão:
Teoria do Humanitismo (Quincas Borba)
Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que
assim adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se as duas
tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse
caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. (...) ao vencido,
ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas.
Machado de Assis

Analise as informações do texto a respeito dos tempos verbais empregados, das classes gramaticais e das orações
coordenadas, julgando-as (V) verdadeiras ou (F) falsas:
( ) “Supõe tu um campo de batalhas” o verbo está no imperativo afirmativo;
( ) “As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças...” o termo destacado é pronome
relativo;
( ) “mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de
inanição” No período transcrito, há apenas orações coordenadas;
( ) “Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos” No período há uma oração coordenada sindética aditiva.
A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, F, V;
B) V, V, F, F;
C) F, F, V, V;
D) V, V, F, V.
QUESTÃO 07
Foram alteradas as vírgulas de algumas frases de William Shakespeare. Assinale a opção que o uso da vírgula está de
acordo com regras da Gramática Normativa.
A) Nossas dúvidas são traidoras, e nos fazem perder o que com frequência, poderíamos ganhar por simples medo de
arriscar;
B) Lamentar uma dor passada, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente;
C) Lutar pelo amor é bom mas alcançá-lo sem luta, é melhor;
D) A suspeita sempre persegue a consciência culpada, o ladrão, vê em cada sombra, um policial.
QUESTÃO 08
Assinale o item que está de acordo com a Gramática Normativa quanto à regência, concordância e o sinal indicativo de
crase:
A) Faremos uma visita à terra de nossos avós;
B) Falta três minutos para começar à assistir o programa de TV favorito;
C) A funcionária à quem entregou o documento estava meia perdida de suas atribuições;
D) Eles ficaram frente à frente com o inimigo.
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QUESTÃO 09
O poema de Oswald de Andrade servirá de base para a questão:
Pronominais
Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro.
Sobre a colocação pronominal ocorrida no texto é correto afirmar:
A) Em, “Dê-me um cigarro”, há um exemplo de próclise;
B) Em, “Me dá um cigarro”, o uso da próclise está de acordo com a Gramática Normativa;
C) Em, “Dê-me um cigarro” há o uso obrigatório da ênclise, na norma culta;
D) O autor afirma com o poema que, na linguagem coloquial, em inícios de frases, o brasileiro costuma usar a ênclise.
QUESTÃO 10
Sobre a Correspondência Oficial é correto afirmar:
A) Os princípios que regem a Redação Oficial são: impessoalidade, formalidade e concisão. O nível de linguagem é variável
quanto aos interlocutores;
B) O aviso e o ofício têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si
e, no caso do ofício, também com particulares;
C) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Senhor, seguido do cargo respectivo:
“Senhor Presidente da República”;
D) O correio eletrônico, como as demais correspondências oficiais, possui um formato fixo, com estrutura rígida.
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL
QUESTÃO 11
Um importante capítulo da Constituição é o que se refere aos direitos e garantias fundamentais. Analise as alternativas
abaixo e de acordo com a Constituição Federal (CF) de 1988, marque a considerada correta:
A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato;
B) Quando alguém é ofendido, a CF assegura a escolha entre o direito de resposta ou indenização por dano material, moral
ou à imagem;
C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sendo necessária somente uma licença;
D) É reconhecida a instituição do júri assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos
e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
QUESTÃO 12
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil é regida, nas suas relações internacionais,
por princípios. A respeito deste tema, marque a opção correta:
A) O princípio da dignidade da pessoa humana e concessão de asilo político;
B) O pluralismo político e a igualdade entre os Estados;
C) Defesa da paz e repúdio ao terrorismo e ao racismo;
D) Princípio da cidadania e da autodeterminação dos povos.
QUESTÃO 13
Quanto à classificação da Constituição, marque a opção correta:
A) A constituição é dita rígida quando possui um procedimento de alteração mais rigoroso, já a flexível possui o mesmo
procedimento de alteração das demais leis, ou seja, mais fácil de ser alterada, por fim, a semirrígida ocorre quando parte
da constituição é rígida e parte é flexível, pois algumas partes da constituição são fáceis e outras mais difíceis de alterar;
B) Constituição formal é aquela que possui apenas matérias constitucionais, por sua vez a Constituição material, além de
possuir matérias constitucionais, também possui outros assuntos;
C) A Constituição Federal de 1988 é classificada como histórica, pois é fruto de um trabalho legislativo específico. Tem esse
nome por refletir os dogmas de um momento da história;
D) Por ter somente 250 artigos, a Constituição Federal Brasileira é classificada como sintética, sendo uma constituição
reduzida, concisa.
QUESTÃO 14
Enzo nasceu na Itália, mas mora no Brasil há mais de 40 anos e se naturalizou brasileiro. De acordo com a Constituição
brasileira, nenhuma lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A alternativa que aponta de
forma correta o cargo que Enzo poderá exercer é:
A) Ministro do Supremo Tribunal Federal;
B) Ministro do Superior Tribunal de Justiça;
C) Presidente do Senado Federal;
D) Presidente da Câmara dos Deputados.
QUESTÃO 15
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Acerca deste tema
marque a alternativa correta:
A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato;
B) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, natos ou naturalizados que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, sendo vedados aos estrangeiros, na forma da lei;
C) Os cargos em comissão, exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e as funções de confiança,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinamse apenas às atribuições de direção e chefia;
D) Mesmo quando houver compatibilidade de horários é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.
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QUESTÃO 16
Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão descritos de forma correta na opção:
A) Construir a defesa da paz;
B) Garantir a autodeterminação dos povos;
C) Reduzir as desigualdades sociais e regionais;
D) Promover a solução pacífica dos conflitos.
QUESTÃO 17
Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos, marque a alternativa correta:
A) O Estado brasileiro é laico, não possui uma religião oficial, sendo vedada a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva;
B) A cobrança judicial do crédito tributário é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata,
inventário ou arrolamento;
C) Com uma licença prévia, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação;
D) É livre a locomoção no território nacional a qualquer tempo, podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele
sair.
QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a lei regulará a individualização da pena. Acerca deste
assunto marque a alternativa correta:
A) É
B) É
C) É
D) É

permitida a pena de banimento;
permitida a pena de caráter perpétuo;
vedado a perda de bens;
permitida pena de morte em caso de guerra declarada.

QUESTÃO 19
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Acerca dos direitos sociais,
marque a alternativa correta:
A) O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é direito dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, assim
como os servidores públicos, têm acesso a esse benefício;
B) Por ser uma atividade mais desgastante, o trabalhador rural tem direito a remuneração noturna superior à diurna; o
trabalhador urbano não faz jus à esse benefício;
C) É um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais perceber diferença salarial, de exercício de funções e de critério
de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
D) Tanto ao trabalhador urbano quanto ao rural, é vedado o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos de idade.
QUESTÃO 20
Acerca da perda da nacionalidade na Constituição Federal, marque a alternativa correta:
A) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade nos casos de reconhecimento de
nacionalidade originária pela lei estrangeira;
B) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária;
C) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial civil
ou penal;
D) A única hipótese de perda da nacionalidade do brasileiro ocorre no caso de adquirir outra nacionalidade que não
reconheça a brasileira.
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LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO
QUESTÃO 21
Analise as afirmações abaixo e com base na Lei de Acesso
à Informação, marque V para verdadeiras e F para falsas:
O acesso à informação de que trata esta Lei compreende,
entre outros, os direitos de obter:
( ) Informação contida em registro e documentos
recolhidos a arquivos públicos, vedado os produzidos
ou acumulados por seus órgãos ou entidades não
recolhidos aos arquivos públicos;
( ) Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;
( ) Informação pertinente à administração do patrimônio
público, utilização de recursos públicos, licitação e
contratos administrativos;
( ) A informação produzida ou custodiada por pessoa
física ou entidade privada decorrente de qualquer
vínculo com seus órgãos ou entidades, caso ainda
exista vínculo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, V, V, F;
B) F, F, V, V;
C) V, V, F, V;
D) V, F, V, F.
QUESTÃO 22
Sobre as diretrizes da Lei de Acesso à Informação, marque
C para certa e E para errada:
Os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o
direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
( ) Observância do sigilo como preceito geral;
( ) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;
( ) Desenvolvimento do controle social da Administração
Pública;
( ) Subordinado a solicitação, a divulgação de
informações de interesse público.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) E, E, E, E;
B) C, C, C, C;
C) C, E, E, C;
D) E, C, C, E.

QUESTÃO 23
Marque a alternativa que corretamente indica a suspeição
de um Agente Público de atuar em processo
administrativo:
A) É suspeito o Agente que tenha interesse direto ou
indireto na matéria;
B) Ocorre suspeição quando a autoridade ou Servidor que
tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum
dos interessados;
C) É suspeito o Agente que esteja litigando judicial ou
administrativamente com o interessado;
D) Ocorre suspeição quando o agente participa ou venha a
participar como perito, testemunha ou representante.
QUESTÃO 24
Com relação a forma, tempo e lugar dos atos do processo
administrativo, marque a alternativa CORRETA:
A) Preferencialmente, os atos do processo devem realizarse na sede do órgão;
B) Os atos administrativos dependem de forma
determinada;
C) Os atos do processo podem ser realizados em quaisquer
dias;
D) É exigido para todos os documentos dos atos dos
processos, o reconhecimento de firma.
QUESTÃO 25
Acerca da Ética e a moral no Serviço Público, marque a
opção correta:
A) O Servidor Público não poderá desprezar o elemento
ético de sua conduta, tendo que decidir somente entre
o legal e o ilegal;
B) Para a moralidade da Administração Pública, o fim é
sempre o bem comum;
C) O Servidor Público que deixa qualquer pessoa à espera
de solução que compete ao setor em que exerça suas
funções, permitindo a formação de longas filas, causa
um ato de desconforto, mas não é considerado pela lei
grave dano moral aos usuários dos serviços públicos;
D) O Servidor Público tem que observar as regras quanto
as vestimentas no local de trabalho, contudo é um
direito do Servidor se apresentar de forma adequada ao
exercício de sua função.
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QUESTÃO 26
João é um Servidor Público desleixado, não consegue
manter em ordem e limpo o seu local de trabalho e não
segue os métodos mais adequados para organização do
ambiente de trabalho. Com base no Código de Ética do
Servidor Público, marque a opção correta:
A) Não é dever do Servidor Público manter a ordem ou
limpar o seu local de trabalho, isso é dever do órgão
que deve contratar profissionais para que realize a
devida limpeza e organização;
B) João tem direito a um local limpo e organizado, mas não
é um dever do Servidor manter tal local limpo, uma vez
que exerça corretamente seu trabalho;
C) Apesar de que o Servidor deva manter e zelar pelo local
de trabalho, não há pena alguma para o
descumprimento desse dever, uma vez que não está
previsto expressamente no Código de Ética;
D) Nessa situação, João está descumprindo um dos
deveres que lhe é inerente e expressamente previsto no
Código de Ética.
QUESTÃO 27
João foi contratado como comissionado pelo prazo de 3
meses em uma repartição pública, ocorre que João
recebeu vantagem econômica para facilitar a locação de
um imóvel público. Acerca dos atos de improbidade,
marque a opção correta:
A) João cometeu crime, mas não um ato de improbidade,
uma vez que não é Servidor Público e exerce somente
um cargo comissionado e temporário;
B) No caso em tela não ocorreu improbidade
administrativa, pois não houve prejuízo ao erário
público, uma vez que é permitida a locação de um
imóvel público. Não houve prejuízo, mas ganho para o
erário;
C) João cometeu ato de improbidade administrativa que
importa enriquecimento ilícito, contudo, como não é
agente público, João não perderá os bens ou valores
acrescidos ao seu patrimônio, fato que só poderia
ocorrer com servidores concursados;
D) Mesmo não sendo Servidor Público concursado, João se
enquadra como Agente Público e terá que responder
por ato de improbidade, pois todo aquele que exerce,
ainda que de forma temporária ou sem remuneração,
não importando a forma de investidura é considerado
Agente Público.

QUESTÃO 28
No tocante aos atos de improbidade administrativa que
atentem contra os princípios da Administração Pública,
marque a opção correta:
A) Ao Servidor é permitido negar publicidade dos atos
oficiais quando a lei permitir;
B) Constitui ato de improbidade frustrar a licitude de
concurso público;
C) Constitui ato de improbidade o Servidor deixar de
praticar ato de ofício;
D) Pode o Servidor praticar qualquer ato, mesmo os que
tenha como finalidade regulamento diverso do previsto
na regra de competência.
QUESTÃO 29
Em relação as normas básicas do processo administrativo
e a Lei 9.784/99, marque a opção correta:
A) São inadmissíveis no processo administrativo as provas
obtidas por meios ilícitos;
B) Para obter a condição de interessado no processo
administrativo, é necessário o comparecimento à
consulta pública, o que confere, por si, essa condição;
C) Cabe ao órgão responsável pelo processo administrativo
a prova dos fatos alegados pelo interessado;
D) O interessado no processo administrativo, poderá
desistir total ou parcialmente, prejudicando o
prosseguimento do processo independentemente de a
Administração considerar que o interesse público exija
a sua continuidade.
QUESTÃO 30
Nos processos administrativos é possível ao interessado
interpor recurso das decisões tomadas pelos órgãos
responsáveis em face de razões de legalidade e de mérito.
Acerca do tema, marque a opção correta:
A) Um recurso só é recebido quando pago previamente a
caução;
B) Qualquer pessoa é titular para interpor recurso,
independentemente de ser parte no processo;
C) O recurso interpõe-se por meio de requerimento,
devendo conter os fundamentos do pedido de reexame,
podendo juntar os
documentos que
julgar
convenientes;
D) Independentemente de haver receio de prejuízo de
difícil ou incerta reparação decorrente da execução, os
recursos interpostos contra decisão administrativa têm
efeito suspensivo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Em relação a processos grupais existem causas da
conformidade, nesse sentido assinale o conceito que tem
por definição uma influência que envolve o desejo da
pessoa ser admirado (a):
A) Influência
B) Influência
C) Influência
D) Influência

informativa;
normativa;
circunstancial;
comprometida.

QUESTÃO 32
Na implementação de uma doutrina de Proteção Integral,
denominada Sistema de Garantia de Direitos (SGD),
assinale a opção que corresponde aos eixos das ações
promovidas pela sociedade civil:

QUESTÃO 35
Assinale a opção falsa que estabelece normas de atuação
para os psicólogos em relação ao preconceito e a
discriminação racial:
A) Os psicólogos não exercerão qualquer ação que
favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou
etnia;
B) Diante de crime de racismo, o psicólogo deve se omitir
e posteriormente comunicar e prestar queixa ao seu
Conselho;
C) Os psicólogos não colaborarão com eventos ou serviços
que sejam de natureza discriminatória;
D) Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de
pronunciamentos públicos nos meios de comunicação
de massa de modo a reforçar o preconceito racial.
QUESTÃO 36
Com relação a avaliação psicológica, assinale a opção que
corresponde a fontes fundamentais de informação:

A) União e estados;
B) Distrito federal e municípios;
C) Poderes legislativo, executivo e judiciário;
D) Promoção, defesa e controle social.
QUESTÃO 33
Na organização do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (SINASE) em relação a competências e
atribuições dos entes federativos, assinale a opção que é
comum ao Estado, Distrito Federal e Municípios:
A) Fornecer, via Poder Executivo, os meios e os
instrumentos necessários ao pleno funcionamento do
plantão Interinstitucional nos termos previstos no
art.88, V, do ECA;
B) Estabelecer
normas
sobre
o
atendimento
socioeducativo mediante a edição de leis, decretos,
resoluções, portarias, instruções normativas e demais
atos normativos e administrativos;
C) Garantir a publicidade de todas as informações
pertinentes a execução das medidas socioeducativas;
D) Elaborar e aprovar junto ao competente Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente o Plano de
Atendimento Socioeducativo.
QUESTÃO 34
Com relação a prestação de serviços psicológicos
realizados por meios de tecnologias da informação e
comunicação, assinale a opção onde é vedado esse tipo
de serviço:

A) Entrevistas psicológicas, anamnese;
B) Documentos técnicos;
C) Instrumentos não psicológicos;
D) Relatórios de equipes multiprofissionais.
QUESTÃO 37
A respeito do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos
(SATEPSI), assinale a opção verdadeira:
A) Os testes com parecer favorável no SATEPSI com data
anterior a publicação desta resolução terão vigência
mantida para os estudos de validade (30 anos) e para
normas (20 anos);
B) Os testes com parecer favorável no SATEPSI com data
anterior a publicação desta resolução terão vigência
mantida para os estudos de validade (20 anos) e para
normas (10 anos);
C) Os testes com parecer favorável no SATEPSI com data
anterior a publicação desta resolução terão vigência
mantida para os estudos de validade (30 anos) e para
normas (15 anos);
D) Os testes com parecer favorável no SATEPSI com data
anterior a publicação desta resolução terão vigência
mantida para os estudos de validade (20 anos) e para
normas (15 anos).

A) Processos de seleção pessoal;
B) Atendimento de crianças e adolescentes;
C) Supervisão técnica;
D) Atendimento de pessoas e grupos em situação de
urgência e emergência.
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QUESTÃO 38
Com relação a promoção pública de serviços por parte do
psicólogo, assinale a alternativa falsa;
A) Fará referência apenas a títulos ou qualificações
profissionais que possua;
B) Divulgará atividades e recursos relativos a técnicas e
práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas
pela profissão;
C) Informará seu nome completo;
D) Não fará previsão taxativa de resultados.
QUESTÃO 39
Existem algumas situações onde o psicólogo poderá
intervir mesmo quando o serviço psicológico esteja sendo
efetuado por outro profissional. Assinale a opção que não
corresponde as diretrizes que norteiam esse tipo de prática
conjunta:
A) Quando informado expressamente, por qualquer uma
das partes, da interrupção voluntária e definitiva do
serviço;
B) A pedido do cliente;
C) Quando se tratar de trabalho multiprofissional;
D) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário.
QUESTÃO 40
Segundo o Conselho Federal de Psicologia (CFP), o
processo de avaliação psicológica deve considerar que os
objetos deste procedimento (as questões de ordem
psicológica) têm determinações históricas, sociais,
econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos
constitutivos no processo de subjetivação. O documento,
portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não
definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. A
colocação anterior diz respeito aos princípios norteadores
na elaboração de documentos, nesse sentido assinale a
opção que consta o princípio que corresponde ao
enunciado:

A) Dimensão
B) Dimensão
C) Dimensão
D) Dimensão

QUESTÃO 41
Num relatório psicológico a parte do documento na qual o
psicólogo faz uma exposição descritiva, metódica, objetiva
e fiel dos dados colhidos e das situações vividas
relacionados a demanda em sua complexidade, diz
respeito a:

Jurídica;
Política;
Legislativa;
Econômica.

QUESTÃO 43
Na hipótese do CFP regulamentar uma nova especialidade,
será facultada a obtenção do título de especialista o
psicólogo que comprovar experiência e que esteja inscrito
no Conselho Regional de Psicologia por um prazo mínimo,
contínuo ou intermitente de:
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

anos;
anos;
anos;
anos.

QUESTÃO 44
Segundo a LDB, quando um aluno se classifica em
qualquer série ou etapa (exceto a primeira do ensino
fundamental) por que cursou, com aproveitamento, a
série ou fase anterior na própria escola, está se referindo
a classificação por:
A) Avaliação;
B) Análise de currículo externo;
C) Transferência;
D) Promoção.
QUESTÃO 45
Segundo o ECA em relação a adoção, o adotante deve ser
mais velho que o adotando por pelo menos:
A) 18
B) 17
C) 16
D) 15

A) Principio da linguagem escrita;
B) Princípios éticos;
C) Princípios técnicos;
D) Princípio da estrutura de declaração.

A) Análise;
B) Procedimento;
C) Descrição da demanda;
D) Conclusão.

QUESTÃO 42
No Sistema Orçamentário a definição de que o orçamento
é basicamente o instrumento por meio do qual o CFP/CRP
extrai recursos da categoria e os injeta em áreas
selecionadas dentro de um planejamento, diz respeito a:

anos;
anos;
anos;
anos.

QUESTÃO 46
De acordo com o Art.9º do Decreto nº 79.822, de 17 de
junho de 1977 o patrimônio do Conselho Federal será
constituído de, exceto:
A) Doações e legados;
B) Dotações orçamentárias do poder público federal,
estadual ou municipal;
C) Bens a valores adquiridos;
D) 1/4 (um quarto) das anuidades, taxas, emolumentos e
multas arrecadadas pelos conselhos regionais.
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QUESTÃO 47
Com relação a história da Psicologia, assinale a alternativa
que corresponde ao principal teórico que formulou o termo
estruturalismo:
A) Titchener;
B) William James;
C) Wundt;
D) Köhler.
QUESTÃO 48
Existe processo terapêutico que aborda algumas metas
identificando alguns comportamentos que serão
investigados, tais como, comportamentos que ameaçam a
vida, comportamentos que interferem na terapia,
comportamentos que prejudicam ou interferem na
qualidade de vida e aquisição de habilidades. Assinale a
opção que corresponde ao método psicoterapêutico que
aborda esses temas:
A) Terapia
B) Terapia
C) Terapia
D) Terapia

QUESTÃO 50
São atribuições especificas da Secretaria de Orientação e
Ética do CFP:
A) Propor ao plenário decisões a respeito de medidas em
sua área, implementando ações para o cumprimento
das decisões;
B) Decidir sobre os assuntos de rotina, de acordo com
diretrizes fixadas pelo Plenário em consonância com as
normas e diretrizes gerais do Sistema de Conselhos;
C) Programar, convocar e realizar reuniões sobre assuntos
de sua competência, recorrendo a serviços de
assessoria, quando necessário;
D) Construir, com as representações das COFs e COEs dos
Conselhos Regionais, posicionamentos e diretrizes para
planejamento, organização, execução e controle das
atividades afins dessas comissões.

de aceitação e compromisso;
metacognitiva;
comportamental dialética;
focada na compaixão.

QUESTÃO 49
Assinale a opção que corresponde a sequência correta das
etapas de um treinamento de habilidades de negociar:
A) Explique seu ponto de vista brevemente, ouça o ponto
de vista da outra pessoa, repita o ponto de vista da
outra pessoa, sugira uma solução de compromisso que
concilie os dois pontos de vista;
B) Ouça o ponto de vista da outra pessoa, explique seu
ponto de vista brevemente, repita o ponto de vista da
outra pessoa, sugira uma solução de compromisso que
concilie os dois pontos de vista;
C) Ouça o ponto de vista da outra pessoa, repita o ponto
de vista da outra pessoa, explique seu ponto de vista
brevemente, sugira uma solução de compromisso que
concilie os dois pontos de vista;
D) Ouça o ponto de vista da outra pessoa, repita o ponto
de vista da outra pessoa, sugira uma solução de
compromisso que concilie os dois pontos de vista,
explique seu ponto de vista brevemente.
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