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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUARTO CENTENÁRIO 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 06/08/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
 

 

 
 
 

______________________________________________________________ 
ASSINATURA 

 

 

______________________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma) 

 

Corte na linha pontilhada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

N.º DE INSCRIÇÃO 

        



2 

 

Tendências contemporâneas da literatura 
portuguesa 

 
Texto 2 

 
01 Noutros tempos, para João Eduardo, o 
dinheiro tinha o valor do esforço, sabia-lhe a 
uma tradução imediata da 
02 sua perseverança. Media-o ainda pelos 
sacrifícios de quem lhe entregava e por uma 
crescente se- 
03 gurança no caminho do futuro. Libertava-o 
de uma espécie de terror. Mas o dinheiro por 
fim, deixa- 
04 ra de lhe importar, precisamente porque não 
era obrigado a pensar nele. O motivo de sua 
sofregui- 
05 dão era outro. Continuava ___________ de 
tarefas, de clientes, por lhe ser muito mais 
difícil recuar do  
06 que manter essa _______. Sabia que o 
cercava uma gulosa espionagem: não lhe 
poupariam o mais  
07 breve sinal de renúncia ou de fracasso. O 
triunfo escravizava. O triunfo tinha um preço. 
Era o seu  
08 crime perante todos os que rodeavam-no. 
Os que haviam acompanhado desde o primeiro 
dia,  
09 dantes generosos e solidários, espreitavam-
no agora de caninos arreganhados: estamos à 
espera  
10 que tropeces. Os vitoriosos não podem 
tropeçar. 
11 Era justamente por isso que andava ..... 
nervos tensos. (...) A tal luta cobarde ..... que as 
embosca- 
12 das, se sucedem. Era isso que odiava na sua 
profissão! Todos os dias se pisava um terreno 
___________  
13 por debaixo do qual poderia ocultar-se 
indiferentemente um pântano ou rocha firme. 
De cada vez  
14 que deixava um imprevisto arrumado, um 
maçador convencido, um doente salvo do 
perigo, à vasta  
15 sensação de alívio juntava-se sempre ..... 
convicção de que nunca mais esses dissabores 
ou angústias  

16 se repetiriam. Como se, enfim, fosse dormir 
e trabalhar tranquilamente o resto da vida, com 
horas 
17 livres, sedimentadas, sem aqueles 
sobressaltos que lhe revolviam todos os 
instantes da existência.  
18 Mas logo se levantava uma surpresa ainda 
mais desgastadora. (...) 
 

Fernando Namora. O homem disfarçado. In Massaud Moisés, 29ª 

edição.  

A literatura portuguesa através de textos. São Paulo, Cultrix, 2004. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha contínua 
no texto: 
a) cobiçozo – ajitação – arrenozo. 
b) cobiçoso – agitação – arenoso. 
c) cobisozo – ajitação – arrenoso.  
d) cobissoso – agitassão – arenozo. 
 
02 - Analise a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linha pontilhada 
no texto: 
a) de – em – a. 
b) com – de – à. 
c) a – a – com. 
d) em – à – em. 
 
03 - Assinale a alternativa em que o 
pronome está empregado incorretamente: 
a) sabia-lhe a uma tradução. (1ª linha) 
b) quem lhe entregava. (2ª linha) 
c) sabia que o cercava. (6ª linha) 
d) todos os que rodeavam-no. (8ª linha). 
 
04 - Assinale a alternativa em que a divisão 
silábica está correta: 
a) i-me-dia-ta /// di-nhe-i-ro. 
b) es-pi-o-na-gem /// de-ba-i-xo. 
c) vi-to-ri-o-so /// i-me-di-a-ta. 
d) de-bai-xo /// an-gus-ti-as. 
 
05 - O elemento coesivo (mas) destacado na 
3ª linha introduz uma ideia de: 
a) causa. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) condição. 
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06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - João Eduardo triunfou na vida, mas 
continua escravizado no espírito de luta e 
competição. 
II - João Eduardo mudou sua relação com o 
dinheiro porque não era obrigado a pensar 
nele. 
III - O texto é uma descrição que procura 
representar e questionar a realidade. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Peguei emprestado R$ 500,00 a juros de 
5% ao mês e paguei 6 meses depois. Se 
calcularmos os juros pelo sistema de juros 
simples, quanto paguei? 
a) R$ 550,00. 
b) R$ 600,00. 
c) R$ 650,00. 
d) R$ 750,00. 
 
08 - Em uma estrada de 30 km, Felipe andou 
12 km. Qual porcentagem de toda a estrada 
que Felipe andou? 
a) 30%. 
b) 35%. 
c) 40%. 
d) 45%. 
 
09 - De uma placa retangular foi diminuído 
5 cm no seu comprimento, obtendo assim 
um quadrado cuja área é 16 cm2. Qual era a 
área desta placa? 
a) 36 cm 2. 
b) 38 cm 2. 
c) 40 cm 2. 
d) 42 cm 2. 
 
10 - Se  e  então a 

soma de x com y vale: 
a) x + y = 6. 
b) x + y = 9. 
c) x + y = 10. 
d) x + y = 12. 
 

11 - Levando-se em consideração o Censo 
2010, de acordo com estimativas do IBGE, 
atualmente a população de Quarto 
Centenário: 
a) Cresceu na mesma proporção que a 
Microrregião de Goioerê. 
b) Cresceu na mesma proporção que o Estado 
do Paraná. 
c) Diminuiu. 
d) Não sofreu nenhuma alteração, continua a 
mesma. 
 
12 - O Estado do Paraná é representado no 
Senado Federal por três congressistas. No 
ano que vem haverá eleições para o Senado, 
nesta oportunidade os eleitores poderão 
votar em quantos candidatos para renovar 
esta casa legislativa? 
a) 1 (um) Senador. 
b) 2 (dois) Senadores. 
c) 3 (três) Senadores. 
d) 3 (três) Senadores e 3 (três) suplentes. 
 
13 - O Próximo Feriado Cívico Nacional 
será comemorado em: 
a) 07 de Setembro – Independência do Brasil. 
b) 12 de Outubro – Dia das Crianças. 
c) 19 de Novembro – Dia da Bandeira. 
d) 25 de Agosto – Dia do Soldado. 
 
14 - Que nome abaixo foi escolhido pelo 
Presidente Michel Temer para ocupar o 
cargo de Procurador Geral da República a 
partir de setembro deste ano? 
a) Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
b) Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 
c) Nicolao Dino de Castro e Costa Neto.  
d) Raquel Elias Ferreira Dodge. 
 
15 - A depressão mais comumente 
diagnosticada e a mais grave é chamada 
episódio depressivo maior. Ela se caracteriza 
por um estado de humor bastante deprimido 
que dura pelo menos duas semanas e inclui 
sintomas cognitivos e funções físicas 
perturbadas, a ponto de até a atividade ou o 
movimento mais suave requerer enorme 
esforço. Sobre os sintomas e os principais 
indicadores de um episódio depressivo 
maior, é correto afirmar: 
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a) Padrões de sono alterado constitui um dos 
sintomas cognitivos presentes no episódio 
depressivo maior. 
b) Sentimentos de menos valia e indecisão não 
podem ser considerados evidências de um 
episódio depressivo maior, pois constituem 
oscilações normais de humor. 
c) Os sintomas somáticos ou vegetativos, 
aliados com a paralisação comportamental e 
emocional, são indicadores de um episódio 
depressivo maior. 
d) Os relatos de tristeza ou de angústia ou a 
tendência a chorar, em detrimento da anedonia, 
são evidências mais contundentes do episódio 
depressivo maior.  
 
16 - As estimativas do predomínio de 
transtornos de humor em crianças e 
adolescentes variam muito. Os estudos e 
pesquisas científicos tem concluído que os 
transtornos depressivos ocorrem menos 
frequentemente em crianças do que em 
adultos, mas aumentam consideravelmente 
na adolescência, quando a depressão é mais 
comum do que em adultos. Marque dentre 
as alternativas abaixo aquela que representa 
corretamente um sintoma depressivo no 
adulto e como ocorre sua manifestação 
equivalente em uma criança: 
a) Humor disfórico no adulto e concentração 
diminuída na criança de 03 a 05 anos. 
b) Mudança de apetite ou de peso no adulto e 
problemas relacionados ao comportamento 
relacionado à alimentação na criança de 9 a 12 
anos. 
c) Baixa auto-estima no adulto e sentimentos 
de culpa na criança de 0 a 05 anos. 
d) Perda do interesse ou prazer no adulto e 
nenhuma brincadeira social na criança de 0 a 
03 anos. 
 
17 - Abaixo encontra-se listadas as 
características de uma emoção em sua 
natureza geral. Identifique nas alternativas 
elencadas posteriormente qual é o nome 
dessa emoção: 
I - É um estado de humor negativo e 
orientado para o futuro. 
II - Apresenta sintomas corporais de tensão 
física. 

III - Em quantidade moderada, melhora o 
desempenho do indivíduo em diversas 
situações do cotidiano. 
IV - É a “sombra da inteligência”. 
a) Raiva. 
b) Medo. 
c) Entusiasmo. 
d) Ansiedade. 
 
18 - Maria tem 26 anos, mora sozinha e 
trabalha como agente de viagens. Os pais se 
divorciaram quando ela tinha 12 anos, pois 
seu pai era dependente de álcool e batia 
regularmente nela e na mãe. Maria tende a 
manter relacionamentos turbulentos, receia 
o abandono e não tem controle de suas 
emoções. Frequentemente demonstra 
comportamento suicida e/ou de 
automutilação: corta-se, queima-se ou 
agride-se. Maria muitas vezes age com 
extremismo, vai da raiva à depressão grave 
em pouco tempo, além de ser abatida com a 
sensação de vazio e ter dificuldades com sua 
própria identidade. Os sintomas descritos na 
situação hipotética correspondem ao 
Transtorno: 
a) Da personalidade borderline. 
b) De estresse pós-traumático. 
c) De despersonalização. 
d) Bipolar. 
 
19 - Sobre aspectos da prática na análise 
com crianças, é incorreto afirmar: 
a) As crianças apresentam algumas 
particularidades próprias no seu atendimento, 
as quais diferem dos adolescentes e dos 
adultos. 
b) As crianças costumam reagir a certos 
estímulos de forma imediata e com sentimento 
de culpa intenso. 
c) A criança está em período pleno de 
transformações constantes e rápidas, assim a 
instabilidade é a sua maior característica.  
d) É grande a facilidade de a criança contrair 
um vínculo transferencial com o analista. 
 
20 - A Teoria Comportamental afirma que 
um comportamento disfuncional aprendido 
pode ser desencadeado por sinais internos e 
externos associados a ele. Assim, a terapia 
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comportamental auxilia o indivíduo a 
modificar a relação entre a situação que está 
criando dificuldade e a habitual reação 
emocional e comportamental que ele tem 
naquela circunstância, mediante a 
aprendizagem de uma nova modalidade de 
reação. Algumas características que se 
destacam nos terapeutas comportamentais 
estão descritas abaixo:  
I - Ênfase nos determinantes atuais do 
comportamento, e não nos determinantes 
históricos. 
II - Entende que o desenvolvimento ocorre 
dentro do organismo do indivíduo, por meio 
de mudanças na estrutura cognitiva. 
III - Especificação do tratamento em termos 
objetivos, de modo que seja possível a 
réplica do mesmo. 
IV - Manifesta importância fundamental na 
consequência de um comportamento como 
único fator que influencia o mesmo. 
V - Foco na mudança do comportamento 
manifesto como o principal critério pelo 
qual se avalia o tratamento. 
É correto o que se afirma sobre os 
terapeutas comportamentais em: 
a) I, II e IV. 
b) I, III e V. 
c) II, III e IV. 
d) III, IV e V. 
 
21 - A abordagem Cognitiva afirma que os 
pensamentos agem diretamente na forma 
como o indivíduo sente e age no mundo, 
sendo assim, uma das formas de melhorar o 
estado de humor é controlar os 
pensamentos, no sentido de que exerçam um 
efeito realista sobre a forma como o sujeito 
se sente: 
a) Perante a si mesmo, ao mundo e ao futuro 
(tríade cognitiva). 
b) Perante o outro e ao ambiente externo (díade 
cognitiva). 
c) Perante a si mesmo e ao outro (díade 
cognitiva). 
d) Perante sua estrutura cognitiva, ao presente e 
ao futuro. 
 
 

22 - A tendência à atualização se configura 
como fundamental para uma atuação clínica 
baseada na Abordagem Centrada na Pessoa, 
porque: 
a) Constitui a tendência mais fundamental do 
organismo em sua totalidade, pois visa 
constantemente desenvolver as potencialidades 
do indivíduo para assegurar sua conservação e 
enriquecimento, levando-se em conta as 
possibilidades e limites do meio. 
b) É inerente ao indivíduo, sendo uma 
disposição para que sejam desenvolvidas as 
funções psíquicas mais elementares, não sendo 
condicionantes às limitações do meio.  
c) Para essa tendência, não existe linha 
limítrofe entre as necessidades do organismo e 
as necessidades do eu para que ela se manifeste 
integralmente, potencializando a cognição e 
principalmente a socialização do indivíduo. 
d) Ela é a maneira pela qual a pessoa se 
percebe e atua no meio, engendrando a imagem 
que ela tem de si mesma e do outro, pois “eu” 
sofre mudanças constantes de acordo com a 
experiência do indivíduo. 
 
23 - “O cérebro trabalha melhor, o 
pensamento é mais lúcido, o humor mais 
alegre e a vulnerabilidade à doença diminui 
se estivermos fisicamente em forma” 
(Diamond, 2007, p. 153). O desenvolvimento 
humano trata-se de ciclos que perpassam 
por uma construção social. Além disso, 
estudar como o ser humano se desenvolve ao 
longo de suas idades pressupõe realizar 
conexões constantes entre desenvolvimento 
físico, desenvolvimento cognitivo e 
desenvolvimento psicossocial. Sobre os 
principais desenvolvimentos típicos dos 
ciclos de vida do ser humano, é correto 
afirmar: 
a) Na segunda infância (03 a 06 anos), surge a 
preferência pelo uso de uma das mãos e 
aprimoram-se as habilidades motoras finas e 
gerais. Este domínio compõe o 
desenvolvimento cognitivo.  
b) No período pré-natal (da concepção ao 
nascimento), o feto responde à voz da mãe e 
desenvolve preferência por ela, além de 
aprender, lembrar e responder aos estímulos 
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sensoriais. Este domínio compõe o 
desenvolvimento psicossocial. 
c) Na vida adulta tardia (65 anos em diante), a 
aposentadoria pode oferecer novas opções para 
o aproveitamento do tempo e desenvolvem 
estratégias mais flexíveis para enfrentar perdas 
pessoais e a morte iminente. Este domínio 
compõe o desenvolvimento cognitivo e 
psicossocial.  
d) Na adolescência (12 aos 17 anos), os 
principais riscos para a saúde emergem de 
questões comportamentais, tais como 
transtornos da alimentação e abuso de drogas. 
Este domínio compõe o desenvolvimento 
físico.  
 
24 - De acordo com Winnicott, na origem de 
toda tendência antisocial há uma 
deprivação. O conceito de deprivação refere-
se: 
a) A um ambiente suficientemente bom que foi 
vivenciado e perdido, num período do 
amadurecimento pessoal, no qual o indivíduo 
já era capaz de perceber a dependência. 
b) A um distúrbio de deficiência ambiental, 
onde o indivíduo não vivenciou os cuidados de 
uma mãe suficientemente boa. 
c) A um trauma que a criança vivencia no qual 
não amadurece de uma condição de 
dependência para uma condição de 
independência parcial e, posteriormente, 
independência absoluta. 
d) A uma defesa, onde o ego rudimentar do 
bebê utiliza mecanismos primitivos para lidar 
com a pulsão de morte, que exerce ataques 
invejosos e destrutivos contra o seio da mãe. 
 
25 - Com a Reforma Psiquiátrica, as pessoas 
com transtorno mental, de qualquer 
natureza, e seus familiares e responsáveis, 
passaram a gozar dos seguintes direitos, 
exceto: 
a) Ter garantia de sigilo nas informações 
prestadas. 
b) Ter direito à presença médica, em qualquer 
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 
sua hospitalização involuntária. 
c) Ter direito à internação, em qualquer de suas 
modalidades, indicada quando os recursos 
hospitalares se mostrarem insuficientes. 

d) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental.  
 
26 - O Sistema Único de Saúde, no âmbito 
da saúde mental, instituiu uma estratégia 
que tem a finalidade de criar, ampliar e 
articular os pontos de atenção à saúde para 
pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas. Esta estratégia 
é denominada de: 
a) Apoio Matricial. 
b) Rede de Atenção Psicossocial – RAPS. 
c) Centros de Atenção Psicossocial – CAPS. 
d) Centro de Referência Especializado de 
Saúde Mental – CRESM. 
 
27 - A avaliação psicológica é compreendida 
como um amplo processo de investigação, no 
qual se conhece o avaliado e sua demanda, 
com o intuito de programar a tomada de 
decisão mais apropriada do psicólogo. 
Ainda, a avaliação psicológica refere-se à 
coleta e interpretação de dados, obtidos por 
meio de um conjunto de procedimentos 
confiáveis, entendidos como aqueles 
reconhecidos pela ciência psicológica. 
Compete ao psicólogo planejar e realizar o 
processo avaliativo com base em aspectos 
técnicos e teóricos. A escolha do número de 
sessões para a sua realização, das questões a 
serem respondidas, bem como a escolha de 
quais instrumentos e técnicas de avaliação 
devem ser utilizados, será baseada nos 
seguintes elementos, exceto: 
a) Contexto no qual a avaliação psicológica se 
insere, bem como seu propósito. 
b) Construtos psicológicos a serem 
investigados e adequação das características 
dos instrumentos e técnicas aos indivíduos 
avaliados. 
c) A demanda da determinação do curso 
provável de um caso ou transtorno psicológico. 
d) Condições técnicas, metodológicas e 
operacionais do instrumento de avaliação. 
 
28 - Leia as redações a seguir, pertencentes à 
Resolução CFP 010 de 2005, e marque a 
alternativa que possui as palavras que 
preenchem corretamente tais redações: 
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I - É dever fundamental do psicólogo 
assumir responsabilidades profissionais 
somente por atividades para as quais esteja 
capacitado______, _______ e ________. 
II - É dever fundamental do psicólogo 
prestar serviços psicológicos de _______, em 
condições de trabalho ________ e 
apropriadas à natureza desses serviços, 
utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados 
na ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional. 
III - Ao psicólogo é vedado ser ______, 
_______ ou ______em situações nas quais 
seus vínculos pessoais ou profissionais, 
atuais ou anteriores, possam afetar a 
qualidade do trabalho a ser realizado ou a 
fidelidade aos resultados da avaliação. 
a) Física-emocional-mentalmente; clínica-
estéticas; preconceituoso-racista-homofóbico. 
b) Teórica-científica-eticamente; qualidade-
humanas; perito-assistente técnico-parecerista. 
c) Teórica-ética-tecnicamente; qualidade-
dignas; perito-parecerista-analista técnico. 
d) Pessoal-teórica-tecnicamente; qualidade-
dignas; perito-avaliador-parecerista. 
 
29 - De acordo com o art. 3º da Lei 8.080 de 
1990, qual das alternativas abaixo não 
corresponde a um dos determinantes e 
condicionantes da saúde? 
a) Atividade física. 
b) Lazer. 
c) Transporte gratuito. 
d) Acesso aos bens e serviços essenciais. 
 
30 - O art. 7º, inciso XIV, da Lei 8.080 de 
1990, traz que um dos princípios da referida 
Lei é a organização de atendimento público 
específico e especializado para mulheres e 
vítimas de violência doméstica em geral, que 
garanta, entre outros: 
a) Acolhida, escuta e entrevista cognitiva, em 
conformidade com a Lei nº 12.845 de 2013. 
b) Atendimento, acompanhamento psicológico 
e cirurgias plásticas reparadoras, em 
conformidade com a Lei nº 12.845 de 2013. 
c) Acolhida, atendimento e exames de 
DST/AIDS, em conformidade com a Lei nº 
12.845 de 2013. 

d) Escuta e atendimento em serviço de 
enfrentamento às vítimas de violência sexual, 
em conformidade com a Lei nº 12.845 de 2013. 
 


