
PSICÓLOGO 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5. 
 

Abaixo o mito da “crítica construtiva”. 
(Eugênio Bucci) 

 
 Quase todo mundo concorda: a TV que temos nos 
domingos à tarde nunca foi tão ruim. Passamos por uma tal 
sucessão de excrescências nesses gugus-faustões que tudo 
se reduziu a uma pasmaceira continental. Um pequeno 
paradoxo: a soma de todos os ingredientes apelativos não 
resulta mais num circo chocante, mas enfadonho. Não há 
mais excesso que consiga nos surpreender. Daí a chatice. Dá 
até preguiça. Ligar a TV no domingo à tarde é como conversar 
com alguém que se imagina brilhante mas é apenas mal-
educado. Você sabe que, lá pelas tantas, o sujeito vai desferir 
um palavrão fora de contexto, vai proclamar uma estultice em 
voz alta, vai constranger quem estiver por perto. Você só não 
fica estupefato porque, em se tratando do tal cidadão, já 
espera dele a incontinência bestialógica. Esse sujeito é a TV 
nas tardes de domingo. 
[...] 

(Revista Escola. São Paulo: Abril, set. 2001. p. 52.) 
 

01. De acordo com o início do texto, qual a afirmação com que 
quase todos concordam? 
 
(A) Quase ninguém concorda que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores 
(B) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, são ótimos 
(C) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de domingo, nunca foram piores 
(D) Quase todos concordam que os programas de TV, nas 
tardes de sábado e domingo, são maravilhosos 
 
02. A que tudo se reduziu, segundo o texto? 
 
(A) A programas sem nada de interessante, transmitidos para 
todo o país 
(B) A programas muito interessantes, transmitidos para todo o 
país 
(C) A programas instrutivos, transmitidos para todo o país 
(D) N.D.A. 
 
03. Por que o telespectador não fica mais surpreso com esse 
tipo de comportamento? 
 
(A) Porque já se espera que se diga uma série de notícias  
boas e construtivas nesses programas 
(B) Porque já se espera que haverá muitas histórias infantis 
(C) Porque já se espera que haverá uma programação com 
notícias de primeiro mundo 
(D) Porque já se espera que se diga uma série de bobagens 
nesses programas 
 
04. Que comportamentos previsíveis existem por parte dos 
que comandam os programas de domingo, segundo o texto? 
 
(A) Podem desferir palavras amigas, a qualquer momento 
(B) Podem desferir um palavrão, sem nenhum motivo, a 
qualquer momento e dizer uma tolice em voz alta para deixar 
constrangido quem estiver por perto 
(C) Podem contar piadas e dançarem, a qualquer momento, e 
ainda dizerem palavras de elogio a quem estiver por perto 
(D) N.D.A. 
 
05. Substitua os termos em destaque, por palavras ou 
expressões que você entenda terem o mesmo significado: 
 
I.     “...Vai proclamar uma estultice em voz alta...” 

II.    “... não resulta mais um circo chocante, mas enfadonho.” 
III.   “Você só não fica estupefato...” 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) tolice – alegre - brilhante 
(B) tolice – sem graça - espantado 
(C) nervoso – radiante - curioso 
(D) chatice – agitado – brilhante 
 
06. Qual opção completa corretamente a frase abaixo? 
 
“Ainda _________ furiosa, mas com ___________ violência, 
proferia injúrias ____________ para escandalizar os mais 
arrojados.” 
 
(A) meio – menos - bastantes 
(B) meia – menos - bastante 
(C) meio – menos - bastante 
(D) meia – menos – bastantes 
 
07. Preencha as lacunas da frase abaixo com a alternativa 
que a complete corretamente: 
 
“Pela estrada ___________ ela, o pai e eu: o relógio _______ 
três horas.” 
 
(A) vinham - deram 
(B) vinham - davam 
(C) vínhamos - deram 
(D) vínhamos – dera 
 
08. "Incrível o número de leviandades que se falam sobre a 
cidade." 
 
Marque a assertiva incorreta a respeito dos aspectos 
gramaticais da frase acima: 
 
(A) A palavra "se" não exerce função sintática: é partícula 
apassivadora 
(B) A palavra "que" classifica-se como pronome relativo e tem 
como termo antecedente a palavra "leviandades" 
(C) A expressão "sobre a cidade" exerce a função de adjunto 
adverbial de lugar 
(D) Caso o pronome "se" fosse suprimido, não haveria 
prejuízo para o sentido do período, mas tal alteração 
repercutiria na relação sintática dos termos da oração 
 

Texto para as questões 09 e 10 
 

Contos de vigário 
 

 Passam-se tempos sem que ouçamos falar em 
contos de vigário. Muito bem. Tornamo-nos otimistas, 
imaginamos que, se a reportagem não menciona esses 
espantosos casos de tolice combinada com safadeza, 
certamente os homens ficaram sabidos e melhoraram. 
 Pensamos assim e devemos estar em erro. 
Provavelmente esse negócio continua a florescer, mas as 
vítimas têm vergonha de queixar-se e confessar que são 
idiotas. Raras vezes um cidadão se resolve a afrontar o 
ridículo, e vai à polícia declarar que, não obstante ser parvo, 
teve a intenção de embrulhar o seu semelhante, 
 O que ele faz depois de logrado é meter-se em casa, 
arrancar os cabelos, evitar os espelhos e passar uns dias de 
cama, procedimento que todos nós adotamos quando, em 
consequência de um disparate volumoso, nos sentimos 
inferiores ao resto da humanidade. Convenientemente curado, 
cicatrizado, esquecida a fraqueza, o sujeito levanta-se e 
adquire consistência para realizar nova tolice. E assim por 
diante, até a hora da tolice máxima, em que ninguém reincide 
porque isto é impossível.  

(a.t.d.) 
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09. Assinale a opção em que o sinônimo proposto 
corresponde à acepção com que o termo foi empregado no 
texto. 
 
(A) “combinada”  (linha 4) – organizada 
(B) “declarar” (linha 10) - desvendar 
(C) “embrulhar” (linha 11) - tapear 
(D) “logrado” (linha 12) – alcançado 
 
10. Quanto à descrição gramatical de elementos do texto, 
assinale a opção correta. 
 
(A) A forma verbal “Passam-se” (linha 1) está no plural para 
atender à regra gramatical de concordância com o sujeito da 
oração 
(B) Em “Tornamo-nos” (linha 2), a supressão do s é prescrita 
para se evitar o efeito do eco 
(C) O verbo “queixar-se” (linha 8), utilizado no texto como 
verbo pronominal, conjuga-se facultativamente sem o 
pronome 
(D) Em “levanta-se” (linha 17), a partícula “se” indica a 
indeterminação do sujeito 
 

Conhecimentos Específicos e Legislação 
 
11. No universo estrutural paranóico não são admitidos 
 
(A) lógica e a lei 
(B) o acaso, a lei e o delírio 
(C) a surpresa, o imprevisto e o acaso 
(D) o imprevisto e a lógica 
 
12. Sigmund Freud descreve em etapas sucessivas a forma 
pela qual o mecanismo fundamentalmente paranóico trata a 
pulsão libidinal para chegar ao sentimento de perseguição. 
 
Considere as seguintes etapas: 
 

I – negação do afeto e uma reversão da pulsão 
II – ação da projeção, conjuntamente a um retorno do 
objeto. 
III – o sentimento torna-se consciente e é tratado 
como uma percepção externa que motiva a posição 
afetiva definitiva 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III 
(B) I e II 
(C) II e III 
(D) I, II e III 
 
13. Alteração da consciência, desvio mórbido do curso normal 
dos processos psíquicos. Perturbação na qual a clareza de 
espírito não é completa. Diminuição da capacidade de pensar 
com clareza e rapidez. A atenção vagueia, e o indivíduo 
apreende o ambiente de maneira incompleta e imprecisa, 
refere-se a: 
 
(A) demência 
(B) obnubilação 
(C) desorientação amencial 
(D) bloqueio 
 
14. Tomando como ponto de partida uma avaliação do 
paciente, que abarque tanto sua história dinâmica como suas 
condições de vida atuais, considere as afirmações que podem 
ser recursos da ação terapêutica. 
 

I – oferecer ao paciente um clima permissivo, 
vínculos interpessoais novos, regulados, que favoreçam a 

catarse de suas fantasias, temores e desejos censurados em 
seu meio habitual 

II – encorajar o paciente a assumir papéis que 
fortaleçam, pelo exercício, sua capacidade de discriminação e 
ajustamento realista 

III – ajudá-lo na elaboração de um projeto pessoal, 
com metas que impliquem aquisição de certo bem-estar e 
auto-estima 

IV - favorecer a aprendizagem da auto-avaliação, 
objetivação e crítica de seus comportamentos habituais, tanto 
em sua interação familiar como institucional 
 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) II e III 
(B) I, II e IV 
(C) I e III 
(D) I, II, III e IV 
 
15. As teorias de personalidade enfatizam as funções materna 
e paterna como fundamentais ao desenvolvimento emocional 
e à formação da personalidade dos filhos. Autores como 
Carter e McGoldrick (1995), citando a escala de Holmes e 
Rahe (1967), têm: 
 
(A) analisado a formação da personalidade, relacionando o 
intrapsíquico como fruto do interpsíquico, onde o indivíduo 
vem deixando de ser considerado o continente único da 
patologia 
(B) verificado que há o início da priorização da família, como 
objeto de estudo em saúde mental 
(C) analisado as relações de objeto (parcial e total), 
destacando a importância da relação entre mãe e filho 
(D) apontado a gravidade da separação conjugal, situando-a 
como um dos eventos mais estressantes da vida familiar 
 
16. O apoio às pessoas portadoras de deficiência expresso na 
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, em seu art. 2º, institui 
que: 
 
(A) ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às 
pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 
trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e 
à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 
das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico 
(B) as ações civis públicas destinadas à proteção de 
interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de 
deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela 
União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação 
constituída há mais de 1 (um) ano 
(C) aconteça a formação e qualificação de recursos humanos 
que, nas diversas áreas de conhecimento, inclusive de nível 
superior, atendam à demanda e às necessidades reais das 
pessoas portadoras de deficiências 
(D) o Poder Público elabore a criação de uma rede de serviços 
especializados em reabilitação e habilitação 
 
17. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para: 
 
(A) prestar informações sobre o atendimento, interferindo na 
validade de técnicas psicológicas 
(B) favorecer o processo de simpatia do usuário 
(C) a eliminação de quaisquer formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão 
(D) pleitear os honorários contratados 
 
18. A criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
fez parte de um intenso movimento social, inicialmente de 
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trabalhadores de saúde mental, que buscavam a melhoria da 
assistência no Brasil e: 
 
(A) reivindicavam a criação de Equipes de Saúde da Família 
(B) reivindicavam a ampliação e melhoria dos hospitais gerais 
(C) denunciavam a situação precária dos hospitais 
psiquiátricos 
(D) sugeriam a ampliação da lista de medicamentos para 
saúde mental 
 
19. O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população 
de sua área de abrangência, realizando o acompanhamento 
clínico e: 
 
(A) a criação de testes e técnicas terapêuticas 
(B) o fornecimento  do benefício bolsa-auxílio a todos os 
usuários 
(C) a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, 
lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços 
familiares e comunitários 
(D) assegurar vaga em casa-lar, através de entidades 
conveniadas 
 
20. A psicoterapia individual e/ou grupal, a terapia 
ocupacional, a ação terapêutica sobre o grupo familiar e as 
atividades grupais do tipo comunitário, podem ser: 
 
(A) instrumentos técnicos úteis na instituição 
(B) redes referenciais institucionalizadas 
(C) recursos multidimensionais 
(D) modalidades experimentais na instituição 
 
21. A estruturação psicopática se manifesta através de três 
características básicas, sendo elas: 
 
(A) hipomania, aceleração do pensamento e da conduta 
(B) impulsividade, repetitividade e o uso de actings de 
natureza maligna 
(C) erotização, somatização e impulsividade 
(D) anulação, repetitividade e isolamento 
 
22. Constituem objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 
 
(A) construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 
desenvolvimento nacional 
(B) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais 
(C) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação 
(D) todas as alternativas anteriores estão corretas 
 
23. Para Melanie Klein, a ansiedade se manifesta através de 
modalidades como: 
 
(A) aniquilamento e desintegração 
(B) pulsões agressivas e depressivas 
(C) persecutória, depressiva e confusional 
(D) angústia e persecutória 
 
24. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a: 
 
(A) Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(B) Conferência Nacional de Saúde 
(C) Convenção de Haia 
(D) Lei nº 7853, de 24 de outubro de 1989 
25. Nos documentos que embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, o psicólogo registrará: 

 
(A) todos os instrumentos e técnicas utilizados 
(B) apenas as informações necessárias para o cumprimento 
dos objetivos do trabalho 
(C) os resultados avaliativos 
(D) somente os atendimentos em grupo 
 
26. A proteção integral à criança e ao adolescente expressa 
através da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, dispõe o 
seguinte no art. 5º: 
 
(A) a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que  
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 
harmonioso, em condições dignas de existência 
(B) a criança e o adolescente portadores de deficiência 
receberão atendimento especializado 
(C) a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao 
respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo 
de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos 
e sociais garantidos na Constituição e nas leis 
(D) nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais 
 
27. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente e em 
cada Município haverá: 
 
(A) no mínimo um Conselho Tutelar composto de três 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
dois anos, permitida uma recondução 
(B) no mínimo um Conselho Tutelar composto de três 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
três anos, permitida uma recondução 
(C) no mínimo um Conselho Tutelar composto de cinco 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
dois anos, permitida uma recondução 
(D) no mínimo um Conselho Tutelar composto de cinco 
membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 
três anos, permitida uma recondução 
 
28. A vigilância socioassistencial referida na Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
(NOB/SUAS/2005), consiste no desenvolvimento da 
capacidade e de meios de gestão assumidos pelo órgão 
público gestor da assistência social para: 
 
(A) romper com idéias tutelares que identificam os cidadãos 
como carentes 
(B) conhecer a presença das formas de vulnerabilidade social 
da população e do território pelo qual é responsável   
(C) direcionar o desenvolvimento humano no conjunto das 
ações sociais e mentais 
(D) ter um posicionamento de proteção pró-ativa nas ações de 
assistência social 
 
29. A Organização das Nações Unidas (ONU, 1975) considera 
o deficiente como “qualquer pessoa incapaz de assegurar por 
si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida 
individual ou social normal, em decorrência de uma deficiência  
congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais”. A 
definição de deficiência adotada por esse organismo 
estabelece uma relação direta com: 
 
(A) a diferença insignificante 
(B) o indivíduo desvalorizado 
(C) a condição de incapacidade 
(D) a deficiência sensorial 
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30. Os princípios e diretrizes contidos na NOB/RH-SUAS -
2006, têm por finalidade primordial estabelecer: 
 
(A) técnicas e procedimentos impulsionadores das 
potencialidades de seus usuários 
(B) parâmetros gerais para a política de recursos humanos a 
ser implementada na área da Assistência Social 
(C) a inclusão do processo de trabalho para o avanço na 
implementação do sistema de recursos humanos 
(D) a operacionalização das dotações orçamentárias na 
parceria com instituições de ensino 
 

Conhecimentos Gerais 
 

 
 

31. ENO Environment Online é uma escola virtual e rede 
global para o desenvolvimento sustentável e paz no planeta. 
Escolas ao redor do mundo estudam as questões ambientais, 
compartilham conhecimentos e resultados de aprendizagem 
em suas localidades e na rede mundial e fazem pactos 
concretos para alcançar o equilíbrio com o planeta. Foi 
fundada há 10 anos e é coordenado pelo Programa ENO 
sediado em Joensuu, na Finlândia.  Tem inúmeras 
organizações parceiras e redes, incluindo a Organização das 
Nações Unidas para o Ambiente. Nosso tradicional ENO 
TREE PLANTING DAY - Eno de Plantar árvores, será: 
 
(A) No dia 10 de outubro de 2010 
(B) No dia 23 de setembro de 2010 
(C) No dia 21 de setembro de 2010 
(D) No dia 22 de setembro de 2010 
__________________________________________________ 
 
32. A erupção do vulcão Karangetang, um dos mais ativos da 
__________, deixou várias pessoas feridas e pelo menos 
quatro desaparecidos nesta sexta-feira (6/08/2010), segundo 
fontes da polícia, entrevistadas pela agência de notícias EFE. 

(Notícias* Em São Paulo - 06/08/2010-16h27) 
 

Assinale a opção que achar correta para o preenchimento da 
lacuna acima: 
 
(A) Tanzânia  
(B) Indonésia 
(C) Itália 
(D) Grécia 
 
 
33. As novas cédulas do real começaram a ser feitas nesta 
sexta-feira (06/08/2010)na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro.  
As notas começarão a circular em novembro de 2010. As 
demais, circularão a partir de 2012. 
 
Qual o valor dessas notas? 
 
(A) R$ 50,00 e R$ 100,00 
(B) R$ 20,00 e R$ 50,00 
(C) R$ 50,00 e R$ 10,00 
(D) R$ 100,00 e R$ 20,00 
__________________________________________________ 
 
34. A Secretaria Estadual da Saúde já disponibilizou aos seus 
645 municípios 7,2 milhões de doses da _________. As 

Prefeituras terão até o fim de setembro para elaborar suas 
campanhas, muito embora grande parte delas já comecem 
suas atividades em agosto. 
Assinale qual alternativa você acha correta: 
 
(A) Vacina Anti-Alérgica 
(B) Vacina Anti-Rábica 
(C) Vacina Anti-Mofo 
(D) Nenhuma das alternativas está correta 
 
 
 
35. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de 
produtos renováveis, a Petrobrás Distribuidora participa da 
iniciativa por meio do abastecimento dos veículos testados 
com o diesel AMYRIS (AMD 10), que se equipara aos padrões 
dos combustíveis derivados do petróleo, mas com o diferencial 
de ter emissão reduzida de poluentes em mais de 80%.[...] 

     
 (http://www.blogspetrobras.com.br/fatosedados/?p=2

6422 - 21 de julho de 2010 / 14:31) 
 
O diesel AMYRIS (AMD 10) é proveniente de que produto? 
 
(A) batata 
(B) garrafas pet 
(C) carnaúba 
(D) Cana-de-açúcar 
 

Informática 
 
36. Em “Propriedades de Vídeo”, conforme imagem abaixo, é 
possível alterar a “Resolução da Tela” e a “Qualidade da cor”, 
em qual aba existem essas opções? 
 

 
 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Configurações 
 
37. Com relação a teclas de atalho, é correto afirmar que: 
 
I   Ctrl + C - Copia uma seleção. 
II  Ctrl + V - Recorta uma seleção. 
III Ctrl + U - Localiza e substitui palavras. 
IV Ctrl + I - Abre tela de impressão. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) I, III 
(D) I, II, III, IV 
 
38. No Microsoft Word existem ferramentas para: 
 
I – Resumo de textos  
II – Envelopes e Etiquetas 
III – Mala Direta 
IV – Banco de dados 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
(A) I e II 
(B) II e III 
(C) II, III e IV 
(D) I, II, III, IV 
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39. Na planilha, representada pela imagem abaixo, digitando a 
fórmula =MÁXIMO(B2:B5), na célula B7, qual valor será 
retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 218 
(B) 79 
(C) 15 
(D) ERRO 
 
40. Escolha a alternativa incorreta: 
 
(A) No Microsoft Excel existem filtros avançados para 
tratamento de dados. 
(B) No Microsoft Word existe uma ferramenta de criação de 
resumos automáticos. 
(C) No Microsoft Windows XP, não é possível restaurar os 
itens que foram para a lixeira. 
(D) No Microsoft Word existe um limite de 500 páginas. 
 
 







