
 
 
 
 
 
 
       CARGO(S): PSICÓLOGO 
 

 
Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
Assinatura 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 vale 5,0 pontos; 
 

� O candidato dispõe de até 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas; 
 

� Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, com uma das 

seguintes formas:                  X  
 

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

� Não é permitido nenhum tipo de comunicação com outro candidato e/ou qualquer 
instrumento receptor/transmissor de mensagens, em como qualquer espécie de consulta; 

 
� O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do 

início da prova; 
 

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

 
� Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala todo o material recebido: caderno de provas 

e a folha de respostas, devidamente assinados. 
 

 
BOA PROVA. 

 

 



 
PROVA DE LINGUA PORTUGUESA 

Bebê globalizado 
 
Camilla Costa 
 
Adquira o óvulo em um país, faça a fertilização em outro e contrate a mãe de aluguel num terceiro. 
Está pronto o seu filho – com muita economia. 
 
 Seu celular é made in China. A camiseta foi produzida no Vietnã. O vinho que você bebe veio 
da Argentina. Se tudo é globalizado, por que o seu filho não pode ser? A nova moda entre os casais 
que precisam de ajuda para ter filhos é recorrer a países como Índia, Grécia e Panamá, onde é 
possível comprar óvulos ou esperma, fazer a inseminação, alugar uma barriga e até fazer o parto. A 
vantagem disso é que fica mais barato e permite realizar legalmente procedimentos que são proibidos 
em muitos países - como o comércio de óvulos e esperma e barriga de aluguel remunerada. 
 O negócio é explorado por empresas como a Planet Hospital, em cujo site 
(www.planethospital.com) o cliente pode escolher de qual país virá o óvulo e/ou o esperma, onde 
nascerá o bebê, onde vai morar a mãe de aluguel e até selecionar o sexo da criança. Dos clientes da 
Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos. Os outros são casais 
heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos. A prática é legal, mas é vista com maus olhos por 
alguns cientistas. “Por mais que seja aceitável do ponto de vista médico, isso é exploração da pobreza 
[da mãe de aluguel], diz o especialista em reprodução Carlos Petta, da Unicamp. 

(Revista Super Interessante, edição 296, outubro/2011, p. 28.) 
 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a prática de ter bebês por inseminação assistida é um negócio lucrativo que atinge casais somente 
da Índia, Grécia e Panamá. 
B) a inseminação de bebês é uma prática legalizada em todos os países, mas só realizada em alguns. 
C) a prática de ter bebês por inseminação é realizada em países pobres. 
D) a inseminação de bebês é um negócio assistido e lucrativo para os especialistas em reprodução, 
como os da Unicamp. 
E) a prática de inseminação de bebês requer que os óvulos e espermatozóides sejam de países 
diferentes dos clientes que a contratam. 
 
02. Para a autora do texto,  
 
A) a inseminação é aceitável do ponto de vista médico, legal e ético, por isso é empregada em países 
como o Brasil. 
B) a inseminação assistida é artificial, portanto, requer altos investimentos por casais que já são 
usuários de produtos importados. 
C) a inseminação é uma nova moda entre casais homossexuais, para auxiliar casais heterossexuais 
acima de 40 anos de idade. 
D) a inseminação é um negócio lucrativo e economicamente viável a casais que requerem auxílio 
nesse procedimento. 
E) a inseminação é uma prática recorrente em países como a China, o Vietnã e a Argentina, assim 
como na Índia, Grécia e Panamá. 
 
03. Assinale a alternativa correta sobre o emprego da colocação dos pronomes.  
 
A) Foi lhe preciso esclarecer os fatos sobre os negócios da Planet Hospital. 
B) Após a entrevista, o cientista, muito nervoso, chegou a agredi-lo. 
C) Respondeu direta e objetivamente o diretor da Planet Hospital: Eu dir-lhe-ria tudo o que sei. 
D) Ao ser entrevistado, um dos médicos da Planet Hospital comentou que aquilo aborrecia-o. 
E) Em escondendo-se os fatos, a Planet Hospital passa a ser manchete na mídia. 
 
 
 
 
 



04. Observe as expressões do texto:  
 
I - “Dos clientes da Planet Hospital, 40% são casais homossexuais que querem ter filhos biológicos.” 
II – “Os outros são casais heterossexuais, geralmente com mais de 40 anos.” 
 
Assinale o que for correto sobre o emprego dos numerais nessas expressões. 
 
A) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como ordinais. 
B) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como ordinais.  
C) Em I e II, os numerais são escritos em romano, classificados como fracionários. 
D) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como multiplicativos. 
E) Em I e II, os numerais são escritos em arábico, classificados como cardinais. 
 
05. Sobre o uso da crase, assinale a alternativa que não está correta gramaticalmente.  
 
A) Toda discussão sobre inseminação assistida leva à lembrança o papel da mãe de aluguel. 
B) À medida que os números de inseminações assistidas aumentam, crescem os números de mães de 
aluguel. 
C) Há casais que vão à Índia para realizarem inseminação assistida. 
D) Não ir às reuniões que demonstrem o que é o desenvolvimento da inseminação assistida é um 
equívoco a qualquer cientista genético. 
E) Os médicos brasileiros observam o desenvolvimento crescente das inseminações assistidas à 
distância. 
 
06. Assinale a alternativa em que não há o emprego gramaticalmente correto do artigo. 
 
A) Naquele dia, em que a entrevista foi marcada, chegou o diretor, o assistente-geral e a porta-voz da 
Planet Hospital. 
B) Apresentaram-se uns cientistas inexpressivos para emitir parecer sobre os procedimentos da 
inseminação assistida. 
C) No total das inseminações, o Planet Hospital já realizou uns trezentos procedimentos. 
D) Ao ser questionado, o diretor da Planet Hospital ficou vermelho como um pimentão. 
E) Todos os quatro médicos acompanharam o diretor na entrevista com a imprensa. 
 
07. Assinale o que for gramaticalmente correto sobre a expressão do texto: “A prática é legal, 
mas é vista com maus olhos por alguns cientistas.”. 
 
A) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética adversativa. 
B) Há duas orações, sendo a primeira uma oração adjetiva e a segunda, uma oração subordinada 
predicativa. 
C) Há duas orações, sendo a segunda uma oração coordenada sindética explicativa. 
D) Há duas orações, sendo a primeira uma oração coordenada assindética e a segunda, uma oração 
coordenada apositiva. 
E) Há duas orações, sendo a segunda uma oração subordinada adjetiva explicativa. 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 
 
08. Marque a alternativa verdadeira sobre o Windows. 
 
A) O Desktop gerencia a interface gráfica do Windows  
B) O Windows não é um Sistema Operacional e sim um gerenciador de arquivos 
C) O Windows não permite a comunicação com o hardware 
D) O Windows é um ótimo navegador web 
E) O Windows é um Sistema Operacional 
 
 
 
 
 



09. Para se alterar o nome de uma planilha no MS EXCEL, o usuário pode: 
 
A) Utilizar a opção “Salvar Como” 
B) Utilizar a opção “Inserir Nome” 
C) Dar dois cliques com o mouse na aba da planilha 
D) Utilizar CTRL + N e digitar o novo nome 
E) Utilizar SHIFT + N e digitar o novo nome 
 
10. Um software que acessa páginas da internet também é denominado de: 
 
A) Home Page 
B) Navegador ou Browser 
C) Site 
D) SlideShare 
E) Gerenciador de Arquivos 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
11. De acordo com o código de ética, assinale a alternativa correta. São deveres fundamentais 
dos psicólogos 
 
A) informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 
transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou 
beneficiário. 
B) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 
C) prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. 
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) Somente as alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas 

 
12. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo 
efetuados por outro profissional, nas seguintes situações 
 
A) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
B) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata 
ciência ao profissional. 
C) Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e 
definitiva do serviço. 
D) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
E) Todas as alternativas estão corretas 
 
13. Piaget, quando postula sua teoria sobre o desenvolvimento da criança, descreve-a, 
basicamente, em 4 estados, que ele próprio chama de fases de _____________ .Essas 4 fases 
são: o Sensório-motor (0 – 2 anos), a Pré-operatória (2 – 7 anos), as Operações-concretas (8 – 
11 anos) e o Operatório-formal (8 – 14 anos. 
 
A) transição 
B) oposição 
C) maturação 
D) identificação 
E) focalização  
 
 
 
 
 
 



14. "Desvio em relação ao ato sexual "normal", definido este como coito que visa à obtenção do 
orgasmo por penetração genital, com uma pessoa do sexo oposto (hoje a psicologia tem outra 
concepção com relação a este assunto). Diz-se que existe quando o orgasmo é obtido com 
outros objetos sexuais (homossexualidade, pedofilia, bestialidade, etc.) ou por outras zonas 
corporais (coito anal, por exemplo) e quando o orgasmo é subordinado de forma imperiosa a 
certas condições extrínsecas (fetichismo, sadomasoquismo); estas podem proporcionar por si 
sós o prazer sexual. De forma mais englobante, designa-se ___________ o conjunto de 
comportamento psicossexual que acompanha tais atipias na obtenção do prazer sexual".  
 
A) por fetichismo 
B) por perversão 
C) por Recalque 
D) por Ação 
E) por Monitoramento  
 
15.  Rejeição – (Verwergung). Conflito "Ego x Mundo Externo". Delírios e Alucinações: 
Paranóia, Esquizofrenias, PMD, Hipocondrias, Autismo. "Tem certeza absoluta por que está 
acontecendo". Em resumo, estamos nos referindo a 
 
A) Neurose. 
B) Psicose. 
C) Fobia. 
D) Distúrbio. 
E) nenhuma alternativa está correta. 
 
16. Deve-se levar em consideração no processo psicodiagnóstico o(a) 
 
A) sujeito como algo mutável e dinâmico, circunscrito num mundo maior que o da consulta psicológica, 
o qual é multideterminado e atua ativamente sobre sua realidade. 
B) própria subjetividade do avaliador 
C) a leitura dos dados de forma subjetiva e com deformações 
D) sujeito que está sendo submetido a testes, bem como seu individualismo 
E) nenhuma alternativa está correta 
 
17. Desenvolvimento infantil, consiste numa seqüência ordenada de transformações 
progressivas resultando num aumento de grau de complexidade do organismo, distingue-se de 
crescimento por referir-se as alterações da composição e funcionamento 
das células (diferenciação celular), à maturação dos sistemas e órgãos e a aquisição de novas 
funções. Para efeito de estudo tanto pode-se considerar a sucessão de fases um sistema 
orgânico isolado, por exemplo o timo e/ou o sistema imunológico como o organismo como um 
todo, a capacidade de locomoção que depende tanto da maturação do sistema nervoso como 
músculo esquelético. O desenvolvimento do exame neurológico evolutivo é capaz de detectar 
precocemente desde os primeiros sinais de disfunções graves como paralisia 
cerebral e deficiência mental até as denominadas________________, possibilitando uma 
intervenção capaz de minimizar a progressão de danos.  

 
A) disfunções anormais mínimas. 
B) disfunções normais mínimas. 
C) disfunções especiais mínimas. 
D) disfunções cerebrais mínimas. 
E) disfunções reflexivas mínimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Relacione a coluna dos sintomas com a dos diagnósticos e assinale a alternativa CORRETA: 
 
1- Ingestão de grande quantidade de alimento em curto período de tempo. 
2- Preocupação com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários. 
3- Rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição da atividade; 
4- Medo de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. 
 
(    ) Episódios Depressivos 
(    )T. Obsessivo Compulsivo 
(    ) Bulimia nervosa 
(    ) T. do Pânico 
 
A) 4 – 1 – 3 – 2  
B) 4 – 2 – 1 – 3  
C) 3 – 2 – 1 – 4 
D) 3 – 1 – 2 – 4  
E)   2 – 1 – 4 – 3 
 
19. É considerada uma apresentação descritiva acerca de situações e /ou condições 
psicológicas e suas determinações históricas , sociais, políticas e culturais pesquisadas no 
processo de avaliação psicológica : 
 
A) Laudo ou relatório psicológico 
B) Manual psicológico 
C) Atestado  
D) Declaração 
E) Parecer 
 
20. Caso Clínico: R. é uma secretária eficiente e prestativa. Seus superiores e colegas de 
trabalho valorizam muito sua contribuição no escritório. No entanto, R. passa suas noites 
escrevendo cartas a autoridades. Sente que Deus abriu sua mente e lhe ensinou a cura do 
câncer. Quer que algum grande centro de tratamento utilize essa cura em todos os pacientes, 
para provar ao mundo que está certa. Muitas de suas cartas não são respondidas, o que a faz 
sentir que ninguém compreende que ela seria capaz de salvar todos os pacientes de câncer, se 
lhe fosse dada a chance. Algumas vezes desespera-se com o fato de que o mundo jamais 
saberá o quanto ela é maravilhosa, porém não desiste e continua a escrever. R. sofre de um 
tipo de distúrbio delirante, que é: 
 
A) Delírio persecutório 
B) Delírio de ciúmes 
C) Delírios eróticos 
D) Delírios hipocondríacos 
E) Delírios de grandeza 



 


