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CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022 

 

CARGO:PSICÓLOGO  

DATA: 09/10/2022 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES: 

✓ Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você 
concorre e se ele contém 40( QUARENTA   ) questões de múltipla escolha, com 
4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, correspondentes à prova 
objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de 
sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores nesse sentido; 

✓ No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

✓ Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
✓ Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
✓ Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e 

a caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
✓ Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, 

tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, 
apontamentos e apostilas; 

✓ É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

✓ Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
✓ Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar 

da sala de aplicação de prova; 
✓ Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de provas; 
✓ A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 

presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

✓ Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova! 
✓ INSCRIÇÃO:   

✓ NOME COMPLETO:   
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1) Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente preposições, de 

acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 

“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que 

mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a 

triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  

a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 

b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 

c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 

d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 

 

2) Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 

a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 

b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 

c) Deram-me nota demais na avaliação. 

d) O garoto brincou demais com os colegas. 

 

3) Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 

a) Girassol, pontapé, mandachuva. 

b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 

c) Embora, meio-dia, fidalgo. 

d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 

 

4) Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de “causa”. 

a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 

b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 

c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 

d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 

 

5) Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na sua 

construção do enunciado. 

a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 

b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 

c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha certa. 

d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 

6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é gerada com 
área de 16π cm2. O volume da esfera é 

a) 125π/3 
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b) 250π/3 

c) 375π/3 

d) 500π/3 

 

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o produto com 
40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% mais caro que o preço 
de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de custo é: 

a) 152% 

b) 110% 

 

c) 52% 

d) 30% 

 

 

8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 

a) a2 + b3 

b) 2a + 3b 

c) a4 + b2 

d) 4a + 2b 

 

9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das idades é 
39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo podemos concluir 
que o produto da idade dos três irmão é: 

a) 1024 

b) 729 

c) 243 

d) 125 

 

10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A probabilidade 
de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer exatamente 3 corridas é: 

a) 50,27% 

b) 27% 
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c) 19% 

d) 0,19% 

 

11) Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de Ibema, 

localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 

a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. No 

dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de Ibema com 

território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no dia 01 de janeiro de 

1980.  

b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. No dia 

12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de Ibema com 

território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação ocorreu no dia 10 de 

janeiro de 1977.  

c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. No 

dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de Ibema com 

território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu no dia 10 de janeiro 

de 1990.  

d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. Aos 

12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de Ibema com 

território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação ocorreu no dia 01 de 

janeiro de 1990. 

 

12) Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Ibema apresentou no ano de 2021: 

a) 10909 habitantes. 

b) 12715 habitantes. 

 

c) 6387 habitantes. 

d) 3512 habitantes. 

 

13) Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio atribuído a 

quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 

a) Ibemano. 

b) Ibemense. 
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c) Ibemaense. 

d) Ibemeiro. 

 

14) Marque a alternativa que corretamente se refere à origem do município de Ibema, 

localizado no Estado do Paraná. 

a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 

b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 

c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 

d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 

 

15) O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. Visando 

facilitar a administração desta grande área, o país foi dividido em 27 Unidades Federativas. 

 

Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território nacional. 

a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 

b) 25 estados e 1 território federal. 

c) 27 estados. 

d) 26 estados e 1 distrito federal. 

 

16) A partir da assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992, formou-se o bloco econômico 

denominado de União Europeia. Este conta, na atualidade, com 27 Estados-membros, dentre 

eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Grécia entre outros. 

 

Marque a alternativa correta. Acerca desse bloco, qual o significado do termo “Brexit”? 

a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco europeu 

deverá abrigar nos próximos 10 anos. 

b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que iniciou-se em 

junho de 2016 e se concluiu em dezembro de 2020. 

c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa Ocidental e 

Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 2016. 
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d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como moeda. Com 

a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina como unidade 

monetária. 

 

17) Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, cada vez 

mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Nesse sentido, o Banco Central do 

Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro pode ser transferido entre 

contas em poucos segundos. Esse método de pagamento está disponível 24 horas por dia, 7 

dias por semana, inclusive em feriados. 

Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 

a) TED. 

b) DOC. 

c) Boleto. 

d) PIX. 

 

18) Leia o texto abaixo. 

 

“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de moedas 

já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC coordenou 

simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de depósitos à vista feitos na 

nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em cruzeiros reais” 

Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 2022. 

 

Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que esteja 

o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que governava o país. 

a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 

b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 

c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 

d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

 

19) Leia o texto. 



7 
 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de óbitos 

como resultado direto ou indireto da pandemia”. 

CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS. 

Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-vezes-

maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 

 

Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável pela 

pandemia descrita na notícia acima? 

a) Coreia do Sul. 

b) China. 

c) Japão. 

d) Itália. 

 

20) Leia o texto abaixo: 

 

“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar 

próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e atividades 

humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que 

causam o efeito estufa”. 

WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 

<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_cli

maticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 

 

Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 

concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 

a) Gás carbônico e nitrogênio. 

b) Hélio e oxigênio. 

c) Gás carbônico e metano. 

d) Metano e hidrogênio. 
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21) Qual nome é dado para avaliações psicológicas para fins de diagnóstico? 

a) Entrevista. 

b) Psicodiagnóstico. 

c) Devolução. 

d) Investigação. 

 

22) A entrevista inicial se caracteriza como o primeiro contato que o psicólogo realiza. Sendo 

assim ela é importante, visto que é o momento para coleta de informações relacionadas ao 

paciente que serão significativas para o plano de avaliação. Quais são os diferentes modelos 

de entrevista inicial? 

a) Entrevista especializada.  

b) Entrevista de conhecimento. 

c) Entrevista desestruturada.  

d) Entrevista semiestruturada ou estruturada. 

 

23) O processo de avaliação psicológica é amplo porque envolve a integração de informações 

de diversas fontes, mas qual é a principal fonte de informação? 

a) Testes psicológicos. 

b) Análise de documentos. 

c) Análise técnica. 

d) Análise da entrevista. 

 

24) O momento da devolução é de extrema importância, em razão de ter como finalidade 

comunicar ao paciente o resultado da avaliação. Portanto, o que pode destacar-se sobre a 

devolutiva do psicodiagnóstico? 

a) A devolução deve ser de forma simples, objetiva e estruturada, para que o paciente 

compreenda as conclusões e recomendações. 

b) A devolução não precisa ser de forma estruturada. 

c) O psicólogo deve incluir a preocupação do diagnóstico. 

d) Dependendo do diagnóstico, a devolução deve ser encaminhada para outro profissional. 

 

25) O recrutamento e seleção funcionam como processos pelos quais a organização atrai um 

candidato para o processo seletivo, assim divulgando oportunidades de trabalho. De acordo 

com o enunciado, como o recrutamento pode ser realizado? 

a) Banco de dados. 

b) Cultura organizacional. 

 

c) Recrutamento interno ou externo. 
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d) Cargos disponíveis. 

 

26) O conceito de treinamento pode ter vários significados: antes era considerado como um 

meio para adequar a pessoa ao seu cargo e desenvolver a força do trabalho na organização, 

recentemente o conceito foi mudado para considerá-lo como um meio do desempenho de 

cargo. Segundo essa afirmação, é correto afirmar que: 

a) É um processo de desenvolver qualidades e assim ser mais produtivo e contribuir para o 

alcance dos objetivos organizacionais.  

b) Aumentar a lucratividade da empresa. 

c) Proporcionar a competitividade. 

d) A seleção de pessoal é basicamente restritiva. 

 

27) A organização não é aquela que é somente agradável, mas é aquela que consegue captar 

e aplicar adequadamente as competências dos talentos do colaborador. Desse modo, a 

organização que tem um ambiente de trabalho agradável é aquela que:  

a) Aplica testes com frequência. 

b) Realiza feedbacks negativos aos bons colaboradores. 

c) Mantém seus colaboradores satisfeitos e engajados. 

d) Não realizam feedbacks. 

 

28) A criança que é encaminhada para tratamento psicológico, de primeiro momento, não 

pode prescindir da entrevista, visto que ela nunca busca o tratamento por si só, apesar de, 

algumas vezes, já ter sido vista por outros profissionais. Deste modo, quais fatores houve para 

o encaminhamento da criança para o tratamento psicológico?  

a) Notas boas e boa convivência com a família e amigos. 

b) Comportamento inadequado, problemas conjugais de seus pais, dentre outros. 

c) Boa dicção com as palavras. 

d) Viver em boas condições. 

 

29) Entrevista com a criança é importante, diante disso possibilita a interação terapêutica e 

paciente. Deste modo, a criança pode passar as seguintes informações ao terapeuta.  

a) Quando ela percebe que é uma criança problemática. 

b) Sabe que tem algo de errado com ela. 

c) Informa os seus próprios sentimentos, comportamentos e relacionamentos sociais. 

d) Para o desenvolvimento da criança. 

 

 



10 
 

30) Para que haja um bom encerramento da terapia, é necessário ser bem cuidadoso para que 

seja vivenciado como despedida e não como ruptura. Portanto, qual é o processo de 

encerramento mais adequado para realizar com o paciente?  

a) Processo sem avisos prévios. 

b) Processo gradual. 

c) Processo terapêutico.  

d) Processo de devolução. 

 

31) Sabemos que saúde é direito de todos e dever do estado. Deste modo, ela foi reconhecida 

pela Constituição da República Federativa do Brasil em 1988. A partir desse reconhecimento, 

qual Sistema foi organizado voltado às ações e serviços públicos de saúde no país? 

a) CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.  

b) UBS - Unidade Básica de Saúde.  

c) SUS - Sistema Único de Saúde. 

d) Serviço Social. 

 

32) De acordo com o conceito, saúde é o estado de bem-estar físico, mental e social. Desse 

modo, a saúde não é um estado estável. De qual conceito estamos nos referindo? 

a) Diagnóstico. 

b) Saúde e doença.  

c) Ocupação humana 

d) Socioeconômico.  

 

33) A lei nº 10.216/2001 foi a conquista de um movimento social organizado e que deu 

respaldo e legitimidade ao processo de Reforma Psiquiátrica – dispõe sobre a proteção das 

pessoas com transtornos mentais e redireciona todo o modelo assistencial na área, 

reconhecendo como direitos: 

a) O paciente não consegue o acesso ao tratamento adequado. 

b) O paciente é tratado em ambiente terapêutico pelos meios agressivos. 

c) Não ter preferência para atendimentos comunitários de saúde mental.  

d) O paciente deve ser tratado como humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e 

na comunidade. 

 

34) Sabemos que o desenvolvimento resulta de aprendizagem nas experiências ou na 

adaptação do ambiente. O Behaviorismo é uma teoria mecanicista que se concentra na 

aprendizagem associativa. Deste modo, quais são as teorias da aprendizagem associativa?  

a) Fuga e esquiva. 

b) Reforço e extinção. 
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c) Ensino e aprendizagem.  

d) Condicionamento clássico e operante.  

 

35)  A Terapia Cognitivo-Comportamental estuda comportamentos, emoções e fisiologia de 

uma pessoa, que são influenciados através de percepções. Leia com atenção o seguinte 

evento: Ana e Lara estão lendo o mesmo livro, mas cada uma tem respostas emocionais e 

comportamentais diferentes com base no que está se passando em suas mentes quando leem. 

Deste modo, qual modelo é baseado nessa hipótese?  

a) Modelo Cognitivo.  

b) Modelo de Pensamento. 

c) Modelo de Linguagem. 

d) Modelo de Aprendizagem. 

 

36) Emoção é a resposta que temos quando passamos pelas diversas situações da vida. Ela nos 

ajuda na comunicação voluntária e involuntária. Deste modo, é correto afirmar que: 

a) As pessoas não se comunicam pela emoção.  

b) É uma característica fundamental da vida social da nossa espécie.  

c) Não há trocas de expressões faciais.  

d) Maneira incomum de se comunicar. 

 

37) Os traços de personalidades e estilos cognitivos, a _________ de cada indivíduo é 

considera uma característica __________. Sendo assim, nota-se que cada _________ difere 

sobre a natureza e a força de seus desejos ao se envolver com uma tarefa que possa cumprir. 

De acordo com o enunciado, quais palavras completam corretamente os espaços vagos? 

a) Memória, fundamental, benefícios. 

b) Fundamental, de realização, desejo. 

c) Autoestima, de generalização, realização.  

d) Motivação, estável, indivíduo.   

 

38) A esquizofrenia é um dos distúrbios mentais que são caracterizados por distorções de 

pensamentos e perda de interesse pelo mundo exterior. Assinale o item que mais se identifica 

sobre o transtorno descrito: 

a) Neurose.  

b) Psicose.  

c) Histeria. 

d) Neurose fóbica.  

 

39) É correto afirmar que as representações recalcadas se revelam nas diversas diferenças de 

cada uma das: 
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a) Obsessões. 

b) Paranoias.  

c) Neuroses.  

d) Perversidades. 

 

40) Qual doença se desenvolve como consequência de processos psicológicos e mentais das 

funções somáticas e viscerais e vice-versa, é caracterizada em distúrbios de função e de lesão 

nos órgãos do corpo.  

a) Psicossomática. 

b) Psicopatia. 

c) Paranoia. 

d) Borderline.   

 

 


