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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. A Psicologia é uma ciência relativamente jovem, porém que se desenvolveu de modo expressivo 

nas últimas décadas. Acerca do percurso histórico da Psicologia, verifique se as afirmativas 

seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) Wundt estabeleceu uma nova Psicologia, que exigia o exame científico da experiência 

consciente humana, por meio, especialmente, de estudos dos processos mentais superiores e da 

experiência consciente imediata. 

(  ) O funcionalismo de Titchener considerava a análise da consciência em seus elementos 

estruturais fundamentais. 

(    ) O movimento da testagem mental teve como uma de suas referências Alfred Binet, autor cuja a 

abordagem enfatizava o estudo das diferenças individuais. 

(   ) A Psicologia da Gestalt estruturou-se por meio de estudos sobre os processos básicos que 

norteiam a organização cognitiva humana, de modo que não houve influência da física 

contemporânea. 

(    ) No Behaviorismo, Skinner defendeu que os padrões de comportamento variam em função de 

diversos programas de reforço. 

(   ) Acerca das tendências de estudo e da atuação contemporânea, o interesse pela neurociência 

ganhou relevância junto aos profissionais da Psicologia. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – V – V – F – V – V. 

B) F – F – F – V – F – F.  

C) V – F – V – F – V – V. 

D) V – V – F – V – F – V.  
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12. O Código de Ética Profissional orienta sobre os padr es de conduta e as pr ticas esperadas em 

uma determinada profissão. Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, analise as 

afirmativas seguintes: 

I. Considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as 

suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica, é um dos princípios fundamentais da 

atuação do psicólogo. 

II. O profissional da Psicologia pode induzir, criticamente, as suas convicções políticas quando do 

exercício das funções profissionais, desde que esteja ciente das polêmicas que podem decorrer dos 

seus atos. 

III. O profissional da Psicologia somente poderá intervir na prestação de serviços psicológicos 

efetuados por outro profissional, quando se tratar de trabalho multiprofissional. 

IV. Nos documentos que embasam as atividades de equipe multiprofissional, o psicólogo deverá 

registrar informações completas e detalhadas sobre os seus atendimentos, com vistas a embasar 

decisões assertivas da equipe.  

V. As transgressões aos preceitos éticos previstos no Código constituem infração disciplinar com a 

aplicação de penalidades, dentre as quais está prevista a suspensão do exercício profissional por até 

90 (noventa) dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

Quais das afirmativas anteriores estão incorretas? 

A) Todas as afirmativas estão incorretas. 

B) As afirmativas II, III, IV e V estão incorretas. 

C) As afirmativas I e III estão incorretas. 

D) As afirmativas II e IV estão incorretas. 

 

13. A aprendizagem humana é uma das questões centrais da teoria de Lev Semenovich Vygotsky 

(1896-1934), que traz, ainda hoje, significativas contribuições à Psicologia. Acerca dessa teoria, 

analise as afirmativas seguintes, se verdadeiras (V) ou falsas (F):  

(    ) Os conceitos centrais da teoria da aprendizagem Vygostkyana são: assimilação, acomodação e 

equilibração. 

(    ) O homem é um ser concreto, que cria suas condições de existência na história ao mesmo tempo 

em que a constrói, dialeticamente. 

(  ) Duas crianças com a mesma idade não aprendem da mesma forma, pois a repercussão da 

mediação é distinta entre elas, conforme a história prévia de cada uma e as interações 

socioculturais. 

(  )  A perspectiva Vygotskyana compreende a testagem de inteligência como um importante 
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instrumento à identificação das potencialidades futuras de desenvolvimento de uma criança. 

(   ) A linguagem tem um papel mediador essencial à aprendizagem humana, enquanto instrumento 

de manifestação do pensamento. 

(   ) A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), na concepção Vygotskyana, é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – V – F – V. 

B) F – V – V – F – V – V. 

C) F – F – F – V – F – F. 

D) V – F – V – F – V – F. 

 

14. As psicopatologias relacionadas ao trabalho estão entre os principais adoecimentos 

contemporâneos. Sobre esse contexto, analise as afirmativas seguintes:  

I. Um dos motivos para o aumento dos adoecimentos no trabalho é a precarização das relações entre 

empregadores e trabalhadores, especialmente pela insubordinação dos trabalhadores às normas 

organizacionais. 

II. A depressão é uma das principais causas de incapacidade dos trabalhadores, sendo comumente 

vinculada ao estresse, ao sentimento de desamparo, à falta de prazer e de satisfação no exercício 

profissional, e às dificuldades para o enfrentamento da adversidade.  

III. A Síndrome de Burnout pode ser entendida como um tipo de estresse ocupacional leve, marcado 

pela presença de frustração e exaustão com o trabalho, cuja evolução é gradual.  

IV. A prática da medicalização, muitas vezes indiscriminada, exagerada e paliativa, tem sido a 

alternativa de enfrentamento e de alívio das dores psicológicas para muitos trabalhadores. Tal 

prática apresenta-se como um sinal importante do adoecimento psíquico relacionado ao trabalho. 

Quais das afirmativas anteriores estão corretas? 

A) As afirmativas II e IV estão corretas. 

B) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) As afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

15. A atuação de profissionais da Psicologia no campo da saúde construiu-se enquanto uma 

proposta de integração à educação médica, objetivando, entre outros aspectos, a humanização nos 

atendimentos. Acerca dessa atuação profissional, analise as afirmações seguintes, se verdadeiras (V) 

ou falsas (F). 
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(    ) Ao profissional da Psicologia, independentemente de sua área de atuação, é importante levar 

em consideração que as noções de saúde e de doença constituem-se histórica, social, cultural e 

ideologicamente. 

(   ) No Brasil, a inserção da Psicologia no contexto da saúde pública teve como circunstâncias 

favoráveis as mudanças no sistema de saúde pública, especialmente com a constituição do Sistema 

Único de Saúde, e o fortalecimento da profissão. 

(    ) A aproximação da comunidade é uma das falácias do modelo de inserção e de atendimento do 

profissional da Psicologia na Atenção Básica em Saúde, devido aos prejuízos decorrentes dessa 

aproximação ao trabalho clínico. 

(     ) A criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) possibilitou a instituição da rede 

de atenção psicossocial, ampliando o trabalho em saúde mental na atenção básica. 

(     ) Considera-se assertivo que os profissionais da Psicologia iniciem suas atividades no campo da 

saúde orientados pelo modelo clínico tradicional que, geralmente, é privilegiado na graduação.  

(    ) A integração de informações sobre saúde em equipes multiprofissionais de trabalho constitui-

se em uma prática restrita, que não favorece a qualidade dos atendimentos à comunidade. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – V – F – F. 

B) V – V – F – V – F – V. 

C) F – F – V – F – V – V.  

D) F – F – V – F – V – F. 

 

16. De acordo com o documento denominado de Avaliação Psicológica: Diretrizes de 

Regulamentação da Profissão, do Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2010, p.16): “A a aliação 

psicol  ica é um processo de construção de conhecimentos acerca de aspectos psicol  icos, com a 

finalidade de produzir, orientar, monitorar e encaminhar aç es e inter enç es sobre a pessoa 

a aliada, e, portanto, requer cuidados no plane amento, na an lise e na síntese dos resultados 

obtidos”. Sobre a avaliação psicológica, analise as afirmativas seguintes. 

I. A avaliação psicológica e a testagem psicológica são práticas equivalentes e podem ser 

entendidas como sinônimas. 

II. A Resolução CFP n. 002/2003 esclarece que a avaliação psicológica é uma atividade restrita ao 

profissional da Psicologia, porém os instrumentos utilizados podem ser disponibilizados 

comercialmente para outros profissionais. 

III. Os instrumentos utilizados na avaliação psicológica seguem normas de padronização 

específica, as quais são estabelecidas pelos Conselhos Regionais de Psicologia. 
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IV. A Resolução CFP n. 034/2015 define e re ulamenta a  omissão  onsulti a em A aliação 

 sicol  ica    A  , a qual, dentre as funç es, de e condu ir o processo de a aliação dos 

instrumentos psicol  icos submetidos ao  istema de A aliação de  nstrumentos  sicol  icos 

(SATEPSI).  

Selecione a alternativa que contempla a(s) assertiva(s) correta(s). 

A) I – II – IV. 

B) II – III. 

C) I – III. 

D) IV. 

 

17. A Resolução CFP n. 007/2003 instituiu o manual de elaboração de documentos escritos, a serem 

produzidos por psicólogos, decorrentes de avaliação psicológica. Acerca do relatório psicológico, 

assinale a afirmativa correta. 

A) O relatório ou laudo psicológico é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão 

focal do campo psicológico. 

B) O relatório psicológico deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do 

seu objeto de estudo. 

C) Deve-se evitar que os termos técnicos de relatórios psicológicos estejam acompanhados de 

explicação e de conceituação teórica, considerando o princípio norteador da não exposição técnica. 

D) Quanto à estrutura, o relatório psicológico deve conter, no mínimo, 4 (quatro) itens: descrição da 

demanda, procedimento, análise e conclusão.  

 

18. Na contemporaneidade, a construção das carreiras caracteriza-se pela instabilidade e mudanças 

frequentes, podendo repercutir em dificuldades subjetivas, tanto na escolha por uma profissão, 

como no seu planejamento ao longo do ciclo de vida. A partir desse contexto, a atuação do 

profissional da Psicologia, objetivando a orientação profissional, é considerada de grande 

relevância. Sobre a orientação profissional, identifique qual das alternativas seguintes está incorreta. 

A  A orientação profissional contribui para desmistificar os preconceitos e distorç es existentes 

sobre as profiss es, podendo e itar que as escolhas profissionais se am  uiadas por decis es 

fantasiosas e estereotipadas.  

B) No contexto educacional, as atividades de orientação profissional podem ocorrer de maneira 

transversal ao currículo escolar e com contribuições de diversas áreas do conhecimento. 
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    uanto  s estraté ias de orientação profissional, as intervenções grupais, as dinâmicas e os 

recursos lúdicos tendem a ser propostas menos efetivas quando comparadas à aplicação de testagem 

psicológica. 

D) A atuação do orientador profissional no contexto educacional pode se dar tanto em intervenções 

diretas junto ao público, como na formulação de estratégicas curriculares, de modo interdisciplinar. 

 

19. O conhecimento da legislação vigente permeia o processo de tomada de decisão e está aliado à 

prática ética na atuação profissional em Psicologia. Verifique se as afirmativas seguintes, referentes 

a algumas legislações, são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os profissionais que atuam no cuidado 

diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão cartilha específica e formação 

eventual para a detecção de sinais de risco sobre o desenvolvimento psíquico. 

(    )  O Estatuto da Criança e do Adolescente incumbe ao poder público de proporcionar assistência 

psicológica às gestantes e às mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, 

bem como àquelas que se encontrem em situação de privação de liberdade.       

(    ) A Lei 10.098, de 19/12/2000, e suas alterações, orientam que a pessoa com deficiência é aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas. 

(    ) A Lei 8.142, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, orienta que o tratamento e a assistência psicológica serão prestados durante algumas 

das fases do processo reabilitador, destinados a contribuir para que a pessoa portadora de 

deficiência atinja o mais pleno desenvolvimento social. 

(    ) Conforme a Lei 8.080 e suas alterações, no âmbito do Sistema Único de Saúde, estão previstos 

o atendimento e a internação domiciliar à população, aos quais estão incluídos os serviços de 

profissionais da Psicologia. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – V – F. 

B) F – F – V – V – V.  

C) F – V – V – F – V. 

D) V – F – F – V – F.  

 

20. O perfil demográfico dos brasileiros passa por mudanças significativas devido ao 

envelhecimento populacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(2010), no ano de 2008, para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, existiam 24,7 idosos de 65 anos ou 

mais. Projeta-se que, em 2050, para cada 100 crianças de 0 a 14 anos, haverá 172,7 idosos. Nesse 

novo cenário, há inúmeros desafios a enfrentar, tal como: o atendimento em saúde, a garantia das 

aposentadorias, a melhoria da renda, a estrutura das cidades e, talvez um dos mais significativos, o 

rompimento com os estigmas sociais acerca do envelhecer. A aprovação do Estatuto do Idoso, Lei 

10.741, de 01/10/2003, com o objetivo de regular os direitos assegurados às pessoas com idade 

igual ou superior a 60 (sessenta) anos no país, foi um importante passo no planejamento para o 

futuro. Acerca do Estatuto do Idoso, analise as afirmativas seguintes. 

I. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 

impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

II. Considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou 

privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. 

III. Constitui-se como penalidade administrativa não prestar assistência ao idoso, quando possível 

fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua 

assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. 

IV. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 

prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, sendo que, quando cobrados valores de 

participação no custeio, estes valores não poderão exceder o valor de 1(um) salário mínimo. 

V. Deixar de comunicar à autoridade competente sobre os casos de crimes contra o idoso de que 

tiver conhecimento, constitui-se em infração administrativa ao profissional da saúde ou ao 

responsável por estabelecimento de saúde ou à instituição de longa permanência. 

Selecione a alternativa que contempla a(s) afirmativa(s) correta(s). 

A) I – II – III – IV – V. 

B) I – II – V. 

C) I – III – IV. 

D) III – IV. 

 

   

 

 

 


