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CARGO: PSICÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, com tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Assinale a alternativa em que o verbo destacado exerce transitividade direta: 

a) Novato na arte e muito sensível, pequenas coisas o enamoram. 

b) Roberto descontrolou-se ao receber a má notícia. 

c) Cadastrei-me para receber as ofertas. 

d) No início do inverno, o Ministério da Saúde sempre aconselha vacinar os idosos contra a 

gripe. 

e) Já velho, resolveu arrumar com a loja. 

02 – Com base nas figuras de linguagem, analise: 

“Deus criou o sol e a lua e as estrelas. E fez o homem e deu-lhe inteligência e fê-lo chefe da 

natureza.” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Anástrofe. 

b) Pleonasmo enfático. 

c) Polissíndeto. 

d) Zeugma. 

e) Hipérbato. 

03 – Acerca do emprego do pronome relativo, analise: 

“Nas orações relativas coordenadas, se a função do pronome relativo é a mesma, é frequente 

elipsar-se o relativo da segunda oração, principalmente quando a primeira é curta. No entanto, se o 

pronome relativo não desempenhar a mesma função sintática, deve-se repeti-lo obrigatoriamente.” 

(Fonte adaptada: BEZERRA, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos>) 

Assim sendo, assinale a alternativa em que, por não desempenhar a mesma função sintática, o 

pronome relativo foi incorretamente ocultado da segunda oração: 

a) “Encontrando-se Juliano Apóstata com S. Pigménio, presbítero romano, que era cego e 

depois padeceu martírio, como quem o saudava benevolamente, disse...”. (M. Bernardes 

apud Mário Barreto). 

b) “Ao lado do meu leito estava um padre: era o velho abade que me batizara e me ensinara a 

ler.” (A. Herculano). 

c) Ontem conversei com o homem que me salvou e me levou ao hospital quando ocorreu o 

acidente. 
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d) “O que ele via era a mulher que o fascinara e perdera.” (Camilo Castelo Branco). 

e) “A monarquia visigótica procurou imitar do império que morrera e ela substituíra.” (A. 

Herculano). 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – Aos finais de semana, as estações A e B operam com intervalos entre os trens de 12 minutos e 

de 25 minutos, respectivamente. Sabendo que às 5h00 partiram simultaneamente um trem da estação 

A e um trem da estação B, é correto afirmar que partirão novamente, no mesmo horário, um trem da 

estação A e um trem da estação B, às: 

a) 7h45. 

b) 9h25. 

c) 10h00. 

d) 14h10. 

e) 15h00. 

05 – Um investimento de valor inicial igual a R$ 8.400,00 foi realizado a juros simples de 5% ao ano. 

O rendimento após 3 anos é igual a: 

a) R$ 1.042,00. 

b) R$ 1.145,00. 

c) R$ 1.260,00. 

d) R$ 2.387,00. 

e) R$ 2.420,00. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

06 – São alguns conceitos-chave da teoria de Jean Piaget: 

a) Refração, assimilação e finitude. 

b) Anunciação, acomodação e emancipação. 

c) Assimilação, acomodação e equilibração. 

d) Equilibração, emancipação e expansão. 

e) Conciliação, assimilação e retração. 

07 – É incorreto afirmar sobre o conceito de psicose: 

a) Refere-se a qualquer estado mental que prejudica o pensamento, percepção e julgamento. 

b) Episódios psicóticos podem afetar uma pessoa com ou sem uma doença mental. 
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c) A pessoa que experimenta um episódio psicótico pode ter diversos sintomas, como 

alucinações, paranoia, e até experimentar uma mudança na personalidade. 

d) De um modo geral, o estado psicótico é permanente. O c0omportamento psicótico não se 

difere do comportamento psicopata, e episódios psicóticos quase sempre envolvem a 

violência associada como o comportamento psicopático. 

e) Psicose não é o mesmo que insanidade, que é descrição tanto médica, quanto legal para uma 

pessoa que não pode ser responsabilizada por seus atos. 

08 – Leia o trecho a seguir: 

Esta é uma forma especial de norma social, definida por uma categoria especial de pessoas. Como 

as normas sociais, também estas estão sujeitas a certa dose de arbitrariedade. Os atuais sistemas de 

classificação (DSM-V e CID-10) são formas especiais desta norma que têm por fim reduzir os 

perigos de arbitrariedade. 

A descrição acima corresponde a: 

a) Norma Subjetiva. 

b) Norma Funcionalista. 

c) Norma dos Especialistas. 

d) Norma Venal. 

e) Norma Equânime. 

09 – Os transtornos mentais relacionados à gestação e parto podem ser classificados em: 

I- Tristeza materna, blues puerperal ou baby blues: É definido como estado depressivo mais 

brando, transitório, que aparece em geral no terceiro dia do pós-parto e tem duração aproximada de 

duas semanas. Caracteriza-se por fragilidade, hiperemotividade, alterações do humor, falta de 

confiança em si própria, sentimentos de incapacidade. A equipe deve fornecer apoio à mulher e 

monitorar a evolução do quadro;  

II- Depressão puerperal: os sintomas associados incluem perturbação do apetite, do sono, 

decréscimo de energia, sentimento de desvalia ou culpa excessiva, pensamentos recorrentes de morte 

e ideação suicida, sentimento de inadequação e rejeição ao bebê, humor deprimido, redução da 

autoconfiança e auto-estima, pessimismo, ansiedade e choro fácil, necessitando de abordagem 

multiprofissional e interconsulta com psiquiatra e/ou psicólogo;  

III- Psicose pós-parto: manifestação mais rara, ocorre entre 1,1 e 4 puérperas para cada 

1.000 nascimentos. O início é abrupto e os sintomas surgem até 2 ou 3 semanas pós-parto, ou seja, 

quando já se encontra fora da maternidade.  
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Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

10 – Leia com atenção: 

( ) Para viver em grupos, é preciso estabelecer certas regras, que servem para garantir 

a previsibilidade, regularidade, e a transmissão de conhecimento, ou seja, o que e como deve ser 

internalizado. As regras oferecem segurança e atendem a duas funções: social e psicológica, 

podendo inclusive compor nosso estilo de personalidade; 

( ) Nascemos sem uma predeterminação biológica. Portanto, os grupos devem ter 

regras para limitar as possibilidades do que podemos ser e fazer. Com isso, podemos ter 

certa previsibilidade do outro em nossas relações de interdependência, ou seja, podemos já saber o 

que esperamos do outro para garantir nossa dependência; 

( ) As regras também têm a função psicológica da segurança, nos deixando menos 

ansiosos e angustiados. Quando não temos essa previsibilidade, podemos ter um alto grau de 

insegurança e ansiedade, prejudicando nossas atividades; 

( ) Por isso na área da psicologia o “enquadre” é tão importante. Ele estabelece regras 

como o dia do atendimento, hora, lugar, o que será feito e quais são os papéis de cada um. Essa 

segurança garante que outras coisas que não são tão seguras se tornem mais fáceis de lidar. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correta: 

a) V – F – V – V. 

b) F – V – V – V. 

c) V – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) V – V – V – V. 

11 – Atendimento de urgência na psicologia: 

I- O cliente que enfrenta uma urgência psicológica precisa lidar com um acontecimento que 

não faz parte da rotina normal de uma pessoa, e essa situação provoca um quadro de stress e 

trauma; 
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II- Pode ser considerada uma urgência psicológica um acidente grave, uma situação de 

violência (sequestro, assalto, etc.), a morte súbita de um ente querido, entre outras; 

III- O atendimento de urgência nunca é preventivo, trabalhando com o cliente com o 

principal objetivo de avaliar o impacto da situação traumática e evitar a consolidação de sintomas. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens I e III estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

12 – Com relação à prevenção ao suicídio, analise: 

( ) Para o Conselho Federal, a atuação de psicólogos na prevenção ao suicídio não 

deve extrapolar as intervenções estritamente individuais e evitar a compreensão das condições de 

vida; 

( ) O papel da psicologia é acolher e ressignificar esses sofrimentos, a partir do 

entendimento de como são produzidos nas instâncias sociais, históricas e culturais, sempre em 

diálogo com outros campos do saber; 

( ) Ao debater o suicídio, se deve desconsiderar o atual cenário político brasileiro, de 

retrocessos na Política de Saúde Mental, com o retorno à lógica manicomial e a alteração na Lei de 

Drogas, que permite a internação involuntária de usuários de drogas sem a necessidade de 

autorização judicial, reforçando o modelo de abstinência e das comunidades terapêuticas em 

detrimento da Política de Redução de Danos e dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 

(CAPS AD); 

( ) As práticas de exclusão social em curso nas políticas públicas devem ser 

consideradas no contexto do sofrimento mental e prevenção aos suicídios. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, assinale a alternativa 

que contém a sequência correto: 

a) V – F – V – F. 

b) F – V – F – V. 

c) V – V – F – F. 

d) F – V – V – F. 

e) V – F – F – V.  
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13 – Assinale a alternativa incorreta:  

Ao psicólogo é vedado: 

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão. 

b) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como 

instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. 

c) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais 

praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. 

d) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico 

cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela 

profissão. 

e) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que não tenha vínculo com o 

atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. 

14 – A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modo preferencial de se organizar a Atenção Primária 

à Saúde (APS) no Brasil. Muitos conhecem o escopo de sua atuação nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), através das equipes de Saúde da Família; cada equipe atendendo um território adscrito com 

uma população delimitada pela qual se tem responsabilidade sanitária. A ESF é estruturada de 

maneira a facilitar o atingimento dos atributos da APS: 

a) Acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado, integralidade, orientação familiar e 

comunitária e competência cultural. 

b) Acesso diametral, constitucionalidade, coordenação humana, funcionalidade, orientação 

familiar e matriarcal e negociação contínua. 

c) Acesso perpetral, paridade, coordenação do acolher, materialidade, orientação familiar 

matriarcal e patriarcal e diálogo. 

d) Acesso pétreo, paridade, coordenação do cuidado, imaterialidade, orientação matriarcal e 

comunitária e autoridade materna. 

e) Acesso, constitucionalidade, coordenação do saber, relatividade, orientação matriarcal e 

comunitária e apetência professoral.  

15 – Assinale a alternativa incorreta: 

O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará: 

a) Sua missão metafísica. 

b) Sua filosofia. 

c) Suas políticas. 
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d) As normas e as práticas nela vigentes. 

e) Sua compatibilidade com os princípios e regras do nosso Código de Ética. 

 

 


