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1. Qual o período em que a criança forma o conceito de número e 
começa a sequenciar ideias e eventos, e ainda, surge a noção de 
conservação de peso e volume: 
a) Sensório-motor. 
b) Operações concretas. 
c) Operações formais. 
d) Pré-operatório. 

 

2. Podemos afirmar que o ambiente escolar apropriado para que 
jovens amadureçam a própria identidade conforme propõe o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser da seguinte forma: 
a) Deve garantir socialmente e culturalmente a ótima 

convivência entre todos. 
b) Deve considerar dez horas ininterruptas por dia de 

permanência. 
c) Deve reintegrar todas as crianças e adolescentes que 

cometeram qualquer tipo de infração. 
d) Deve manter todos os alunos em período integral com café 

da manhã, almoço e café da tarde. 
 

3. Conforme as Teorias Pedagógicas confeccionadas no século 
passado, a psicologia era utilizada para auxiliar o ensino, onde as 
crianças eram preparadas para assumir todos os tipos de trabalho 
e atividades sociais. Qual é o tipo de ensino utilizado: 
a) É o tipo de ensino construtivista como Filosofia. 
b) É o tipo de ensino Behaviorista. 
c) É o tipo de ensino Funcionalista como ideologia. 
d) É o tipo de ensino liberal como ideologia.  
 

4. O psicólogo educacional atua em várias áreas, exceto:  
a) Área da aprendizagem. 
b) Área de reforço escolar. 
c) Área da relação professor e aluno. 
d) Área que denomina-se fracasso escolar. 

 

5. O psicólogo em uma equipe multidisciplinar possui várias 
atribuições, contudo, não é atribuição do psicólogo: 
a) Sugerir o uso de medicamentos psicoativos. 
b) Efetuar entrevista de anamnese com os pais do paciente.  
c) Instruir a equipe técnica quanto às questões de ordem 

psicológica. 
d) Agir como mediador entre os pais do paciente e a equipe 

multidisciplinar. 
 

6. Para interpretar uma entrevista inicial no psicodiagnóstico, quais 
são os critérios utilizados pelo profissional: 
a) Nível socioeconômico. 
b) A opção sexual e gênero. 
c) As ansiedades predominantes e condutas defensivas. 
d) A hereditariedade. 

 

7. Não é correto dizer sobre relações da família: 
a) Está vinculado aos aspectos sociais, de afetividade e 

biológicos, isto é praticamente a sobrevivência da criança e 
do adolescente. 

b) A convivência dos irmãos normalmente existe uma 
ambivalência de sentimentos. 

c) No seio da família o menino é vítima da violência física e a 
menina é vítima da violência sexual, onde o principal agressor 
é o padrasto. 

d) Para ser importante o vínculo entre pais e filhos tem duas 
mãos, uma que vai e outra que volta. 

 

8. O Código de Ética profissional prevê uma série de condutas a 
serem cumpridas pelo Psicólogo, entre elas é correto afirmar que 
cabe ao psicólogo: 
a) Induzir  qualquer pessoa a recorrer a seus serviços. 
b) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade 

pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. 
c) Elaborar documentos sem qualidade técnico científica.  
d) Pagar a terceiro remuneração ou porcentagem por entrega 

de serviços.  
 

9. Ao promover publicamente os seus serviços, seja através de 
qualquer meio de comunicação, é correto afirmar que é permitido 
ao psicólogo: 
a) Divulgar o preço de seu serviço conforme o que possa ser 

mais vantajoso, objetivando a contratação de novos clientes. 
b) Estipular alguns objetivos e previsão para resultados a serem 

atingidos. 
c) Divulgar as suas atividades profissionais para atrair clientes. 
d) Fazer referência a títulos ou qualificações profissionais que 

possua em seu histórico profissional. 
 

10. Conforme prevê o SUS (Sistema Único de Saúde), entre os 
conceitos abaixo, qual não se enquadra no conceito de ambiência 
na saúde:  
a) Corresponde a um atendimento padronizado e impessoal. 
b) Corresponde a produção de subjetividades no processo de 

trabalho. 
c) Trata-se do tratamento dado ao espaço físico, profissional e 

das relações interpessoais. 
d) Trata-se da área que analisa e estuda espaço, a permitir o 

conforto aos sujeitos envolvidos. 
 

11. Assinale a alternativa que não se enquadra no processo de 
acolhimento em saúde no SUS (Sistema Único de Saúde): 
a) Responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos 

usuários. 
b) Humanização das relações entre profissionais de saúde e 

usuários. 
c) Mudança da forma tradicional de entrada por ordem de 

chegada 
d) A atenção dos profissionais de saúde à doença como objeto 

de intervenção.  
 

12. Com base no SUS (Sistema Único de Saúde) qual das áreas 
apontadas abaixo, não compõe a Alta Complexidade: 
a) Psicoterapia, fonoaudiologia clínica e psiquiatria clínica. 
b) Terapia nutricional, procedimentos de diálise e 

quimioterapia. 
c) Cirurgia cardiovascular, cirurgia bariátrica e distrofia 

muscular progressiva. 
d) Tratamento dos transtornos respiratórios do sono, genética 

clínica e reprodução assistida. 
 

13. Existem vários aspectos para a elaboração de um diagnóstico a 
caracterizar a deficiência mental, entre eles podemos afirmar, 
EXCETO: 
a) Trata-se de característica que se inicia antes dos dezoito anos 

de idade. 
b) Evidencia um funcionamento intelectual global inferior à 

média. 
c) Evidencia um déficit significativo no funcionamento 

adaptativo. 
d) Evidencia uma limitação cognitiva em função de uma 

moléstia ou de uma patologia. 
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14. Jean Piaget trouxe grandes avanços para a área da Psicologia, 
entre as suas teorias o mesmo propõe que o indivíduo muda a 
estrutura existente, ou seja, muda em ações ou ideias para 
adequar-se a novas experiências. Trata-se do: 
a) Processo de Acomodação. 
b) Processo de Assimilação. 
c) Processo de Adaptação. 
d) Processo de Operação. 

 

15. Quem foi o grande Psicólogo que desenvolveu a teoria do 
complexo de Édipo como forma de explicar a sexualidade infantil 
relacionada às neuroses da vida adulta, como por exemplo, a 
paixão secreta pela mãe? 
a) Jean Piaget. 
b) Sigmon Freud. 
c) Vigotski. 
d) Emilia Ferreiro. 

 

16. Qual das definições abaixo se enquadra na teoria da 
aprendizagem proposta por Vigotski? 
a) A relação do indivíduo com o mundo está sempre mediada 

pelo outro. 
b) Existem mecanismos que emergem no sujeito quando 

interage com a linguagem escrita. 
c) A formação das operações cognitivas no homem está 

subordinada a um processo geral de equilibração. 
d) A produção de autoconhecimento, o desenvolvimento 

pessoal, grupal e institucional. 
 

17. No tratamento infantil o terapeuta deve adotar uma postura que 
estabeleça uma relação terapêutica com a criança. Para não 
prejudicar essa relação não é indicado: 
a) Estabelecer os limites sem culpa ou ansiedade. 
b) Comunicar claramente à criança a sua compreensão. 
c) Ouvir a criança com sensibilidade, sem interrompê-la. 
d) Interrogar os sentimentos que a criança vivencia.  

 

18. Quem foi o (a) grande Psicólogo (a) que desenvolveu a teoria do 
inconsciente estruturado como uma linguagem, na qual o 
processo de metáfora paterna é fundamental, e relacionou o 
conceito falo freudiano ao pensamento e à linguagem? 
a) Vigotski. 
b) Jean Piaget. 
c) Lacan. 
d) Emília Ferreiro. 

 

19. Quem foi o grande Psicólogo que propôs uma mudança na 
administração das técnicas e dos conhecimentos, ao propor que a 
psicoterapia de grupo deveria ir além das psicopatologias 
individuais ou do conhecimento sobre as doenças e se antecipar a 
elas, objetivando desenvolver a prevenção primária em saúde. 
a) Bleger. 
b) Lacan. 
c) Freud. 
d) Jean Piaget. 

 

20. Durante o processo psicodiagnóstico o enquadramento realizado 
pelo profissional tem como objetivo: 
a) Informar o diagnóstico e o prognóstico ao paciente. 
b) Dar ciência ao paciente sobre lugar e horário das entrevistas, 

duração do processo e honorários. 
c) Disciplinar pacientes hiperativos e agitados. 
d) Induzir a fala do paciente para o problema concreto.  

 

21. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com os Princípios e 
Fundamentos estabelecidos no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo. 

I. 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 Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 
crítica e historicamente a realidade política, econômica, 
social e cultural. 

 
a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas II e III são verdadeiras.  
c) Apenas I e III são verdadeiras. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 

 

22.  Assinale a alternativa incorreta:  
Psicodiagnóstico é uma disciplina metodológica que tem por 
objetivo colocar à disposição da psicologia aplicada uma série de 
instrumentos que identifica características e mudanças com a 
finalidade de auxiliar na tomada de decisões e avaliação. Tal 
disciplina pode ser aplicada em quais áreas: 
a) Psicologia pedagógica. 
b) Psicologia clínica. 
c) Psicologia forense. 
d) Psicologia genética. 

 

23. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com os Princípios 
estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde com base na Lei 
Orgânica de Saúde, os quais são:  

I. Universalidade 
II. Integralidade. 

III. Descentralização político administrativa. 
IV. Eficiência.  

 
a) Todas são verdadeiras. 
b) Apenas I, II e III são verdadeiras.  
c) Apenas I, II e IV são verdadeiras. 
d) Apenas I e II são verdadeiras. 

 

24. O termo “carência cultural” em meados dos anos setenta fazia 
referência ao despreparo das camadas da população mais carente. 
Por volta de 1972, foi proposto um novo termo por Poppovic que 
é: 
a) O termo criança excepcional.  
b) O termo privação cultural. 
c) O termo deficiência cultural. 
d) O termo marginalização Cultural.  

 

25. Sobre a primeira fase da teoria da ansiedade proposta por Freud, 
podemos dizer que não se enquadra em seus ensinamentos que: 
a) Automaticamente também a ansiedade manifesta-se na fase 

adulta, como neurose e angústia. 
b) Podem ser de origem interna ou externa os estímulos, e 

emerge com mais frequência do superego.  
c) Automaticamente é característica na infância a ansiedade. 
d) Desenvolve a ansiedade sempre que a psique armazena uma 

grande quantidade de estímulos para ser dominada. 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_aplicada
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26. Piaget usa a expressão "a passagem do caos ao cosmo", de acordo 
com a sua tese "a criança nasce em um universo para ela caótico, 
habitado por objetos evanescentes (que desapareceriam fora do 
campo da percepcão), com tempo e espaço subjetivamente 
sentidos, e causalidades reduzidas ao poder das ações, em uma 
forma de onipotência", trata-se do período denominado sensório 
motor, correspondente a seguinte faixa etária: 
a) 07 anos em diante. 
b) 04 a 06 anos. 
c) 02 a 4 anos. 
d) 0 a 02 anos. 

 

27. Freud, ao estudar o atributo que os impulsos têm de impelir o 
homem à atividade, considerou-o análogo ao conceito de energia 
física, que se define como a capacidade de produzir trabalho. 
Freud entendeu que uma parte dos impulsos pode ser 
considerada energia psíquica. Tanto a energia física como a 
psíquica são hipóteses, já que os estados de energização não são 
passíveis de medida. Trata-se do processo pelo qual a energia 
libidinal disponível na psiquê é vinculada à representação mental 
de uma pessoa, idéia ou coisa ou investida nesses mesmos 
conceitos, o qual é chamado de: 
a) Processo de Mitomania . 
b) Processo de Catexia. 
c) Processo de Catarse. 
d) Processo de Complexo. 

 

28. Qual é o mecanismo de defesa que faz com que o indivíduo 
possua grande dificuldade em reconhecer seus impulsos que 
produzem angústia ou lembrar-se de acontecimentos passados 
traumáticos, que também é chamado de “esquecimento 
motivado”, pois, trata-se da omissão forçada e deliberada de 
recordações ou sentimentos? 
a) Mecanismo da Repressão. 
b) Mecanismo da Deslocamento. 
c) Mecanismo da Sublimação. 
d) Mecanismo da Translocação. 

 

29. Assinale a alternativa incorreta. 
Em 25 de agosto de 2006 em Nova Iorque, foi celebrado um 
tratado incluindo diversos Estados em uma convenção preliminar 
das Nações Unidas sobre os direitos da pessoa com deficiência, 
sendo realçado o artigo 24, o qual prevê a Educação inclusiva 
como um direito de todos. A Convenção da Deficiência é o 
primeiro tratado dos direitos humanos do Século XXI e é 
amplamente reconhecida como tendo uma participação da 
sociedade civil.  
Qual os elementos significativos abordados na referida Convenção 
que abrange a construção do conhecimento do portador de 
deficiência na escola: 
a) Acesso para estudantes com deficiência à educação inclusiva 

em suas comunidades locais. 
b) Acomodação razoável das exigências individuais. 
c) Exclusão do estudante portador de deficiência do sistema de 

ensino regular, por ser necessário um tratamento 
diferenciado. 

d) O suporte necessário dentro do sistema de ensino regular 
para possibilitar a aprendizagem, inclusive medidas eficazes 
de apoio individualizado.  

 
 
 
 
 
 

30. Assinale a alternativa correta. O que se caracteriza por uma 
dificuldade na área da leitura, escrita e soletração, inclusive, 
costuma ser identificado nas salas de aula durante a alfabetização, 
sendo comum provocar uma defasagem inicial de aprendizado. 
a) Deslocamento. 
b) Introspecção. 
c) Dislexia. 
d) Degeneração. 

 

Analise o fragmento do texto “Os Mosquitos Transgênicos”, de Gustavo 
Simon, e responda as questões 31 e 32: 
 “A dengue é uma praga nos países de clima quente. A cada 
ano são registrados 50 milhões de casos e 25.000 mortes. Só no Brasil 
são 1 milhão de doentes por ano. Sem que exista um remédio eficaz 
ou uma vacina, o combate à doença é feito basicamente com medidas 
sanitárias para eliminar o agente transmissor, o Aedes aegypti. Mas 
os efeitos são bastante limitados. Isso pode mudar em breve. Duas 
novas e tremendamente mais eficientes estratégias para reduzir a 
população desse mosquito, produzidas por engenharia genética, 
estão agora nas etapas finais dos estudos que precedem seu emprego 
em massa. O resultado positivo dessas experiências foi publicado na 
revista Science, na semana passada. O primeiro desses estudos, 
financiado por Bill Gates, da Microsoft, e realizado por cientistas 
americanos e australianos, constituiu em infectar os mosquitos 
transmissores com a bactéria Wolbachia. Inofensivo para o ser 
humano, esse micro-organismo age sobre o vírus da dengue, 
impedindo seu desenvolvimento. O método já foi testado em 
laboratório e deve agora ser experimentado em zonas rurais. (...)” 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011.  
 

31. De acordo com o texto, analise a afirmativa incorreta: 
a) No Brasil há um alto índice de doentes por ano. 
b) A prevenção da dengue é feita basicamente através de 

medidas sanitárias. 
c) A vacina foi testada em áreas rurais e obteve êxito. 
d) A dengue pode levar à morte. 

 

32. Sobre a nova estratégia para reduzir a população desse mosquito, 
assinale a alternativa incorreta: 
a) A revista Science publicou o resultado positivo dessa 

experiência. 
b) Os Aedes aegypti foram infectados pela bactéria Wolbachia. 
c) Bill Gates, da Microsoft, foi o responsável pelo financiamento 

do primeiro desses estudos. 
d) As estratégias estão sendo implantadas no Brasil. 

 

33. Complete as lacunas abaixo, com a devida ortografia das palavras, 
e aponte a alternativa correta: 
Houve um ______ na comunidade sobre os _______ daquela 
mulher. 
a) Borburinho – previlégios. 
b) Burburinho – privilégios. 
c) Borborinho – privilégios. 
d) Burburinho – previlégios. 

 

34. Aponte a alternativa em que há erro de regência: 
a) Eu confio em você em qualquer situação. 
b) Nós somos versados em música clássica. 
c) Você foi cruel para com ele. 
d) Ela parou rente a calçada. 

 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Onipot%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impulso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Libido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiqu%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Impulso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%BAstia
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35. Indique a alternativa que possui erro quanto à concordância 
nominal: 
a) A sua presença aqui é necessária. 
b) Não havia roupas bastantes para colocar nos armários. 
c) Vai inclusa ao convite a lista de presentes do casamento. 
d) Com essa acusação, a deputada está meia apreensiva. 

 

36. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como: 
Aos meu amigos comunico minha viagem ao Nepal. 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 

 

37. Aponte a alternativa em que há palavra escrita em desacordo com 
a norma culta da língua: 
a) Após pegar bater a bandeja, derrubou todas as bebidas no 

chão. 
b) A crise financeira do país me fez analizar os gastos da 

empresa. 
c) A comunidade portuguesa compareceu ao programa de 

televisão. 
d) O mais incrível é que naquela rua havia apenas dois bueiros. 

 

38. Havia cinco suítes naquele apartamento. Sobre o sujeito da 
oração, indique a alternativa correta: 
a) É indeterminado. 
b) É “apartamento”. 
c) É “cinco suítes”. 
d) É inexistente. 

 

39. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma culta da 
língua: 
Durante a _____, a freira ficou ________ após a homenagem. 
a) Catequeze – lisonjeada. 
b) Catequese – lisongeada. 
c) Catequeze – lisongeada. 
d) Catequese – lisonjeada. 

 

40. Aponte a alternativa em que o termo em destaque foi empregado 
de forma incorreta: 
a) Você precisa perder essa mania de ficar contando seus 

passos. 
b) O prazo para atualizar aquele serviço expirou. 
c) A cena foi perfeitamente descrita pela jornalista. 
d) A sua atitude não sortiu efeito. 

 

41. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta: 
Cachimbo – fantoxe – cachumba – chicória 
a) As quatro palavras estão escritas incorretamente. 
b) Apenas uma palavra está escrita incorretamente. 
c) Duas palavras estão escritas incorretamente. 
d) Três palavras estão escritas incorretamente. 

 

42. No primeiro ano do século XXI, ocorreram atentados terroristas 
contra os Estados Unidos. Naquela ocasião, o governo norte-
americano culpou o grupo terrorista Al-Qaeda por esses atos. A 
principal base e campos de treinamento desse grupo terrorista 
localizavam-se:  
a) No Iraque.  
b) No Afeganistão.  
c) No Irã.  
d) Na Líbia.  

 

43. Em março de 2011 um terremoto, seguido de um tsunami e um 
acidente nuclear devastou algumas cidades do nordeste do Japão, 
deixando toda a população japonesa aflita. Assim, acerca dos seus 
conhecimentos, assinale a alternativa em que as cidades foram 
diretamente atingidas pela catástrofe: 
a) Sendai e Osaka. 
b) Osaka e Fukushima. 
c) Tóquio e Osaka. 
d) Sendai e Fukushima. 
 

44. Qual é o capital que quando aplicado a 2% ao mês por 3 meses, 
gera a mesma quantia de juros que rende esse mesmo capital se 
aplicado a 1,5% ao ano durante 4 anos, sabendo que o juro obtido 
nas duas aplicações a juros simples é R$ 5.400,00? 
a) R$ 60.000,00. 
b) R$ 21.000,00. 
c) R$ 38.000,00. 
d) R$ 90.000,00. 

 

45. Quantos dias demorarão 16 máquinas para embalar 57.600 ovos 
de Páscoa, sabendo que 5.000 ovos iguais aos primeiros foram 
embalados por 20 máquinas em 5 dias? 
a) 68 dias. 
b) 36 dias. 
c) 72 dias. 
d) 48 dias. 

 

46. Qual é a soma dos múltiplos de 7, compreendidos entre 20 e 80? 
a) 547. 
b) 636. 
c) 724. 
d) 441. 

 

47. Um barril contém suco até os     de sua capacidade faltando 

6.000 ℓ para enchê-lo. Sabendo que esse barril é retangular e 
mede 5 m de comprimento por 2 m de largura, qual é a sua 
altura? 
a) 6 m. 
b) 1,5 m. 
c) 2 m. 
d) 3 m. 

 

48. A diretoria de uma sociedade é composta por 12 pessoas. Quantas 
comissões de 5 pessoas podem ser formadas? 
a) 792. 
b) 848. 
c) 210. 
d) 640. 

 

49. Qual o volume de um cilindro que tem 5 cm de raio e 12 cm de 
altura? 
a) 60 cm³. 
b) 18,84 cm³. 
c) 314 cm³. 
d) 148 cm³. 

 

50. Qual é a fração cuja soma dos termos é 221 e que é igual a    ? 

a)   
      

b)   
      

c)   
      

d)   
      

 
 




