
PSICÓLOGO 

 

PORTUGUÊS 
 

01. Apenas uma, das alternativas a seguir, apresenta desvio em relação à Concordância Verbal, conforme propõe 
a Norma Culta. Indique tal alternativa: 

a.(    ) Hoje sou eu que dou as cartas. 
b.(    ) Molhava a sua face uma lágrima fria e sentida. 
c.(     ) Cerca de vinte eleitores não votou naquele candidato corrupto. 
d.(    ) A maioria dos candidatos votou naquele deputado corrupto. 

02. Observando o período a seguir: “Desde que ela partiu, meu coração vive em pedaços”.  Indique a relação 
estabelecida pela conjunção em destaque, na oração inicial: 

a.(    ) condição 
b.(    ) causa 
c.(     ) concessão 
d.(    ) tempo 

 
03. Observe os elementos que formaram as palavras, em cada alternativa a seguir. Uma das alternativas não está 

de acordo com o Processo de Formação de Palavras, indique-a: 
a.(    ) Pernoitar = derivação por prefixação. 
b.(    ) Livraria = derivação por sufixação. 
c.(     ) Esmiuçar = derivação por parassíntese. 
d.(    ) Combate = derivação por regressão. 

 
04.  “Neste caso, recorreremos à justiça!”. De acordo com a predicação verbal, o termo em destaque na oração 

classifica-se como: 
a.(   ) Verbo bitransitivo. 
b.(   ) Verbo intransitivo. 
c.(   ) Verbo transitivo direto. 
d.(   ) Verbo transitivo indireto. 

 
05.  No período: “Nesta lista, os candidatos não estão denominados em ordem alfabética”. A preposição 

destacada assume um sentido de: 
a.(   ) distância 
b.(   ) causa 
c.(   ) lugar 
d.(   ) modo 

 
06.  “Com a fortuna de salário que, os professores recebem, podemos até afirmar que eles comem caviar!”. Na 

passagem, podemos identificar, claramente, uma Figura de Pensamento, denominada: 
a.(   ) Ironia  
b.(   ) Hipérbole  
c.(   ) Antítese  
d.(   ) Eufemismo  

 
07. As alternativas abaixo apresentam um par de palavras.  Leia atentamente cada uma delas e indique a única 

que possui uma palavra com grafia incorreta: 
a.(   ) Pretexto - textura 
b.(   ) Expletivo - expatriar 
c.(   ) Bissexto - mixto 
d.(   ) Exterior - expansão 

 
08. Quanto à colocação dos pronomes oblíquos, conforme propõe a norma culta, podemos afirmar que apenas 

uma das alternativas abaixo apresenta incorreção em relação à colocação, indique-a: 
a.(    ) Não te ajudarei nesta situação. 
b.(    ) Ela vencerá porque esforçou-se muito. 
c.(    ) Tudo me lembrava você. 
d.(    ) Oxalá ele se encontre na vida! 



09. Conforme o emprego de regência nominal e verbal adequadas, indique a alternativa que completa 
corretamente a lacuna do seguinte período: “Naquele momento, éramos .......... assistindo ........ rapaz 
atropelado”. 

a.(   ) em sete - ao 
b.(   ) em sete - o 
c.(   ) sete - ao 
d.(   ) sete - o 

 
10.  “Vós optais pelo que é fácil”.  O verbo em destaque encontra-se conjugado, em tempo e modo, no: 
a.(    ) Presente do indicativo 
b.(    ) Pretérito imperfeito do indicativo 
c.(     ) Pretérito perfeito do indicativo 
d.(    ) Pretérito mais que perfeito do indicativo 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11. O estabelecimento da criação de comissões intersetoriais no âmbito nacional, estabelecida pela lei do SUS, 

comissões essas subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, com a finalidade de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, possuindo seis atividades previstas nesta lei. Assinale a alternativa onde 
3 das 6 estão elencados: 

a) (   ) Alimentação e nutrição, Ciência e tecnologia e Saneamento e meio ambiente. 
b) (   ) Humanização, Participação da Comunidade e Saneamento e meio ambiente. 
c) (   ) Recursos humanos, Participação da Comunidade, Alimentação e nutrição. 
d) (   ) Ciência e tecnologia, Humanização, Alimentação e nutrição. 
 
12. É competência do município, estabelecido pelo SUS: 
a) (   ) Plena coordenação da rede hospitalar, incluindo a privada e a assistência terciária. 
b) (   ) Saúde do trabalhador e execução dos serviços de Vigilância epidemiológica. 
c) (   ) Financiamento pleno dos recursos de saúde local. 
d) (   ) Coordenação dos serviços de saúde pública incluindo os laboratórios e hemocentros. 
 
13. O código de ética do psicólogo determina que, sempre, no atendimento á criança e ao adolescente: 
a) (   ) O psicólogo deve comunicar na integralidade o atendimento aos pais ou responsáveis, visando a se 

promoverem medidas em benefício ao atendido. 
b) (   ) É imprescindível que o profissional utilize testes psicológicos para elaboração do psicodiagnóstico. 
c) (   ) O profissional necessita da autorização de pelo menos um dos responsáveis para sua atuação. 
d) (   ) O profissional responsabilizar-se-a pelos encaminhamentos necessários, somente, dentro da área da 

psicologia, para garantir a proteção integral do atendido. 
 
14. Um transtorno geralmente diagnosticado na infância é o TDAH, transtorno  de déficit de atenção e 

hiperatividade. Tendo como base o DSM IV, é incorreto afirmar sobre esse transtorno: 
a) (   ) Padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades é de ocorrência comum. Com 

freqüência estes se manifestam primariamente pelo desenvolvimento de preocupações insistentes a 
respeito de um tópico, sobre o qual se pode reunir grande quantidade de informações ou fatos. 

b) (   ) Quando em sua forma grave ele pode ser incapacitante, afetando o ajustamento escolar, familiar e social. 
c) (   ) É comum a pessoas com esse transtorno a freqüente dificuldade de organizar tarefas e atividades. 

Chegando a causar aversão às tarefas que exigem esforço mental. 
d) (   ) É comum a indivíduos com este transtorno não prestar muita atenção a detalhes, podendo cometer erros 

por omissão de cuidados em suas atividades, quer sejam profissionais, escolares ou sociais. 
 
15. A Lei Orgânica da Saúde ( Lei 8.080 de 1990) estabelece critérios para valores  a serem distribuídos a 

estados, municípios e Distrito Federal. Esses critérios são: 
a) (   ) Prioridade na atenção hospitalar e assistencial. 
b) (   ) Criação do conselho municipal de saúde com participação paritária dos usuários. 
c) (   ) Desempenho técnico, econômico, financeiro de gestão no período atual. 
d) (   ) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
 
 



16. Em ambientes como hospitais, centros comunitários ou situações de crise podemos lançar mão da 
Psicoterapia breve.  Que se caracteriza, principalmente, pela existência de um (a) _____________, que será o 
principal objetivo terapêutico em um espaço de tempo _____________.  Assinale a alternativa que completa 
as lacunas. 

a) (   ) Foco/problema; ilimitado. 
b) (   ) Situação/problema; limitado. 
c) (   ) Sintoma; limitado. 
d) (   ) Objetivo; ilimitado. 
 
17. Termos que correspondem a distúrbios de atenção e memória são: 
I- Hiperprosexia 
II- Hipoprosexia 
III- Aprosexia 
IV- Hipermnésia 
V- Amnésia. 

a) (   ) Apenas I; III; IV e V 
b) (   ) Apenas II; III e IV 
c) (   ) Todos não são correspondentes. 
d) (   ) Todos são correspondentes. 
 
18. O Transtorno Depressivo Maior está contido nos _____________. Seguindo os critérios da Associação 

Americana de Psiquiatria (DSM IV). Assinale a assertiva correta, que preenche a lacuna: 
a) (   ) Transtornos de Humor. 
b) (   ) Transtornos de Personalidade. 
c) (   ) Transtornos de Adaptação. 
d) (   ) Transtornos de Ansiedade. 
 
19. Para os profissionais da saúde, um dos grandes desafios que se apresenta atualmente é a questão das drogas. 

Como objetivo de intervenção da saúde pública no campo das substâncias psicoativas está a prevenção das 
conseqüências adversas do consumo dessas substâncias. Ou seja, minimizar prejuízos que os dependentes 
químicos possam causar a si e a outros. A essa política denominamos de: 

a) (   ) Prevenção primária. 
b) (   ) Redução de danos. 
c) (   ) Redução de demanda. 
d) (   ) Hospitalização compulsória. 
 
20. Qual das alternativas abaixo apresenta uma breve definição de Transtorno de Personalidade Borderline: 
a) (   ) Padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. 
b) (   ) Padrão de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, autoimagem e afetos, bem como acentuada 

impulsividade. 
c) (   ) Padrão de completa desconsideração com os direitos alheios, violando seus direitos. 
d) (   ) Padrão de desconfianças e suspeitas de modo que as intenções dos outros são interpretadas como 

maldosas, gerando impulsividade e agressividade. 
 


