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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte:
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11.
A entrevista que finaliza um processo de psicodiagnóstico clínico, que tem como objetivo
explicar ao entrevistado as conclusões extraídas das avaliações tem o nome de entrevista de
a. Devolução
b. Solução.
c. Conclusão.
d. Avaliação.
e. Compreensão.
12.
Maslow descreve sua teoria a partir da pirâmide das necessidades básicas que é estruturada
a partir de uma hierarquia, sendo as de posição inferior mais essenciais à .........
a. Realização pessoal.
b. Sobrevivência.
c. Manutenção da energia.
d. Obtenção do crescimento pessoal.
e. Orientação para resultados.
13.
Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que
os fundamentou (testes, relatos de sessões entre outros) deverão ser guardados pelo prazo mínimo
de
a. 6 meses.
b. 2 anos.
c. 4 meses
d. 10 anos.
e. 5 anos.
14.
Cada uma das abordagens da psicologia propõe modelos explicativos e conceitos próprios,
construídos a partir da visão de mundo dos seus autores, das bases filosóficas e descobertas
científicas que eles utilizaram como referência para seus experimentos, bem como dos resultados
obtidos de seus estudos e observações. Uma destas abordagens diz que o comportamento humano é
estruturado pelo contexto filogenético, ontogenético e ontogenético cultural, tendo a analise funcional
como principal ferramenta avaliativa. Estas afirmativas teóricas corresponde a abordagem........
a. Psicanalítica
b. Analítica Comportamental
c. Humanista
d. Cognitiva Comportamental
e. Gestaltista
15.
A Psicologia _________ está focada em estados internos, como motivação, resolução de
problemas, tomada de decisão, pensamento e atenção.
a. Psicanalítica
b. Comportamental
c. Existencial
d. Cognitiva
e. Humanista

16.
a.
b.
c.
d.
e.

É incorreto apontar como características do processo adolescente.
Busca de si mesmo e da identidade
Tendências grupais
Necessidade de fantasiar
Atraso na aprendizagem
Conflito geracional

17. No ambiente ______ o líder designado para a chefia do grupo por alguma autoridade, atua
como dirigente e toma as decisões em nome do grupo. Não permitindo ao grupo participação
alguma nas decisões.
a. Democrático
b. Autoritário
c. Situacional
d. Paternalista
e. Permissivo

18. As funções de ________ incluem, portanto, todas as atividades de influência de pessoas, ou
seja, que geram a motivação necessária para pôr em prática o propósito definido pela estratégia
das empresas.
a. Equipe
b. Grupo
c. Liderança
d. Cargos
e. Trabalho

19. Entre as várias mudanças significativas das práticas profissionais, ocorridas no campo de
atuação da Psicologia Organizacional, observa-se a:
a. Adequação dos modelos psicoterápicos visando à resolução dos conflitos interpessoais no
campo.
b. Incorporação de técnicas de design de cargos voltados para terceirização.
c. Busca de soluções psicológicas para os problemas organizacionais.
d. Intervenções de natureza psicológica visando a superar as limitações humanas provocadas
pelos avanços tecnológicos.
e. Elaboração de novos modelos de atuação, capazes de eliminar os conflitos entre os
interesses organizacionais e individuais.

20. As informações do meio externo são processadas em dois níveis:
a. Percepção e atenção.
b. Atenção e memória.
c. Percepção e memória.
d. Sensação e memória
e. Sensação e percepção.

