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CADERNO DE QUESTÕES (ÁREA: PSICOLOGIA) 
 

NOME: 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. Este caderno contém 6 (seis) páginas com 10 (dez) questões objetivas de Conhecimentos Gerais de 
múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 (um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos; e 10 
(dez) questões objetivas de Conhecimentos Específicos de múltipla escolha, cada uma valendo 1,0 
(um) ponto, totalizando valor máximo de 10 (dez) pontos. Será atribuído peso 4 (quatro) a prova de 
Conhecimentos Gerais e peso 6 (seis) a prova de Conhecimentos Específicos. 
 

2. A Nota Final do candidato será o somatório dos pontos atribuídos às questões da prova de 
Conhecimentos Gerais e a da prova de Conhecimentos Específicos com os seus respectivos pesos 
divididos por 10. 
 

3. Se o caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que prejudique a leitura, solicite 
IMEDIATAMENTE ao fiscal a sua substituição. 
 

4. Cada questão apresenta quatro opções de resposta (A, B, C e D), das quais somente uma atende às 
condições do enunciado. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, é vedado solicitar 
quaisquer esclarecimentos ao Fiscal. 
 

5. O candidato receberá junto com este caderno de questões, a FOLHA DE RESPOSTAS (gabarito). 
Verifique se os dados impressos na FOLHA DE RESPOSTAS estão corretos. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao Fiscal. 
 

6. Após o recebimento da FOLHA DE RESPOSTAS, não a dobre nem a amasse, manipulando-a o mínimo 
possível. Assine seu nome no local indicado, com caneta esferográfica azul ou preta. Após responder 
as questões neste caderno, o candidato deverá transcrever todas as alternativas assinaladas para a 
FOLHA DE RESPOSTAS, de acordo com as instruções nela contidas. 
 

7. Questões com mais de uma alternativa assinalada, com rasura ou em branco serão anuladas. 
Portanto, ao preencher a FOLHA DE RESPOSTAS, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois não será 
possível a sua substituição. 
 

8. O candidato dispõe de, no máximo, 2 (duas) horas para responder às questões e preencher a FOLHA 
DE RESPOSTAS. O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 
alguma. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização das provas por, no 
mínimo, 30 minutos após o início das provas. 
 

9. Terminada a prova, avise ao Fiscal, pois este recolherá a FOLHA DE RESPOSTAS na carteira do 
candidato. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno 
de provas, após uma hora do início das provas. 
 

10. Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas à legislação, doutrina, 
jurisprudência, súmula ou anotações de quaisquer espécies, nem o porte de aparelhos eletrônicos, 
como telefones, notebooks, celulares, palms e calculadoras. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

01 – Assinale a alternativa em que não há erro de grafia: 
 

a) Excelente – espectativa – obseção – subsídio. 
b) Impecilho – exceso – exagero – hipótese. 
c) Ansioso – presunçoso – lactoze – transação. 
d) Catequese – análise – poetisa – inusitado. 
 
02 – Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome: 
 

a) O Promotor disse para eu entrar na sala. 
b) O advogado escreveu uma petição para eu. 
c) A atividade é para mim fazer. 
d) Entre tu e eu sempre haverá um acordo. 
 
03 – Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
 

a) É proibido a entrada de crianças. 
b) Os estagiários ficaram alerta com a prova. 
c) Seguem anexo vários relatórios de visitas. 
d) Maria ficou meia aborrecida com a notícia. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 
 

04 – Em relação aos conceitos de informática básica, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma memória de 1 megabyte possui 1.000.000 bytes. 
b) O barramento de endereço é responsável pelo transporte de dados. 
c) Um monitor com tela touch é considerado dispositivo de saída de dados. 
d) Para conectar o computador a uma rede de dados, deve-se utilizar uma placa de rede, podendo ser 

sem fio ou por cabo. 
 
05 – Memória volátil (aquela em que todo seu conteúdo é perdido quando o computador é 
desligado), de acesso aleatório, de baixo consumo, de elevada velocidade e que é muito utilizada em 
computadores é: 
 

a) EEPROM. 
b) SRAM. 
c) PROM. 
d) ROM. 
 
06 – São consideradas mídias moveis, EXCETO: 
 

a) DVD. 
b) Memória ROM. 
c) PENDRIVE. 
d) CD. 
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NOÇÕES BÁSICAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

07 – “Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos” elencados pela Constituição Federal de 1988, 
estão expressos no: 
 
a) No Título I – Dos Princípios Fundamentais. 
b) No Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) No Título III – Das Funções Essenciais à Justiça. 
d) No Título IV – Do Estado Democrático de Direito. 
 
08 – É permitido ao membro do Ministério Público, segundo a Constituição Federal de 1988: 
 
a) Exercer a advocacia. 
b) Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 
c) Exercer a função de magistério. 
d) Exercer atividade político-partidária. 
 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

09 – Quatro irmãos participaram de uma prova de atletismo: Alfa, Beta, Gama e Zeta. 
- Zeta chegou em 3º lugar. 
- Beta não terminou em último lugar. 
- Gama chegou logo depois de Beta. 
 
Qual a ordem de chegada dos quatro irmãos na prova de atletismo? 
 
a) Beta, Alfa, Gama e Zeta. 
b) Beta, Gama, Alfa e Zeta. 
c) Beta, Zeta, Alfa e Gama. 
d) Beta, Gama, Zeta e Alfa. 
 
 
10 – Ao numerar um livro de 555 páginas, quantas vezes será necessário utilizar o algarismo “5”? 
 
a) 67 
b) 68 
c) 69 
d) 70 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

- ÁREA: PSICOLOGIA 
 

11 – Todas as organizações possuem uma personalidade própria compartilhada por seus membros e 
diferenciada de outras organizações. Essa personalidade coletiva, ou sistema de valores, é definida 
por um conjunto de características que a organização valoriza e utiliza para atingir seus objetivos. Esse 
sistema de valores recebe o nome de: 
 

a) Personalidade Coletiva. 
b) Coletividade Cultural. 
c) Características Empresariais. 
d) Cultura Organizacional. 
 
12 – Feedback não é uma opinião ou algo pessoal, não expressa emoções ou sentimentos, ele tem 
como propósito ser objetivo e eficiente em ajustar o desempenho dos funcionários por meio de 
críticas à qualidade de seu trabalho. É comum o feedback ser qualificado de: 
 

a) Bom ou Alterado. 
b) Reduzido ou Elevado. 
c) Positivo ou Negativo. 
d) Simples ou Complexo. 
 
13 – Identifique abaixo qual o processo de trabalho dentro das organizações no qual se escolhe o 
candidato que melhor atende ao perfil traçado pela organização para ocupar o cargo vago. 
 

a) Treinamento e Desenvolvimento. 
b) Seleção de Pessoal. 
c) Avaliação de Desempenho. 
d) Avaliação Psicológica. 
 
14 – Porque o trabalho em equipe tem sido tão valorizado nas organizações contemporâneas de 
trabalho? 
 

a) Em função da enorme quantidade de informações e conhecimentos disponíveis, o ritmo de 
mudanças no trabalho é grande e as trocas de conhecimento são fundamentais para a realização 
das atividades de trabalho. 

b) O trabalho em equipe facilita o controle das pessoas, pois elas perdem a independência e a 
autonomia de um trabalho realizado de forma individualizada. 

c) O trabalho em equipe é mais uma das muitas modas passageiras nas organizações. 
d) Não há uma valorização do trabalho em equipe no mundo contemporâneo. 
 
15 – Um conjunto de percepções dos empregados sobre diversos aspectos da organização e que pode 
influenciar a satisfação e rendimento no trabalho é mais conhecimento como: 
 

a) Relatório e Avaliação de Desempenho. 
b) Pesquisa de Clima Organizacional. 
c) Ações de Treinamento e Desenvolvimento. 
d) Feedback de Seleção. 



XI PROCESSO SELETIVO DE CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – ÁREA ADMINISTRATIVA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RN 

 

Página 5 de 6 

 

16 – A afirmação ‘Conflitos em organizações devem ser sempre aplacados e essa seria uma das 
funções centrais do psicólogo, realizada por meio de técnicas específicas’, é: 
 
a) Verdadeira. Os conflitos são sempre prejudiciais às relações. 
b) Verdadeira. Há muitas técnicas específicas que eliminam por completo os conflitos, trazendo a 

harmonia para as organizações. 
c) Falsa. Os conflitos nem sempre significam problemas para as relações podendo ser administrados. 
d) Falsa. Porque os conflitos devem ser prevenidos e eliminados sempre que surgirem. 
 
 
17 – Mediante análise dos processos básicos da área de Gestão de pessoas que são base para o 

trabalho da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Marque a alternativa que corresponde a 

sequência correta: 

 

1 – Processo de Agregar pessoas (  ) Cargos e Salários, Integração 

2 – Processo de Aplicar pessoas (  ) Recrutamento e Seleção 

3 – Processo de Recompensar pessoas (  ) Treinamento, promoção e comunicação 

4 – Processo de Desenvolver pessoas (  ) Remuneração, benefícios e convênios 

 

a) 2, 3, 1, 4 
b) 4, 2, 3, 1 
c) 2, 1, 4, 3 
d) 1, 2, 4, 3 
 
 
18 – De acordo com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), “É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Nesta afirmação entende-se que: 
 
a) A família tem uma responsabilidade maior para com a criança e adolescente na garantia de seus 

direitos. 
b) Cabe a cada um dos agentes fazer sua parte, de forma a serem esferas complementares na 

formação e na atenção integral à criança e adolescente. 
c) O adolescente não tem direito a aprender uma profissão, pois é proibido o trabalho de crianças e 

adolescentes. 
d) A família, comunidade, sociedade e poder público só podem exercer seu papel para com as 

crianças e adolescentes se tiverem condições financeiras para tanto, caso contrário, podem delegar 
a responsabilidade. 
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19 – Assinale a alternativa correta em relação a Qualidade de Vida no Trabalho e Saúde Ocupacional: 
 
a) Qualidade de Vida no Trabalho é um conjunto de ações de uma organização, envolvendo 

diagnóstico e implantação de melhorias e inovações gerenciais, tecnológicas e estruturais no 
ambiente de trabalho, visando melhorar as condições de desenvolvimento humano para a 
realização do trabalho. 

b) A saúde ocupacional se limita a cuidar das condições físicas do trabalhador e não se dedica a 
questões psicológicas. 

c) Qualidade de Vida no Trabalho não busca atender as reivindicações dos funcionários quanto ao 
bem-estar e à satisfação no trabalho. 

d) A qualidade de vida no trabalho foca prioritariamente nas condições pessoais e sociais dos 
funcionários. 

 
20 – A saída dos funcionários de uma organização e a relação com a quantidade de pessoas que 
entram para substituí-los trata-se de: 
 
a) Absenteísmo. 
b) Demissão. 
c) Recrutamento e Seleção. 
d) Rotatividade. 
 


