
Psicólogo 
 

PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 05. 
 
É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se 
bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo 
sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da 
ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e 
bicho, quando tem de agir, mas, como há inúmeras 
sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma 
só, sem recurso, para o bem dos animais, é nesta última 
que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em 
cardume, e parece que a escolhem de preferência a 
outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa. 
(ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 1988) 
 
01) Para o narrador, sua amiga: 
a) Prefere os animais às pessoas. 
b) Preocupa-se mais com os animais, para os quais há 
menos recursos. 
c) Trabalha no exército. 
d) Reclama por se preocupar tanto com os outros. 
e) É criadora de peixes. 
 
02) A palavra “cardume” é classificada, na gramática do 
português, como: 
a) Adjetivo composto. 
b) Verbo abundante. 
c) Adjetivo coletivo. 
d) Substantivo composto. 
e) Substantivo coletivo. 
 
03) “É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, 
se bem que seja um penar jubiloso.” A expressão em 
destaque introduz uma ideia, em relação à primeira 
oração, de: 
a) Concessão. 
b) Dúvida. 
c) Tempo. 
d) Conclusão. 
e) Consequência. 
 
04) A palavra “jubiloso” pode ser substituída, sem 
alteração de sentido, por: 
a) Misterioso. 
b) Estranho. 
c) Alegre. 
d) Cauteloso. 
e) Triste. 
 
05) Na oração “Não distingue entre gente e bicho”, temos 
um sujeito: 
a) Simples. 
b) Composto. 
c) Indeterminado. 
d) Oculto. 
e) Não há sujeito na oração. 
 
O texto a seguir se refere às questões 06, 07 e 08. 
 
Dentro da economia capitalista, cada indivíduo é avaliado 
pelo número que representa sua renda e na mente de 
todos existe, reforçando-se cada vez mais, a noção de 
que todas as coisas têm um valor, que tal valor é sempre 
o mesmo e pode ser “medido” pelo preço de compra ou 
venda do objeto. 
A produção em massa de notícias, objetos e 
divertimentos, logo consumidos por grande número de 
pessoas, tende a criar nessa massa humana tal 
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens 

materiais, de modo de ser e de pensar, que o indivíduo 
tende a perder-se totalmente, quer aos olhos dos outros, 
quer aos seus próprios olhos. 
(GAIARSA, J. A. A engrenagem e a flor. São Paulo: 
Ícone, 1992) 
 
06) Para o autor, o indivíduo, na sociedade capitalista, é 
descrito, principalmente, como: 
a) Alguém que é “medido” por suas capacidades. 
b) Um ser sem identidade. 
c) Um objeto sem valor. 
d) Um fracassado. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
07) Pela leitura do texto, pode-se dizer que uma das 
consequências do consumo é: 
a) As pessoas serem avaliadas por sua renda.  
b) As pessoas consumirem cada vez mais. 
c) As pessoas perderem seus bens. 
d) As pessoas terem os mesmos comportamentos e 
opiniões. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
08) “[...] tende a criar nessa massa humana tal 
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens 
materiais [...]”. O verbo em destaque se refere a: 
a) Produção em massa de notícias, objetos e 
divertimentos. 
b) Noção de que todas as coisas têm um valor. 
c) Grande número de pessoas. 
d) Economia capitalista. 
e) Indivíduo. 
 
O poema a seguir refere-se às questões 09 e 10. 
 
Poema da necessidade 
Carlos Drummond de Andrade 
 
É preciso casar João, 
é preciso suportar Antônio, 
é preciso odiar Melquíades, 
é preciso substituir nós todos. 
 
É preciso salvar o país, 
é preciso crer em Deus, 
é preciso pagar as dívidas, 
é preciso comprar um rádio, 
é preciso esquecer fulana [...]. 
 
09) O título do poema se justifica: 
a) Por tratar das necessidades humanas básicas. 
b) Pela repetição da expressão “é preciso”. 
c) Porque fala da crença em Deus. 
d) Pelo fato de que se deve esquecer um amor que 
acabou. 
e) Pela necessidade de se pagar as próprias dívidas. 
 
10) O eu lírico: 
a) Dá ordens ao personagem João. 
b) Relata os conflitos entre João, Antônio e Melquíades, 
que precisam ser substituídos. 
c) Fala da necessidade de se resolver determinados 
problemas a fim de se alcançar a felicidade. 
d) Sugere que, constantemente, a sociedade nos cobra 
determinadas atitudes e comportamentos. 
e) Descreve as tarefas que devem ser realizadas por 
João. 
 
 

MATEMÁTICA 



11) Considere a sequência de números naturais 0, 5, 
10, 15, 20, 25,… . A diferença entre os números que 
ocupam as 30ª e a 22ª posições respectivamente, é 
a) 50. 
b) 40. 
c) 30. 
d) 20. 
e) 10. 
 
12) Se considerarmos todos os divisores positivos do 
numero 40, a probabilidade de escolhermos ao acaso 
entre eles, um número impar é de: 
a) 0,125%. 
b) 1,25%. 
c) 12,5%. 
d) 25%. 
e) 125%. 
 

13) Dadas a matriz A = [
0 1 −1
2 3 −1

] e a matriz B = 

[
1 −1 −1
3 −2 0

] assinale a alternativa que apresenta a 

matriz C que representa a subtração da matriz B e A, 
ou seja, C = B - A: 
 

a) [
−1 0 0
−1 5 −1

]. 

b) [
0 −2 0
1 1 1

]. 

c) [
1 0 −2
1 −5 1

]. 

d) [
1 0 1
1 1 1

]. 

e) [
1 −2 0
1 −5 1

]. 

 
14) Uma doceria recebe uma encomenda de bombons e 
a razão entre o número de bombons de chocolate branco 
e o número de bombons de chocolate meio amargo é de 
3/5. Sabendo que o pedido total foi de  200 bombons, a 
quantidade de bombons de chocolate branco que foram 
encomendados, foi de: 
a) 25 bombons. 
b) 40 bombons. 
c) 75 bombons. 
d) 125 bombons. 
e) 150 bombons. 
  
15) Um investidor fez uma aplicação de R$ 1 milhão, por 
um ano, com juros de 12% ao ano. Ao resgatar a 
aplicação o montante que esse investidor recebeu foi de: 
a) R$ 1.001.200,00. 
b) R$ 1.012.000,00. 
c) R$ 1.120.000,00. 
d) R$ 2.200.000,00. 
e) R$ 13.000.000,00. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16) Assinale a alternativa incorreta referente ao consumo 
e às síndromes relacionadas às substâncias psicoativas:  
a) Substância psicoativa é qualquer sustância química 
que, quando ingerida, modifica uma ou várias funções do 
Sistema Nervoso Central. 
b) Fissura é o tempo que se dá ao desejo intenso de usar 
uma substância. 
c) A intoxicação é o conjunto de sinais e sintomas que 
ocorrem horas ou dias após o indivíduo cessar ou reduzir 
a ingestão da substância que vinha sendo consumida 
geralmente de forma pesada e contínua. 
d) A dependência do álcool pode ter na dimensão 
psicológica características como irritabilidade, depressão 
e perda de autoestima. 
e) A dependência a substâncias psicoativas é definida 

como um padrão mal adaptativo de uso de substâncias 
em que há repercussões psicológicas, físicas e sociais. 
 
17) Para tal teórico, o desenvolvimento cognitivo ocorre 
em uma série de estágios qualitativamente diferentes. 
São conceitos fundamentais da sua teoria: adaptação, 
assimilação, acomodação e equilibração. Trata-se do 
teórico: 
a) Sigmund Freud. 
b) Jean Piaget. 
c) Lev Vygotsky. 
d) B. F. Skinner. 
e) Henri Wallon. 
 
18) É um quadro psicopatológico caracterizado por um 
medo intenso e persistente de situações sociais que 
envolvem expor-se ao contato interpessoal, como, por 
exemplo, angústia em ter que falar em público. 
a) Transtorno do Pânico. 
b) Depressão Maior. 
c) Fobia Social. 
d) Quadro Obsessivo- Compulsivo. 
e) Histeria. 
 
19) Para a Teoria Psicossocial de Erik Erikson, a 
principal tarefa na infância precoce é a resolução da crise 
que gira em torno da:  
a) Integridade versus desespero. 
b) Geratividade versus estagnação. 
c) Identidade versus confusão de identidade. 
d) Produtividade versus inferioridade.  
e) Confiança básica versus desconfiança básica. 
 
20) Terapia que tem por objetivo o tratamento de 
problemas específicos. É uma terapia estruturada, com 
foco no presente e com metas definidas. Fundamenta-se 
em modelo teórico testável.  
a) Terapia Cognitivo Comportamental. 
b) Terapia Psicanalítica. 
c) Terapia Existencialista. 
d) Terapia Junguiana. 
e) Terapia Centrada na Pessoa.  
 
21) Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são: 
a) Universalidade, integralidade, descentralização, 
hierarquização e municipalização. 
b) Universalidade, integralidade, centralização, 
hierarquização e regionalização. 
c) Universalidade, integralidade, descentralização, 
hierarquização e regionalização. 
d) Universalidade, unificação, descentralização, 
hierarquização e regionalização. 
e) Universalidade, equidade, descentralização, 
hierarquização e regionalização. 
 
22) No Código de Ética, o manual de elaboração de 
documentos decorrentes de Avaliações Psicológicas 
define alguns modelos de documentos, tais como o 
Parecer Psicológico. Sobre esse em especifico, é correto 
afirmar que: 
a) O Parecer Psicológico, bem como todo material que o 
fundamentou, deverá ser guardado pelo prazo mínimo de 
3 anos e tem como finalidade apresentar respostas 
esclarecedoras para o conhecimento psicológico. 
b) O Parecer Psicológico é um documento que visa 
informar a ocorrência de fatores ou situações subjetivas 
relacionadas ao atendimento psicológico. 
c) O Parecer Psicológico é um documento fundamentado 
e resumido sobre uma questão focal do campo da 
psicologia, cujo resultado pode ser intuitivo ou 
inconclusivo. 
d) O Parecer Psicológico não é um documento 
decorrente da avaliação psicológica, embora muitas 



vezes apareça dessa forma. 
e) O Parecer 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. 
 
23) Quanto às responsabilidades do psicólogo segundo o 
Código de Ética, são deveres fundamentais: 
I. Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou emergência, sem visar benefício 
pessoal. 
II. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional. 
III. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos 
apropriados, a partir da prestação de serviços 
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os 
documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.  
IV. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código 
de Ética.  
Com base nos itens acima podemos afirmar que: 
a) I e II estão corretas. 
b) II e III estão corretas. 
c) III e IV estão corretas. 
d) I e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24) O atual Código de Ética Profissional do Psicólogo 
entrou em vigor em 27 de agosto de: 
a) 1999. 
b) 2005. 
c) 2003. 
d) 2001. 
e) 2008. 
 
25) A Resolução CFP 007/2003 institui o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo 
psicólogo, no qual são apresentados quatro modalidades 
de documentos, que são: 
a) Declaração, Atestado, Relatório, Avaliação Psicológica 
e Parecer Psicológico. 
b) Declaração, Atestado Psicológico, Relatório ou Laudo 
Psicológico e Parecer Psicológico. 
c) Esclarecimento Psicológico, Relatório e Parecer 
Psicológico, Declaração. 
d) Declaração, Atestado Psicológico, Laudo Psicológico e 
Demanda Psicológica. 
e) Declaração, Atestado Psicológico, Avaliação 
Psicológica e Parecer Psicológico. 
 
26) De acordo com o Código de Ética Profissional da 
Psicologia, nos documentos que embasam as atividades 
em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará no 
prontuário: 
a) Todas as informações obtidas sobre a pessoa em 
atendimento psicológico coletivo ou individual. 
b) Somente os resultados dos testes aplicados em grupo 
operativos. 
c) Não registrará nenhuma informação, pois o registro 
em prontuário não se configura como prática do 
psicólogo. 
d) Todas as informações, mas jamais deixará outro 
profissional ter acesso ao prontuário, para não quebrar o 
sigilo. 
e) Apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos seus objetivos de trabalho, respeitando 
o sigilo profissional. 
 
27) Dentre os testes projetivos gráficos aprovados pelo 
Conselho Federal de Psicologia está o: 
a) H.T.P. 
b) WAIS. 
c) WISC. 

d) COLÚMBIA. 
e) BENDER. 
 
28) Acerca da Síndrome de Burnout, a mesma se refere 
à: 
a) Síndrome do Pânico. 
b) Síndrome do Esgotamento Profissional. 
c) Síndrome Ansiosa. 
d) Síndrome da Disfunção Corporal. 
e) Síndrome do Pensamento Acelerado. 
 
29) Transtorno da infância nos quais os principais 
sintomas são um alto nível de atividade e a inabilidade 
de manter a atenção: 
a) Transtorno de Ansiedade e Separação. 
b) Transtorno de Ansiedade Generalizada. 
c) Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
d) Transtorno de Hiperatividade e Déficit de Atenção. 
e) Transtorno Afetivo Sazonal.  
 
30) São mecanismos de defesa Freudianos: 
a) Negação e Deslocamento. 
b) Projeção e Racionalização. 
c) Formação Reativa e Regressão. 
d) Sublimação e Projeção. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 


