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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PSICÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 13 – Segundo a Terapia do Esquema (YOUNG; KLOSKO; WEISHAAR, 2008), os esquemas 

resultam de necessidades emocionais não satisfeitas na infância. Quantas necessidades emocionais 

fundamentais são postuladas nessa teoria? 
 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 
 

 

QUESTÃO 14 – Segundo French e Raven (SPECTOR, 2009), existem cinco bases do poder que 

influenciam o relacionamento entre supervisor e subordinado. Assinale a alternativa em que constam 

essas cinco bases. 
 

A) Referência, Títulos, Crença, Moral e Recompensa. 

B) Experiência, Referência, Legibilidade, Recompensa e Coerção. 

C) Aparência, Títulos, Crença, Recompensa e Poder. 

D) Experiência, Crença, Aparência, Moral e Coerção. 

E) Títulos, Referência, Coerção, Legibilidade e Moral. 
 

 

QUESTÃO 15 – O planejamento terapêutico para tratamento de transtornos de humor em crianças e 

adolescentes leva em consideração alguns pontos estratégicos (FU-I; BOARETI; MAIA, 2012), dentre 

eles, as avaliações: 
 

A) Familiar, clínica e do perfil cognitivo.  

B) Esportiva, familiar e física. 

C) Física, social e dos pais. 

D) Clínica, física e escolar. 

E) Esportiva e do perfil psicodinâmico.  
 

 

QUESTÃO 16 – Segundo Preto (2016), alguns aspectos devem ser evitados na confecção de laudos 

psicológicos, MENOS: 
 

A) Dogmas. 

B) Incorreções teóricos e técnicas. 

C) Escrita de forma impessoal. 

D) Improbidade no uso de termos. 

E) Emissão de juízo de valor. 
 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com as características da avaliação psicológica (PRETO, 2016), ela NÃO é: 
 

A) Um processo dinâmico. 

B) Um processo de conhecimento do outro. 

C) Um trabalho especializado. 

D) A obtenção de amostras do comportamento. 

E) Sinônimo de aplicação de testes. 
 

 

QUESTÃO 18 – O teste Zulliger, pelo sistema compreensivo, permite avaliar (MANFREDINI; 

ARGIMON, 2015): 
 

A) Autoeficácia e funcionamento dos psicodinamismos. 

B) Interesses e estrutura de personalidade. 

C) Interesses e autoeficácia. 

D) Estrutura da personalidade e funcionamento dos psicodinamismos. 

E) Tomada de decisão e determinação. 

 



473_CE_14_NS_5/9/201916:29:56 

Execução: Fundatec 
PSICÓLOGO 

QUESTÃO 19 – Na terapia do esquema (YOUNG; KLOSKO; WEISHAAR, 2008), os esquemas são 

agrupados em cinco domínios. Sendo assim, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Domínio I. 

2. Domínio II. 

3. Domínio III. 

4. Domínio IV. 

5. Domínio V. 
 

Coluna 2 

(  ) Supervigilância e inibição. 

(  ) Autonomia e desempenho prejudicados. 

(  ) Desconexão e rejeição. 

(  ) Direcionamento para o outro. 

(  ) Limites prejudicados. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 3 – 5 – 4 – 1 – 2.  

B) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.  

C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.  

D) 1 – 4 – 5 – 3 – 2.  

E) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.  
 

 

QUESTÃO 20 – Segundo Aberastury (1982), surgiram duas escolas de psicanálise em crianças: a de 

Anna Freud e a de Melaine Klein. Relacione a Coluna 1 à Coluna 2 segundo os pontos técnicos de cada 

escola. 
 

Coluna 1 

1. Anna Freud. 

2. Melanie Klein. 
 

Coluna 2 

(  ) A criança não pode fazer uma segunda edição antes de esgotar a primeira. 

(  ) A transferência é o instrumento principal para conhecer o que acontece na mente da criança. 

(  ) O aumento da capacidade de sintetizar prova que o processo de dissociação diminuiu. 

(  ) Somente com transferência positiva pode ser realizado um trabalho útil com a criança. 
 

A ordem correta de preenchimentos dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 2 – 1.  

B) 1 – 1 – 2 – 2.  

C) 1 – 2 – 1 – 2.  

D) 2 – 1 – 2 – 1.  

E) 2 – 2 – 1 – 1.  
 

 

QUESTÃO 21 – A escuta de crianças e adolescentes com suspeita de abuso sexual deve ser efetuada 

com procedimentos especiais para que sejam respeitados o direito da criança de ser ouvida e o direito 

do réu ao contraditório e à ampla defesa (ROVINSK; PELISOLI, 2019). Qual “o procedimento de 

entrevista sobre a situação de violência com criança e adolescente perante órgão da rede de proteção 

que limita o relato estritamente ao necessário para cumprimento de sua finalidade”?  
 

A) Escuta especializada. 

B) Depoimento infantil. 

C) Depoimento especial. 

D) Coleta de evidências. 

E) Entrevista de acusação. 
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QUESTÃO 22 – Segundo Minuchin e Fischman (1990), um dos objetivos terapêuticos na terapia 

___________ é ajudar os membros da família a experienciar o seu pertencimento a uma entidade 

que é mais ampla que o self individual. Esta operação, assim como as técnicas de ______________, 

visam mudar a relação hierárquica entre os membros da família. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) individual – desequilíbrio 

B) familiar – role-play  

C) individual – ajustamento 

D) infantil – ajustamento 

E) familiar – desequilíbrio 

 

 

QUESTÃO 23 – Segundo Costa, Penso, Conceição & Carreteiro (2017), é a representação gráfica dos 

membros da família, de suas várias gerações e da qualidade dessas relações atuais e passadas, 

buscando conhecer a repetição dos atos ocorridos em cada geração. Esse conceito se refere à 

confecção do: 

 

A) Laudo. 

B) Atestado. 

C) Gráfico. 

D) Esquema. 

E) Genograma. 

 

 

QUESTÃO 24 – Qual das práticas abaixo é privativa do psicólogo, de acordo com Preto (2016)? 

 

A) Atendimento individual de pessoas. 

B) Avaliação psicológica. 

C) Atendimento de grupos. 

D) Diagnóstico. 

E) Escuta flutuante. 

 

 

QUESTÃO 25 – Zimerman (1999) postula que existem sete correntes psicanalíticas. Relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2, associando a escola com o respectivo autor. 

 

Coluna 1 

1. Teoria das relações objetais. 

2. Psicologia do Ego. 

3. Psicologia do Self. 

4. Escola francesa. 

 

Coluna 2 

(  ) Kohut. 

(  ) Lacan. 

(  ) Margareth Mahler. 

(  ) Melanie Klein. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3 – 4.   

B) 2 – 4 – 1 – 3.   

C) 3 – 4 – 2 – 1.   

D) 4 – 2 – 1 – 3.   

E) 1 – 3 – 4 – 2.   
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QUESTÃO 26 – Na teoria psicodinâmica (Zimernan, 1999), qual a posição que se caracteriza pela 

dissociação do todo em partes?  
 

A) Depressiva. 

B) Narcisista. 

C) Bipolar. 

D) Esquizoparanoide. 

E) Borderline. 
 

 

QUESTÃO 27 – O tema relativo às depressões tem grande atenção por parte dos psicanalistas 

(ZIMERNAN, 1999). Em relação aos determinantes das diversas modalidades de estados depressivos 

que os pacientes manifestam durante o processo psicanalítico, pode-se entender que o estado de 

humor afetivo que pode estar presente ou não nos estados depressivos é: 
 

A) A tristeza. 

B) O luto. 

C) A melancolia. 

D) A posição depressiva. 

E) A depressão. 
 

 

QUESTÃO 28 – Segundo Zimerman (1999), o Complexo de Édipo pode ser conceituado como: 
 

A) A fase em que a criança desenvolve sentimentos sádicos e masoquistas. 

B) O conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta com relação aos seus pais. 

C) A fase do desenvolvimento na qual começa a masturbação fisiológica. 

D) A imaginação da criança sobre o que se passa no quarto fechado dos pais.   

E) A fase do desenvolvimento que permite a diferença dos opostos (masculino-feminino). 
 

 

QUESTÃO 29 – Na Teoria do Esquema, são identificados dez modos de esquemas, sendo agrupados 

em quatro categorias amplas. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma dessas categorias. 
 

A) Modos criança. 

B) Modos enfrentamento disfuncional. 

C) Modos pais disfuncionais. 

D) Modos adolescente. 

E) Modos adulto saudável. 
 

 

QUESTÃO 30 – Dalgalarrondo (2008) discorre que existem vários critérios de normalidade e 

anormalidade na medicina e na psicopatologia. Alguns critérios são utilizados na psicopatologia para 

identificar a normalidade, dentre eles, o que postula que existe uma normalidade que se baseia em 

aspectos funcionais e não necessariamente quantitativos. Esse conceito diz respeito a qual critério de 

avaliação? 
 

A) Subjetivo. 

B) Funcional. 

C) Ideal. 

D) Ausência de doença. 

E) Operacional. 
 

 

QUESTÃO 31 – Em relação às atitudes e à postura do psicólogo nas entrevistas com o paciente 

(DALGALARRONDO, 2008), podemos afirmar que deve ser evitado, EXCETO:  
 

A) Fazer muitas anotações. 

B) Posturas rígidas, estereotipadas. 

C) Atitude de respeito e consideração. 

D) Atitude excessivamente neutra. 

E) Reações exageradamente emotivas. 
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QUESTÃO 32 – Segundo Eizirik, Kapczinski & Bassols (2013), o conhecimento dos mecanismos de 

defesa é de grande importância ao profissional psicólogo para a compreensão do funcionamento da 

mente. Qual desses mecanismos de defesa diz respeito a “percepção e reação de estímulos internos 

inaceitáveis e seus derivados como se estivessem fora do self, pode levar a delírios francos sobre a 

realidade externa, usualmente de cunho persecutório, incluindo tanto a percepção de seus próprios 

sentimentos em outros como demonstrar comportamentos em função dessa percepção”?  

 

A) Negação. 

B) Regressão. 

C) Bloqueio. 

D) Dissociação. 

E) Projeção. 

 

 

QUESTÃO 33 – No teste de personalidade Pirâmides Coloridas de Pfister (VILLEMOR-AMARAL, 2012; 

2015), a idade da amostra de normatização para aplicação do instrumento varia nas duas versões 

favoráveis no site do SATEPSI. Assinale a alternativa que apresenta a idade correta para a sua 

aplicação. 

 

A) De 05 a 13 anos e de 17 a 65 anos. 

B) De 06 a 14 anos e de 18 a 66 anos. 

C) De 07 a 17 anos e de 18 a 70 anos. 

D) De 08 a 18 anos e de 19 a 65 anos.  

E) De 09 a 17 anos e de 19 a 76 anos. 

 

 

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas sobre a Lei 

nº 8069/1990, que regulamenta a adoção de crianças e de adolescentes. 

 

(  ) Será necessário o consentimento do adotando maior de doze anos de idade. 

(  ) Não é recíproco o direito sucessório entre o adotado e seus descendentes. 

(  ) A adoção será precedida de estágio de convivência com o adotante pelo prazo máximo de noventa 

dias. 

(  ) O adotante deve ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. 

(  ) A adoção não depende do consentimento dos pais ou representante legal do adotando. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – V – F.  

B) V – F – V – V – F.  

C) F – F – F – F – V.  

D) F – V – F – V – V.  

E) F – V – V – F – V. 

 

 

QUESTÃO 35 – O enfrentamento é um importante aspecto da saúde mental, especialmente na velhice 

(PAPALIA, 2006). Assinale abaixo a alternativa que descreve o conceito desse aspecto. 

 

A) Capacidade de lidar com os problemas sem culpa, amargura ou passividade. 

B) Lamentação por chances perdidas, pela vulnerabilidade e pela transitoriedade da condição humana. 

C) “Bagagem” cultural que influenciará na rigidez de uma determinada geração. 

D) Pensamento ou comportamento adaptativo que visa a reduzir ou a aliviar o estresse oriundo de 

condições prejudiciais, ameaçadoras ou desafiadoras. 

E) Percepção de uma medida de controle sobre a vida mediante a oração e a fé em deus como modo 

de interpretar os infortúnios. 
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QUESTÃO 36 – Em relação à Resolução nº 11/2018, que dispõe sobre a regulamentação da prestação 

de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias da informação. Analise as assertivas 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as práticas autorizadas por essa resolução. 
 

(  ) Atendimentos psicológicos de diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona. 

(  ) Utilização de testes psicológicos independentemente de parecer favorável do Sistema de Avaliação 

de Instrumentos Psicológicos.  

(  ) Supervisão técnica dos serviços prestados por psicólogos em diversos contextos de atuação. 

(  ) Processos de seleção de pessoal. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – V – V. 

B) F – F – F – F. 

C) V – V – V – V. 

D) V – F – V – V. 

E) F – V – F – F. 
 

 

QUESTÃO 37 – Segundo Papalia (2006), Piaget postula que uma das fases do desenvolvimento 

cognitivo inicia aos 07 anos de idade, quando as crianças podem utilizar operações mentais para 

resolver problemas reais, levando-as a um pensamento lógico, pois elas conseguem levar em 

consideração diversos aspectos de uma situação. A partir desse conceito, qual o estágio do 

desenvolvimento que se encontra essa criança de 07 anos? 
 

A) Operacional completo. 

B) Sensório-motor. 

C) Operações formais. 

D) Pré-operacional. 

E) Motor-formal. 
 

 

QUESTÃO 38 – Na nova classificação do DSM-5 (APA, 2014), qual o transtorno que se caracteriza 

por déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, 

pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência? 
 

A) Da linguagem. 

B) De déficit de atenção/hiperatividade. 

C) Do desenvolvimento intelectual. 

D) Específico da aprendizagem. 

E) Do espectro autista. 
 

 

QUESTÃO 39 – Na Resolução nº 6/2019, que institui regras para a elaboração de documentos escritos 

e produzidos pelos psicólogos no exercício profissional, é referido que a confecção de um parecer 

psicológico deverá conter cinco itens obrigatórios, sendo eles: 
 

A) Nome da pessoa atendida, nome do solicitante, finalidade, descrição da demanda e referências. 

B) Identificação, descrição da demanda, análise, conclusão e referências. 

C) Identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão. 

D) Identificação, procedimento, análise, conclusão e referências. 

E) Nome da pessoa atendida, finalidade, descrição da demanda, conclusão e referências. 
 

 

QUESTÃO 40 – O DSM-5 (APA, 2014) lista oito transtornos parafílicos que podem ser identificados 

por serem relativamente comuns em comparação com outros transtornos parafílicos, e alguns deles 

implicam ações para sua satisfação que, devido à característica nociva e ao dano potencial a outros, 

são classificadas como delitos criminais. Esses oito transtornos listados não esgotam a lista de 

possíveis transtornos parafílicos. Dentre as opções abaixo, assinale o transtorno que NÃO é 

caracterizado como parafilia. 
 

A) Frotteurista. 

B) Voyeurista. 

C) Sadismo sexual. 

D) Exibicionista. 

E) Cleptomania. 


