
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSICÓLOGO 

MATEMÁTICA 

01) Na tabela abaixo estão representadas as  idades de 
um grupo de amigos que sempre se reúnem após o 
trabalho: 

Nomes Idade 

MARCOS 22 

PAULO 21 

RICARDO 24 

RAFAEL 25 

 
Considerando que um quinto elemento se junte ao grupo 
e sua idade seja 27 anos, a média das idades do grupo 
será de: 
a) 22,5 anos. 
b) 23 anos. 
c) 23,8 anos. 
d) 24 anos. 
e) 25,3 anos. 
 
02) Em determinado concurso, um candidato acertou 15 
questões de matemática e errou 5. A razão entre o 
número de acertos e o numero de questões é: 
a) 1/3. 
b) 3/4. 
c) 1/5. 
d) 1/4. 
e) 3/5. 
 
03) Em uma progressão geométrica de 7 termos, onde o 
primeiro termo é 2 e o último termo é 1.458, a razão é 
igual a: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
e) 6. 
 
04) É correto afirmar que 0,032 hectômetros 
correspondem a: 
a) 3,2 metros. 
b) 32 metros. 
c) 320 metros. 
d) 3200 metros. 
e) 32.000 metros. 
 

05) A matriz transposta da matriz  A =  [
2 3
−1 4

] é dada 

por: 

a)[
−2 −3
1 −4

]. 

b) [
4 −1
3 2

]. 

c) [
1 0
0 1

]. 

d) [
2 −1
3 4

]. 

e) [
0 1
1 0

]. 

 
 
06) Sobre números complexos, não é correto afirmar 
que: 
a) i2 = -1. 
b) i4 = -1. 
c) i5 = i. 
d) i8 = 1. 
e) i10 = -1. 
 
07) A razão entre a idade de dois irmãos é 3/4. Se a 
idade do irmão mais novo é 30 anos, a idade do outro 
irmão é: 
a) 32. 

b) 35. 
c) 36. 
d) 38. 
e) 40. 
 
08) As afirmações abaixo se referem ao sistema de 
medidas: 
I – 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 
II – 10 gramas correspondem a 0,1 quilogramas. 
III – 100 milímetros correspondem a 10 centímetros. 
Estão corretas as afirmações: 
a) apenas I. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) I, II e III. 
 
09) Dos números abaixo, o único que não pertence ao 
conjunto dos números racionais é: 
a) 1/2. 
b) -1. 
c) 0. 
d) 1,1203... 
e) 1,1212... 
 
10)  Sobre geometria, não é correto afirmar que: 
a) Pontos colineares são pontos que pertencem a retas 
diferentes. 
b) Por um único ponto passam infinitas retas. 
c) Segmentos congruentes são aqueles segmentos que 
têm a mesma medida. 
d) Segmentos adjacentes são aqueles que possuem em 
comum apenas uma extremidade e não têm outros 
pontos em comum. 
e) Ponto médio é o ponto que divide uma reta em dois 
segmentos congruentes. 
 
 

PORTUGUÊS 
 
11) Dadas as palavras: 
I- Cauvo. 
II- Couro. 
III- Aumeirão. 
Quanto à ortografia, a(s) palavra(s) corretamente 
grafada(s) é (são): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
12) Dadas as palavras: 
I- Suspensso. 
II- Discurso. 
III- Socego. 
Quanto à ortografia, está (estão) incorreta(s): 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
13) Analise as orações: 
I- Adorei sua sombrancelha, amiga! 
II- Agiram com tanta intencidade que me assustei. 
III- Meu cachorro-quente é sem salsicha! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 



 
14) Analise as orações: 
I- Esse trajeto é muito perigoso. 
II- Os bandidos foram presos em fragrante. 
III- Fiz a viagem dos meus sonhos! 
A alternativa que apresenta ortografia correta é: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
15) Dadas as orações: 
I- A pobre mulher já estava velinha de tudo. 
II- Sempre compro este estrato com ervas medicinais. 
III- A extração foi muito dolorosa sem os anestésicos 
prescritos. 
A alternativa incorreta ortograficamente é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
16) Analise a oração: 
“Churrasquear é uma arte que os gaúchos bem 
conhecem.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 42 letras e 39 fonemas. 
c) 43 letras e 39 fonemas. 
d) 43 letras e 38 fonemas. 
e) 43 letras e 37 fonemas. 
 
17) Analise a oração: 
“Os animais que sofrem maus tratos ficam 
irreconhecíveis.” 
Quantas letras e quantos fonemas apresenta? 
a) 40 letras e 40 fonemas. 
b) 39 letras e 39 fonemas. 
c) 38 letras e 36 fonemas. 
d) 38 letras e 37 fonemas. 
e) 38 letras e 38 fonemas. 
 
18) Dadas as orações: 
I- Gostava de crianças, além disso, precisava do 
emprego. 
II- Não só Isabela, como também Isadora, partiram para 
a Islândia sem data para voltar. 
III- Estava ansiosa pelo que viria acontecer. 
A alternativa que apresenta conjunção aditiva é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Dadas as orações: 
I- Chorei muito, apesar de tudo, ainda sofro por nós dois. 
II- Sabia de todas as complicações, não obstante, 
mantinha a fé. 
III- Rezava todas as manhãs, ou seja, acordava com o 
terço na mão. 
A alternativa que não apresenta conjunção adversativa é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Embora tivesse dinheiro, era uma pessoa muito 
agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não sei de nada. 
III- Como tinha previsto, não durou muito aquele 
relacionamento. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 
e) Consecutiva, causal, temporal. 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) É uma estratégia terapêutica que vem sendo cada 
vez mais utilizada na abordagem das pessoas que 
apresentam problemas relacionados ao uso de álcool e 
outras drogas, especialmente nos serviços que compõem 
a Rede de Atenção Básica à Saúde: 
a) Encaminhamento para Comunidades Terapêuticas. 
b) Intervenção Breve. 
c) Intervenção de Longa Duração. 
d) Psicoterapia Grupal de Longa Duração. 
e) Psicoterapia Individual de Longa Duração. 
 
22) Instrumento de avaliação psicológica que tem por 
objetivo a avaliação da capacidade de raciocínio geral 
em crianças normais ou com problemas de ordem 
motora e comunicacional; visa realizar triagem 
intelectual:  
a) Columbia. 
b) TAT 
c) Desenho da Família. 
d) Dezesseis PF. 
e) Escala de Beck. 
 
23) Caracteriza-se por uma depressão crônica, 
geralmente de intensidade leve, muito duradoura. Trata-
se da: 
a) Depressão atípica. 
b) Distimia. 
c) Depressão tipo melancólica. 
d) Depressão psicótica. 
e) Depressão agitada. 
 
24) Estágio do desenvolvimento descrito por Piaget, 
caracterizado pelo egocentrismo e centração, no qual a 
criança concentra-se em um aspecto de uma situação e 
negligencia outros: 
a) Sensório Motor. 
b) Operacional Concreto. 
c) Pré-operacional. 
d) Operacional Formal. 
e) Sensório Formal. 
 
25) Sobre os princípios fundamentais que regem o 
Código de Ética do Psicólogo, assinale a alternativa 
correta: 
a) O psicólogo baseará seu trabalho com referência na 
Declaração Universal dos Diretos Humanos. 
b) O profissional de psicologia trabalhará visando 
promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e 
das coletividades. 
c) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade social, 
política, econômica e cultural. 
d) O psicólogo zelará para que o exercício profissional 
seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em 
que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
26) “Mãe suficientemente boa” é um conceito em 
Psicanálise que alude ao fato de que essa mãe não 



frustra nem gratifica de forma excessiva, possibilitando 
um sadio crescimento do self do seu filho. O teórico que 
elaborou tal conceito foi: 
a) Jacques Lacan. 
b) Donald Winnicott. 
c) Sigmund Freud. 
d) Melanie Klein. 
e) Wilfred Bion. 
 
27) Sobre a Teoria Psicossexual de Freud, é correto 
afirmar que:  
a) O ID é o polo psicobiológico da personalidade, 
constituído fundamentalmente pelas repressões.  
b) O ID é o polo psicobiológico da personalidade, e 
regido pelo princípio da realidade.  
c) O EGO é o herdeiro daquilo que Freud teorizou como 
Complexo de Édipo e tem como característica central as 
proibições. 
d) O EGO é a instância psíquica que tem como função a 
mediação, integração e harmonização entre o ID, 
SUPEREGO e as demandas da realidade externa.  
e) O SUPEREGO é o polo biológico da personalidade, 
responsável pelas proibições inatas do ser humano, e 
que independem dos processos de identificação. 
 
28) Na Teoria Psicanalítica, o conceito que se refere ao 
conjunto de desejos amorosos e hostis que a criança 
experimenta com relação aos seus pais na fase fálica é: 
a) Complexo de Inferioridade. 
b) Narcisismo. 
c) Posição Esquizo–Paranóide. 
d) Complexo de Édipo. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
29) Com relação ao campo de atuação da Psicologia 
Hospitalar, assinale a alternativa correta: 
a) O psicólogo precisa compreender que sua atuação 
nessa área é psicoterápica, semelhante ao setting 
terapêutico.  
b) É necessário abranger apenas os aspectos da 
hospitalização em si, excluindo as sequelas e 
decorrências da hospitalização 
c) A Psicologia Hospitalar tem como objetivo principal a 
minimização do sofrimento provocada pela 
hospitalização.  
d) A presença do psicólogo na unidade de Obstetrícia 
não se faz necessária, visto que o puerpério é um 
momento de bastante estabilidade para as pacientes.  
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
30) Assinale a alternativa incorreta sobre a Teoria da 
Personalidade de Skinner: 
a) Está baseada, principalmente, na análise do 
comportamento de ratos e pombos. 
b) O comportamento humano é moldado apenas pela 
seleção natural. 
c) O reforço pode ser contínuo ou intermitente. 
d) Os comportamentos desadaptados são aprendidos da 
mesma forma que os demais comportamentos. 
e) O reforço possuí dois efeitos: reforça o 
comportamento e recompensa a pessoa. 
 
31) O conceito que se refere à diminuição do efeito de 
uma substância após repetido consumo, passando o 
organismo a necessitar de quantidades cada vez maiores 
da substância para que se obtenha o mesmo nível inicial 
de seu efeito é: 
a) Dependência. 
b) Fissura. 
c) Síndrome de Abstinência. 
d) Intoxicação. 
e) Tolerância. 

32) Psicoterapia que se baseia nas teorias e princípios 
da aprendizagem para explicar o surgimento, a 
manutenção e eliminação dos sintomas: 
a) Psicanálise. 
b) Existencial. 
c) Interpessoal. 
d) Comportamental. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
33) Com relação às Síndromes Psicóticas, assinale a 
alternativa incorreta:  
a) Os sintomas paranoides são muito comuns, como 
ideias delirantes e alucinações auditivas de conteúdo 
persecutório. 
b) Ocorre alteração das funções mais básicas que dão à 
pessoa senso de individualidade. 
c) Os sintomas negativos são caracterizados por 
enriquecimento afetivo. 
d) Autonegligência é característica comum, com 
prejuízos na higiene e saúde. 
e) Ocorre empobrecimento da linguagem e do 
pensamento. 
 
34) São direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental, conforme a lei 10.216/2001, exceto:  
a) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades. 
b) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração. 
c) Receber o maior número de informações a respeito de 
sua doença e de seu tratamento. 
d) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
e) Ser tratada, preferencialmente, em serviços de regime 
fechado. 
 
35) Perspectiva teórica desenvolvida após a Segunda 
Guerra Mundial, que rejeita a ideia de que as pessoas 
são basicamente prisioneiras de suas primeiras 
experiências inconscientes, de impulsos instintuais ou de 
forças ambientais: 
a) Psicologia Estrutural. 
b) Psicologia Humanista. 
c) Psicologia Cultural. 
d) Psicologia Experimental. 
e) Psicologia Funcional. 
 
36) Assinale a alternativa correta sobre a Terapia 
Cognitivo - Comportamental: 
a) A atividade cognitiva não exerce influência sobre o 
comportamento. 
b) Somente a atividade cognitiva não pode ser alterada, 
o comportamento sim. 
c) Somente a atividade cognitiva não pode ser 
monitorada, o comportamento sim. 
d) O comportamento desejado pode ser influenciado 
mediante mudança cognitiva. 
e) O comportamento desejado não pode ser influenciado 
mediante mudança cognitiva. 
 
37) Transtorno da personalidade caracterizado por um 
retraimento dos contatos sociais, afetivos ou outros, 
preferência pela fantasia, atividades solitárias e a reserva 
introspectiva: 
a) Personalidade Dissocial. 
b) Personalidade Paranóica. 
c) Personalidade Esquizóide. 
d) Personalidade Anancástica. 
e) Personalidade Histriônica. 
 
38) Assinale a alternativa correta sobre a Psicologia 
Analítica: 
a) O self é o arquétipo da desintegração e da 
imperfeição. 



b) A anima é o lado masculino dos homens e é 
responsável por muitos de seus humores e sentimentos 
racionais. 
c) O consciente pessoal é formado pelas experiências 
que não estão reprimidas. 
d) Arquétipos são conteúdos do consciente pessoal. 
e) A persona representa o lado da personalidade que as 
pessoas mostram para o resto do mundo. 
 
39) Sobre o conceito de “crenças nucleares” da Terapia 
Cognitivo – Comportamental, é correto afirmar: 
a) São as nossas ideias e conceitos mais enraizados e 
fundamentais acerca de nós mesmos, das pessoas e do 
mundo. 
b) São construções cognitivas disfuncionais, subjacentes 
aos pensamentos automáticos. 
c) São pensamentos automáticos e instintivos. 
d) São esquemas de pensamentos primitivos. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
40) Técnica psicológica que tem por objetivo principal 
auxiliar nos processos de mudanças comportamentais. 
Foi delineada para ajudar os clientes na decisão de 
mudança dos comportamentos considerados aditivos, 
tais como tabagismo e abuso de álcool: 
a) Entrevista Motivacional. 
b) Entrevista Lúdica. 
c) Entrevista Estruturada. 
d) Avaliação Prospectiva. 
e) Avaliação Retrospectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


