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PROVA - PSICÓLOGO 
EDITAL Nº 15 /2019 

Data: 27/09/2019 
 

NOME:___________________________________________________   
 

PORTUGUÊS 

 

LEIA O TEXTO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 1, 2, 3 e 4. EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA 

Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos mudaram. 

Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. Atitudes violentas envolvendo 

jovens aparecem sempre na mídia. Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até 

na novela. Nesse contexto, professores, que têm obrigação de passar conhecimento, acabam tendo 

que educar. Mas a educação vem de casa, junto com o caráter psicológico de cada um. E acho que aí 

está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a culpa não é dos professores nem dos alunos, mas da 

falta de diálogo sobre o que é certo e errado. A educação que os pais passam para seus filhos é 

essencial para formar uma pessoa. Está reunir a família e jogar limpo numa conversa no meio da 

mesa! 

Revista Capricho, 26 de abril de 2009. 

 

1) Artigo de opinião é um texto jornalístico que expressa o sentir ou pensar de uma pessoa sobre 

um assunto que desperta o interesse da opinião pública. Neste caso seus argumentos são sobre 

“Educação e violência”. Marque a alternativa que expressa uma opinião da autora sobre um dos 

assuntos abordados: 

 

a) “Muitas crianças e adolescentes veem brigas dentro de casa e até na novela. ” 

b) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles 

brincavam nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. ” 

c) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova.” 

d) “E acho que aí está a causa de tanto desrespeito nas escolas: a culpa não é dos professores nem 

dos alunos, mas da falta de diálogo sobre o que é certo e errado. ” 
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2) As formas verbais (escutamos/veem/é) destacada no texto indicam uma ação que 

provavelmente está acontecendo no: 

a) presente. 

b) pretérito. 

c) futuro. 

d) imperativo negativo. 

 

3) No texto publicado na revista capricho, traz um comparativo entre dois momentos da vida. Qual 

o fragmento que comprova essa afirmação? 

a) “Violência é rotina e muitos princípios têm sido colocados à prova. ” 

b) “A educação que os pais passam para seus filhos é essencial para formar uma pessoa.” 

c) “Às vezes, escutamos nossos pais falando que antigamente tudo era bem diferente: eles brincavam 

nas ruas, não tinha violência e havia muito menos apologia a ela. Os tempos mudaram. ” 

d) “Atitudes violentas envolvendo jovens aparecem sempre na mídia. ” 

 

4) Em “Violência é rotina”: 

a) o predicado é nominal. 

b) o predicado é verbo-nominal. 

c) o predicado é verbal. 

d) o verbo é intransitivo. 

 

5) leia o texto abaixo: 

"Não há muito tempo atrás 

Eu sonhava um dia ter 

Esse ordenado enorme 

Que mal me dá pra viver". 
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"Um dia" e "mal" experimentem, respectivamente, circunstâncias de: 

A) Tempo/ intensidade 

B) Tempo/ causa 

C) Tempo/ modo 

D) Tempo/ fim 

 

6) Marque a única alternativa em que apresenta a regência nominal correta: 

a) O sol é indispensável da saúde. 

b) A atitude do Juiz é isenta de qualquer restrição. 

c) Ela não é digna a ser sua amiga. 

d) Ele se diz especialista para com aparelhos eletrônicos. 

 

7) A palavra ´´Embora`` formou-se por: 

a) Derivação 

b) Hibridismo 

c) Justaposição 

d) Aglutinação 

8) As palavras Infeliz, antebraço e refazer são formadas por: 

a) Composição 

b) Onomatopeia 

c) Prefixação 

d) Sufixação 
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O texto abaixo servirá como base para responder as questões 9 e 10. 

João Cruz e Sousa (1861 - 1898), lançador do Simbolismo no Brasil, é situado, por alguns 

estudiosos, junto de Mallarmé e Stefan George, entre os três maiores simbolistas do mundo, 

formando a “grande tríade harmoniosa”.  

Além de ter uma boa apresentação física, era um homem extremamente culto e elogiado por 

seus mestres. Mas nada disso, para as pessoas da época, superava o fato de ser negro, o que lhe 

causou sérios problemas. 

Em vida, sofreu muito e não conheceu o sucesso. Mudou-se de Santa Catarina (seu estado 

natal) para o Rio de Janeiro e, com muito empenho, chegou a ser arquivista da Central do Brasil, 

cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava sequer um décimo de sua capacidade intelectual. 

Terminou atacado pela “doença dos poetas”, a tuberculose, que matou, junto com ele, toda sua 

família. 

É nesse ambiente de dor que nasce sua incrível obra, onde transparecem a melancolia e a 

revolta, porém com versos magicamente ricos e sonoros. Arte é a palavra-chave. Arte libertária, 

ansiosa, criativa, que foge dos padrões métricos sem perder a classe e a musicalidade. Cruz e Sousa é, 

sem dúvida, um dos maiores expoentes da poesia brasileira. Entre suas obras estão Missal, Broquéis, 

Os Faróis e Últimos Sonetos, todos livros de poesia. 

(brasilescola.uol.com.br/biografa/joao-cruz-sousa) 

 

9) A expressão sublinhada do texto apresenta um pronome enclítico. De acordo com a norma 

gramatical de seu uso, a ênclise ocorre: 

a) nos períodos iniciados por verbos (desde que não estejam no tempo futuro), isto porque na 

linguagem padrão da língua não é apropriado iniciar frase com pronome oblíquo. 

b) nas orações iniciadas por verbos acompanhados de pronome reflexivo seguido de preposição. 

c) somente em frases afirmativas no pretérito perfeito. 

d) quando há a partícula apassivadora “se” porque na linguagem culta essa formação é 

gramaticalmente correta. 

 

10) [...] cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava sequer um décimo de sua capacidade 

intelectual [...] Observe as conjugações e classificações feitas a partir do trecho acima e assinale a 

alternativa incorreta. 

a) cargo que lhe garantiu subsistência e não valorizou um décimo de sua capacidade intelectual. 

(pretérito perfeito). 
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b) cargo que lhe garantiria subsistência e não valorizaria um décimo de sua capacidade intelectual. 

(futuro do presente). 

c) cargo que lhe garantia subsistência e não valorizava um décimo de sua capacidade intelectual. 

(pretérito imperfeito). 

d) cargo que lhe garantira subsistência e não valorizara um décimo de sua capacidade intelectual. 

(pretérito mais-que-perfeito).  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) Como psicólogo de uma instituição você é solicitado a fazer um psicodiagnóstico. No primeiro 

momento de organização de seu plano de avaliação, os fatores que levariam em consideração são: 

a) A anamnese e o exame objetivo. 

b) A sequência da testagem e a linguagem. 

c) O desenvolvimento familiar e os interesses. 

d) Os objetivos do exame e o nível sociocultural. 

12) Na avaliação de aspectos da personalidade, dá-se importância à representação do corpo nos 

desenhos porque isto permite: 

a) Avaliar a motricidade. 

b) Avaliar a coordenação viso-motora. 

c) Revelar a integridade do eu. 

d) Reconhecer o processo de aprendizagem. 

13) A teoria das inteligências múltiplas não atribui às aptidões medidas pelo quociente intelectual 

(Q.I.) a posição superior que elas têm na teoria clássica, mas inter-relaciona diversas aptidões 

distintas. Sendo assim, a capacidade de controlar e orquestrar o movimento do corpo e de manejar 

objetos com habilidade refere-se à inteligência: 

a) lógica. 

b) naturalista. 
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c) existencial. 

d) corporal-cinestésica. 

14) O alcoolismo é doença reconhecida pela OMS, que acomete milhões de pessoas no mundo 

inteiro e acarreta prejuízos pessoais e sociais significativos, respondendo por acidentes, violência 

doméstica, absenteísmo no trabalho, entre outras consequências graves. Com relação ao 

alcoolismo, é incorreto afirmar que: 

a) Problemas psiquiátricos prévios, como depressão e ansiedade, podem levar ao alcoolismo. 

b) A predisposição genética é fator relevante no desenvolvimento do alcoolismo crônico. 

c) A ocorrência da tolerância ao álcool impede o desenvolvimento da dependência química. 

d) A interrupção do uso prolongado e intensivo do álcool provoca a síndrome de abstinência. 

15) A Psicoterapia Breve se distingue de uma psicoterapia de longa duração não somente por sua 

brevidade, mas por sua focalização em torno: 

a) de todas as preocupações atuais do paciente. 

b) de uma questão específica. 

c) do núcleo traumático. 

d) das necessidades detectadas conjuntamente. 

 

16) Técnica psicodramática na qual o ego auxiliar adota a postura corporal do protagonista, em 

busca de uma sintonia emocional (fase imitativa); a partir daí, expressa questões, perguntas, 

sentimentos e ideias (fases interrogativa e afirmativa), com a intenção de fazer o paciente se 

identificar com a atuação do ego auxiliar, possibilitando o insight. Trata-se da técnica: 

a) do espelho. 

b) do duplo. 

c) da inversão de papéis. 

d) da repetição. 
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17) Considerando a frequência com que representações éticas são desencadeadas a partir de 

queixas que colocam em questão a qualidade dos documentos escritos produzidos pelos 

psicólogos, o Conselho Federal de Psicologia instituiu o Manual de Elaboração de Documentos 

Escritos. Com relação ao contido nesse Manual, assinale a alternativa CORRETA: 

a) O emprego de frases e termos deve manter a polissemia da linguagem popular, considerando, no 

entanto, a ordenação lógica, a correção gramatical e a clareza. 

b) Os documentos elaborados devem-se restringir às informações que se fizerem necessárias, 

recusando qualquer tipo de consideração que não tenha relação com a finalidade do documento 

específico. 

c) A declaração certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como finalidade 

afirmar sobre o diagnóstico e as condições psicológicas de quem, por requerimento, a solicita. 

d) O atestado psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições 

psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de 

avaliação psicológica. 

 

18) “Trata-se de um termo bastante conhecido e divulgado, que classicamente designa uma 

condição pela qual o analista percebe que o analisando demonstra, por meio dos inter-

relacionamentos de sua vida cotidiana, a forma de como estão estruturadas as suas relações 

objetais internas” (Zimmerman, 2008). 

Esta defnição corresponde a um conceito importante na técnica psicanalítica, que é: 

a) Neurose de transferência 

b) Contratransferência 

c) Extratransferência 

d) Psicose de transferência 

 

19)  No que compete a produção de um laudo psicológico, leia atentamente as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta: 

I. O laudo psicológico é uma apresentação descritiva de situações e/ou condições psicológicas (suas 

determinações históricas, sociais, políticas e culturais), pesquisadas no processo de avaliação 

psicológica. 
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II. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e conclusões do 

processo de avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o 

diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem 

como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico limitando-se a fornecer somente 

as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição. 

III. O laudo é sempre subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico, 

tais como: entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção 

verbal, consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo. 

a) I e II, apenas  

b) I, II e III d) III, apenas 

c) I e III, apenas 

d) III, apenas 

20) Considere o quadro abaixo: 

 

Nesta perspectiva, assinale a alternativa correta: 

a) A avaliação psicológica equivale a uma etapa do trabalho do psicólogo, sendo utilizada em uma 

ampla gama de possibilidades para a aplicação do saber psicológico e vinculado a variadas correntes 

epistemológicas 

b) A avaliação psicológica pode ser compreendida como um processo de ampliação de queixas 

manifestas e latentes com finalidade de diagnosticar de forma operacionalizada e definitiva os 

aspectos observados 
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c) A avaliação psicológica, embora considerada uma atividade especializada do profissional de 

psicologia, não dispõe de estratégias metodológicas pré-definidas, possibilitando ao profissional total 

liberdade técnica e teórica sobre como desenvolver este trabalho 

d) A avaliação psicológica serve estritamente como ferramenta de coletas de dados e informações 

precisas que precisam ser levantadas sobre os pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boa Sorte! 

 


