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Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D ) e uma 

única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite providências 

ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorridos 45:00 (quarenta e cinco 

minutos) do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 01:00 do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de 02:00 horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGO 



 

Português 
 
 
01)  Analise a frase a seguir e responda a questão: 

 
Disponível em: www.pensador.com Acesso: 14/07/2021. 

 

Pesporrência significa: 

a) Atitude de quem se acha superior aos outros. 

b) Violento acesso de fúria. 

c) Pouca disposição para fazer algo. 

d) Que tem dificuldades em se posicionar em determinados assuntos. 

 

02) “...repugnância à pesporrência.” O acento indicador de crase está 

incorretamente empregado em: 

a) À medida que escurece, meu medo aumenta. 

b) A padaria ficava à esquerda da minha casa. 

c) Corremos às pressas para chegar em casa. 

d) Ganhava dinheiro à rodo, por isso viajava para o lugar que queria. 

 

03)Assinale a alternativa que não apresenta uma redundância: 

a) Estavam felizes por conviverem juntos novamente. 

b) Eu já li livros de Machado de Assis, são ótimos. 

c) Na conclusão final do trabalho ele falou sobre a importância daquele tema. 

d) A vítima contou detalhes minuciosos sobre o sequestrador. 

 

04) “Corri apressadamente, porquanto não o queria ver”.  O valor semântico da 

conjunção presente na sentença anterior exprime ideia de: 

a) concessão b) alternância  c) oposição  d) explicação 

 

05) Dadas as sentenças: 

1-Há cerca de um ano que não nos vemos. 

2-Falamos acerca do assunto ontem. 

3-O carro estava a cerca de 2 metros da ribanceira. 

4-A cerca estava atrapalhando o trajeto. 

http://www.pensador.com/


 

Quanto a ortografia: 

a) Todas estão corretas. 

b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas. 

c) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 

d) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 

e) Somente 1, 2 e 4 estão corretas. 

 
 

  

 Matemática 
 

06) Observe estas expressões numéricas: 

𝑥) 9 ∙ (6 + 2)= 

𝑦) 4 ∙ (32 + 1)= 

𝑧) 48 ∶ 8: (3 ∙ 1) − 1 

Qual o valor da expressão: 𝑥 + 𝑦 − 𝑧 

(a) 96  (b) 111 (c) 134 (d) 87 

07) As leituras de temperatura em uma semana, feita as 8:00 horas da manhã 

no município de Jardinópolis, foram, em grau Celsius, 10, 16, 10, 12, 10, 7, 12. 

Qual foi a temperatura média, as 8:00 da manhã, nessa semana? 

(a) 11  (b) 12  (c) 13  (d) 14 

08) O chão da sala de TV da casa de Marta está sendo colocado acarpetada. 

Num dia foi colocado carpe em  
5

7
 do chão e, no dia seguinte em 

4

15
. Que fração 

que corresponde a parte que falta ser acarpetada? 

(a)
9

22
  (b)

13

22
  (c)

2

105
  (d)

103

105
 

09) Gustavo aplicou R$18.000,00 em um fundo de aplicação, ao final de 4 

meses, quanto Gustavo recebeu se a taxa de juros é de 2,5% ao mês na 

modalidade de juro simples? 

(a)R$ 19.800,00 (b)R$ 18.450,00 (c)R$ 18.924,00 (d)R$ 19.924,00 

 



10) Num dos pratos de uma balança colocamos um notebook que pesa 2.16kg. 

Equilibramos a balança colocando no outro prato 9 laranjas. Quantos 

quilogramas de massa tem cada laranja? 

(a) 0,24kg  (b) 2,24kg  (c) 0,024kg  (d) 0,0024kg 

  

Conhecimentos Específicos 
 

11) No Brasil, a Psicologia Social é uma arena de diversidades: ela possui várias 
definições, abordagens teóricas e objetos de estudo. Acerca da Psicologia Social 
e suas definições, marque V ou F e assinale a alternativa correta: 

 
(  ) Algumas(uns) autoras(es) a consideram uma subárea da Psicologia; 
(   ) Acreditam que ela é a interseção da Psicologia com a Sociologia; 
(   ) Há ainda aquelas(es) que afirmam que o adjetivo "social" não delimita 
uma subdivisão temática ou conceitual, mas enfatiza a importância do 
compromisso político que toda(o) psicóloga(o) deve ter; 
(  ) Umas(ns) baseiam-se nas leituras do Materialismo Histórico e 
Dialético para estruturar suas pesquisas ou sua prática profissional; 
(   ) Outras(os) preferem as leituras construcionistas ou ainda a Teoria 
das Representações Sociais. Há psicólogos(as) sociais cognitivistas, 
behavioristas, psicanalistas, comunitários... 

 
a) F,F,F,F,V 
b) F,V,V,V,V 
c) V,F,V,V,V 
d) V,V,V,V,V 

 

12) A psicologia humanista, a metodologia não-diretiva e, enfim, as 
terapias "alternativas" aparecem para muitos como uma resposta. 
(Coimbra, 1995b, p. 264) Com isso, a psicologia humanista proposta por 
_______ pode segundo Campos ( 2005) ser perfeitamente entendida 
como uma aliada nas lutas contra a desumanização, as opressões, as 
injustiças; como uma das possíveis formas de resistência aos abusos do 
regime. Assinale a alternativa correspondente ao autor desta proposta: 

 
a) Carl Jung 
b) Jean Piajet 
c) Carl Rogers 
d) Sigmund Freud 

 
13) O pensamento de Carl Rogers influenciou a educação centrada no aluno, a 
espontaneidade, as questões de aconselhamento psicológico no ambiente 
escolar, a relação educação e pedagogia sendo importantes contribuições da 
Psicologia por uma escola atualizada e renovada através de atitudes 



facilitadoras da aprendizagem. O modelo educativo proposto por Rogers, no 
âmbito da Abordagem Centrada no homem e que designou por Aprendizagem 
Centrada no Aluno. Assinale a alternativa correta correspondente ao objetivo 
principal desta abordagem: 

 
a) Que o aluno tenha uma participação passiva no seu processo de 
aprendizagem  
b) Que o aluno não tenha uma participação ativa no seu processo de 
aprendizagem 
c) Que o professor  tenha uma participação ativa no seu processo de 
aprendizagem 

            d) Que o aluno tenha uma participação ativa no seu processo de 
aprendizagem. 
                   
14) Na Psicologia, o estudo da personalidade começou a ser expressivamente 
estruturado na década de 1930, por meio das proposições de Gordon Allport, 
sendo que seu livro Personality: a psychological interpretation (Allport, 1937) 
oficializou o marco inicial do estudo da personalidade na ciência psicológica.  
Sobre a questão da Personalidade, assinale a alternativa correta: 

 
I- Allport perseguiu dois objetivos aparentemente 

contraditórios na tentativa de definir e sistematizar o 
construto no campo da Psicologia. O teórico tentou 
preservar uma concepção da personalidade como uma 
essência espiritual única, a qual não pode ser 
completamente mensurada por métodos científicos, ao 
mesmo tempo em que adotou uma compreensão 
behaviorista de traços, em que sistemas de hábitos e 
medidas seriam componentes básicos da personalidade 
(Nicholson, 2003). 

II- A partir dos estudos de Allport, psicólogos acadêmicos 
começaram a desenvolver estudos científicos da 
personalidade, o que culminou no surgimento de distintas 
abordagens para compreensão do construto, como a dos 
traços, a humanista e a cognitiva. 
 
a) A afirmação I é verdadeira e a afirmação II é a 

complementação da primeira. 
b) As duas afirmações são falsas. 
c) A afirmação I é falsa e a II verdadeira 
d) A afirmação I é verdadeira e a II é falsa 

 
 

15) Os Testes Psicológicos são uma fermenta de suma importância no dia a dia 
dos profissionais de psicologia. Sobre os Testes Psicológicos , assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de 
características psicológicas, constituindo-se um método ou uma técnica de uso 



privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1° do art. 13 da lei no 
4.119/62.  

 
b) Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e 
registro de amostras de comportamentos e respostas de indivíduos com o 
objetivo de descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, 
compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, 
motivação, personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, percepção, 
dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, segundo padrões 
definidos pela construção dos instrumentos. 

 
c) Segundo Alchieri, Noronha e Primi (2003), os testes psicológicos são 
“instrumentos objetivos e padronizados de investigação do comportamento, que 
informam sobre a organização normal dos comportamentos exigidos na 
execução de testes ou se suas perturbações em condições patológicas”. Assim, 
percebe-se que o teste dá ao profissional a possibilidade de observar o 
comportamento de forma padronizada e julgar se os comportamentos que 
observa durante a execução deste encontram-se, segundo o próprio teste, 
dentro das condições observadas na população normal pesquisada durante a 
sua fabricação. 

 
d) A função do teste não é medir as diferenças entre indivíduos ou entre as 
reações do mesmo indivíduo em diferentes ocasiões. É importante ressaltar que 
os testes psicológicos não devem ser entendidos como instrumentos auxiliares 
nesta coleta de dados que é a Avaliação Psicológica e que, juntamente com as 
demais informações organizadas pelo psicólogo, pouco auxiliam na 
compreensão do problema estudado, de forma a facilitar a tomada de decisões. 

 
16) Sobre a Psicoterapia Breve, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Trata-se de uma técnica que atua em condições muito especiais, 
determinadas claramente, e, das quais dependerá seu sucesso. Suas variáveis 
são-lhe próprias e originais, não se traduzindo em um simples encurtamento de 
tempo do processo psicanalítico, como, erroneamente, muitos desavisados lhe 
atribuem como única característica. Não há como abordá-la extrapolando, 
simplesmente os dados de outras técnicas. Constitui-se um campo a ser 
investigado em sua estrutura dinâmica e particular, própria a suas necessidades 
e limitações particulares. 

b) A Psicoterapia Breve (PB) não se utiliza da técnica focal, não alcançando o 
objetivo planejado, dado que privilegia um campo a ser tratado, dentre tantos 
outros existentes no indivíduo. Não necessita de planejamento acurado, e de 
atividade por parte do terapeuta. 

c) Ao falar-se de Psicoterapia Breve, fala-se de uma psicoterapia do Ego, dado 
que este se estabelece como seu local de trabalho, e de investimento 
terapêutico. Certamente, o Id acaba sendo alcançado, mas não se constitui, 
como na Psicanálise, seu alvo direto de investigação, dado que sua técnica não 
se propõe a tal. Entretanto, por ser uma Psicoterapia do Ego não se pode deduzir 
ser uma psicoterapia superficial, pois as transformações ocorridas são 



profundas, expressas em substituição de Mecanismos de Defesa inadequados, 
por outros mais propícios às situações e comportamentos congelados, sem 
flexibilidade, como se pede de comportamentos saudáveis. 

d) Não tem como proposta, pelo prazo limitado com que trabalha, produzir 
mudanças na estrutura da personalidade, embora possa produzir intensas 
modificações dinâmicas. 

17) A personalidade é algo complexo, que começa a ser formado nos primeiros 
anos de vida e que vai sofrendo alterações com o passar do tempo, fruto da 
experiência e da convivência. Essas mudanças podem ser positivas e negativas, 
e algumas delas serem desencadeadas por problemas psicológicos. É 
importante saber entender as diferenças entre as características e a estrutura de 
uma personalidade. As primeiras seriam as mais moldáveis, e a última a parte 
mais difícil de alterar. A psicologia contempla três estruturas de personalidade, 
quais são elas? 

a) esquizofrenia, psicose e perversão 

b) neurose, psicose e esquizofrenia 

c) neurose, psicose e perversão 

d) neurose, esquizofrenia e perversão 

18) O fenômeno da Síndrome de Alienação Parental (SAP) tem sido comumente 
visto no contexto de disputas de guarda (Gardner, 1999). O assunto é recente 
na literatura brasileira e é desconhecido por parte dos profissionais que 
trabalham com o Direito de família. É necessário que os psicólogos conheçam a 
SAP, a fim de identificar suas características em um processo de disputa judicial 
e de intervir de forma a amenizar as consequências da mesma . Sobre a SAP 
marque V ou F e assinale a alternativa correta: 

(   ) O termo síndrome de alienação parental foi criado pelo psiquiatra norte-
americano Richard Gardner. O referido autor observou um aumento significativo 
das situações em que um dos genitores programa o filho para alienar-se do 
outro, na esperança de que isso o favoreça na disputa judicial. A partir daí, 
Gardner (2002) constatou não apenas que o genitor alienador incutia no filho 
idéias negativas em relação ao ex-cônjuge, mas que havia também uma 
contribuição dos filhos para essa desmoralização. 
(   ) Gardner (2002) definiu então a SAP como o processo que consiste em não 
programar uma criança para que odeie um de seus genitores sem justificativa.  
(  ) Para que se configure efetivamente o quadro da SAP, Silva (2006) destaca 
que é preciso ter certeza de que o genitor alienado não merece ser rejeitado pela 
criança por meio de comportamentos tão depreciáveis. 
(   ) Gardner (2002) aponta ainda que a SAP se caracteriza pelo fato de o 
alienador programar o filho para denegrir a imagem do outro genitor e pelas 



contribuições criadas pela própria criança, que sustentam essa desmoralização 
do genitor alienado. Sem essa contribuição da criança, não é possível falar em 
SAP, pois a mesma só se estabelece mediante a complementaridade entre 
destruição da imagem pelo genitor e pelo próprio filho, ainda que influenciado 
pelo primeiro. 

a) V,F,V,V 
b) V,V,V,V 
c) F,V,V,V 
d) V,V,F,V 

 

19)O Seguinte artigo : 

 
“ Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”  
 
Está presente em : 

a) Lei Orgânica de Saúde 8.080/90 
b) Lei nº 10741 de 1 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) 
c) Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 (ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente) 
d) Lei Orgânica de Saúde 9.090/98 
 

20) A ___________ é o processo inicial de detecção e codificação da energia 
ambiental. Referem-se a certas experiências imediatas, fundamentais e diretas, 
ou seja, relacionam-se à consciência de qualidades ou atributos vinculados ao 
ambiente físico, tais como duro, quente, ruidoso, vermelho, etc., geralmente 
produzido por estímulos simples, fisicamente isolados. Já a ____________ 
refere-se ao produto dos processos psicológicos nos quais significado, relações, 
contexto, julgamento, experiência passada e memória desempenham um papel 
importante. Assinale a alternativa correta: 

 
a) Percepção, Sensação 
b) Concentração, Percepção 
c) Sensação, Percepção 
d) Sensação, Concentração 

 
 

 
 
 
 
 

 


