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PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A,
B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito
no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)

(
[
(

)
(

)

]

)

Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11 - Segundo consta na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da
CID-10, alguns transtornos mentais e de comportamentos são decorrentes do uso de
substâncias psicoativas, EXCETO:
a) Síndrome do Comportamento Anormal.
b) Transtorno Psicótico.
c) Síndrome Amnéstica.
d) Síndrome de Dependência.
e) Nenhuma das Alternativas.
12 - Com a implementação do Programa Estratégia de Saúde da Família em 1994, surge
uma forma diferente de abordagem da saúde. Dessa forma, fomentou a valorização do
trabalho:
a) Informal.
b) Multidisciplinar.
c) Individual.
d) Médico.
e) Público.
13- O psicodiagnóstico é um processo de avaliação onde o principal objetivo é
identificar e compreender a queixa e os possíveis distúrbios que o paciente apresenta,
para que dessa forma o terapeuta consiga formular hipóteses diagnósticas mais precisas
relacionadas as questões levantadas.
Considerando os cuidados nesse processo, analise as afirmativas a seguir e assinale V
para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
(V) A entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação, de tempo
delimitado, com objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou
sistêmicos de indivíduos, casal, família.
(F) Quando da consulta de um paciente acompanhado de seu grupo familiar, cabe ao
psicólogo ouvir as queixas desse grupo, sem se preocupar com quem é o paciente.

(V) O psicólogo deve pesquisar e avaliar as circunstâncias que precederam a consulta e
a possível existência de um problema prévio para chegar ao diagnóstico.
(V) Um problema pode ser identificado quando são reconhecidas as alterações ou
mudanças nos padrões de comportamento comum, que podem ser percebidas, sendo de
natureza quantitativa ou qualitativa.
(F) Os transtornos psiquiátricos podem ser identificados pelos sinais apresentados pelo
paciente e pelo histórico relatado por sua família, sem um exame mais profundo.
Assinale a sequência CORRETA:
a) F F V F F
b) V V F F V
c) V F V V F
d) V F F V V
e) V V V F F

14 - Com base na teoria Psicanalítica de Freud assinale V para VERDADEIRO e F para
FALSO
(V) A interpretação é o processo oposto ao da elaboração onírica.
(V) Os sonhos apresentam dois conteúdos. O manifesto, que aparece via relato do
paciente, e o latente, que se atinge através da interpretação do analista.
(F) O ego é o sistema do qual se originam o id e o superego.
(V) Freud sublinha que, ao contrário das meninas, os garotos mantêm o mesmo objeto
de desejo nas fases pré-edipiana e edipiana.
(V) Nossa natureza bissexual é apontada por Freud como de fundamental importância
para a compreensão das manifestações sexuais adultas.
Assinale a sequência CORRETA:
a) V V F V V
b) V V V V V
c) V F F V V
d) F V F V V
e) F V F F V
15 - De acordo com o Código de Ética Profissional, analise os itens abaixo:
I – É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso
no exercício profissional.

II - Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o
Psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos
objetivos do trabalho.
III - No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos
responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício.
IV - Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material
ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo
substituto.
Estão corretos:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.
16 – Serviços de saúde municipais, abertos, comunitários do SUS, que oferecem
atendimento diário às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes,
realizando o acompanhamento clinico e a reinserção social dessas pessoas através do
acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários possuem o nome de:
a) Ambulatórios de Saúde Mental – ASM.
b) Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.
c) Centros de Atividade Psicossocial – CAPS.
d) Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.
e) Centro de Referência da Assistência Social – CRAS.
17- No início da vida de uma criança, o ego é:
a) Diferente do id, totalmente completo.
b) Uma organização perfeita, extremamente completa.
c) Igual ao Id, totalmente completo.
d) Uma desorganização rudimentar, ainda extremamente incompleto.
e) Nenhuma das alternativas.
18 – Anna Paula tem 34 anos e procurou atendimento psicológico com queixas de
tristeza, mau humor e isolamento. Relatando problemas familiares e dizendo que em
certos dias se diverte muito com o esposo, porem em outros dias não consegue ficar
perto dele. Isso ocorre também com o seu sono, quando por vezes dorme
excessivamente e por outras não consegue dormir, sentindo-se agitada e com vontade de

conversar. Relata que em alguns dias não consegue sair do quarto e outros não fica em
casa, passeando de loja em loja e comprando excessivamente, muito feliz e expansiva.
Tais mudanças no humor ocorrem sem causa aparente. Diante dessas informações podese dizer que Carolina apresenta características mais pertinentes:
a) Esquizofrenia.
b) Transtorno bipolar.
c) Etilismo.
d) Depressão.
e) Transtorno obsessivo compulsivo.

19 – Bullying é uma palavra que se originou na língua inglesa. “Bully” significa
“valentão” e o sufixo “ing” representa uma ação contínua. Entre suas características está
(estão) o fato de que:
I – Manifesta-se por meio da agressão/violência, pautadas em uma relação desigual,
visando inferiorizar a vítima.
II - Os agressores agem de maneira sutil, intencional, repetitiva e por período
prolongado de tempo.
III - Associa-se, geralmente, a características individuais, como idade, tamanho, porte
físico, traços de personalidade, desenvolvimento emocional e tipos de grupos de
estudantes.
IV - Abrange a agressão repetida com intenção de perseguir e humilhar, por meio de
artifícios eletrônicos.
V - Ocorre de maneira pontual, também, em algum conflito entre dois colegas.
Dos itens acima mencionados, estão corretos:
(A) somente I e II.
(B) somente II e III.
(C) somente I, II e III.
(D) somente I, II, III e IV.
(E) I, II, III, IV e V estão corretos.
20 - Pesquisa realizada pela Universidade Maryland, dos Estados Unidos revelou que a
dependência em tecnologia é semelhante ao do uso de drogas. Sobre dependências
tecnológicas assinale a alternativa CORRETA:
a) A depressão não é uma comorbidade de dependência de internet.
b) Os Transtornos de personalidade são variações extremas da normalidade, causando
prejuízo no funcionamento do indivíduo, má adaptação social e sofrimento subjetivo.

c) Dependentes de internet não costumam mentir para terceiros sobre o tempo gasto
online.
d) Usuários dependentes de internet, quando interrompido o uso, sentem-se mais
dispostos e felizes.
e) A preocupação persistente com a internet, o aumento da frequência de uso e
tentativas sem sucesso de controlar o tempo gasto na internet são exemplos de
sintomatologia característica da dependência de internet.
21 - As antigas instituições chamadas orfanatos, reformatórios e educandários eram
caracterizadas pela internação de centenas de crianças, muitas delas ali permanecendo
até a maioridade. Esse recolhimento era sustentado pela ideia de que as famílias pobres
não tinham condições de cuidar de seus filhos, devendo, portanto, entregá-los aos
cuidados do Estado. A partir da Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), o
acolhimento institucional de crianças e adolescentes passou a ser uma medida protetiva.
De acordo com o art. 92, inciso I, do ECA, as entidades que desenvolvem programas de
acolhimento familiar ou institucional devem adotar entre os seus princípios a
preservação dos vínculos familiares e:
a) Estímulo à adoção precoce.
b) Recâmbio entre entidades.
c) Formação para o trabalho.
d) Promoção da reintegração familiar.
e) Nenhuma das alternativas
22 – De acordo com os objetivos da psicoterapia breve, têm-se, EXCETO:
a) Redução ou eliminação dos sintomas.
b) Tratar transtornos alimentares e compulsão alimentar periódica.
c) Manutenção ou restabelecimento do nível de funcionamento anterior a uma crise.
d) Trabalho terapêutico com duração e finalidade determinadas.
e) Melhora da autoestima.
23- De acordo com o Parágrafo Único do Art. 17 da Lei nº 10.741/2003, não estando o
idoso no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento de saúde que
lhe for reputado mais favorável, e não havendo curador ou familiar conhecido, o médico
deverá comunicar o fato ao:
a) Ministério da Saúde.
b) Conselho Municipal do Idoso.
c) Ministério Público.
d) Conselho Nacional do Idoso.
e) Conselho Estadual do Idoso.

24 - Dentre os documentos produzidos pelo Psicólogo (Resolução CFP nº 007/2003),
assinale aquele que, após realização de um processo de avaliação psicológica, certifica
uma determinada situação ou estado psicológico de quem, por requerimento, o solicita,
para justificar estar apto ou não a atividades específicas.
a) Atestado.
b) Declaração.
c) Relatório.
d) Laudo.
e) Parecer.
25 - O desenvolvimento humano se dá em oito fases ou estágios psicossociais, que vão
do nascimento até a morte. Essas fases ou estágios contribuem para a formação da
personalidade e, em cada um, o indivíduo atravessa uma crise que influenciará sua
capacidade de resolução de problemas no decorrer da vida. Assinale a alternativa que
identifica o teórico que propôs essa concepção de desenvolvimento humano.
a) Vygotsky.
b) Jean Piaget.
c) Abraham Maslow.
d) Erick Erikson
e) Sigmund Freud.
26 – De acordo com Freud, quais os três conceitos criados para explicar o
funcionamento da mente humana.
a) Complexo de Édipo, Complexo de Castração e Nirvana.
b) Consciente, Prazer e Desprazer.
c) Inconsciente, Corpo e Prazer.
d) Id, Ego e Superego.
e) Instinto de Vida, Instinto de Morte e Instinto de Conservação.

27 – Foi publicada, no dia 12 de dezembro de 2019 no Diário Oficial da união a
promulgação da Lei 13.935/2019, que dispõe sobre:
a) Serviços de Psicologia e de Serviço Social nas redes públicas de educação básica.
b) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
c) Institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
d) Serviços de psicologia para autista nas escolas públicas.

e) Nenhuma das alternativas
28 – Entre as muitas as atividades desenvolvidas por psicólogos, a atuação no Sistema
Único de Assistência Social (SUAS) se destaca. Seu papel, nessa política pública, é
empoderar os indivíduos envolvidos, de alguma forma, em situações de vulnerabilidade
social.
Assinale a alternativa CORRETA acerca dos serviços realizados no CRAS:
a) Serviços de intervenções como psicoterapia de apoio; Psicoterapia de grupo;
Articulações institucionais.
b) Serviços sócio educativo-geracionais; Benefícios como transferência de renda;
Programas e Projetos como capacitação e promoção da inserção produtiva; Projetos e
programas de enfrentamento à fome.
c) Serviços sócio educativo-geracionais; Psicodiagnóstico; Escuta psicológica;
Psicoterapia individual.
d) Programas e Projetos de enfrentamento à fome; Psicodiagnóstico; Psicoterapia de
Grupo.
e) Psicoterapia de Grupo; Oﬁcinas; Entrevistas e programas; Processos de
enfrentamento à fome.
29 – Dentre os transtornos de ansiedade, o transtorno de pânico e a agorafobia estão
entre os quadros mais frequentes e incapacitantes na vida do indivíduo. Assinale V
(VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmativas:
(V) Os ataques de pânico caracterizam-se por seu início inesperado ou súbito, são
acompanhados pelo surgimento de hiperexcitação fisiológica.
(F) Dificilmente os ataques de pânico são acompanhados por percepções de perigo ou
ameaça de morte.
(V) Sintomas como tontura, sudorese intensa, ondas de calor ou de frio surgem de
forma espontânea e alcançam um pico de mais ou menos 10 minutos.
(F) Os sintomas são desencadeados a partir da liberação de adrenalina frente a um
estimulo considerando como potencialmente perigoso.
(V) Manifestações adicionais incluem por exemplo, adormecimento dos lábios, tremor
interno não observável, sensação de liquido fervente nas veias.
Assinale a sequência CORRETA:
a) V V V F V
b) V F V F V
c) V V V F V
d) V F V V V
e) V F V F F

30 – Assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO) para características da tristeza, luto e
depressão:
(F) A tristeza não é uma resposta evolutivamente adaptativa que poupa energia e
recursos para o futuro.
(F) O luto normal não pode se estender por um ou dois anos.
(V) No luto, a pessoa preserva interesses e reage positivamente ao ambiente quando
estimulada.
(V) A depressão, como transtorno, inclui alterações no humor, na cognição,
psicomotoras e vegetativas.
(V) A depressão pode se manifestar pela perda do interesse e prazer em experimentar
atividades em geral.
Assinale a sequência CORRETA:
a) F F V V V
b) V F V V V
c) F F F V V
d) F V F V V
e) F F V V F

