
INSTRUÇÕES DA AVALIAÇÃO

1. A prova contém 20 (vinte) questões sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 10 (dez)
questões de Conhecimentos Específicos.

2. Cada questão terá a duração de 03 minutos.

3. Conforme  item  6.10  do  Edital  01/2021:  Será  considerado  eliminado  do  Processo  Seletivo  o
candidato que:

a. Não acessar o AMBIENTE VIRTUAL DE AVALIAÇÃO no horário determinado em Edital, seja qual for o
motivo alegado;

b. Não realizar o prévio preparo de todo equipamento, verificando o seu regular funcionamento, bem
como acesso/qualidade da internet e energia elétrica no momento de realização da prova;

c. Não estiver em posição adequada (sentado à frente da tela), ou ainda estiver em posição suspeita
ou inadequada (deitado ou em diagonal ou em pé), ou não se posicionar com o rosto de forma
centralizada (em relação à câmera), ou se estiver olhando para outros pontos laterais, ou pontos
acima da tela do computador durante a realização da prova;

d. Não estiver direcionando o seu olhar frente da tela do computador durante à prova, mas para as
laterais, para cima, para baixo, ou para trás do seu equipamento, sem estar com o olhar focado na
tela de trabalho, onde está sendo executada a sua prova online;

e. For verificado, durante a monitoria ou auditoria das imagens durante ou após a realização da
prova,  um  registro  visual  que  comprove  o  não  enquadramento  de  sua  face  completa  ou  em
comportamento visual suspeito, conforme itens c e d;

f. Tentar  sair  ou  tentar  acessar  outro  browser  ou  navegador  fora  do  AMBIENTE  VIRTUAL  DE
AVALIAÇÃO, durante a execução da Prova Online;

g. Se ausentar da Plataforma AVA, ou não realizar a conclusão da prova, sem utilizar os comandos de
entrega e finalização determinados pelo sistema;

h. Se ausentar da Plataforma AVA por problemas com a conexão de internet, ou pela interrupção de
fornecimento de energia elétrica;

i. Abandonar a prova em qualquer momento de sua realização. O candidato nesta situação, não
poderá  retornar  à  execução  da  prova  online,  sendo  a  mesma automaticamente  finalizada  pelo
sistema;

j. Se utilizar de meios ilícitos para a execução das provas ou em tentativa de fraude em qualquer
etapa desta seleção, a ser averiguada pela Universidade Patativa do Assaré;

k. For surpreendido em comunicação com outras pessoas frente à câmera ou utilizando-se de livro,
anotação, impresso, máquina calculadora ou similar;

l. Estiver  fazendo uso  de  qualquer  tipo  de  aparelho  eletrônico  ou  de  comunicação,  mesmo que
desligado,  ou  com bateria  desacoplada  (telefone  celular,  fones  de  cabeça  ou  fones  de  ouvido,
tokens,  relógios  digitais,  agenda  eletrônica,  outros  notebooks,  palmtop,  receptor,  gravador,
smartphone ou outros equipamentos similares);

m. Obtiver nota zero na Prova Objetiva;

n. Descumprir as normas constantes deste Edital ou impostas pela Universidade Patativa do Assaré;

ALUNO: MATRÍCULA: 
AVALIAÇÃO: VALOR: 30.00 pontos 
POLO: DATA: 
LOCAL: 
CARGO: 
MODELO: PROCESSO SELETIVO MPDFT - PSICOLOGIA 
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o. For constatado, de forma superveniente, qualquer irregularidade na identificação do candidato,
não se limitando à constatação de falsidade ideológica e/ou documental. A eliminação do candidato
poderá ocorrer em qualquer fase do Processo Seletivo, desde que comprovada a irregularidade.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - 1,0 ponto 
A palavra destacada em “A humildade é sempre
boa conselheira, mesmo quando a autossegura
nça resulta de grande experiência ou baseia-se
no uso de avançada tecnologia” possui a grafia
de acordo com o novo acordo ortográfico.
Sendo  assim,  qual  alternativa  abaixo  possui,
também, uma palavra escrita de acordo com o
novo acordo ortográfico:

A onda

a onda anda
aonde anda
a onda?
a onda ainda
ainda onda
ainda anda
aonde?
aonde?
a onda a onda
Manuel  Bandeira  BANDEIRA,  M.  A  Estrela  da
Tarde, 1960

Questão 2 - 1,0 ponto 
Sobre os tipos de linguagem, é CORRETO afirmar
que predomina no texto o uso da linguagem:

Questão 3 - 1,0 ponto 
Ao  se  redigir  um  texto  manuscrito,  faz-se
necessário  conhecer  as  regras  de  separação
silábica.  Levando  em  conta  essa  afirmação,
assinale  a  alternativa  em  que  os  vocábulos
apresentam separação silábica correta:

Questão 4 - 1,0 ponto 
Leia  o  trecho  de  uma  canção  de  Cartola, tal
como registrado em gravação do autor: 
(...) Ouça-me bem, amor, 
Preste atenção, o mundo é um moinho, 
Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, 
Vai reduzir as ilusões a pó. 
Preste atenção, querida, 
De cada amor tu herdarás só o cinismo 
Quando notares, estás à beira do abismo 
Abismo que cavaste com teus pés. 
 
Cartola, “O mundo é um moinho”. 
https://www.vagalume.com.br/cartola/o-mundo-
e-um-moinho.html
 
Hipérbole  é  uma  figura  de  linguagem  que
consiste  em  um  exagero  das  ideias
apresentadas. Dessa forma, em qual dos trechos
destacados a seguir ocorre essa figura:

Questão 5 - 1,0 ponto 
As palavras ansioso, bacharel e apto regem,
respectivamente, as preposições:

Questão 6 - 1,0 ponto 
A concordância nominal  está de acordo com a
norma-padrão em:

a) Auto-retrato.

b) Auto-suficiente.

c) Auto-sugestão.

d) Autorreflexão.

e) Autohipnose.

a) Conotativa.

b) Denotativa.

c) Regional.

d) Técnica.

e) Mista.

a) Pro-ce-sso.

b) Sub-al-ter-no.

c) Pneu.

d) A-ve-ri-gue-i.

e) Ál-cool

a) “Ouça-me bem, amor”.

b) “o mundo é um moinho”.

c) “De cada amor tu herdarás só o cinismo”.

d) “Quando notares, estás à beira do abismo”.

e) “Abismo que cavaste com teus pés”.

a) Por, em, para.

b) Sob, de, a.

c) Para, de, a

d) Por, em, de.

e) Em, por, a.

a) Diversão  e  trabalho  são  compatível  com
tudo aquilo em que acreditamos.

b) É  necessário  muita  tolerância  com  certos
acontecimentos. 

c) Enviaram  anexo  ao  recebido  daquela
semana os documentos solicitados.

d) Água é bom para saúde.

e) Ela está menas cansada que você.

Página 3 de 7



Questão 7 - 1,0 ponto 
São palavras antônimas:

Questão 8 - 1,0 ponto 
Algumas  palavras,  em  língua  portuguesa,
possuem  dificuldades  na  escrita,  o  que  acaba
gerando confusão por parte de alguns nativos da
língua  portuguesa.  A  alternativa  a  seguir,  em
que  todas  as  palavras  foram  grafadas  de
maneira correta, é:

Globalização  significa  que  todos  nós
dependemos  uns  dos  outros.  As  distâncias
pouco importam agora. O que acontece em um
lugar pode ter consequências mundiais. Graças
aos  recursos,  instrumentos  técnicos  e
conhecimentos  adquiridos,  nossas  ações
abrangem enormes distâncias  no  espaço e  no
tempo. Por mais localmente limitadas que sejam
nossas intenções, erraríamos se não levássemos
em conta  os  fatores  globais,  pois  eles  podem
decidir o êxito ou o fracasso de nossas ações. O
que fazemos (ou nos abstemos de fazer) pode
influir nas condições de vida (ou de morte) de
gente  que  vive  em  lugares  que  nunca
visitaremos  e  de  gerações  que  jamais
conheceremos.
(Zygmunt  Bauman,  O  desafio  ético  da
globalização, Correio Braziliense, 21/07/2001)

Questão 9 - 1,0 ponto 
De acordo com o texto, o principal objetivo do
autor  pode  ser  expresso  com  um  dos  ditados
populares. Assinale-o:

Questão 10 - 1,0 ponto 
São acentuadas graficamente de acordo com a
mesma regra as palavras:

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

Questão 11 - 2,0 pontos 
Sob a ótica da Psicologia Social é correto afirmar
em relação a Família: 
 1) Objeto de controle social rigoroso por parte
daqueles que detém o poder. 
2)  Formadora  da  nossa  primeira  identidade
social e reguladora do nível emocional dos seus
membros.
3) É vista socialmente como "natural e universal"
na sua função de reprodução dos homens. 
4)  Historicamente  são  funções  da  família:  a
reprodução de mão de obra e a reprodução de
ideias libertadoras. 
 
Estão corretas as alternativas:

Questão 12 - 2,0 pontos 
São  comportamentos  típicos  da  “Síndrome
Normal  da  Adolescência”  descrita  pelo
psicanalista argentino Maurício Knobel:
1) Flutuações de Humor.
2) Organização temporal.
3) Evolução sexual manifesta.
4) Atitudes reivindicatórias.
5) Aproximação dos pais.
 Estão corretas as alternativas:

a) Pavor - Pânico.

b) Pânico - Susto.

c) Dignidade - Indecoro.

d) Dignidade - Integridade.

e) Susto - Horror.

a) Rerpecução.

b) Perturbação.

c) Opnião.

d) Exceço.

e) Obcessão.

a) “Cavalo dado, não se olham os dentes”.

b) “Nem tudo que reluz é ouro”.

c) “Vão-se os anéis, ficam os dedos”.

d) “De grão em grão, a galinha enche o papo”.

e) “Uma andorinha só não faz verão”.

a) “Cenário”, “sequência”, “audiência”.

b) “trás”, “sérias”, “repórteres”.

c) “âncoras”, “alguém”, “há”.

d) “dá”, “há”, “aí”.

e) “Pajé”, “caráter”, “fóssil”.

a) 1, 2 e 3.

b) 1, 3 e 4.

c) 1, 2 e 4.

d) 2, 3 e 4.

e) 1, 2, 3 e 4.

a) 1, 2 e 3.

b) 1, 3 e 4.

c) 2, 3 e 4.

d) 2, 3 e 5.

e) 1, 2 e 4.
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Questão 13 - 2,0 pontos 
São  consideradas  as  características  mais
marcantes  do  Período  Pré-científico  da
Psicologia:

Caráter especulativo.
Ausência do método e objetivo de estudo.
Influencias da Filosofia e Religião.
Método de Introspecção. 

 Está correto afirmar:

Questão 14 - 2,0 pontos 
Dentro de um contexto clínico,  quais os testes
psicológicos  podem  ser  utilizados  em  uma
Avaliação da Personalidade em adultos?

Questão 15 - 2,0 pontos 
São  sintomas  depressivos,  segundo  o  manual
diagnóstico e estatístico de transtornos mentais
(DSM-5): 

Questão 16 - 2,0 pontos 
O trabalho de Descartes serviu como catalisador
das  diversas  tendências  convergentes  da nova
psicologia. Dentre as contribuições sistemáticas
mais  importantes,  assinale  a  alternativa
incorreta:

Questão 17 - 2,0 pontos 
O  sistema  nervoso  autônomo  apresenta  duas
divisões, o parassimpático e o simpático, um que
estimula  o  funcionamento  das  funções  dos
órgãos e o outro que inibe suas funções. Marque
a  alternativa  que  define  a  função  do  sistema
nervoso simpático. 

Questão 18 - 2,0 pontos 
Como  é  chamada  a  substância
neurotransmissora  liberada  pelo  axônio,  nas
sinapses neuromusculares, capaz de estimular a
propagação dos  impulsos  nervosos  das  células
nervosas  para  as  células  motoras  e  músculos
esqueléticos. Assinale a alternativa correta:

Questão 19 - 2,0 pontos 
Quanto ao Sistema Nervoso Central e Periférico:

Sistema Nervoso Central (SNC) é composto
pelo  encéfalo  e  medula  espinhal,  e  o
Sistema  Nervoso  Periférico  (SNP)  é
composto por nervos e gânglios nervosos.
O SNP é responsável por interligar o SNC
aos órgãos do corpo.
O  SNC  é  responsável  pela  recepção  e
integração,  processando  todas  as
informações dos impulsos recebidos.
O  SNC  é  protegido  por  partes  ósseas,  o
encéfalo  é  resguardado  pelo  crânio  e  a
medula espinhal pela coluna vertebral.

Está correto afirmar:

I. 
II. 
III. 
IV. 

a) I, II, III e IV.

b) II, III e IV apenas.

c) I, II e III apenas.

d) I, III e IV apenas.

e) I, II e IV apenas.

a) PMK E TAT.

b) CAT e WAIS.

c) AC e PMK.

d) ESA E WISC.

e) PMK e CAT.

a) Medo e taquicardia.

b) Culpa e agitação.

c) Náusea e fadiga.

d) Dificuldade de concentração e náusea.

e) Paralisia e angustia.

a) Concepção mecanicista do corpo.

b) Teoria do ato de reflexo.

c) Interação mente-corpo.

d) Doutrina das ideias inatas.

e) Elementos da experiência consciente. 

a) Redução  do  ritmo  cardíaco  e  pressão
sanguínea.

b) Aumento da pressão arterial  e  dos ritmos
cardíaco  e  respiratório,  assim  como  do
aumento  da  quantidade  de  glicose  no
sangue e ativação geral do metabolismo no
organismo.

c) Diminuição  dos  ritmos  cardíaco  e
respiratório.

d) Manutenção do equilíbrio fisiológico.

e) Atua  principalmente  em  atividades
relaxantes para os órgãos.

a) Noradrenalina.

b) Acetilcolina.

c) Colinesterase.

d) Glutamato.

e) Adrenalina.

I. 

II. 

III. 

IV. 

a) I, II, III e IV.

b) I, II e III apenas.

c) I, III e IV apenas.

d) II, III e IV apenas.

e) I, II e IV apenas.
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Questão 20 - 2,0 pontos 
Criador  do  Estruturalismo,  Edward  Bradford
Titchener  definiu  três  estados  elementares  da
consciência, são eles:

a) Sensação, Imagem e afetivos.

b) Sensação, emoção e cognição.

c) Assimilação, acomodação e aquisição.

d) Aquisição, fixação e retenção.

e) Percepção, aquisição e afetivos.
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FOLHA DE RASCUNHO
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