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CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Declaração de amor 

 
        Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é 
maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é 
a de não ter sutilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé contra os que 
temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de 
amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para 
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. 
         Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se 
assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la - como gostava de estar 
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes lentamente, às vezes a galope. 
        Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos. Este 
desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos 
dar para sempre uma herança da língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos 
fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. 
        Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma 
língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. 
         Se eu fosse muda, e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que 
língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas como não nasci 
muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era 
escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a 
minha abordagem do português fosse virgem e límpida. 
 

(LISPECTOR, Clarice, A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999) 

 
 
1. No fragmento “[...] contra os que temerariamente ousam transformá-la numa 
linguagem [...]”, a palavra destacada significa: 
 
a) de maneira arrojada  
b) de forma respeitosa 
c) de forma responsável 
d) com bastante temor 
e) com muita criatividade 

 
2. Considere o fragmento:  

 
“A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve.” 
A afirmativa da autora é fundamentada, no texto, por alguns argumentos. 
Considerando esses argumentos, julgue as proposições abaixo. 
 
I. A língua oferece ao escritor diversas potencialidades que ele pode utilizar no seu 

processo criativo marcado pelo esforço de elaboração.  
II. A transformação para a realidade do texto, com a expressividade necessária, do 

que está no pensamento é, ao mesmo tempo, ser desbravador e sentir-se 
encantado, traços que caracterizam o escritor. 

III. O uso da língua impõe ao escritor obediência irrestrita às prescrições gramaticais. 
IV. O domínio da herança de uma língua já construída por autores como Camões 

intimida a atividade do escritor. 
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Está(ão) correta(s): 
 
a) III e IV. 
b) II e III. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e IV. 

 
 

3. A partir do fragmento “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para 
sempre uma herança da língua já feita”, afirma-se: 

 
a) O legado linguístico deixado por grandes nomes do passado satisfaz plenamente o 

escritor contemporâneo, portanto não há necessidade de qualquer inovação. 
b) O escritor é livre no seu processo criativo, usando a língua com ousadia no propósito 

de buscar uma nova linguagem. 
c) O escritor pode introduzir novidades na língua, mas sempre fixando no antigo as 

bases para o novo. 
d) Os autores clássicos não foram importantes uma vez que não conseguiram impor 

modelos às gerações posteriores. 
e) Só escritores já consagrados são capazes de dominar com profundidade a 

complexidade da língua. 
 

4. Considere os fragmentos: 
 
“E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é [...]” 
“[...] como gostava de estar montada num cavalo [...]” 

 
Em relação ao termo destacado, é correto afirmar que 
 

a) traduz, respectivamente, a noção de causa e comparação visto que a sua significação 
está condicionada a cada um dos  contextos em que se encontra inserido. 

b) é um elemento conector que não contribui para harmonia de sentido do texto. 
c) pode ser substituído por porque e conforme, respectivamente. 
d) dá, ao primeiro fragmento, um sentido ambíguo. 
e) traduz uma relação sintático-semântica de comparação em ambos os textos. 

 
5. Considere os fragmentos: 

”Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase.”  
“Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma 
coisa que lhe dê vida.” 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
 

Sobre os elementos em destaque, é correto afirmar: 
 

I. A forma verbal assusta exemplifica um recurso da linguagem literária, 
personificando a língua. 

II. A expressão túmulo do pensamento não constitui um processo metafórico. 
III. O pronome as retoma a expressão essas dificuldades, atribuindo-lhe maior 

ênfase. 
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Está (ão) correta (s): 

 
a) III. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) I, II e III. 
 
6. Em “Mas como não nasci muda [...]”, a regência do verbo nascer é a mesma da forma 
destacada em: 

 
a) “Eu gosto de manejá-la”. 
b) “O que recebi de herança [...]” 
c) “E este desejo todos os que escrevem têm”. 
d) “Não é maleável.” 
e) “Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado.”  
 
7. Em relação à concordância verbal, NÃO se obedece à norma culta em: 

 
a) Eles hão de realizar novas abordagens linguísticas. 
b) Ouvem-se, na mídia, bastantes elogios à produção literária daquele escritor. 
c) Devem haver formas diversas de se fazer uma declaração de amor à língua materna. 
d) Fizeram cinquenta anos os escritores homenageados. 
e) Assistiu-se a palestras sobre o assunto. 
 
8. Considere os fragmentos:  
 

“Esta é uma confissão de amor [...]” 
“E este desejo todos os que escrevem têm”. 
“Essas dificuldades, nós as temos”. 
Quanto aos elementos em destaque, é correto afirmar: 
 
I. O termo esta faz referência à ideia anteriormente expressa. 
II. O uso estilístico do termo este pode revelar a intenção da autora de se incluir no 

grupo daqueles que desejam dominar a língua. 
III. O termo essas retoma todas as dificuldades citadas nos parágrafos anteriores. 
 
Está (ão) correta (s): 
 

a) II e III. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) III. 
e) I, II e IIII. 
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9. Considere o fragmento:  
 

“Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem 
fosse virgem e límpida”.  
 
Em relação aos termos em destaque, NÃO é correto afirmar: 
 

a) A retirada do termo até não altera a semântica do fragmento. 
b) O termo só tem função adverbial. 
c) A estrutura para que é uma locução prepositiva, podendo ser substituída por a fim de 

que.  
d) O dois pontos anunciam um esclarecimento. 
e) Os termos virgem e límpida têm função adjetiva. 
 
10. O prefixo da palavra imprevisível tem a mesma significação em: 

 
a) improdutivo / infiel 
b) ingerir / ilegal 
c) imigrar / ingerir 
d) imberbe / injetar 
e) injetar / imigrar 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
11. Na atualidade o conhecimento que a Psicologia vem desenvolvendo provocou: 
 
I - novos conhecimentos sobre grupos e instituições que ampliam as possibilidades de 

ação e intervenção nos contextos (sociais, de trabalho e institucionais), ampliando o 
repertório teórico e prático do psicólogo que se estabelece além da clínica. 

II - alternativas psicoterapêuticas que estão caracterizando cada vez mais, o psicólogo 
de volta a seu lugar ideal de atuação “o seu consultório”. 

III - nos campos e nos métodos de atuação do psicólogo, uma ampliação  que o está 
levando a uma perda da identidade  profissional do psicólogo. 

 
É correto, o que se apresenta no (s) item (ns): 
a) I. 
b)  II. 
c)  III. 
d)  I e II. 
e)  II e III 
 
12. No contexto da avaliação psicológica, o uso do rigor psicométrico estabelecido para 
um instrumento de medida é avaliado por alguns dos critérios abaixo: 
 
I - Os Profissionais treinados apresentam grau de concordância satisfatório, significativo 

e produtivo quanto à pontuação de suas variáveis. 
II - Os dados normativos de uma determinada população não são explorados. 
III - As estimativas do grau de fidedignidade indicam que ele fornece informações 

precisas, isto é, que os resultados têm variância de erro mínima, sendo próximos dos 
valores reais. 

IV - Na correlação é negativa e positivamente incompleta. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e I V. 
e) III e IV. 
 
13. O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento 
orgânico. Estudar o desenvolvimento significa descobrir que ele é determinado pela 
interação de vários fatores. 
 
É correta a afirmativa: 
 
a) Hereditariedade, crescimento orgânico, maturação neurológica e meio. 
b) Crescimento orgânico, saúde e alimentação. 
c) Maturação, amadurecimento, hereditariedade e aprendizagem. 
d) Inteligência, contexto afetivo-emocional, hereditariedade e meio. 
e) Meio, saúde, desenvolvimento motor, família. 
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14. Na perspectiva construtivista, o desenvolvimento cognitivo da criança está ligado aos 
afetos e a interação social, desde o processo de nascimento até a vida adulta.  
 
Lendo a afirmativa acima, marque a alternativa correta: 
 
a) A pobreza cognitiva leva a dificuldade de interação social e impede a construção de 

esquemas afetivos. 
b) O desenvolvimento cognitivo segue junto com o desenvolvimento social e afetivo, em 

relações de correspondência ou alternância. 
c) A quantidade cognitiva é consequência do estilo de interação social, podendo ser 

agressiva ou passiva. 
d) A quantidade e a qualidade do desenvolvimento cognitivo na infância serão 

transformadas na idade adulta, impedindo que o adulto lembre-se desse aprendizado 
vivido. 

e) O indivíduo fica impermeável à interferência do mundo social e das emoções, na fase 
adulta. 

 
15. Numa empresa de serviços, Marcos, que trabalha há 13 anos como atendente, 
procura um serviço de saúde mental, encaminhado pelo médico do trabalho. Durante a 
entrevista inicial de triagem, relata que, em suas atividades de trabalho, seus colegas 
estão sempre lhe observando, fazendo comentários desagradáveis e pejorativos a seu 
respeito, o que ele percebe pelo jeito como eles olham e dão risadas às vezes. Não sabe 
o porquê destas atitudes, pois antes eram amigos e até costumavam programar 
atividades sociais juntos. Suspeita que, talvez, tenha sido pelas mensagens que andou 
recebendo pelos jornais e pelo rádio, ouvia coisas muito sérias a respeito dele, e só ele 
era capaz de compreender. Outro dia, no seu ambiente de trabalho, estava tentando ouvir 
as notícias sobre ele no rádio, mas ninguém conseguia ouvir nada e, então, riram muito 
dele. Frente a esses comportamentos, foi levado ao médico da organização que achou 
que ele estaria estressado e o encaminhou para o hospital a fim de se estabelecer um 
procedimento. 
 
Se você estivesse fazendo essa entrevista de triagem, qual seria a hipótese diagnóstica e 
o encaminhamento mais coerente, de acordo com os critérios propostos pelo DSM−IV? 
 
a)  Transtorno de personalidade grave e psicoterapia de grupo. 
b)  Transtorno depressivo maior agudo e avaliação em grupo. 
c)  Transtorno obsessivo-compulsivo e psicanálise. 
d)  Transtorno psicótico e avaliação psiquiátrica. 
e)  Transtorno narcisista de personalidade e intervenção em grupo. 
 
16. Em relação à loucura, considere as afirmações abaixo: 
 
I - A concepção da loucura é americana, mesmo em contextos culturais diversos como 

no sul da América do Sul ou no Norte dos Estados Unidos, o que é mais uma 
posição da universalidade explicativa dos fenômenos que são considerados como 
psicológicos. 

II - Não seria necessariamente uma entidade passível de ser definida em si mesma, a 
loucura, pois a marca cultural atravessa qualquer fenômeno humano. 

III - A loucura, psicose e doença mental são concepções coincidentes, próprias, apenas 
advindas de campos do saber distintos e diferentes em si. 
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IV - Para afirmar sobre pessoas oriundas de contextos distintos, a Psicologia deve 
privilegiar estudos interculturais acerca da loucura. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II e I V. 
e) III e VI. 
 
17. Ações voltadas para a promoção de saúde têm sido fundamentadas em estratégias 
que enfatizam a transformação das condições de vida e de trabalho referentes aos 
problemas de saúde nas comunidades. São consideradas essenciais, portanto, ações e 
políticas intersetoriais que envolvam educação, habitação, saneamento, transporte, lazer 
etc. Nesse contexto de implementação de políticas públicas de saúde, a psicologia vê-se 
diante de exigências como: 
 
I - a constituição de uma área técnico-normativa que pode contribuir para o 

aperfeiçoamento do novo modelo de saúde. 
II - a constituição de uma especialidade que vai integrar uma equipe multiprofissional 

que busca, fundamentalmente, conhecer melhor o funcionamento das doenças e 
encontrar mecanismos para o controle das mesmas. 

III - reconhecer que a tradição o transformou num campo teórico novo que discute as 
questões psicológicas separadas com enfoque mais tradicional e coletivo. 

IV - um campo teórico e prático que se volta para a filiação histórica das ideias e para o 
confronto de interesses que integram políticas, projetos e saberes, inclusive os da 
própria psicologia. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) II e III 
c) I,II e IV. 
d) II e I V. 
e) I III e IV 
 
 
18. Leia o texto a seguir, depois assinale a alternativa correta. 
As estratégias grupais têm sido amplamente utilizadas na prática profissional do psicólogo 
nas mais variadas áreas e contextos de sua atuação (educação, saúde e trabalho), nem 
sempre acompanhadas de uma teoria que sustente a prática. 
 
É condição indispensável para o efetivo trabalho grupal: 
 
a) a avaliação da compatibilidade entre as metas e estratégias utilizadas, 

independentemente do contexto a ser analisado. 
b) a avaliação da compatibilidade entre as metas, e as condições de sua utilização, 

independentemente do contexto. 
c) a análise do contexto, e não necessariamente a postura do facilitador. 
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d) a verificação da compatibilidade entre os objetivos da estratégia utilizada, as 
necessidades dos participantes do grupo e as condições do contexto no qual ela está 
ocorrendo. 

e) a observação dos indivíduos entre os objetivos da estratégia utilizada,e apenas as 
necessidades dos coordenadores do grupo . 

 
19. Na proposta do psicólogo José Bleger, para a realização de grupos operativos no 
ensino, cabe ao psicólogo privilegiar:  
 
a) a manutenção do número de participantes que não deve ultrapassar cinco. 
b) o contrato psicológico apenas, a partir do qual se delimita o campo da atuação. 
c) a queixa predominante, considerada como processo único da dinâmica grupal. 
d) a tarefa, a partir da qual serão analisados os níveis de ansiedade dos participantes. 
e) o processo de aprendizagem, pois o psicólogo assume, no grupo, um papel 

autoritário. 
 
20. O conceito de "zona de desenvolvimento proximal", de Vygotsky, traz consequências 
relevantes para a escolarização, permitindo afirmar que o ensino  
 
a) se pospõe ao desenvolvimento e, o professor só deve agir quando solicitado pela 

criança. 
b) se antecipa ao desenvolvimento e, o professor tem um papel primordial no auxílio à 

criança. 
c) é simultâneo ao desenvolvimento e o professor interrompe a criança. 
d) se antecipa ao desenvolvimento, mas está condicionado a resultados negativos em 

testes de desenvolvimento. 
e) se antecipa ao desenvolvimento e a criança é quem determina o processo. 
 
21. Segundo a teoria de campo de Kurt Lewin: 
 
I - espaço de vida é definido como a totalidade dos fatos que determinam o 

comportamento de um indivíduo num certo momento e possui duas regiões, o 
indivíduo e o meio. 

II - o indivíduo, a família, as finanças, o trabalho e o meio são elementos independentes 
que formam um conjunto aditivo denominado. 

III -  o ambiente escolar  que constitui o espaço de vida é o meio psicológico e não o meio 
territorial. 

IV- o campo psicológico engloba um passado e um futuro psicológicos, de papel tão 
importante quanto o do presente propriamente dito. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
a) III e IV 
b) II e IV 
c) II e III 
d) I e II 
e) I e IV 
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22. Na atualidade, as ações jurídicas tomam proporções significativas. No contexto da 
atuação do psicólogo junto às varas de família, considere as afirmações abaixo. 
 
I - O laudo pericial decorrente de um psicodiagnóstico visa fornecer subsídios para que 

o juiz enuncie uma sentença. 
II - O laudo pericial pode ser elaborado a partir de um conjunto de técnicas da 

Psicologia. 
III - O papel do psicólogo-perito na vara de família pode ser, também, o de um mediador, 

transformando a perícia numa relação de ajuda às famílias. 
 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I II e III. 
b) I e II 
c) I e III. 
d) II e III. 
e) III. 
 
 
23. Os estudos ligados ao desenvolvimento e crescimento dos indivíduos são destaques 
nas organizações. Há no ser humano uma tendência para o crescimento, para o 
desenvolvimento, para a realização de competências e potencialidades, como afirmam 
várias teorias de personalidade. Esta noção tem recebido denominações como: auto-
realização, auto-regulação e auto-atualização. O autor que NÃO emprega esse postulado 
na construção de sua abordagem é 
 
a) Maslow. 
b) Reich. 
c) Freud. 
d) Perls. 
e) Rogers. 
 
24. As representações sociais são formas de conhecimento prático que circulam no dia-a-
dia e são orientadas para a socialização, comunicação, a compreensão e o domínio do 
ambiente social, material e simbólico. Tendo em vista essa definição, pode-se afirmar que 
representação social é: 
 
a) conceito fundamental para a compreensão dos modos de significar os saberes 

psicológicos pelo indivíduo. 
b) conceito útil para a psicologia social, mas, não para a psicologia clínica. 
c) forma de conhecimento que deve ser descartada pelo conhecimento científico em 

todas as áreas. 
d) conhecimento que considera o senso comum primordial. 
e) conhecimento cujo conteúdo independe das diferenças socioculturais. 
 
25. Caracteriza-se o preconceito como: 
 
a) reação natural e programada do indivíduo aos objetos que lhe causam prazer. 
b) ação racional do indivíduo, destituída de afeto, frente à diversidade dos objetos 

culturais. 
c) manifestação individual independente do processo de socialização. 
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d) resultante das dificuldades do indivíduo em experienciar e refletir sua relação com a 
cultura. 

e) manifestação da autonomia do inconsciente do indivíduo em relação à cultura. 
 
 
26. Na história da Psicologia, observam-se muitas correntes ou escolas psicológicas que 
definiram diferentemente o objeto e o método da Psicologia enquanto ciência. Dentre 
essas correntes, pode-se dizer que apenas uma abalou a concepção das condições e dos 
limites de um saber científico, concebendo de uma maneira nova o conhecimento 
psicológico. Propunha a compreensão das condutas segundo sua lei de organização 
interna, destacando a figura e o fundo do processo observado. Tal escola ficou conhecida 
como: 
 
a) Behaviorismo. 
b) Psicologia da Gestalt. 
c) Funcionalismo. 
d) Estruturalismo. 
e) Psicologia Comparativa. 
 
 
27. Em uma grande rede de alimentos, o gerente tem os seguintes problemas com os 
funcionários que trabalham na distribuição: alto grau de insatisfação com o trabalho, 
queixa de dores nos pulsos, ombros e cotovelos. Além disso, cometem muitos erros no 
fechamento das encomendas, provocando reclamações dos clientes. Considerando-se 
que o contexto organizacional interfere no desempenho e no bem estar dos indivíduos, 
como psicólogo, você sugeriria considerando os fundamentos teóricos do comportamento 
organizacional: 
 
a) redefinir, no perfil ocupacional, as habilidades e escolaridades adequadas para o 

exercício da função. 
b) modificar os procedimentos de recrutamento e as técnicas utilizadas para a seleção 

dessa função. 
c) realizar apenas programas de treinamento técnico. 
d) realizar um diagnóstico organizacional e análise das competências  do trabalho, 

identificando os pontos críticos e as políticas de recursos humanos. 
e) rever os programas de benefícios e os critérios de progresso na carreira desses 

funcionários, pagando melhor. 
 
 
28. A entrevista estruturada se caracteriza fundamentalmente por: 
 
a) ser realizada numa situação estruturada. 
b) supor o estabelecimento prévio de um roteiro com perguntas adequadas e decisivas 

para o bom andamento do processo. 
c) ser utilizada como procedimento preferencial nos grupos e  na área de recursos 

humanos. 
d) estar programada para ser um controle severo do tempo de início e término da 

entrevista. 
e) possibilitar que o entrevistado responda às perguntas por escrito. 
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29. O psicólogo da área de saúde que trabalha com pacientes hospitalizados está 
envolvido na realização de uma série de tarefas, entre as quais NÃO se inclui a de: 
 
a) posicionar-se com uma atitude de acolhimento. 
b) favorecer a expressão das emoções, medos e fantasias do paciente. 
c) avaliar os efeitos dos medicamentos na vida do hospitalizado. 
d) ajudar o paciente a encarar o significado da doença e dimensionar a questão da 

morte. 
e) construir uma relação interpessoal significativa. 
 
30. Em relação à organização de um serviço de saúde e, com base nos pressupostos da 
Psicologia institucional e Comunitária, considere as afirmações abaixo. 
 
I - Num serviço de saúde, as formas de interação da equipe de profissionais com os 

usuários constitui e modula a própria demanda pelo serviço, favorecendo ou não a 
adesão dos últimos. 

II - Não cabe ao profissional da saúde considerar as representações dos usuários sobre 
a saúde e a doença porque elas são, em geral, desprovidas de cientificidade e só 
revelam sua carência cultural e social, vindo de áreas carentes. 

III - Dependem exclusivamente dos processos de adoecimento, resultantes de uma 
etiologia própria, externa e independente do serviço, não cabendo processo 
psicológico. 

IV - O enquadramento grupal é um instrumento bastante adequado para responder às 
demandas dos clientes de serviços públicos de saúde, pois permite mais facilmente 
respeitar as particularidades socioculturais dos usuários, atenuando as distâncias 
que separam terapeutas e clientela. 

V - O imaginário social sobre a doença é um importante componente da forma do 
adoecer e, conseqüentemente, a dimensão educativa – alterar os modos de pensar, 
agir e sentir em relação à doença – deve fazer parte dos objetivos de um serviço de 
saúde. 

 
Estão corretas as afirmações: 
 
a) I, II e IV. 
b) I, III e V. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) III IV e V. 
 
31. Um processo de entrevista, para efeitos de seleção, deve respeitar algumas etapas 
que contribuirão para a posterior elaboração do laudo psicológico. De forma sucinta, 
podemos ordenar estas etapas da seguinte maneira: 
 
a) preparação do entrevistador, criação de um clima de comunicação, intercâmbio de 

informações, término da entrevista, avaliação e registro final. 
b) análise dos testes de inteligência aplicados, quebra-gelo inicial, análise dos testes de 

personalidade aplicados, consulta aos requisito profissiográfico e quebra-gelo final. 
c) ambientação do entrevistado às práticas de recursos humanos da empresa, análise 

do exame médico e psicológico, informação sobre vagas já abertas, apreciação do 
mercado de trabalho e encerramento. 
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d) análise dos testes aplicados, análise do exame médico, apreciação do mercado de 
trabalho e encerramento, avaliação do conhecimento do candidato sobre a cultura da 
empresa. 

e) avaliação da aparência do candidato, comparação dos dados indicados no currículo 
com os de outros empregadores, ambientação às práticas de recursos humanos 
aplicadas pela empresa, análise dos testes aplicados e encerramento. 

 
32. A Psicologia como profissão foi reconhecida pela Lei 4119 de 1962. O exercício da 
profissão, na forma como se apresenta na Lei, está relacionada com muitas ações. 
Identifique abaixo, qual a alternativa que NÃO se aplica a conduta do conhecimento 
produzido pela ciência psicológica: 
 
a) A psicologia possui poucos instrumentos próprios para obter dados  sobre a vida, a 

saúde e as condições financeiras dos indivíduos, dificultando assim seu 
posicionamento. 

b) Uso de métodos e técnicas da psicologia para fins de diagnóstico psicológico, 
orientação e seleção profissional. 

c) Busca compreender fatores psicopedagógicos e solução de problemas de 
aprendizagem. 

d) Desenvolve uma intervenção no processo psicológico do homem, uma intervenção 
que tem a finalidade de torná-lo saudável. 

e) Os dados coletados por meio de avaliação psicológica, entrevista, observação, 
devem ser compreendidos a partir de modelos psicológicos. 

 
33. A psicologia Institucional está voltada para a integração 
 
É FALSA a afirmativa: 
    
a) de um valor ou regra social. 
b) de reprodução no cotidiano com estatuto de verdade. 
c) que serve como guia básico de comportamento. 
d) de padrão ético para as pessoas em geral. 
e) sem seguir regras e normas frente aos sistemas operativos que a determinam. 
 
34. O Código de Ética profissional da Psicólogo garante alguns princípios fundamentais 
que regem a atuação. 
 
É correto afirmar que: 
 
a) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à dignidade e integridade do ser 

humano. 
b) O psicólogo, em seu trabalho, não precisa desenvolver o senso de responsabilidade 

profissional quanto a capacitação científica e técnica. 
c) O psicólogo deve manter-se fora das discussões quando da criação das políticas 

públicas. 
d) A atuação profissional do psicólogo compreenderá uma análise parcial e passiva da 

realidade política e social. 
e) O psicólogo estará a par dos estudos e pesquisas das áreas de saúde, evitando 

confundi-las com a sua formação. 
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35. Falar em doença implica pensar na sua cura e, como estudamos a doença mental, 
esta varia com a teoria ou modelo explicativo utilizado como referencial do estudo, e 
dessa maneira, pode ser centrada no uso de medicamentos, na hospitalização, e na 
psicoterapia. A prevenção é uma alternativa efetiva e pontual quando falamos de doença 
mental, por isso, criar estratégias para evitar o seu aparecimento deve ser um foco de 
atuação do psicólogo. 
 
Assinale qual estratégia NÃO é significativa: 
 
a) A prevenção implica sempre ação localizada no meio social. 
b) Os dados de uma pesquisa podem demonstrar que determinadas condições de 

trabalho propiciam o aparecimento de certos distúrbios do comportamento. 
c) Procurar e interferir naquela condição especifica de trabalho, no sentindo de evitar 

que outros indivíduos venham apresentar o mesmo distúrbio. 
d) Pensar na pobreza na violência urbana, no direito à segurança no sistema 

educacional, na desumanização crescente das relações humanas. 
e) Manter os hospitais psiquiátricos funcionando adequadamente, esquivando-se no 

enfrentamento da questão da loucura e do sofrimento do outro. 
 
36. A psicologia social é uma área de estudo da psicologia estando sob sua 
responsabilidade à interação social entre indivíduos e grupo. A interação social, a 
interdependência entre os indivíduos, o encontro social são objetos investigado dessa 
área da psicologia. 
 
Assinale abaixo a alternativa correta que integram essas perspectivas: 
 
a) A percepção social; a comunicação; as atitudes; a mudança de atitude; o processo de 

socialização; os grupos sociais e os papeis sociais. 
b) A percepção; a angústia; a memória; a hereditariedade. 
c) O poder; o conflito; a comunicação; as diferenças individuais; o processo de 

socialização; a mudança de atitude. 
d) A consciência; a atualidade; o poder; a comunicação; o conflito entre papeis; a 

escolha profissional. 
e) A percepção; a identidade; o poder; grupos sociais; processo de socialização; 

encontro conflituoso. 
 
37. A psicologia está voltada para a assistência a pessoas portadoras de HIV e AIDS e 
seus familiares. O objetivo é auxiliar na melhoria da qualidade da vida do portador, e para 
tanto, desenvolve atividade de grupo de psicoterapia e grupos de adesão aos 
medicamentos.  
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a atuação do psicólogo: 
 
a) Buscar junto à sociedade alternativas de participação na prevenção do HIV e AIDS 
b) Integrar ações estratégicas que favoreçam o exercício da cidadania desses 

indivíduos. 
c) Contribuir para a construção de uma visão social em respeito a diferença em que o 

portador se encontra. 
d) Receber o portador no grupo de psicoterapia e solicitar que exponha sua doença de 

forma racional. 
e) Auxiliar na melhoria da qualidade de vida da pessoa que vive com a AIDS. 



Instituto Fecomércio  
de Pesquisas 
Econômicas e  
Sociais da Paraíba 

Serviço Social do Comércio – Sesc 
Seleção Pública de Pessoal 2009 

 

Cargo: 31 Psicólogo / Nível Superior 
 

 

 

                                                                                               Página  
 

14 

 
38. O modelo novo de assistência em saúde mental recebe o sujeito cidadão que chega 
institucionalizado com enorme dificuldade de buscar seu próprio rumo requer cuidados, 
buscar ajuda, demanda escuta seja no CAPS, residência terapêutica ou ambulatório. A 
substituição dos hospitais psiquiátricos, enquanto asilos cronoficantes, não significam o 
fim dos problemas mentais e de suas consequências sociais. Por isso, mais do que nunca 
devemos interrogar. 
 
I. Os termos anomalia, anormal, patológico, e doença foram historicamente carregados 

de negatividade. 
II. O poder psiquiátrico se incumbiu de produzir a verdade da doença e a doença como 

verdade no espaço hospitalar. 
III. O valor da verdade da psiquiatria ainda se mantém através do poder/saber/fazer e 

se quer controlar, dominar e subjugar o que difere. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
a) I, II e III. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) III. 
 
39. A inserção do psicólogo na rede publica brasileira de saúde ocorreu em um contexto 
de maximização dos recursos e diversificação das modalidades de tratamento mediante a 
formação da equipe multiprofissional.  
 
I - Com a inserção do psicólogo no setor publico de saúde dar-se em um momento em 

que o modelo médico privatista-assistencial estava em franca decadência.  
II - O mercado de atendimento do psicólogo privado vinha  sofrendo uma vasta redução 

em decorrência da crise econômica que afetava o pais. 
III - A critica feita a psicologia clinica tradicional, por não apresentar um significado social 

motivando o surgimento de praticas alternativas que fossem socialmente mais 
relevantes. 

 
É correto o que se apresenta em: 
 
a) I  
b) II 
c) III 
d) I e II 
e) I II e III 
 
40. A responsabilidade ética, social e política de avaliação psicológica representa uma 
das principais contribuições da psicologia para a sociedade. 
Considerando a informação, analise as afirmações a seguir: 
 
I - Indivíduos e instituições se beneficiam quando a avaliação psicologia contribui para 

que possam atingir seus objetivos. 
II - A sociedade se beneficia quando as realizações dos indivíduos e das instituições 

contribuem para o bem comum. 
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III - As possibilidades da avaliação psicologia são imensas e seu potencial para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas é extraordinário. 

IV - A área da avaliação psicologia envolve muito mais do que a realização de 
diagnostico numa área especifica. 

V - Uma avaliação psicologia responsável e ética deve ter profissionais responsáveis e 
treinados, com domínio das ações  a serem executadas.  

 
É correto o que se apresenta em: 
 
a) I e V. 
b) I, II e III. 
c) III e IV. 
d) I e II. 
e) II e III 
 
 
 
 




