
 

 

 

 

 

                 CADERNO DE PROVAS 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

 
 Nome do Candidato: ______________________________________________________________________________________ 

 
� Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras, sem 

falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua 
substituição. 

  
� Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 

cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma alternativa correta. 
 

� Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões 
sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis. 
 

� Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de 
recurso. 

 
� Cada questão valerá 5,0 (cinco) pontos.   

 
� O candidato dispõe de até 2 (duas) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da folha 

de respostas. 
 

� Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, da seguinte forma:        
 

� A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente. 
  

� Será desclassificado do concurso o candidato que tentar estabelecer qualquer tipo de 
comunicação com outro candidato ou pessoas estranhas e/ou qualquer instrumento 
receptor/transmissor de mensagens, bem como, proceder qualquer espécie de consulta; usar de 
meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; tratar com falta de urbanidade os 
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a 
realização das provas; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais 
orientações expedidas pela organização do concurso. 

  
� O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 60 (sessenta) minutos 

do início da prova, após devida autorização. 
  

� Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala simultaneamente.  
 

� Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala a folha de respostas, devidamente assinada, 
juntamente com o caderno de questões. 

 
BOA PROVA 

 
 

 



PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Panaceia indígena 
 

          Diz que o pajé da tribo foi chamado à tenda do  cacique. Quando  o pajé entrou, o cacique estava 
deitado, meio sobre o gemebundo, se me permitem o termo. A perna do cacique estava inchada, mais 
inchada que coxa de corista veterana. Tinha pisado num espinho envenenado. O pajé examinou, deu 
uns dois ou três roncos de pajé e depois aconselhou: 
          – Chefe tem de passar perna folha de galho passarinho azul pousou. 
          Disse e se mandou, ficando os índios do “staff” do cacique (cacique também tem “staff”) 
encarregados de arranjar a tal folha. Depois de muito procurarem, viram um sanhaço pousado num 
galho de mangueira e trouxeram algumas folhas. Mas – eu pergunto – o cacique melhorou? E eu mesmo 
respondo: aqui! ó… 
          No dia seguinte estava com a  perna  mais  inchada. Chamaram  o pajé de novo. O pajé veio, 
examinou e lascou: 
          – Hum… hum… perna grande guerreiro  melhorou  nada  com  folha galho passarinho azul pousou. 
Precisa lavar com água de Lua. 
          Disse e se mandou. O “staff” arranjou uma cuia e botou a bichinha bem no meio da maloca, cheia 
de água, que era para – de noite – a Lua se refletir nela. Foi o que aconteceu. De noite houve Lua e, de 
manhãzinha, foram buscar a cuia e lavaram com a água a perna do cacique. 
          O pajé já até tinha pensado que o chefe  ficara  bom,  pois  não  foi mais chamado. Passado uns 
dias, no entanto, voltaram a apelar para os seus dotes de curandeiro. Lá foi o pajé para a tenda do 
cacique, encontrou-o deitado com a perna mais inchada que cabeça de botafoguense. Aí o pajé achou 
que já era tempo de acabar com aquilo. Examinou bem, fez um exame minucioso e sentenciou: 
          – Cacique vai perdoar pajé, mas único jeito é tomar penicilina! 
 

(Stanislaw Ponte Preta. A palavra é… humor. Contos selecionados por Ricardo Ramos. São Paulo: 
Scipione, 1989. p. 84-6.) 

 
1. De acordo com o texto,  
 
A) o cacique foi negligente com o pajé. 
B) os companheiros do cacique foram omissos. 
C) o pajé foi desprezível com os companheiros do cacique. 
D) o cacique foi desprezível com seus companheiros. 
E) o pajé foi displicente com o cacique. 
 
2. O texto é classificado como 
 
A) uma crônica. 
B) uma fábula. 
C) um apólogo. 
D) uma lenda. 
E) uma notícia. 
 
3. Assinale a figura de linguagem empregada na proposição” “Mas – eu pergunto – o cacique 
melhorou? E eu mesmo respondo: aqui! ó…”. 
 
A) Ironia. 
B) Metáfora. 
C) Pleonasmo. 
D) Elipse. 
E) Catacrese. 
 
 



4. Assinale o que é correto sobre as proposições. 
 
I – “Aí o pajé achou que já era tempo de acabar com aquilo.” 
II – “O pajé veio, examinou e lascou: – Hum… hum… perna grande guerreiro  melhorou  nada  com  
folha galho passarinho azul pousou.” 
 
A) Em I, há o emprego de elemento catafórico, que retoma informação. 
B) Em I e II, há o emprego de elementos anafóricos, que anunciam informações. 
C) Em I e II, há o emprego de elementos catafóricos, que retomam informações. 
D) Em II, há o emprego de elemento catafórico, que anuncia informações. 
E) Em I, há o emprego de elemento anafórico, que reafirma informação a ser anunciada. 
 
5. Os verbos que antecedem as falas dos personagens são denominados 
 
A) decende. 
B) descendi. 
C) dicendi. 
D) discendi. 
E) decendi. 
 
7. Assinale a alternativa em que o termo “que” não exerce a função de conjunção subordinativa. 
 
A) “Cada um olhou para os demais, esperando que alguém se voluntariasse.” 
B) “É que o trocador não tinha visto.” 
C) “Entra aí e vamos embora, que já estou atrasado.” 
D) “Faltava o trocador, que ainda não havia voltado.” 
E) “Quem é que entrou por último?” 
 
7. Assinale a alternativa em que há inversão da ordem sintática regular da frase em português. 
 
A) “Tem um sobrando aí atrás.” 
B) “Quem é que entrou por último?” 
C) “Salte o último a entrar.” 
D) “Um vai ter que sair.” 
E) “Ainda tem um sobrando.” 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 
8. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de gráfico no MS Excel. 
 
A) Pizza. 
B) Barra. 
C) Coluna. 
D) Radar. 
E) Elipse.  
 
9. Assinale a alternativa correta com relação a opção  Capitular no MS Word 2003. 
 
A) Permite criar um novo capítulo em cada página de um documento. 
B) Cria um índice na primeira página selecionada de um documento. 
C) Destaca a primeira letra de um parágrafo selecionado, aumentando seu tamanho em relação as 
outras. 
D) Permite criar uma identificação em números romanos no cabeçalho ou rodapé de cada página. 
E) Irá definir um número de índice para cada inicio de parágrafo. 
 



10. Assinale a alternativa que trás uma informação correta sobre a opção de hibernar o sistema 
no Windows XP. 
 
A) A opção de hibernar permite desligar totalmente o computador após alguns segundos, mínimo de 
10 segundos.  
B) Ao hibernar o sistema, todos os trabalhos serão salvos no HD, o computador ficará como que 
desligado.  
C) O recurso de hibernar é solicitado quando o usuário deseja alternar sua conta para outro usuário. 
D) A opção de hibernar reinicia o computador em alguns segundos, mínimo de 10 segundos. 
E) A opção de hibernar é solicitada quando o usuário deseja alterar o tema do Windows XP para o 
Tema do Windows 98. 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11. No que se refere à etiologia da deficiência mental, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A etiologia da deficiência mental, não pode ser considerada majoritariamente multifatorial. 
B) A combinação de diversos fatores causais, condicionam as diversas formas de manifestação clinica 
nas deficiências mentais. 
C) O conhecimento causal da deficiência, não implica de forma automática na resolução do problema. 
D) A deficiência mental não é uma síndrome única, são estados de diminuição, reconhecidos no sujeito, 
com causas e consequencias diversas. 
E) A característica comum das deficiências mentais, seria o déficit intelectual. 
 
12. Acerca do desenvolvimento cognitivo na adolescência, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 
1 - Desenvolve-se a capacidade do pensamento abstrato, e raciocínio cientifico. 
2 - O pensamento imaturo persiste em certas atitudes e comportamentos. 
3 - As características físicas, não desempenham papel importante na formação do autoconceito do 
adolescente. 
4 - A intensidade e a intimidade das amizades, estão em parte relacionadas ao seu desenvolvimento 
cognitivo. 
 
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
B) Somente 2 e 4 estão corretas. 
C) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
D) Somente 1 e 2 estão corretas. 
E) 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
13. O teórico responsável pela abrangente teoria de desenvolvimento cognitivo infantil, a qual 
se inicia pela capacidade inata do individuo em se adaptar ao ambiente, de forma a, 
gradativamente, adquirir maior competência para lidar com ele, por meio de uma sucessão de 
estágios qualitativamente diferentes, é: 
 
A) Freud. 
B) Erik Erikson. 
C) Klein. 
D) Piaget. 
E) Vygotsky. 
 
 
 
 
 



14. Em relação as fases psicossexuais postuladas por Freud,  assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O alvo sexual da pulsão infantil, consiste em provocar satisfação, pela estimulação da zona erógena. 
B) Na infância, apesar da dominação preponderantemente localizada nas zonas erógenas, as pessoas  
também podem ser  vistas como objeto de satisfação. 
C) No inicio da fase oral, a satisfação da zona erógena, não estava associada com a necessidade de 
alimentação. 
D) A atividade sexual, apoia-se inicialmente nas funções de preservação da vida, e depois se torna 
independente delas. 
E) Na sexualidade infantil, diferente da adulta, falta uma centralização dos instintos sexuais, eles 
seguem  seu próprio rumo, separadamente. 
 
15. O termo utilizado por Piaget, para descrever a forma de ajustamento, por meio da qual, a 
criança irá lidar com novas informações sobre o ambiente, através dos processos de 
assimilação e acomodação, é chamado de: 
 
A) Equilibração. 
B) Adaptação. 
C) Zona proximal. 
D) Síntese. 
E) Esquemas cognitivos. 
 
16. Em relação às praticas psicológicas, no âmbito das políticas públicas de saúde mental, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
1 - Após a década de 80, a psicologia vem focando em modos de intervenção mais populares, visando 
uma inserção sócio comunitária. 
2 - A reforma psiquiátrica no Brasil, não pode ser considerada um fator importante para o ingresso da 
psicologia nas políticas públicas de saúde. 
3 - O ingresso do psicólogo no contexto hospitalar, colaborou para a sua consolidação profissional nas 
equipes de saúde. 
4 - Dentro dos serviços prestados na atenção básica, o psicólogo deve contribuir na organização e no 
acolhimento das ações em saúde. 
 
A) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 
B) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 
C) Somente 1 e 4 estão corretas. 
D) Somente 1 e 2 estão corretas. 
E) 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
17. Acerca da entrevista clínica em psicologia, e suas delimitações práticas, assinale a 
alternativa correta: 
 
A) Pode ser definida como uma investigação de tempo delimitado. 
B) O objetivo da entrevista clínica, não visa descrever e avaliar aspectos relacionais ou sistêmicos. 
C) Em uma entrevista clínica, não se objetiva encaminhamentos ou intervenções. 
D) Só há um objetivo para a realização de uma entrevista clínica. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
 
 
 
 
 
 



18. No que se refere a psicossociologia e a instituição da violência, analise as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa correta. 
 
1 - A dificuldade em canalizar a agressividade, em produções socialmente construtivas, não pode se 
considerada uma produção de violência. 
2 - A violência ocorre quando se rompe o pacto social e a lei internalizada pelos indivíduos, tal ruptura 
retira o controle dos impulsos destrutivos. 
3 - Quando se naturaliza a violência, ela fica encoberta em suas diferentes e sutis expressões 
cotidianas. 
4 - A agressividade não se relaciona com as atividades de pensamento, imaginação ou ação verbal. 
 
A) Somente 1, 2, 3 e 4. 
B) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 
C) Somente 1 e  4 estão corretas. 
D) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
E) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
19. Acerca da psicologia organizacional, assinale a alternativa correta: 
 
A) Em seu escopo de definição, a psicologia organizacional não abarca o comportamento humano em 
uma organização. 
B) A psicologia social, é uma das principais fontes utilizadas pela psicologia organizacional, embora 
com setores diferentes de intervenção. 
C) A atenção dirigida ao trabalho e ao trabalhador, se desvincula do contexto organizacional. 
D) As organizações determinam e não são determinadas pelos grupos e indivíduos. 
E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
20. O conceito psicanalítico que possibilita o entendimento da formação precoce de 
mecanismos psicóticos, derivados da alienação do bebê no corpo da mãe, e a representação do 
corpo no ego infantil, é chamado de: 
 
A) Estagio do espelho. 
B) Formação reativa. 
C) Foraclusão. 
D) Recalque. 
E) Metáfora paterna. 
 
 


