
PSICÓLOGO 

 

PORTUGUÊS 

 

1) No trecho: “Quando o Universo ________ der 

um desafio, lembre-se de que ele também 

________ dará a força e a energia que _______ 

necessita para superá-lo.” A alternativa que 

preenche corretamente as lacunas é: 

a) Te, lhe, tu. 

b) Lhe, te, você. 

c) Lhe, lhe, você. 

d) Te, te, tu. 

e) Te, lhe, você. 

 

2) Estão corretamente grafadas as palavras, 

exceto: 

a) Chavantes (tribo indígena). 

b) Chávena. 

c) Chocalhar. 

d) Mecha (de cabelo). 

e) Fantoche. 

 

3) Quanto ao gênero dos substantivos, a 

alternativa correta é: 

a) A champanhe. 

b) O alface. 

c) A guaraná. 

d) O musse. 

e) A cal. 

 

4) A alternativa que apresenta interjeição 

corresponde a: 

a) Cocoricar. 

b) Urrar. 

c) Zum-zum. 

d) Ui! 

e) Miau. 

 

5) A palavra CANCIONEIRO possui quantos 

fonemas: 

a) 4 fonemas. 

b) 5 fonemas. 

c) 6 fonemas. 

d) 8 fonemas. 

e) 10 fonemas. 

 

6) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Vou a Sergipe. 

II- Refiro-me a professora. 

III- Odeio andar a cavalo. 

Estão corretas: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

7) Em: “A cada dia que passa, mais me espanta 

a falta de interesse nos estudos.” Quanto aos 

elementos sintáticos presentes, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, objeto 

direto. 

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

adjunto adverbial. 

c) Adjunto adverbial, predicado nominal, adjunto 

adverbial. 

d) Adjunto adnominal, predicado verbal, objeto 

indireto. 

e) Adjunto adnominal, sujeito oculto, predicado 

verbal. 

 

8) Em: “Estão pedindo ajuda para os 

desabrigados das chuvas.” Sintaticamente, 

temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito desinencial. 

c) Sujeito indeterminado. 

d) Oração sem sujeito. 

e) Aposto. 

 

9) Acerca do uso da crase, analise as orações 

abaixo: 

I- Preços promocionais, à partir de R$9,90. 

II- Dos dinossauros à atualidade, ninguém 

explica certos comportamentos. 

III- Tenho trabalhado das 6hàs16h, fico exausta. 

A alternativa que apresenta incorreção: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) Apenas a I. 

d) Apenas a II. 

e) Apenas a III. 

 

10) O adjetivo correspondente à locução 

adjetiva “de bode” é: 

a) Equino. 

b) Hircino. 

c) Asinino. 

d) Aquilino. 

e) N.D.A. 

 

11) No trecho, o verso em destaque apresenta 

uma figura de linguagem, chamada: 

“As andorinhas voltaram 

E eu também voltei 

Pousar no velho ninho 

Que um dia aqui deixei 

Nós somos andorinhas 

Que vão e quem vem 

À procura de amor...” 

 

a) Anáfora. 

b) Metonímia. 

c) Ironia. 

d) Metáfora. 

e) Hipérbole. 

 

12) “Compra-se roupas e móveis usados, mas 

em bom estado.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples. 

b) Sujeito Composto. 

c) Sujeito desinencial. 



d) Sujeito indeterminado. 

e) Oração sem sujeito. 

 

13) Observe as orações abaixo: 

I- Fazem dois anos que não visito o Nordeste. 

II- Devem fazer dias frios em Gramado. 

III- Eram quatro e meia da manhã. 

A alternativa que está em desacordo com a 

norma culta é: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) Todas estão corretas. 

 

14) “Os professores saíram da reunião 

arrasados.” Sintaticamente, temos: 

a) Sujeito simples, predicado verbal, adjunto 

adverbial.  

b) Sujeito simples, predicado verbo-nominal, 

predicativo do sujeito. 

c) Sujeito composto, predicado verbal, 

predicativo do sujeito. 

d) Sujeito composto, predicado nominal, 

predicativo do sujeito. 

e) Sujeito composto, predicado verbal, objeto 

indireto. 

 

15) “Saio cedo e volto tarde da noite”. Temos: 

a) Período simples. 

b) Período composto por coordenação. 

c) Período composto por coordenação, 

assindético. 

d) Período composto por coordenação e 

subordinação. 

e) Período composto por subordinação. 

 

MATEMÁTICA 

 

16) Uma pizza foi dividida em seis pedaços 

iguais e distribuída para cinco pessoas. Cada 

uma delas comeu um pedaço e depois o sexto 

pedaço restante foi dividido em cinco 

pedacinhos iguais e cada uma das pessoas 

comeu um destes pedacinhos. Sendo assim 

cada pessoa comeu:  

a) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza.  

b) Cada uma das pessoas comeu 1/5 da pizza.  

c) Cada uma das pessoas comeu 1/6 da pizza 

mais 1/5 de pizza.  

d) Cada uma das pessoas comeu 1/30 da pizza.  

e) Cada pessoa comeu 6/30 da pizza. 

 

17) O valor numérico da expressão √8
2

+ √128
2

-  

2, é: 

a) 54. 

b) 4 √2 - 2. 

c) 8 √2.  

d)10 √2 – 2. 

e) 2 √2 – 6. 

 

18) Após estudar durante uma semana, várias 

horas por dia para um concurso, uma candidata 

apresentou forte dor de cabeça, sendo assim 

seu médico receitou um comprimido de 4 em 4 

horas e outro de 6 em 6 horas.Às 8 horas da 

manhã ela tomou os dois remédios. A que horas 

ele voltará a tomar os dois remédios juntos 

novamente? 

a) 10 horas. 

b) 12 horas. 

c) 16 horas. 

d) 20 horas. 

e) 21 horas. 

 

19) 27.000 mm2 + 27 cm2 é igual a: 

a) 0,2727 dm2. 

b) 2,7027 dm2. 

c) 2,97 dm2. 

d) 27,27 dm2. 

e) 272,7 dm2. 

 

20) Após fazer uma dieta, certa professora 

perdeu 20% do seu peso nos seis primeiros 

meses, após esse período ela abandonou a 

dieta e, com isso, ao completar um ano do início 

do seu regime ela engordou 20% em relação ao 

peso que havia atingido no final dos 6 primeiros 

meses. Comparando seu peso quando ela 

iniciou a dieta com seu peso ao final dos doze 

meses mencionados, o peso dela: 

a) Reduziu 4%. 

b) Aumentou 4%. 

c) Reduziu 2%. 

d) Aumentou 2%. 

e) Manteve-se o mesmo do início do regime. 

 

21) A sombra de um poste e de uma haste 

ambos verticais, são projetadas no chão plano. 

Sendo que as sombras medem respectivamente 

12 m e 60 cm. Se a altura da haste mede 1 m, a 

altura do poste é: 

a) 2m. 

b) 6m. 

c) 7,2m. 

d) 12 m. 

e) 20 m. 

 

22) Uma ponte que suporta uma carga máxima 

de 20 toneladas possui três pontos de 

sustentação. A sustentação central recebe 60% 

de carga da ponte e o restante é distribuído 

igualmente entre os outros dois pontos.  No 

caso de a ponte atingir a carga máxima, as 

cargas recebidas nos três pontos serão, 

respectivamente: 

a) 8 T; 4 T; 8 T. 

b) 7 T; 6 T; 7 T. 

c) 6 T; 8 T; 6 T. 

d) 5 T; 10 T; 5 T. 

e) 4 T; 12 T; 4 T. 

 



23) Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 

50. Ao se sortear uma bola, a probabilidade de 

se sortear uma bola cujo número seja par ou 

múltiplo de 5 será de: 

a) 25 %. 

b) 40 %. 

c) 50 %. 

d) 60 %. 

e) 70 %. 

 

24) Um museu recebeu R$700,00 pela venda de 
bilhetes, durante uma segunda-feira. Nesse dia, 
o número dos bilhetes vendidos para adultos foi 
o triplo do número dos bilhetes vendidos para 
crianças. Os bilhetes de adulto custavam R$ 
4,00 e os bilhetes de criança R$ 2,00. 
Considere que x designa o número dos bilhetes 
vendidos para adultos e y, o número dos 
bilhetes vendidos para crianças. Desta forma o 
valor de x – y é: 
a) 50. 

b) 100. 

c) 150. 

d) 180. 

e) 20. 

 

25) Uma dona de casa pretende revestir o piso 
de sua garagem e verifica que, no desenho da 
planta, feito na escala 1:150, a garagem tem 
dimensões 6 cm x 4 cm. Se ela pretende 
revestir o piso dessa garagem com lajotas 
quadradas de 20 cm de lado, quantas lajotas 
serão suficientes? 
a) 270. 

b) 350. 

c) 450.  

d) 600. 

e) 1350. 

ESPECÍFICAS 

 

26) Analise os sintomas abaixo e relacione-os 

com o quadro psicopatológico correspondente: 

I. É um subtipo de depressão que pode ocorrer 

em episódios depressivos de intensidade leve a 

grave em transtorno unipolar ou bipolar e 

apresentar sintomas de hipersonia, aumento de 

apetite e sensação de corpo pesado, reatividade 

do humor aumentado e fobias e aspecto 

histriônico. 

II. Predominam sinais e sintomas como 

lentificação psicomotora, anedonia, alterações 

do sono e do apetite, piora dos sintomas no 

período da manhã, ideias de culpa, tristeza vital 

e hipoteratividade geral. 

III. Estado depressivo grave, no qual o paciente 

permanece dias na cama ou sentado, em 

estado de catalepsia, negativismo, mutismo, 

recusa de alimento e muitas vezes urinando e 

defecando no leito. 

A alternativa correta corresponde a: 

a) I. Depressivo; II. Depressão atípica; III. 

Depressão orgânica. 

b) I. Depressão atípica; II. Depressão psicótica; 

III. Estupor depressivo. 

c) I. Estupor agitada; II. Depressão psicótica; III. 

Depressão endógena. 

d) I. Depressão ansiosa; II. Depressão 

melancólica III. Depressão atípica. 

e) I. Depressão atípica. II. Depressão 

melancólica.  III. Estupor depressivo. 

 

27) Acerca da Entrevista Psicológica podemos 

afirmar que é uma ferramenta importante para o 

psicólogo, pois consiste em: 

a) Um instrumento fundamental do método 

clínico e é utilizado como técnica de 

investigação científica em Psicologia. 

b) Uma modalidade de técnica empírica e 

científica utilizada para analisar os aspectos 

psicológicos do sujeito. 

c) Uma compilação de dados preestabelecidos, 

de tal amplitude e detalhe, que permita obter 

uma síntese tanto da situação presente como da 

história de um indivíduo e favorecer vínculo 

terapêutico. 

d) Fornecer apoio psicológico consistente para 

promover adesão nas demais entrevistas 

clínicas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

28)A alternativa que apresenta os Mecanismos 

de Defesa Freudianos é a opção: 

a) Aceitação, Repressão, Formação Reativa. 

b) Retaliação, Deslocamento, Negação. 

c) Projeção, Racionalização, Moderação. 

d) Sublimação, Formação Reativa, Projeção. 

e)  Negação, Repressão, Ressignificação. 

 

29) Para o desenvolvimento do papel do 

psicólogo e suas possibilidades de atuação na 

Atenção Básica, torna-se necessário um 

conjunto de ações nas quais possibilitaram 

intervenções contextualizadas com as 

demandasda população.Assinale a 

afirmativacorreta: 

a) Participação nos programas de promoção e 

prevenção. 

b) Atividade psicodiagnósticos e 

acompanhamento dos diferentes distúrbios de 

personalidade. 

c) Atendimento grupal operativo ou pedagógico- 

informativo. 

d) Atendimento comunitário-domiciliares. 

e) Todas estão corretas. 

 

30) Assinale a alternativa correta, tomando 

como base o texto abaixo: 

Caracteriza-se como uma ferramenta à 

disposição dos profissionais da Atenção Básica 

no campo da Saúde Mental a ser utilizada no 

território de atuação. A atividade organiza-se 

como um espaço comunitário que possibilita a 

troca de experiências e de sabedorias de vida. 

a) Terapia Interacional. 

b) Terapia Pós-Moderna. 

c) Terapia Grupal. 



d) Terapia Territorializada. 

e) Terapia Comunitária. 

 

31) Considerando que um comportamento de 

fuga ocorre no momento em que um 

determinado estímulo aversivo está presente no 

ambiente, e que ocomportamento de esquiva 

ocorre quando um determinado estímulo 

aversivo não está presente no ambiente. 

 Análise as afirmações para identificá-las com 

(V) Verdadeiro ou (F) Falso, sobre 

comportamento de Fuga e Esquiva: 

(  ) Arrumar o quarto logo que acordamos para 

evitar reclamações da mãe é um exemplo de 

esquiva. 

(  ) A  mãe vê o quarto desarrumado e começa a 

brigar, nós o arrumamos para que ela pare, é 

um exemplo de fuga.  

(  ) Fazer uma revisão no carro antes de viajar é 

um exemplo de fuga. 

( ) Fazer a barba quando a namorada já está 

reclamando dos beijos que arranham sua face é 

um exemplo de esquiva. 

Somente está correta a alternativa: 

a) V, F, V, F. 

b) V, V, F, F. 

c) F, F, V, V. 

d) V, V, V, V. 

e) F, F, F, F. 

 

32) Julgue os itens abaixo sobre as 

Terminologias Piagetianos: 

I. Compreensão. 

II. Acomodação. 

III. Assimilação. 

IV. Modelação. 

V. Equilibração. 

São incorretos apenas os itens: 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I e IV. 

d) II, III e V. 

e) IV e V. 

 

33) De acordo com o Código de Ética do 

Psicólogo, são deveres fundamentais, exceto: 

a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o 

Código. 

b) Assumir responsabilidades profissionais 

somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

c) Estabelecer acordos de prestação de serviços 

que respeitem os direitos do usuário ou 

beneficiário de serviços de Psicologia. 

d) Levar ao conhecimento das instâncias 

competentes o exercício ilegal ou irregular da 

profissão. 

e) Prestar serviços profissionais em situações 

de calamidade pública ou de emergência, 

visando benefício pessoal. 

 

 

 

34) Com relação a atual Política Nacional de 

Saúde Mental, é correto afirmar que: 

a) É resultado da mobilização apenas dos 

trabalhadores da Saúde, iniciada na década de 

1980. 

b) Se iniciou na década de 1980 e teve como 

objetivo principal ampliar as instituições 

psiquiátricas. 

c) Se iniciou na década de 1980 e teve como 

objetivo principal melhorar apenas as condições 

de serviço dos trabalhadores da Saúde. 

d) Se iniciou na década de 1980, sendo 

resultado da mobilização de vários setores da 

sociedade com o objetivo de mudar a situação 

manicomial do país. 

e) É resultado da mobilização apenas dos 

usuários do Sistema Único de Saúde, e se 

iniciou depois da redemocratização do país. 

 

35) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

constituem a principal estratégia do processo da 

Reforma Psiquiátrica Brasileira. Assinale a 

alternativacorreta das afirmações relacionadas 

sobre os objetivos do CAPS: 

a) Dar suporte e supervisionar a atenção à 

Saúde Mental na rede básica. 

b) Promover a inserção social, através de ações 

intersetoriais. 

c) Oferecer atendimento à população dos 

municípios da sua abrangência. 

d) Gerenciar os projetos terapêuticos 

oferecendo cuidado clínico eficiente e 

personalizado. 

e) Todas estão corretas. 

 

36) Na perspectiva da Terapia Cognitivo 

Comportamental, julgue os itens abaixo. 

I - Tal terapia é educativa, enfatizando a 

prevenção de recaída. 

II - Enfatiza a colaboração e participação ativa. 

III - Inicialmente enfatiza o presente. 

IV- Visa a ter um tempo ilimitado. 

A quantidade de itens corretos é igual a: 

a) Nenhum. 

b) 1. 

c) 2. 

d) 3. 

e) 4. 

 

37) A Resolução CFP 007/2003 institui o Manual 

de Elaboração de Documentos Escritos 

produzidospelo psicólogo, nos quais 

apresentam quatro modalidades de 

documentos. Estácorreta apenas a alternativa: 

a)Declaração, Atestado, Relatório, Avaliação 

Psicológica e Parecer Psicológico. 

b) Declaração, Atestado Psicológico, Relatório 

ou Laudo Psicológico e Parecer Psicológico. 

c) Esclarecimento Psicológico, Relatório e 

Parecer Psicológico, Declaração. 



d) Declaração, Atestado Psicológico, Laudo 

Psicológico e Demanda Psicológica. 

e) Declaração, Atestado Psicológico, Avaliação 

Psicológica e Parecer Psicológico. 

 

38) Acerca dos Testes Projetivos aprovados 

pelo Conselho Federal de Psicologia, somente 

estácorreta a opção: 

a) WAIS. 

b)WISC. 

c) T.A.T. 

d) BENDER. 

e) COLÚMBIA. 

 

39) Sobre as principais características da Fobia 

Social. Assinale a afirmaçãocorreta: 

a)Caracteriza-se por uma ansiedade 

generalizada decorrente aos espaços sociais 

fechados, produzindo assim ideias obsessivas e 

possesivas relacionadas ao medo de falar em 

público e situações de cobrança e 

competitividade. 

b) Caracteriza-se por medo e a angústia 

relacionados a espaços amplos ou com muitas 

pessoas, à possibilidade de estar em locais 

onde possa ser difícil escapar ou onde o auxílio 

ou a presença de pessoas próximas não seja 

rapidamente acessível. 

c) Caracteriza-se por medo intenso, persistente, 

desproporcional e irracional a exposição de 

animais, objetos e pessoas deflagrando em 

crises de medo, angústia e pânico. 

d) Caracteriza-se por ideias paranoicas, 

fantasias de perseguição interpessoalcom medo 

intenso e duradouro de situações sociais e 

apresentando sintomas emocionais instáveis na 

presença depúblico. 

e) Caracteriza-se por um medo intenso e 

persistente de situações sociais que envolvam 

expor-se ao contato interpessoal, demonstrar 

certo desempenho ou situações competitivas e 

de cobrança. 

 

40) É definida como uma síndrome reversível 

específica provocando alterações 

comportamentais e mentais, com prejuízo do 

nível de consciência dentre outras alterações 

cognitivas, causadas por substâncias 

psicoativas recentemente ingeridas.Esta 

definição refere-se a alternativa: 

a) Dependência. 

b) Fissura. 

c) Síndrome de Abstinência. 

d) Intoxicação. 

e) Abstinência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


