
CADERNO DE PROVA 

PSICÓLOGO 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

1- CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA. 
2- ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA. 
3- CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE 
HOUVER QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A 
SEQUÊNCIA DE QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA. 
4- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA. 
5- NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À 
INTERPRETAÇÃO DAS QUESTÕES. 
6- NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ 
SUBSTITUÍDO. 
7- ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. 
8- É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS 
EMBAIXO DA CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS. 
9- PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-
RESPOSTA, COMO NO EXEMPLO A SEGUIR: 

 
10- SÓ ENTREGUE A PROVA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS 30 (TRINTA) MINUTOS DO SEU 
INÍCIO. 
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE 
RETIRAR IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO 
DA PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE 
PROVAS. 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) Sabemos que os verbos possuem diferentes 
conjugações em tempo e modo. Com base nos 
tempos e modos verbais, analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Fazíeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
II- Faríeis: verbo fazer conjugado no modo 
indicativo, no futuro do pretérito.  
III- Fizerdes: verbo fazer conjugado no modo 
subjuntivo, no futuro.  
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas o item I está incorreto; 
b) Apenas o item II está incorreto;  
c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Os itens I, II e III estão corretos.  
 
2) Com base na temática acentuação, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a opção CORRETA: 
a) A palavra água é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em ditongo; 
b) A palavra carnê é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em E;  
c) A palavra relógio é acentuada por ser uma 
proparoxítona;  
d) A palavra referência é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em a.  
 
3) Baseando-se na ortografia das palavras, 
analise as afirmativas a seguir:  
I- A ortografia se caracteriza por estabelecer 
padrões para a forma escrita das palavras. Essa 
escrita está relacionada tanto a critérios 
etimológicos (ligados à origem das palavras) 
quanto fonológicos (ligados aos fonemas 
representados).  
II- É importante compreender que a ortografia é 
fruto de uma convenção. A forma de grafar as 
palavras é produto de acordos ortográficos que 
envolvem os diversos países em que a língua 
portuguesa é oficial.  
III- A melhor maneira de treinar a ortografia é ler, 
escrever e consultar o dicionário sempre que 
houver dúvida. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Os itens I, II e III estão corretos;  
b) Apenas o item I está incorreto;  

c) Apenas o item III está incorreto;  
d) Apenas o item II está incorreto.  
 
4) Com base na estrutura da oração, analise a 
frase a seguir:  
 

Muitos alunos vieram ao ensaio. 
 
Agora, assinale a alternativa que apresenta o 
sujeito da frase CORRETAMENTE: 
a) Sujeito composto;  
b) Sujeito simples;  
c) Sujeito oculto;  
d) Sujeito indeterminado. 
 

MATEMÁTICA 
 

5) Um grupo de escoteiros composto por 6 
adolescentes fará uma visita a algumas 
cachoeiras de uma reserva florestal, 
acompanhado de 2 instrutores. O percurso pela 
floresta deverá ser feito com todos em fila de 
forma que um instrutor esteja no início da fila e 
o outro no final desta fila. A quantidade de 
maneiras diferentes que esta fila pode ser 
organizada é: 
a) 8; 
b) 720; 
c) 1.440; 
d) 40.320. 
 
6) Um avião leva cerca de 20 minutos para se 
deslocar em uma determinada distância a uma 
velocidade média de 800 km/h. Caso o avião 
faça esse mesmo deslocamento à uma 
velocidade média de 500 km/h, o tempo gasto 
será de: 
a) 32 minutos; 
b) 12,5 minutos; 
c) 25 minutos; 
d) 31,25 minutos. 
 
7) José investiu R$5 mil em uma aplicação 
bancária que que rendia 2,5 % de juros ao mês. 
Ao final do sexto mês, essa aplicação renderá a 
quantia de, aproximadamente: 
a) R$ 750,00; 
b) R$ 625,00; 
c) R$ 657,04; 
d) R$ 798,47. 



CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
8) As Capitanias hereditárias foram um sistema 
de administração territorial criado pelo rei de 
Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em 
grandes faixas e entregar a administração para 
particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa). Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma das 
capitanias hereditárias: 
a) Capitania do Ceará; 
b) Capitania de Manaus; 
c) Capitania de São Vicente; 
d) Capitania de Santo Amaro. 
 
9) O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou no dia 1º de junho de 2017 a 
decisão de retirar o país do Acordo de Paris, que 
define: 
a) o fim dos acordos de reaproximação dos 
Estados Unidos com Cuba; 
b) o cessar fogo no conflito na Síria; 
c) a ajuda humanitária nos conflitos na África e 
Ásia decorrentes de guerras civis; 
d) os compromissos globais na luta contra os 
efeitos das mudanças climáticas. 
 
10) Sobre a distribuição da população mundial, 
analise os itens a seguir: 
I- Dentre os cinco países mais populosos do 
mundo, podemos citar o Japão. 
II- A Oceania responde por cerca de 0,5% da 
população mundial; 
III- O continente mais populoso é a Ásia, que 
responde por mais da metade do total da 
população mundial. 
IV- A distribuição da população mundial ocorre de 
forma desigual, havendo grande diferença no 
contingente populacional dos continentes. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens II, III e IV estão corretos; 
d) Todos os itens estão corretos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO 
CARGO, LEGISLAÇÃO E INFORMÁTICA 

BÁSICA 
 
11) Quanto à etiologia dos transtornos mentais, 
a psicanálise acredita que a ______ se origine de 
um recalque do real e do processo de 
investimento narcísico do eu, enquanto a 
_______ se origina de um recalque do ego 
contrapondo-se ao instinto proveniente do id. 
Completa CORRETAMENTE as lacunas do texto, 
respectivamente, a alternativa: 
a) Psicose; perversão; 
b) Psicose; neurose; 
c) Perversão; neurose; 
d) Neurose; psicose. 
 
12) Considere os itens a seguir sobre os 
transtornos alimentares: 
I- Caracteriza-se por perda de peso intensa à 
custa de dietas rígidas autoimpostas em busca 
desenfreada da magreza, distorção da imagem 
corporal e amenorreia. 
II- Caracteriza-se por grande ingestão de 
alimentos de uma maneira muito rápida e com a 
sensação de perda de controle. Estes são 
acompanhados de métodos compensatórios 
inadequados para o controle de peso, como 
vômitos autoinduzidos (em mais de 90% dos 
casos), uso de medicamentos (diuréticos, 
laxantes, inibidores de apetite), dietas e 
exercícios físicos, abuso de cafeína ou uso de 
cocaína. 
 
Baseado nos itens acima, é CORRETO afirmar 
que: 
a) I refere-se à Anorexia nervosa e II refere-se à 
Ortorexia nervosa; 
b) I refere-se à Bulimia nervosa e II refere-se à 
Ortorexia nervosa; 
c) I refere-se à Anorexia nervosa e II refere-se à 
Bulimia nervosa; 
d) I refere-se à Ortorexia nervosa e II refere-se à 
Bulimia nervosa. 
 
13) Responda verdadeiro (V) ou falso (V) com 
relação à Teoria da personalidade Rogeriana:  
( ) A teoria da personalidade rogeriana tem 
como postulado fundamental a tendência 



atualizante. Para Rogers este conceito 
corresponde à seguinte proposição: "todo 
organismo é movido por uma tendência inerente 
para desenvolver todas as suas potencialidades e 
para desenvolvê-Ias de maneira a favorecer sua 
conservação e seu enriquecimento." 
( ) Rogers acredita que todo ser humano 
tem um potencial de crescimento pessoal natural, 
que lhe é inerente e que ocorrerá desde que lhe 
sejam dadas as condições psicológicas adequadas 
para tal. 
( ) Para Rogers, "o indivíduo não possui 
dentro de si recursos para a autocompreensão, 
para a modificação de seus autoconceitos, de 
suas atitudes e de seu comportamento 
autônomo". Esse ponto de vista leva a 
Abordagem Centrada na Pessoa a ter como 
hipótese central a concepção de natureza 
humana como fundamentalmente desconstrutiva 
e autorreguladora. 
 
Agora, assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA: 
a) V – V – F; 
b) V – F – F; 
c) F – V – V; 
d) F – F – V. 
 
14) Os grupos terapêuticos passam a ser 
cooperadores da eficácia terapêutica de seus 
membros, no momento em que: 
a) Dão espaço para as trocas de experiência, em 
que se permitem ouvir, representam os conflitos 
vividos no seu cotidiano e que se veem no lugar 
do outro; 
b) Este mesmo grupo constrói relações de 
convívio, consegue se gerir sem que o controle 
deste seja a toda hora, direcionado ao facilitador 
da terapia; 
c) Um (re) significado do tratamento e da própria 
vida dos enfermos seja evidenciado; 
d) Consista em aulas temáticas sobre os 
transtornos mentais. 
 
15) Lacan critica explicitamente Hegel por 
restringir sua análise do desejo à 
autoconsciência. O resultado dessa operação é 
que o inconsciente se vê desconsiderado como 
significante da atividade consciente, e a 
consciência passa a ser privilegiada como falso 

lugar do significante. Na verdade, a divisão entre 
consciente e inconsciente traria consequências 
para a obscuridade fundamental do: 
a) Eu; 
b) Encobrimento; 
c) Pensamento; 
d) Desejo. 
 
16) Jung constatou a existência de dois pares de 
abordagens opostas, ligadas à percepção das 
coisas - Sensação e Intuição, e ao julgamento de 
fatos - Pensamento e Sentimento. Estas quatro 
abordagens são utilizadas, constantemente, 
tanto no mundo exterior, quanto no interior. 
Para ele, mundo exterior é o mundo das 
pessoas, coisas e experiências, ao qual 
denominou: 
a) Extradimensão; 
b) Intradimensão; 
c) Extroversão; 
d) Introversão. 
 
17) Os estilos cognitivos são definidos como a 
maneira automática de responder a informações 
e situações, presentes provavelmente desde o 
nascimento ou definida nos primeiros anos de 
vida, afetando uma vasta área do 
comportamento individual e social. Considere a 
alternativa que NÃO apresenta um exemplo de 
combinações entre as dimensões dos Estilos 
Cognitivos: 
a) Holista verbal; 
b) Bimodal verbal. 
c) Verbal intermediário; 
d) Analítico verbal. 
 
18) “Gostam de aprender fatos. São mais 
detalhistas, memorizam fatos com facilidade, 
saem-se bem em trabalhos práticos (laboratório, 
por exemplo).” 
Com relação aos tipos de aprendizes, o texto 
traz a definição para o tipo: 
a) Ativo; 
b) Reflexivo; 
c) Racional; 
d) Visual. 
 
19) No Microsoft Word 2010, para alterar o 
zoom do documento de modo que duas páginas 
caibam na janela, devemos acessar a aba: 



a) Página Inicial; 
b) Layout da Página; 
c) Correspondências; 
d) Exibição. 
 
20) A Lei Orgânica Municipal de Canelinha 
poderá ser emendada mediante proposta: 
I- de um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal. 
II- do Prefeito Municipal. 
III- de iniciativa popular. 
IV- do conjunto dos secretários municipal. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos; 
c) Apenas os itens I, III e IV estão corretos; 
d) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 
 
 


