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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE 
CONCURSO PÚBLICO 
CARGO: PSICOLOGO 

 
ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 1 
Os teóricos sociocognitivistas enfatizam a 
noção de controle – a capacidade social 
de uma pessoa fazer o que deseja fazer 
– e também o autocontrole, sua capaci-
dade de não fazer o que quer para obter 
algo que deseja, ainda mais. A importân-
cia do autocontrole é refletida na evidên-
cia de que as crianças de quatro anos 
que apresentam mais competência social 
e acadêmica, na adolescência, são aque-
las que: 
a) Apresentam maior disponibilidade à 
participação nos momentos lúdicos; 
b) Conseguem tolerar um retardo de gra-
tificação; 
c) Emancipam-se com maior rapidez da 
dependência familiar; 
d) Mais se debatem para conquista da 
autonomia, relativamente a sua família. 
 
QUESTÃO 2 
A cada dia, as organizações estão fican-
do mais rigorosas, no que diz respeito à 
escolha de candidatos para suas vagas. 
Sobre esse procedimento de escolha de 
profissionais, assinale o item correto: 
a) A rotatividade e o aumento de quadro 
circunstancial são indicadores da neces-
sidade de acionamento de um serviço de 
recrutamento e seleção; 
b) A seleção de pessoal deve ocorrer, 
logo após a fase de recrutamento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
c) A entrevista, que é bastante utilizada 
em processos seletivos, deve ser basea-
da num método, sem planejamento pré-
vio, do que possa acontecer ao longo do 
tempo da entrevista, para que o avaliador 
e avaliado possam permanecer em am-
biente neutro; 
d) A entrevista estruturada não segue um 
padrão determinado ou não se prende a 
nenhum planejamento prévio de detalhes 
individuais. 
 
QUESTÃO 3 
Sobre as teorias psicológicas da aprendi-
zagem e seus expoentes, podemos afir-
mar corretamente que:  
a) Elas se desenvolveram com base nos 
estudos que tentavam explicar a capaci-
dade de aprendizagem das crianças, com 
lesões cerebrais e retardos mentais; 
b)  São múltiplas, variadas e têm, em 
comum, a concepção básica de que os 
processos de aprendizagem desempe-
nham um papel central no desenvolvi-
mento do ser humano; 
c) Pavlov foi um cientista do comporta-
mento que trabalhou com experiências 
que incluíam a aprendizagem por ensaio 
e erro; 
d) O expoente máximo do Behaviorismo 
Radical, Wundt, em suas idéias sobre o 
ensino, demonstrava preocupação com a 
admiração adequada de reforços. 
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QUESTÃO 4 
A Psicologia, vem buscando a ampliação 
de seu espaço de atuação. Junto a equi-
pes de saúde, sua inserção vem sido re-
conhecida, muito bem recebida. Sobre a 
atuação da psicologia, em ambiente hos-
pitalar, assinale o item correto: 
a) apesar da inserção da psicologia em 
ambiente hospitalar, a sua atuação se 
restringe ao atendimento clínico, sem 
autonomia para definição de condutas e 
tratamentos.  
b) o Psicólogo pode atuar como mediador 
de vínculo, entre paciente e demais pro-
fissionais de saúde, valendo-se de uma 
atuação multidisciplinar.  
c) a principal preocupação do Psicólogo 
quanto, ao paciente, em ambiente hospi-
talar, é a manutenção do seu estado bio-
lógico, valendo-se do seu conhecimento 
sobre psicofisiologia e anatomia.  
d) o Psicólogo, em ambiente hospitalar, 
deve ter sua atuação restrita ao seu co-
nhecimento, visto que, como se trata de 
equipe multidisciplinar em saúde, ele não 
deve ter outras preocupações relativas a 
outros profissionais. 
 
QUESTÃO 5 
O conhecimento dos efeitos medicamen-
tosos, no tratamento de alguns distúrbios 
psiquiátricos, é de suma importância, pa-
ra que o paciente seja orientado a pros-
seguir no tratamento. Sobre essas medi-
cações, assinale o item correto: 
a) alguns benzodiazepínicos como o dia-
zepam, podem reduzir a ansiedade, po-
rém tem como efeito colateral, o aumento 
da agressão e redução do sono.  
b) a via intramuscular é a mais indicada, 
em qualquer situação, para administra-
ção de benzodiazepínicos.  
c) as azapironas são medicações anti-
convulsivantes capazes de afetar a capa-
cidade de dirigir veículos.  
 
 
 
 
 

 
d) os antidepressivos tricíclicos podem 
causar hipotensão postural, tontura e ga-
nho de peso, por conta do aumento na 
ingestão de carboidratos.  
 
QUESTÃO 6 
A psicofisiologia tem por objetivo esclare-
cer os fundamentos biológicos do com-
portamento. Sobre o assunto, assinale o 
item correto: 
a) o ato reflexo é um ato muito rápido, em 
que a informação é levada, diretamente 
ao cérebro.  
b) o sentido cinestésico informa-nos so-
bre as posições dos membros e de ou-
tras partes do corpo, quando nos move-
mos.  
c) o tálamo desempenha papel importan-
te na regulação da temperatura do corpo, 
fome, sede, comportamento sexual, cir-
culação sanguínea e funcionamento do 
sistema endócrino.  
d) o hemisfério cerebral direito é respon-
sável pela linguagem verbal, pelo pen-
samento lógico e pelo cálculo.  
 
QUESTÃO 7 
De acordo com o Código de Ética Profis-
sional do Psicólogo, assinale o item cor-
reto. 
a) o psicólogo, ao ingressar, associar-se 
ou permanecer em uma organização, 
deverá considerar a missão, a filosofia, 
as políticas, as normas e as práticas nela 
vigentes, independente do que dita o Có-
digo de Ética.  
b) ao determinar a remuneração pelo seu 
trabalho o Psicólogo deverá levar em 
conta a qualidade dos serviços presta-
dos, independente das condições do u-
suário.  
c) ao encaminhar o paciente para outro 
profissional, não Psicólogo, compartilhará 
somente informações relevantes para 
qualificar o serviço prestado, resguar-
dando o caráter confidencial das comuni-
cações, assinalando a responsabilidade, 
de quem as receber, de preservar o sigi-
lo.  
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d) o Psicólogo pode receber comissões 
ou qualquer outro benefício além dos ho-
norários contratados, desde que não tra-
ga prejuízo financeiro, para o paciente.  
 
QUESTÃO 8 
Sobre as diretrizes que orientam as ativi-
dades da Estratégia Saúde da Família 
(ESF), assinale o item correto: 
a) a adstrição é colocada como estratégia 
complementar, não precisando ser, ne-
cessariamente seguida, visto que a ESF 
deve atender a qualquer um, indepen-
dente de área de atuação, pela não ne-
cessidade de formação de vínculos.  
b) a atenção básica é a principal porta de 
entrada do sistema de saúde, iniciando-
se com o ato de acolher, escutar e ofere-
cer resolubilidade, para a maioria dos 
problemas de saúde da população.  
c) a ESF persegue o objetivo de promo-
ver a qualidade de vida através da cura 
dos problemas de saúde de uma popula-
ção.  
d) a equipe de saúde da família deverá 
ser composta por um médico, um enfer-
meiro, um dentista e cinco agentes co-
munitários de saúde.  
 
QUESTÃO 9 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é or-
ganizado de forma a se antecipar aos 
problemas de saúde ou buscar a solução 
destes, o mais próximo possível da popu-
lação. Para isso, deve funcionar dentro 
de determinados parâmetros. Sobre o 
assunto, qual item está correto? 
a) o atendimento público deve ser feito a 
qualquer cidadão, sendo permitidas co-
branças de procedimentos e/ou consul-
tas, apenas, em casos emergenciais.  
b) fazem parte do SUS, apenas, os pos-
tos de saúde, centros de saúde e hospi-
tais, excetuando-se os universitários.  
c) o SUS é financiado com recursos arre-
cadados, através de impostos e contribu-
ições sociais pagos pela população e 
compõem os recursos do Governo Fede-
ral, Estadual e Municipal. 

d) O SUS oferece atendimento das ne-
cessidades da saúde da população, de-
pendendo do poder aquisitivo do cidadão 
e da disponibilidade da oferta de atendi-
mento.  
 
QUESTÃO 10 
A epidemiologia é o estudo da distribui-
ção e determinantes de estados ou even-
tos ligados à saúde e a aplicação desse 
estudo para o controle de doenças e ou-
tros problemas de saúde. Sobre os indi-
cadores epidemiológicos, é correto afir-
mar: 
a) são termos amplos e abrangentes, 
para medidas em epidemiologia.  
b) não conseguem revelar aspectos de 
situação não aparente de saúde-doença 
c) são construídos, a partir de observa-
ções, puramente qualitativas.  
d) não são capazes de mostrar dados 
sobre a saúde de uma população.  
 
QUESTÃO 11 
Analise as opções e marque o item cor-
retas: 
I. a Psicologia Social pouco tem voltado a 
atenção para o estudo dos fenômenos 
grupais, focando-se, basicamente, no 
indivíduo.  
II. o grupo, de acordo com a Psicologia 
Social, nada mais é do que a uma soma 
de indivíduos.  
III. no que se refere à consistência entre 
atitudes e comportamento, os achados 
mais recentes da Psicologia Social tem 
mostrado que determinadas propriedades 
estruturais das atitudes, são responsá-
veis pela maior ou menor capacidade de 
as atitudes preverem o comportamento.  
IV. Os estereótipos, a formação de im-
pressões e a percepção de pessoas 
constituem temas, tradicionalmente estu-
dados, pela Psicologia Social e centrais à 
área de cognição social.  
a) II e III 
b) I e II 
c) III e IV 
d) II e IV 
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QUESTÃO 12 
O estudo dos grupos sociais tem sua im-
portância na psicologia pelo fato dos gru-
pos serem o fundamento da Psicologia 
Social. Sobre as características desses 
grupos, assinale o item correto: 
a) uma só pessoa pode formar um grupo 
social, visto que a interação não é levada 
em consideração.  
b) não existe a comunicação entre os 
indivíduos 
c) não precisa de certa duração, podendo 
aparecer e desaparecer, facilmente.  
d) necessita de certa ordem interna e 
seus participantes têm um objetivo em 
comum.  
 
QUESTÃO 13 
A dependência química é um problema 
de saúde pública que vem crescendo na 
sociedade, atualmente. Os usuários de 
drogas possuem altos índices de recaí-
das, quando em tratamento. Sobre o as-
sunto, assinale o item correto: 
a) a motivação é um fator importante e 
determinante para o sucesso do trata-
mento e, por isso, deve ser tratada de 
forma isolada.  
b) as modalidades de tratamento devem 
levar em consideração o alto índice de 
acesso ao tratamento e recaídas.  
c) o indivíduo dependente químico priori-
za o uso da droga em detrimento de ou-
tras atividades e obrigações, delineando 
a dependência química, como sendo um 
problema complexo, uma doença biopsi-
cossocial.  
d) as estratégias de tratamento devem 
incluir modalidades que incluam uma a-
bordagem direta do problema, mesmo 
não considerando o contexto individual. 
 
QUESTÃO 14 
São condições adequadas para a aplica-
ção do trabalho grupal: 
a) compatibilidade entre os objetivos da 
estratégia utilizada, necessidades dos 
participantes e condições de contexto de 
aplicação das técnicas. 

b) compatibilidade entre os objetivos da 
estratégia utilizada, necessidades dos 
participantes e do coordenador do traba-
lho; 
c) necessidade do coordenador do traba-
lho e contexto de aplicação das técnicas; 
d) estratégia utilizada e necessidade dos 
coordenadores do trabalho, assim como, 
o contexto de aplicação das técnicas. 
 
QUESTÃO 15 
Sobre biossegurança, é correto afirmar: 
a) a biossegurança corresponde à ado-
ção de normas e procedimentos seguros 
e adequados à manutenção da saúde 
dos profissionais.  
b) o uso de equipamentos de proteção 
individual constitui uma das medidas im-
portantes adotadas, nos últimos tempos, 
para o controle de infecções hospitalares.  
c) não é obrigação do serviço de saúde a 
orientação de visitantes no tocante ao 
controle de infecções.  
d) as Comissões de Controle de Infec-
ções Hospitalares (CCIH’s) foram implan-
tadas por lei, que exigiu sua presença, 
apenas, em hospitais de grande porte.  
 
QUESTÃO 16 
A emissão de pareceres, laudos e diag-
nósticos, também, é uma atividade do 
psicólogo. Sobre as diferenças entre di-
agnósticos psiquiátricos e psicológicos, 
assinale o item correto: 
a) o diagnóstico psiquiátrico identifica 
uma moléstia de forma individualizada, 
enquanto que, o diagnóstico psicológico 
faz esse mesmo diagnóstico de forma 
coletiva.  
b) o diagnóstico psiquiátrico identifica 
uma doença, enquanto o diagnóstico psi-
cológico reconhece as características da 
personalidade e a descrição da subjetivi-
dade pessoal, assim, também como a 
busca pela explicação ou previsão de 
comportamentos.  
c) um paciente psiquiátrico não pode re-
ceber um diagnóstico psicológico.  
d) os diagnósticos psiquiátricos e psico-
lógicos não se diferenciam.  
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QUESTÃO 17 
Joana precisou passar por uma bateria 
de testes psicológicos. O profissional 
percebeu logo que ela estava bastante 
tensa. Para que houvesse o desenvolvi-
mento satisfatório dos testes e Joana 
ficasse mais à vontade, o psicólogo, apli-
cou uma técnica que a deixou mais tran-
qüila. O nome que se dá a essa técnica 
é: 
a) contratransferência 
b) transferência 
c) Rapport 
d) Relação amigável 
 
QUESTÃO 18 
Ao atuar em ambiente hospitalar, o Psi-
cólogo, também lida, além do paciente, 
com a família deste. Sobre essa relação, 
assinale o item correto: 
a) é melhor sempre, por questões éticas, 
manter a família desinformada do traba-
lho do Psicólogo, ainda mais de o profis-
sional estiver atendendo um adulto.  
b) o Psicólogo pode dar apoio como tam-
bém tirar dívidas a respeito do paciente, 
dando esclarecimentos e reforçando a 
importância da participação da família, no 
tratamento.  
c) a família deve saber da atuação do 
Psicólogo, porém não deve intervir, nem 
poderá fazer questionamentos, sob o ris-
co de atrapalhar o tratamento.  
d) a família do paciente deve ser obser-
vada pelo Psicólogo, mas este não deve  
reportar-se  a ela, nem mesmo, em casos 
de interferências negativas, no tratamen-
to do paciente.   
 
QUESTÃO 19 
Jonas é um executivo de sucesso no tra-
balho. A família e os amigos mais chega-
dos comentam que, desde muito cedo, 
ele sempre gostou das coisas muito bem 
feitas e ficavam horas fazendo suas tare-
fas, até que ficassem, completamente 
impecáveis. Ele se diz organizado, limpo 
e muito perfeccionista. Gosta de detalhes 
e que tudo se mantenha, dentro de uma 
harmonia, rotina e constância. Não admi 

 
te nada fora dos eixos, do lugar, nas suas 
próprias palavras. Diz que foi assim que 
alcançou o sucesso.  
Apesar do êxito profissional, Jonas pode 
ter um transtorno de personalidade de-
nominado: 
a) transtorno antissocial 
b) transtorno narcisista 
c) transtorno anancástico 
d) transtorno limítrofe 
 
QUESTÃO 20 
A interdisciplinaridade é uma condição 
primordial na assistência aos pacientes 
portadores de desconfortos psiquiátricos 
e faz parte de qual modelo de atenção à 
saúde? 
a) modelo de terapêutica, exclusivamente 
ocupacional 
b) modelo de promoção e reabilitação 
biopsicossocial 
c) modelo de terapêutica analítica 
d) modelo de terapêutica, exclusivamente 
sintomática 
 
QUESTÃO 21 
O Psicólogo, em qualquer ambiente, está 
cada vez mais inserido em um trabalho 
multidisciplinar da equipe de saúde. Dian-
te dessa inserção, é tarefa do Psicólogo: 
a) Tentar influenciar as condutas de toda 
a equipe, de forma que o modelo médi-
co/hospitalocêntrico seja combatido.  
b) Realizar questionamentos sobre com-
portamentos e estilos de vida de quem é 
atendido e de quem trata os pacientes.  
c) realizar trabalho, junto com a equipe e 
o paciente, de modo a formar uma alian-
ça favorável a ambos. 
d) intervir nos atendimentos de outros 
profissionais, independente da conduta 
de cada um deles.  
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QUESTÃO 22 
Mário é diabético e estava internado há 
alguns dias na clínica médica. Recebeu a 
notícia de que em seu caso estaria indi-
cada a amputação do membro inferior 
esquerdo e, teria que ser realizada em no 
máximo 36 horas. O médico da equipe 
encaminhou-os ao Psicólogo do hospital. 
Qual seria a melhor conduta do Psicólo-
go, diante dessa situação? 
a) O Psicólogo deve assegurar ao paci-
ente que irá acompanhá-lo, durante todo 
o processo, inclusive na hora da cirurgia.  
b) Avaliar o grau de ansiedade do pacien-
te e diante da urgência da cirurgia, mar-
car uma avaliação de conhecimento do 
paciente, sobre o processo de amputa-
ção para o pós operatório.  
c) Procurar questionar com o médico da 
equipe a necessidade de urgência da 
amputação, afirmando que o paciente 
deve primeiro ser preparado, psicologi-
camente, para a nova situação de vida.  
d) Antes de tudo, conversar com o paci-
ente, avaliando o seu grau de conheci-
mento sobre o procedimento e, identifi-
cando alguma necessidade em que, pos-
sa estar intervindo.  
 
QUESTÃO 23 
Sobre o quadro depressivo, é correto 
afirmar: 
a) o indivíduo com depressão apresenta 
pouca vontade de dormir, conseguindo 
relaxar apenas nos momentos de sono.  
b) os sintomas da depressão são o resul-
tado direto do mau funcionamento da 
mente em função da falta de energia in-
terna ou energia psíquica.  
c) para que o indivíduo seja caracterizado 
como depressivo, o mesmo deve apre-
sentar episódio de tristeza, pelo menos 
três vezes por semana, o que caracteriza 
já uma depressão moderada.  
d) o paciente depressivo, a despeito de 
não conseguir ficar parado, apresenta 
uma agilidade maior do que o habitual; 
pensamentos de suicídio são raríssimos.  
 
 

QUESTÃO 24 
Raquel está recebendo seu primeiro pa-
ciente do dia, para atendimento no ambu-
latório.  É a primeira consulta do pacien-
te. São cuidados que Raquel deve ter: 
a) A princípio ouvir, atentamente, o moti-
vo que levou o paciente a procurar o am-
bulatório de psicologia, visto que, uma 
escuta pormenorizada, muitas vezes, 
indica qual caminho o profissional pode 
seguir. 
b) Tratar de investigar todo o passado 
biológico e psicológico do paciente, fa-
zendo uma anamnese detalhada. 
c) Tentar coletar todos os dados possí-
veis do paciente, nesse primeiro contato, 
forçando-o a falar bastante e dar-lhe as 
respostas necessárias. 
d) Tentar identificar se o paciente neces-
sita de uma avaliação mais criteriosa, 
para poder encaminhar, imediatamente, 
ao psiquiatra.  
 
QUESTÃO 25 
Assinale o item ao qual se refere o termo 
“Mecanismo de enfrentamento”: 
a) mecanismo de fuga da realidade, dian-
te de situações que nos coloque em peri-
go; 
b) mecanismos evocados como proteção 
frente a experiências e/ou situações per-
turbadoras ou angustiantes. 
c) atitudes inconscientes que são toma-
das, no intuito de não sofrer com deter-
minada situação. 
d) Atitudes inconscientes protetoras do 
ego.  

 
INFORMÁTICA 
 
 QUESTÃO 26 
O vírus ________ é executado através 
de páginas da Web que possuem códi-
gos maliciosos, interpretados pelo nave-
gador. 

a) Polimórfico; 
b) De Macro; 
c) De Arquivos; 
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d) De Script. 
QUESTÃO 27 
Qual a sequência CORRETA acerca dos 
Comandos na figura de botões do Micro-
soft Excel?  

                     

a) Organizar os dados em ordem des-
cendente e Função Sigma; 
b) Organizar os dados, em ordem ascen-
dente e Organizar os dados em ordem 
descendente; 
c) Organizar os dados em ordem des-
cendente e Organizar os dados em or-
dem ascendente; 
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas 
e organizar dados, em ordem ascenden-
te. 
 
QUESTÃO 28 

Sobre o Windows XP, assinale a opção 
CORRETA. 
a) Já vem instalado por padrão, um apli-
cativo que permite compactar arquivos do 
tipo ‘zip’ e ‘rar’; 
b) Para apagar um arquivo sem ser envi-
ado para a Lixeira, usa-se a combinação 
das teclas SHIFT + DEL; 
c) Não suporta sistemas de arquivos 
NTFS e FAT; 
d) Permite compartilhar disco e, apenas, 
as impressoras da HP. 
 
QUESTÃO 29 
Em relação aos recursos do Painel de 
Controle do Windows é CORRETO afir-
mar que 

a) A opção Vídeo exibe as propriedades 
de vídeo e permite alterar a resolução da 
tela; 
b) Para saber a identificação de um com-
putador, na rede, deve-se usar o recurso 
Opções de acessibilidade; 
c) Para configurar uma rede doméstica 
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o 
recurso Adicionar ou remover programas; 

d) A inversão das funções dos botões, 
direito e esquerdo do mouse é feita por 
meio do recurso Opções de acessibilida-
de. 
 
QUESTÃO 30 
Usando Word 2000. Em um documento, 
configurei o número de página do rodapé, 
de tal maneira que na primeira página 
não aparece número nenhum. A guia do 
item “Configurar Página” localizado no 
menu Arquivo que utilizo, para que isso 
seja possível é: 

a) Margens; 
b) Origem do papel; 
c) Layout; 
d) Tamanho do papel. 
 
QUESTÃO 31 
A tecla Print Screen tem a função de: 

a) Imprimir o documento; 
b) Destravar o Windows; 
c) Abrir as abas; 
d) Armazenar a tela em memória. 
 
QUESTÃO 32 
A fórmula = B11 + B12, contida na célula 
B10, quando movida para a célula A10, 
será regravada pelo Excel, como:  

a) = A10 + A11; 
b) = A11 + A12; 
c) = B10 + B11; 
d) = B11 + B12; 
 
QUESTÃO 33 
Usando o Windows XP, em português, ao 
usar as Propriedades de Vídeo, na guia 
Área de trabalho, tendo apertado o botão 
Personalizar área de trabalho... na guia 
Geral você pode marcar 4 ícones para 
aparecerem na área de trabalho. Marque 
na lista abaixo, o item que representa o 
ícone que NÃO é oferecido como opção. 

a) Meus Documentos; 
b) Internet Explorer; 
c) Lixeira; 
d) Meu Computador. 
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QUESTÃO 34 
Observe a seguinte lista de sites, na In-
ternet: 

I. Google; 
II. Yahoo; 

III. Gmail; 
IV. Facebook; 
V. Hotmail. 
A quantidade de sites, listados, anterior-
mente, especializados em busca de con-
teúdo na Internet é: 

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 4. 
 
QUESTÃO 35 
A respeito do Word, julgue os itens. 

I.As opções Cabeçalho e Rodapé en-
contram-se, no menu Inserir do Word. 

II.Para aumentar o espaço antes e de-
pois dos parágrafos, pode-se utilizar a 
opção parágrafo do menu Formatar. 

III.É possível imprimir só o texto selecio-
nado, utilizando a opção Imprimir do 
menu Arquivo. 

IV.É possível selecionar uma cor diferen-
te para a palavra e para o sublinhado 
da palavra. 

V.A opção classificar está no menu, Fer-
ramentas do Word. 

A quantidade de itens certos é igual a  

a) 1; 
b) 2; 
c) 3; 
d) 5. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
TEXTO 
 
 Algumas pessoas acreditam que 
trabalho e felicidade não têm qualquer 
relação, sendo, antes, conceitos contradi-
tórios: feliz é quem não precisa trabalhar. 
Contudo, há aqui claramente um parado-
xo, talvez típico da cultura brasileira: ao 
mesmo tempo em que as pessoas dese-

jam o trabalho quando não o têm, elas 
diminuem seu valor quando empregadas. 
A angústia de ser desempregado só se 
iguala à angústia de ter um patrão. 
 É provável que esse paradoxo se 
explique no contexto da tradição ociden-
tal sobre a felicidade: de um lado, o ideal 
da felicidade como vida boa – uma vida 
simples, tranquila e estável, com poucos 
desejos, mas desejos certos; de outro, o 
ideal moderno do sucesso – uma vida 
agitada, acossada pelo fantasma do fra-
casso, pelo medo de não ter status ou de 
ficar “empacado”. Ambos os ideais estão 
costurados no sentido do trabalho no 
Brasil. A consequência disso é a relação 
de amor e ódio típica do brasileiro com o 
trabalho: o desejo de que logo chegue o 
final de semana e o tédio quando as fé-
rias se prolongam. 
 Talvez isso mostre que o mais im-
portante para a felicidade no trabalho 
seja a atividade em si, e não o modo co-
mo ela se institucionaliza. Fazendo eco 
ao que Karl Marx disse há mais de um 
século, o trabalho (não o emprego) é 
meio privilegiado para a auto-expressão 
do indivíduo. Naturalmente, essa é uma 
visão inteiramente contaminada pela mo-
dernidade. Nesta, o “ser” se revela na 
ação, e não na contemplação. Pessoas 
que não têm uma atividade, que não ca-
nalizam suas energias para sua finaliza-
ção, podem simplesmente se desconec-
tar do convívio social, seja pela violência 
ou mesmo pela mais pura passividade e 
apatia. Nesse sentido, o trabalho é uma 
importante forma de pedagogia do cará-
ter.  
 Entretanto, sabemos que o traba-
lho pode ser igualmente uma das mais 
funestas causas de sofrimento mental e 
físico. Basicamente, isso ocorre quando a 
sua organização (leia-se, sua institucio-
nalização) impõe limites àquela auto-
expressão do indivíduo. Aqui temos um 
outro paradoxo, pois quanto mais, na so-
ciedade em geral, se difunde a obrigação 
generalizada da busca pela felicidade, 
mais as pessoas tornar-se-ão reticentes 
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em embarcar em um trabalho desprovido 
de conteúdo.  
 Desse modo, a contrapartida da 
apologia da felicidade é uma elevação no 
patamar de exigências quanto ao grau de 
sentido e prazer que um trabalho deve ter 
para ser satisfatório. Com isso, as ex-
pectativas com relação ao RH das em-
presas estão se tornando cada vez 
maiores.  
 As organizações, no entanto, não 
são lugares para se encontrar a felicida-
de. Enquanto instituições, são conserva-
doras: não podem oferecer mais do que 
um contrato de troca. Elevar as expecta-
tivas quanto à sua capacidade de nos 
conceder mais do que isso é depender 
de uma crença ou fé semelhante à que 
os antigos gregos temiam por saberem 
que não poderiam deixar sua vida em 
mãos tão fortuitas e passionais como as 
dos deuses.  
 O “princípio do prazer”, regido pela 
lógica do “quero, logo tenho; quero, logo 
sou”, faz da vida uma tragédia – pois, 
queiramos ou não, o mundo não está 
aqui para atender a todos os nossos de-
sejos; no fim, o acaso (ou a deusa Fortu-
na, para os antigos romanos) é muito 
mais forte.  
 Enquanto a felicidade depender de 
acumulação de renda, patrimônio, suces-
so, status e poder, continuaremos a ser 
infelizes. E por quê? Porque, diria Scho-
penhauer refletindo os antigos, não te-
mos controle sobre as coisas externas a 
nós. Não há acumulação suficiente que 
possa saciar nossas aspirações; proprie-
dade e desejo nunca se ajustam, exceto 
em equilíbrio instável.  
(Extraído e adaptado de:Pedro F. Ben-
dassolli. Felicidade e trabalho. FGV e-
xecutivo, p. 61, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36 
Assinale a citação que expressa a ideia 
central do texto. 

a) O segredo da felicidade no trabalho 
está contida em uma palavra: excelência. 
Saber como fazer bem alguma coisa é 
desfrutá-la. (Pearl Buck). 
b) O trabalho não justifica a existência. A 
gente trabalha para existir e vice-versa. 
(John Lennon). 
c) Toda felicidade é um misto de cora-
gem e trabalho. (Honoré de Balzac ). 
d) Para nos mantermos bem é necessá-
rio comer pouco e trabalhar muito. (Aris-
tóteles). 

QUESTÃO 37 
Assinale a opção que aponta o paradoxo 
aludido no primeiro parágrafo do texto. 
a) Algumas pessoas acreditam que traba-
lho e felicidade não têm qualquer relação. 
b) Feliz é quem não precisa trabalhar. 
c) Ao mesmo tempo em que as pessoas 
desejam o trabalho quando não o têm, 
elas se diminuem quando empregadas. 
d) Ao mesmo tempo em que as pessoas 
desejam o trabalho quando não o têm, 
elas o diminuem quando empregadas. 
 
QUESTÃO 38 
Para o autor do texto, trabalho e emprego 
são: 
a) Conceitos diferentes, pois trabalho é a 
atividade e emprego, a sua institucionali-
zação. 
b) Conceitos sinônimos, pois podem “ser 
igualmente uma das mais funestas cau-
sas de sofrimento mental e físico”. 
c) Conceitos sinônimos, pois o ser se 
revela na ação, e não na contemplação 
em qualquer atividade. 
d) Conceitos diferentes, pois um traz o 
ideal moderno da “vida boa” e o emprego 
traz o ideal moderno de “sucesso”. 
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QUESTÃO 39 
Assinale a opção em que a expressão verbal destacada deve ser conjugada com a mes-
ma colocação pronominal de tornar-se-ão. 
a) Estas são as pessoas que irão lhe dizer a verdade. 
b) Amanhã vou lhe falar a respeito daqueles jovens. 
c) No escritório continuamos silenciosos, mas deveríamos dizer a verdade todos juntos à 
secretária. 
d) Eram vocês os que iriam me procurar? 
 
QUESTÃO 40 
Assinale a opção que exprime uma relação CAUSAL com o enunciado: “as expectativas 
com relação ao RH das empresas estão se tornando cada vez maiores”: 

a) As organizações não são lugares para se encontrar a felicidade. 
b) … instituições são conservadoras. 
c) …uma elevação no patamar de exigências quanto ao grau de sentido e prazer que um 
trabalho deve ter para ser satisfatório. 
d) …as pessoas tornar-se-ão reticentes em embarcar em um trabalho desprovido de con-
teúdo. 

QUESTÃO 41 
Assinale a opção em que consta o significado da palavra fortuitas. 
a) Cheias de poder. 
b) Contingentes. 
c) Dotadas de força física. 
d) Secretas. 
 
QUESTÃO 42 
Assinale a opção em que reescrita do trecho  “Elevar as expectativas quanto à sua capa-
cidade de nos conceder mais do que isso é depender de uma crença ou fé semelhante à 
que os antigos gregos temiam...” está correta. 
a) Elevar as expectativas quanto ao seu poder de nos conceder mais do que isso é de-
pender de uma crença ou fé semelhante à que os antigos gregos temiam... 
b) Elevar as expectativas quanto a seu poder de nos conceder mais do que isso é depen-
der de uma crença ou fé semelhante à que os antigos gregos temiam... 
c) Elevar as expectativas quanto a seu poder de nos conceder mais do que isso é depen-
der de uma crença ou fé semelhantes às que os antigos gregos temiam... 
d) Elevar as expectativas quanto ao seu poder de nos conceder mais do que isso é de-
pender de uma crença ou fé semelhantes as que os antigos gregos temiam... 
 
QUESTÃO 43 
No enunciado “quero, logo tenho; quero, logo sou”, utilizam-se aspas, sinal de pontuação 
empregado em todos os casos abaixo, EXCETO: 
a) Indicar o título de uma obra nos manuscritos. 
b) Acentuar o valor significativo de uma palavra ou expressão. 
c) Fazer sobressair termos ou expressões, geralmente não peculiares à linguagem normal 
de quem escreve. 
d) Assinalar a supressão de um fonema no verso. 
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QUESTÃO 44 
Assinale a opção em que o emprego dos termos destacados no enunciado “E por quê? 
Porque, diria Schopenhauer refletindo os antigos, não temos controle sobre as coisas ex-
ternas a nós.” apresenta explicação conforme à norma escrita culta brasileira. 
a) Junção da preposição por + pronome relativo que/ Ocorrência antes de um ponto. 
b) Ocorrência antes de um ponto/   Junção da preposição por + pronome relativo que. 
c) Ocorrência antes de um ponto/ Conjunção causal ou explicativa. 
d) Conjunção causal ou explicativa/  Ocorrência antes de um ponto. 
 
QUESTÃO 45 
Assinale a opção em que se encontra a classificação sintática do termo sublinhado em  O 
“princípio do prazer”, regido pela lógica do “quero, logo tenho; quero, logo sou”, faz da 
vida uma tragédia. 
a) Objeto direto 
b) Oração subordinada adverbial causal 
c) Complemento verbal 
d) Adjunto adnominal 

Leia os poemas e responda às questões que seguem.
 
Poema 1 
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles) 
 
És precária e veloz, Felicidade. 
Custas a vir e, quando vens, não te demoras. 
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo, 
e, para te medir, se inventaram as horas. 
 
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa: 
Fizeste para sempre a vida ficar triste: 
Porque um dia se vê que as horas todas passam, 
e um tempo despovoado e profundo, persiste. 
 
Poema 2 
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa) 
 
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos, 
Que felicidade há sempre! 
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi. 
São felizes, porque não sou eu. 
As crianças, que brincam às sacadas altas, 
Vivem entre vasos de flores, 
Sem dúvida, eternamente. 
As vozes, que sobem do interior do doméstico, 
Cantam sempre, sem dúvida. 
Sim, devem cantar. 
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro. 
Assim tem que ser onde tudo se ajusta — 
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O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza. 
Que grande felicidade não ser eu! 
 
Mas os outros não sentirão assim também? 
Quais outros? Não há outros. 
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada, 
Ou, quando se abre, 
É para as crianças brincarem na varanda de grades, 
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram. 
Os outros nunca sentem. 
 
Quem sente somos nós, 
Sim, todos nós, 
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada. 
Nada! Não sei... 
Um nada que dói. 
 
QUESTÃO 46 
Assinale as opções verdadeiras (V) e falsas (F). 
I- Nos dois poemas a felicidade é vista como algo intangível. 
II- Apenas no poema 1 a felicidade é vista como algo doloroso. 
III- Apenas no poema 2 a felicidade é vista como algo sempre pertencente a outrém. 
a) Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
b) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
c) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
d) Todas as afirmativas são falsas. 
 
QUESTÃO 47 
Assinale a opção em que a descrição da classificação sintática do termo sublinhado em 
“És precária e veloz, Felicidade” está correta. 
a) Termo oracional de natureza substantiva ou pronominal que se refere a uma expressão 
de mesma natureza para melhor explicá-la ou para servir-lhe de equivalente. 
b) Termo que pode desempenhar na oração papéis sintáticos próprios de nomes, prono-
mes e advérbios. 
c) Termo que presenta um chamado ou evidenciação do ser a quem alguém se dirige. 
d) Expressão que denota uma circunstância adverbial em referência a um chamado. 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a opção cujo encontro vocálico se separa como em “precária”. 
a) Renunciamos 
b) Renunciar 
c) Renuncia 
d) Renúncia 
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QUESTÃO 49 
Assinale a opção que expressa as condições de emprego do verbo sublinhado no enunci-
ado “Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo (...)”. 
a) O verbo haver, no sentido de “existir”, “ocorrer” ou “tempo decorrido”, é impessoal.  
b) Nas locuções verbais, o verbo principal é sempre o último; os demais são verbos auxi-
liares. 
c) No sentido empregado no texto, o verbo “haver” pode ser usado no plural. 
d) O verbo empregado no enunciado tem o mesmo emprego que em “Havia tempos que 
não nos falávamos, então retomamos o contato.” 
 
QUESTÃO 50 
No enunciado “Porque um dia se vê que as horas todas passam (...)”, assinale a função 
do termo destacado. 
a) Conjunção subordinativa integrante  
b) Pronome apassivador  
c) Conjunção subordinativa causal 
d) Índice de indeterminação do sujeito 
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