
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 20/11/2017, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
de Reabertura do Concurso Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, de 25/08/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 PSICÓLOGO 



 

PARTE I - PSICOLOGIA 
 
01 - Leia atentamente: 
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas 
atividades adquirem um significado próprio num sistema de 
comportamento social, e sendo dirigidas a objetivos definidos, 
são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O 
caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através 
de outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de 
um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 
ligações entre história individual e história social.  
Analise as assertivas: 
I. A importância das trocas entre os parceiros como momentos 
significativos no processo ensino-aprendizagem remete, à 
psicologia sócio-histórica. 
II. É possível abordar a relação entre sujeito e objeto que se 
desenvolve na escola sem discutir seu papel enquanto promotora 
do conhecimento, tendo em vista seu lugar secundário. 
III. De acordo com uma concepção sócio-histórica, a história de 
nossa vida caminha de forma a processarem todos uma história 
de vida integrada com outras muitas histórias que se cruzam 
naquele momento. 
Assinale: 

A) Se todas as assertivas estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se apenas a assertiva III está correta. 
E) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 

 
02 - Analise: 
I. Winnicott sustentou os pré-requisitos da curiosidade 
intelectual em dois enigmas fundamentais que se colocam na 
infância: 1) de onde vêm as crianças; e, 2) porque o mundo se 
reparte em meninos e meninas - e ambas as perguntas estão 
determinadas pelo posicionamento desejante da criança em sua 
correlação com as figuras edípicas. 
II. Sabe-se da importância da tolerância à frustração por parte da 
criança, diante das demandas educacionais parentais, como uma 
pré-condição para a fundação de um aparato organizador do 
pensamento e de suas funções cognitivas. 
III. Sobre a importância que o Outro primordial tem na 
montagem psíquica do infans, pode-se acrescentar também que 
o lugar do filho no desejo dos pais é parcela essencial na 
constituição subjetiva. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se todas as assertivas estão corretas.  
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
03 - A _____________ traz em seu bojo a concepção de que todo 
Homem se constitui como ser humano pelas relações que 
estabelece com os outros. Desde o nosso nascimento somos 
socialmente dependentes dos outros e entramos em um processo 
histórico que, de um lado, nos oferece os dados sobre o mundo e 
visões sobre ele e, de outro lado, permite a construção de uma 
visão pessoal sobre este mesmo mundo. 

A) Neuropsicologia 
B) Fenomenologia 
C) Psicologia sócio-histórica 
D) Psicologia Analítica 
E) Psicologia Transpessoal 

04 - Para todo pai ou mãe, três bebês diferentes reúnem-se no 
momento do nascimento: a criança imaginária de seus sonhos 
e fantasias; o feto invisível real (hoje só visto por exames 
devido à alta tecnologia e avanços da medicina), e o recém-
nascido de fato, que pode ser visto, ouvido e, por fim, pego nos 
braços. 
Tendo em vista um referencial psicanalítico, analise as 
assertivas: 
I. O conceito de inteligência, no referencial psicanalítico, sofre 
um deslocamento de ênfase nos aspectos da sexualidade e do 
desejo para centralizar-se nas questões referentes aos aspectos 
biológicos, ambientais ou interacionistas, introduzindo 
questões relacionadas à linguagem e ao estabelecimento de 
uma ordem fálica. 
II. Segundo uma visão psicanalítica a dinâmica pai-mãe-filho 
está bem antes do nascimento da criança e reenvia cada um dos 
pais à maneira pela qual eles mesmos viveram seus édipos e 
ultrapassaram as distorções ligadas ao desejo do incesto. 
III. Depois do nascimento do bebê, o desenvolvimento e a 
continuidade das atitudes de apego maternal dependem da 
capacidade que a mulher tem de retomar suas fantasias de 
unidade com a própria mãe. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.  
B) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão corretas.  
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
05 - Na teoria sociointeracionista de _________________, 
encontramos uma visão de desenvolvimento humano baseada 
na ideia de um organismo ativo cujo pensamento é constituído 
em um ambiente histórico e cultural: a criança reconstrói 
internamente uma atividade externa, como resultado de 
processos interativos que se dão ao longo do tempo. 
A alternativa que preenche a lacuna corretamente é: 

A) Klein 
B) Vygotsky 
C) Rogers 
D) Winnicott 
E) Erickson 

 
06 - Alguns pesquisadores internacionais acreditam que um 
número significativo de crianças em idade escolar é 
diagnosticado com TDAH quando, na realidade, pode ser que 
sejam muito jovens para a série em que estão. Ou podem ter 
outras desordens parecidas com o TDAH. Um boletim 
divulgado pelo Ministério da Saúde diz que, segundo o 
Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, 
o Brasil era, em 2010, o segundo maior consumidor de ritalina 
do mundo. 
Leia e analise: 
I. A ritalina, continua sendo um dos tratamentos mais usados 
em vários países para tratar o transtorno de déficit de atenção 
com hiperatividade (TDAH), e seu principal componente, o 
metilfenidato, da família das anfetaminas, tem a propriedade 
de estimular a concentração e reduzir a impulsividade. 
II. No Brasil, a discussão sobre consumo excessivo da droga 
entre crianças ainda não ocorre. 
III. Há estudiosos que consideram que esse transtorno está 
sendo diagnosticado de forma excessiva e que outros fatores 
são ignorados. 
 



 

Assinale: 
A) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
B) Se todas as assertivas estão corretas. 
C) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
07 - Analise com atenção: 
I. A teoria psicanalítica vem nos dizer da constituição de 
uma estrutura subjetiva, do tornar-se sujeito de desejo, e da 
importância dessas construções na infância. 
II. Freud queria, de fato, que sua teoria constituísse, entre 
outras coisas, um modelo da construção dos processos 
através dos quais um indivíduo se torna um ser sexuado. 
III. Uma das descobertas mais importantes de Freud foi a 
ideia de que a sexualidade é determinada pela biologia. 
Assinale: 

A) Se todas as assertivas estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
08 - A perspectiva de __________________ era a de 
evidenciar uma outra modalidade de funcionamento não 
previsto pelos desenvolvimentistas: a importância da 
linguagem e, portanto, o necessário estudo de suas leis para 
a concepção da constituição psíquica. 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

A) Jung 
B) Piaget 
C) Lacan 
D) Skinner 
E) Vygotsky 

 
09 - A teoria psicogenética de_________________, 
biólogo, epistemólogo e psicólogo, tinha grande interesse 
na emergência de estruturas novas em processos históricos 
ou evolutivos. Estudou o que era generalizável na estrutura 
cognitiva humana: o homem conhecedor. 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

A) Freud 
B) Lacan 
C) Skinner 
D) Vygotsky 
E) Piaget 

 
10 - Ao falar da constituição do sujeito, Lacan dedica-se a um 
estádio do desenvolvimento da criança: 
______________________. Em sua teoria esse estádio diz do 
processo de formação do eu através da identificação do sujeito 
infans com a própria imagem especular. Esse processo tem 
início com o “desamparo original” do bebê humano após seu 
nascimento. 
A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

A) Complexo de Édipo 
B) Transferência 
C) Sensório-motor 
D) Estádio do Espelho 
E) Primeira Infância 

 
 
 

11 - Analise com atenção: 
I. Piaget acredita que o processo cognitivo sofre influências de 
diversas condutas, mas ignora a afetividade.  
II. Lacan formula a base de sua concepção de estrutura a partir 
da linguística. 
III. A concepção freudiana de que o inconsciente não se ordena 
temporalmente teria levado Jung a dar ênfase ao eixo 
sincrônico, atemporal, em sua abordagem do inconsciente 
estruturado como linguagem.  
Assinale: 

A) Se todas as assertivas estão corretas. 
B) Se apenas a assertiva II está correta.  
C) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 

 
12 - De acordo com o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação 
psicológica (Resolução CFP N 007/2013), o psicólogo, na 
elaboração de seus documentos, deverá adotar como princípios 
norteadores as técnicas da linguagem escrita e os princípios 
éticos, técnicos e científicos da profissão. Ainda sobre esse 
tema, analise as assertivas a seguir. 
I. Torna-se imperativo a recusa, sob toda e qualquer condição, 
do uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e da experiência 
profissional da Psicologia na sustentação de modelos 
institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos 
diferentes modos de subjetivação.  
II. Na elaboração de documento, o psicólogo baseará suas 
informações na observância dos princípios e dispositivos do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo.  
III. A comunicação deve apresentar como qualidades: a 
clareza, a concisão e a harmonia. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se todas as assertivas estão corretas. 
C) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
13 - Ainda segundo o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos produzidos pelo psicólogo, (Resolução CFP N 
007/2013) são documentos produzidos pelos profissionais 
psicólogos, exceto: 

A) Declaração  
B) Atestado psicológico 
C) Relatório / laudo psicológico 
D) Parecer psicológico  
E) Sumário Psicológico 

 
14 - Leia e analise com atenção as assertivas que versam sobre o 
relatório psicológico, documento produzido pelo psicólogo. 
I. O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva 
acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas e culturais, 
pesquisadas no processo de avaliação psicológica. 
II. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados 
colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico 
(entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame 
psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial 
técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo.  
 



 

III. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os 
procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação 
psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, 
o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e 
sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, 
solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a 
fornecer somente as informações necessárias relacionadas à 
demanda, solicitação ou petição.  
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se todas as assertivas estão corretas. 
E) Se apenas a assertiva I está correta. 

 
15 - Leia e analise com atenção, tendo como referência as 
resoluções e outras normativas do Conselho Federal de 
Psicologia. 
I. Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, 
bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser 
guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se a 
responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da 
instituição em que ocorreu a avaliação psicológica. 
II. O prazo de arquivamento de material proveniente de 
avaliação psicológica poderá ser ampliado nos casos previstos 
em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos específicos 
em que seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 
III. Em caso de extinção de serviço psicológico, o psicólogo deve 
guardar os documentos em sua residência por tempo 
indeterminado. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se todas as assertivas estão corretas. 
C) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva III está correta. 

 
16 - É um documento que visa a informar a ocorrência de fatos 
ou situações objetivas relacionados ao atendimento psicológico, 
com a finalidade de declarar: a) Comparecimentos do atendido 
e/ou do seu acompanhante, quando necessário; b) 
Acompanhamento psicológico do atendido; c) Informações 
sobre as condições do atendimento (tempo de acompanhamento, 
dias ou horários). Neste documento não deve ser feito o registro 
de sintomas, situações ou estados psicológicos. 
O texto versa sobre qual documento emitido por psicólogo? 

A) Atestado 
B) Relatório 
C) Declaração 
D) Laudo 
E) Parecer 

 
17 - Com os avanços sociais relacionados à despatologização da 
população transgênera, a legislação argentina passou a permitir 
que a mudança no registro civil possa ser feita em cartório, sem 
a necessidade de um laudo médico atestando transtorno 
psiquiátrico.  
Ponderando sobre essa temática, assinale verdadeiro (V) ou falso 
(F):  
 
 

I. Existe um consenso na Psicologia, ratificado recentemente 
pelo Conselho Federal de Psicologia brasileiro, de que a 
transexualidade caracteriza-se por um transtorno de 
personalidade. 
II. Alguns pesquisadores concebem que as questões psiquiátricas 
na população transgênera são produto da violência e 
discriminação que sofrem e não produto da sua condição 
transgênera.  
III. Atualmente comprovou-se definitivamente que a identidade 
transsexual é uma doença. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se apenas a assertiva II está correta. 
E) Se todas as assertivas estão corretas. 

 
18 - Assinale a opção falsa. 
O título de especialista: 

A) atesta o reconhecimento da atuação do psicólogo à 
determinada área da especialidade, qualificando a 
formação do profissional.  

B) pode ser concedido nas especialidades como, por 
exemplo, Psicologia Escolar/Educacional, Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, Psicologia de Trânsito. 

C) é condição obrigatória para o exercício profissional. 
D) pode ser concedido nas especialidades Psicologia 

Jurídica, Psicologia em Saúde e Neuropsicologia, por 
exemplo. 

E) pode também ser concedido pelo Conselho Federal de 
Psicologia, que está apto a realizar concursos de provas 
e títulos para concessão do título de especialista em 
Psicologia e seu respectivo registro. 

 
19 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 
de 1990: 
I. Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até doze 
anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade.  
II. A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante 
de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de 
parto e do pós-parto imediato.  
III. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar 
seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, 
sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. 
Marque: 

A) Se todas as assertivas estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
C) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva I está correta. 

 
20 - São Especialidades da Psicologia, de acordo com o 
Conselho Federal de Psicologia no Brasil, exceto: 

A) Neuropsicologia  
B) Psicomotricidade 
C) Psicologia Forense 
D) Psicopedagogia 
E) Psicologia do Esporte 

 
 
 



 

21 - Considerando seus conhecimentos acerca do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, leia e analise as 
assertivas a seguir: 
I. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por 
adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
II. Ao pai incumbe prioritariamente o dever de sustento e à mãe 
compete o dever guarda e educação dos filhos menores, segundo 
a lei.  
III. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e 
deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na 
educação da criança, devendo ser resguardado o direito de 
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os 
direitos da criança estabelecidos na lei. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão corretas. 
D) Se todas as assertivas estão incorretas. 
E) Se apenas a assertiva I está correta. 

 
22 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 
8.069 de 1990, o poder familiar será exercido: 

A) prioritariamente pelo pai, assegurado o direito materno 
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência. 

B) prioritariamente pela mãe, assegurado ao pai o direito 
de, em caso de discordância, recorrer à autoridade 
judiciária competente para a solução da divergência. 

C) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, 
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de 
discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência. 

D) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, ou 
pelos avós. 

E) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, ou 
pelos padrinhos. 

 
23 - Segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003: 
I. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a 
acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, 
segundo o critério médico.  
II. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 
assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe 
for reputado mais favorável.  
III. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é 
vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza 
do cargo o exigir. 
Marque: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se todas as assertivas estão corretas. 
E) Se apenas a assertiva II está correta. 

 
24 - Em consonância com o Estatuto do Idoso, aos idosos, a 
partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios 
para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado: 

A) o benefício mensal de até 2 (dois) salários-mínimos, 
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas.  

B) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas.  

C) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos do SUS. 

D) o benefício anual de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos da Lei Orgânica da Assistência Social – 
Loas. 

E) o benefício anual de 1 (um) salário-mínimo, nos 
termos do SUS. 

 
25 - Analise as assertivas tendo como referência o Estatuto 
do Idoso, Lei Nº 10.741, de 2003: 
I. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são 
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. 
II. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica 
obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de 
interdição, além de atender toda a legislação pertinente. 
III. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família 
natural ou substituta, ou desacompanhado de seus 
familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 
pública ou privada. 
Marque: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas I e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se apenas a assertiva II está correta. 
E) Se todas as assertivas estão corretas. 

 
26 - De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, quando 
requisitado a depor em juízo, o psicólogo: 

A) poderá prestar informações, considerando o 
previsto em seu Código de Ética Profissional. 

B) não poderá prestar qualquer informação. 
C) deve comparecer em juízo e permanecer calado. 
D) deve enviar por escrito a justificativa de seu 

impedimento, por questão de sigilo profissional. 
E) deve comparecer apenas como perito-testemunha. 

 
27 - Leia com atenção as assertivas que versam sobre o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
I. O psicólogo não necessita preocupar-se com as relações 
de poder nos contextos em que atua, em razão de exercer 
trabalho neutro e científico, como recomenda o Código de 
Ética Profissional.  
II. O psicólogo deve receber, pagar remuneração ou 
porcentagem por encaminhamento de serviços.  
III. Ao psicólogo é vedado prolongar, desnecessariamente, 
a prestação de serviços profissionais. 
Assinale: 

A) Se apenas as assertivas I e II estão corretas. 
B) Se apenas as assertivas II e III estão corretas. 
C) Se todas as assertivas estão incorretas. 
D) Se apenas a assertiva III está correta. 
E) Se todas as assertivas estão corretas. 

 
 
 



 

28 - Ao psicólogo, quando do exercício de suas funções 
profissionais, não é vedado: 

A) Induzir a convicções políticas e filosóficas. 
B) Induzir a convicções morais e ideológicas. 
C) Induzir a convicções religiosas. 
D) Induzir a convicções de orientação sexual. 
E) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional. 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
A questão 29 refere-se a tira abaixo de Laerte. 

 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I- A tira retrata uma situação de comunicação que é 

prejudicada pela intolerância de um dos interlocutores 
II- A personagem de óculos considera errada a fala do seu 

interlocutor no 1º e no 2º quadrinho porque, de acordo 
com as regras de colocação pronominal da norma 
padrão, pronomes pessoais oblíquos átonos não podem 
iniciar frases. 

III- Além de humor, a tira contém também uma crítica à 
rigidez de certas regras gramaticais, distantes da 
realidade linguística do país, ou a rigidez de algumas 
pessoas, que, apoiando-se nessas regras, prejudicam a 
comunicação verbal. 
A) Todas estão corretas. 
B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
D) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 30 está relacionada a tira seguinte: 

 
30 - A palavra “engavetamento”, empregada no texto, 
nasceu da forma verbal ENGAVETAR. Como devemos 
denominar o processo de formação da palavra 
“ENGAVETAR”? 

A) Derivação prefixal e sufixal 
B) Composição por aglutinação  
C) Composição por justaposição 
D) Derivação parassintética  
E) Derivação imprópria 

 

As questões de 31 a 33 referem-se ao poema seguinte de 
Carlos Drummond de Andrade. 

Passagem da noite 
É noite. Sinto que é noite 
não porque a sombra descesse 
(bem me importa a face negra) 
mas porque dentro de mim, 
no fundo de mim, o grito 
se calou, fez-se desânimo. 
Sinto que nós somos noite, 
que palpitamos no escuro 
e em noite dissolvemos. 
Sinto que é noite no vento, 
noite nas águas, na pedra. 
 
E que adianta uma lâmpada? 
E que adianta uma voz? 
É noite no meu amigo. 
É noite no submarino. 
É noite na roça grande. 
É noite, não é morte, é noite 
de sono espesso e sem praia. 
Não é dor, nem paz, é noite, 
é perfeitamente a noite. 
Mas, salve, olhar de alegria! 
E salve, dia que surge! 
Os corpos saltam do sono, 
o mundo se recompõe. 
Que gozo na bicicleta! 
Existir: seja como for. 
A fraterna entrega do pão. 
Amar: mesmo nas canções. 
De novo andar: as distâncias, 
as cores, posse das ruas. 
 
Tudo que à noite perdemos 
se nos confia outra vez. 
Obrigado, coisas fiéis! 
Saber que ainda há florestas, 
sinos, palavras; que a terra 
prossegue seu giro, e o tempo 
não murchou; não nos diluímos! 
Chupar o gosto do dia! 
Clara manhã, obrigado, 
o essencial é viver! 

(Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympia, 1980. P.88)  

 
31 - Que relação há entre a 3ª estrofe e as anteriores? 

A) Contradição 
B) Oposição 
C) Confirmação 
D) Aproximação 
E) Alternância  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 - O poema foi publicado no livro “A rosa do povo”, de 
1945, que reúne textos escritos por Drummond durante a 
Segunda Guerra Mundial e a ditadura do Estado Novo, 
instaurada por Getúlio Vargas no Brasil. Considerando esse 
fato, indique a afirmativa falsa. 

A) No poema, a contradição entre dia e noite expressa 
o descontentamento do eu lírico com a passagem do 
tempo. 

B) A noite, representa para o eu lírico um momento de 
tristeza e de desesperança, possivelmente 
relacionado com a guerra e a ditadura. 

C) Apesar do descontentamento com o momento 
político, o poema manifesta a esperança de um 
futuro melhor. 

D) As palavras noite e dia, empregadas de forma 
conotativa, representam respectivamente um tempo 
de dificuldades e um tempo de redenção 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
33 - Das afirmações seguintes com relação ao poema: 
I- Na 3ª estrofe, a palavra DIA foi empregada em sentido 

conotativo e tem os seguintes significados no 
contexto: alegria, prazer, esperança, vida. 

II- A palavra “noite”, utilizada nas duas primeiras 
estrofes, está empregada em sentido denotativo. 

III- Nos trechos “É noite no meu amigo” e “Sinto que nós 
somos noite” do poema, percebemos o uso de NOITE 
em sentido denotativo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos estão incorretos. 

 
34 - Em qual dos períodos seguintes há uma oração 
subordinada adverbial que expressa ideia de concessão? 

A) Embora estivesse chovendo, as crianças foram à 
praia. 

B) “Todas as teorias físicas […] deveriam se prestar a 
uma descrição tão simples que até uma criança 
pudesse entender”. 

C) Conforme determina a lei, todos os direitos são 
meus. 

D) Se você baixar um pouco esse som, talvez consiga 
responder à pergunta. 

E) Como os recursos de expressão eram minguados, 
tentavam remediar a deficiência falando alto. 

 
35 - Assinale a alternativa cujo acento indicativo de crase 
foi empregado de forma incorreta: 

A) Despedimo-nos às quatro da manhã. 
B) Fiquei à distância de dez metros do local do 

acidente. 
C) Assistimos àquela cena deprimente e não pudemos 

fazer nada para evitar. 
D) Iremos à China em nossas férias. 
E) Corri à casa para buscar o celular que havia 

esquecido. 
 
 
 
 
 

36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, 
exceto em: 

A) Aqueles que desobedeceram os regulamentos 
devem ser punidos severamente. 

B) Visou o animal e atirou sem piedade. 
C) Roberval assiste em São Joaquim da Barra. 
D) O garoto agradou seu cãozinho o dia todo. 
E) Aspirava às melhores notas. 
 

As questões de 37 a 39 referem-se ao texto seguinte: 
 
DF tem a maior expectativa de vida, com média de 

75, 79 anos 
 

Pesquisa de IBGE coloca o Distrito Federal na frente 
entre as unidades da Federação onde as pessoas vivem 
mais: média de 75, 79 anos. Segundo especialista, se o 
estudo fosse dividido por cidade, haveria discrepância 
na capital 

Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para se dar 
conta do crescimento da população idosa no Distrito 
Federal. Prova do envelhecimento dos moradores da 
capital é a mais recente pesquisa sobre expectativa de 
vida realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas (IBGE), divulgada na quarta-feira. De 
acordo com o estudo, no Plano Piloto e nas regiões 
administrativas, as pessoas chegaram, em 2009, em 
média, aos 75, 79 anos. Com o resultado, o DF se 
mantém pelo 10º ano consecutivo na liderança do 
ranking das unidades da federação onde as pessoas 
vivem mais. A média nacional é de 73,17 anos. 

O pesquisador do IBGE Gabriel Borges acredita 
que o bom desempenho do DF está diretamente ligado 
à situação econômica dos trabalhadores. “Os fatores 
socioeconômicos estão envolvidos com a esperança de 
vida da população. Assim como as baixas taxas de 
mortalidade infantil, que são indicadores de que a 
expectativa de vida será maior. De uma maneira geral, 
nos estados onde há uma incidência maior de mortes 
entre crianças, há também menor esperança de 
longevidade”, analisou Gabriel. 

Ele ainda ressalta outros aspectos que influenciam 
na longevidade da população de um determinado lugar. 
Para ele, quando o poder público investe em educação, 
saneamento básico e trabalho, a tendência é de 
longevidade. Talvez essa seja a explicação para que os 
idosos de locais como Brasília, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina estejam num patamar bem à frente do 
que aqueles que residem nas regiões do Norte e do 
Nordeste. 

  



 

EM ASCENSÃO 
Evolução da expectativa de vida no DF nos 

últimos 18 anos 
 

1991 – 68,64 
1992 – 69,25 
1993 – 69,84 
1994 – 70,43 
1995 – 71,00 
1996 – 71,56 
1997 – 72,10 
1998 – 72,63 
1999 – 73,15 
2000 – 73,64 
2001 – 73,90 
2002 – 74,15 
2003 – 74,40 
2004 – 74,64 
2005 – 74,87 
2006 – 75,11 
2007 – 75,34 
2008 – 75,57 
2009 – 75,79 

 (Saulo Araújo. http:// 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cida

des/2010/12/03/interna_cidadesdf,225940/df-tem-a-
maior-expectativa-de-vida-com-media-de-75-79-

anos.shtml) 
 

37 - A frase que inicia o primeiro parágrafo do texto pode, 
opcionalmente, ser pontuada de outra maneira. Qual é a 
alternativa em que essa outra pontuação aparece? 

A) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta: do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

B) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro, ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

C) Basta um passeio, pelas praças do Cruzeiro ou, uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

D) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade, no fim do dia, para de 
dar conta do crescimento da população idosa no 
Distrito Federal. 

E) Basta um passeio pelas praças do Cruzeiro ou uma 
visita ao Parque da Cidade no fim do dia para de dar 
conta do crescimento da população, idosa, no 
Distrito Federal. 
 

38 - De acordo com o texto, uma das causas para o 
crescimento da expectativa de vida no Distrito Federal é: 

A) A taxa de mortalidade infantil é crescente. 
B) Houve aumento do número de casas com água 

tratada e encanada. 
C) A situação econômica dos trabalhadores melhorou. 
D) O Brasil tornou-se a 4ª economia mundial, no início 

do século XXI. 
E) A produção agrícola aumentou, fazendo cair o 

preço dos alimentos. 

39 - A sequência dos números relativos aos últimos nove 
anos do século XX e dos primeiros nove anos do século XXI 
indica que o crescimento da expectativa de vida nesses 
períodos: 

A) Foi igual nos dois períodos. 
B) Foi maior no período do século XXI. 
C) Foi de 48 décimos entre o último ano do século XX 

e o primeiro do ano do XXI. 
D) Foi de 73,90 no ano da primeira eleição de Luís 

Inácio Lula da Silva. 
E) Foi maior no século XX do que no XXI. 

 
40 - Assinale a alternativa cujo termo destacado não se 
classifica sintaticamente como “complemento nominal”. 

A) Ele é perito em cirurgia. 
B) A resposta do patrão não os convenceu. 
C) Ele tem amor à mãe. 
D) Tenho necessidade de sua ajuda. 
E) A oposição votou favoravelmente ao governo. 

 
 
 


