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PROVA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia, com atenção, o texto adiante 
transcrito e responda às questões seguintes, a ele 
relacionadas: 
 

O Rei dos Mentirosos 
    (Moacyr Sliar) 

 
 Era muito tarde quando ele chegou em 
casa. A esposa estava esperando furiosa. Onde é 
que você esteve, perguntou, os olhos fuzilando de 
raiva: 
 - Você sabe, mulher – respondeu, seco. – 
Eu lhe disse antes de sair: fui participar do 
concurso para a escolha do Rei dos Mentirosos. 
 Ela riu: 
 - Rei dos Mentirosos, essa é muito boa. 
Nem Pinóquio inventaria uma tão boa. Rei dos 
mentirosos... E aposto que você foi o escolhido. 
 - Fui. E até ganhei uma coroa. Está aqui, 
neste pacote. Você quer ver? 
 Ela fechou a cara: 
 - Agora chega. Chega, ouviu? Não quero ver 
nada, não quero saber de nada. Durante todos 
esses anos, agüentei suas mentiras, mas com essa 
você passou do limite. Vou lhe perguntar pela 
última vez. Pense bem no que você vai me dizer, 
porque, conforme a sua resposta, arrumo a mala e 
vou embora para sempre. Onde foi que você 
esteve? 
 Ele suspirou. 
 - Está bem. Você quer mesmo saber?  
Estive com uma mulher. Uma executiva – alta, 
loira, belíssima. Veio ao escritório para discutir um 
empreendimento na área de turismo. Começamos 
a conversar, ela me perguntou se eu não gostaria 
de tomar um drinque num ambiente mais 
relaxado. No apartamento dela. Como se tratava 
de negócio, aceitei. Fomos até lá. Sentei no living, 
ela me pediu que esperasse um momento. Entrou 
no quarto e depois voltou, usando uma lingerie 
preta. Fiquei deslumbrado. Ela jogou-se sobre mim 
e tivemos relações ali mesmo, no sofá. Depois eu 
vim para cá. 
 Olhou a mulher: 
 - Pronto. Era isso que você queria ouvir? 
 Ela não disse nada. Entrou no quarto, 
fechou a porta atrás de si. Ele suspirou de novo. 
Enfim, tinha acontecido: a grande briga, aquela 
que durante tantos anos se esforçara por adiar. 
Mas o impulso para contar a história fora mais 
forte, e ele não pudera resistir. Agora era agüentar 
as conseqüências. 

 A porta se abriu. Era a mulher: usava uma 
lingerie preta belíssima, provavelmente comprada 
naquele mesmo dia. 
 - Era assim que ela estava vestida? – 
perguntou, com um sorriso. 
 Fizeram amor ali mesmo, no sofá da sala. 
Mas depois, como era de hábito, foram para a 
cama de casal. 
 No meio da noite, ele se levantou. Abriu o 
pacote, tirou dali a coroa de Rei dos Mentirosos, 
colocou-a, olhou-se ao espelho. Ficava-lhe muito 
bem. Como que sob medida para ele. 
 
 
01. Assinale a alternativa em que a declaração 

sintetiza melhor uma das idéias reinantes no 
texto: 

 
a) A mentira tem pernas curtas. 
b) O talento dos vencedores em concursos. 
c) A criatividade e a fantasia no convívio dos 

casais. 
d) Mentir, assim como matar, nunca compensa. 
e) O castigo e a censura se impõem aos 

mentirosos. 
 
 
02. Tomando o diálogo mantido entre o homem e 

sua esposa, podemos depreender o seguinte: 
 
a) Tudo não passou de uma encenação de ambos 

para preparar uma noite de amor diferente. 
b) A mulher, ao que tudo indica, já passara por 

experiências anteriores semelhantes. 
c) A esposa reapareceu, usando lingerie, para 

provar que era melhor que a amante. 
d) A esposa acreditou verdadeiramente na 

história contada pelo marido. 
e) A história contada por ele era verdadeira e 

poderia ter ocasionado a separação. 
 
 
03. De acordo com o que o texto nos revela, o 

marido 
 
a) jamais tinha participado de concurso algum. 
b) participou do concurso e contou uma história 

verdadeira à sua mulher. 
c) participou do concurso e estivera fazendo 

empreendimentos turísticos. 
d) participou do concurso e mentira mais uma 

vez à sua mulher. 
e) Estava mesmo era bebendo e se divertindo 

com os amigos, na noite. 
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04. Qual a linguagem predominante no texto? 
 
a) a linguagem conotativa 
b) a linguagem jornalística 
c) a linguagem figurada 
d) a linguagem abstrata 
e) a linguagem denotativa 
 
05. De maneira geral, qual o discurso 

predominante no texto? 
 
a) O discurso indireto, sem diálogos. 
b) O discurso direto, sem diálogos. 
c) O discurso indireto, com diálogos. 
d) O discurso direto, com diálogos. 
e) O discurso indireto livre, sem diálogos. 
 
06. Em: “Ela me pediu que esperasse.”, de acordo 

com as regras de colocação pronominal, 
temos:  

 
a) a próclise 
b) a ênclise 
c) a mesóclise 
d) ênclise e próclise, ao mesmo tempo 
e) mesóclise e ênclise, respectivamente 
 
07. Assinale a alternativa cuja palavra está 

corretamente grafada: 
 
a) Largatixa 
b) Cardeneta 
c) Estrupo 
d) Metereologia 
e) Espontaneidade 
 
08. Quanto à flexão verbal, os verbos bolir, falir e 

reaver são considerados: 
 
a) regulares 
b) irregulares 
c) defectivos 
d) abundantes 
e) gerúndios 
 
09. Assinale a alternativa que apresente 

incorreção quanto à concordância nominal: 
 
a) Há menos pessoas do que imaginávamos. 
b) Elas mesmas resolveram o problema. 
c) As laranjas custam barato. 
d) É proibida entrada de menores. 
e) Encontrou argumento o mais fáceis possível. 
 
10. A regência verbal está empregada 

erroneamente em: 
 
a) Ele informou aos amigos sua decisão 
b) O filho obedece ao pai. 
c) Eu prefiro o cargo de presidente ao de 

secretário. 
d) As crianças assistiram ao filme. 
e) Os bares da cidade devem agradar aos turistas 
 

11. Leia a oração abaixo: 
 
Deve chover hoje em todo o Estado da Paraíba 
 
Assinale o verbo da oração acima: 

 
a) Inexistente 
b) Indeterminado 
c) “hoje” 
d) “Deve” 
e) “todo o Estado da Paraíba” 
 
 
12. Leia a oração abaixo: 
 

Sua pesquisa é útil a todos. 
 
As palavras sublinhadas assumem 
sintaticamente a função de: 

 
a) Adjunto adnominal 
b) Complemento nominal 
c) Objeto indireto 
d) Adjunto adverbial 
e) Agente da passiva 
 
 
13. Marque a alternativa cujo espaço deve ser 

preenchido corretamente com Ç: 
 
a) sumi__o 
b) ge__o 
c) reme__a 
d) ama__ado 
e) demi__ão 
 
 
14. Há erro de ortografia quanto ao uso da letra G 

em: 
 
a) ferrugem 
b) beringela 
c) gengibre 
d) virgem 
e) dígito 
 
 
15. Assinale a alternativa em que ambas as 

palavras estejam corretamente grafadas com o 
dígrafo CH: 

 
a) cachimbo/ salsicha 
b) capricho/ chingar 
c) rouchinol/ macho 
d) fachina/ lagarticha 
e) embaichada/ trecho 
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ESPECÍFICA 
 
16. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas abaixo: 
Para Denise Jodelet (2001) , as representações 
sociais são formas de __________  
socialmente ________________ e partilhadas, 
que auxiliam na elaboração de uma 
__________. 

 
a) Conhecimento- elaboradas- realidade comum 
b) Conhecimento- externalizadas – realidade 

comum 
c) Atitude- elaboradas- ação 
d) Conhecimento- internalizadas- realidade 

comum 
e) Comportamento- elaboradas- ação 

 
17. “O psicólogo, diante da inquietação de um 

doente que está a espera do resultado de um 
exame de laboratório do qual podem se 
derivar consequências graves , é capaz de 
traçar palavras tranquilizadoras com o doente 
e fazê-lo sentir que não está só. “Este 
exemplo, como objetivo educacional, deve ser 
classificado no seguinte campo da atividade do 
psicólogo: 

 
a) Da atividade intelectual – nível recordação de 

fatos 
b) Da atividade – nível interiorização 
c) Da atividade intelectual- nível interpretação dos 

dados 
d) Da atividade – nível resposta 
e) Nenhuma das assertivas acima  

 
18. O conceito de homeostase com o qual as 

ciências biológicas, psicológicas e sociológicas 
desenvolvem suas pesquisas e técnicas, parte 
do pressuposto do (da): 

 
a) Doença 
b) Personalidade 
c) Equilíbrio 
d) Percepção 
e) Estímulo 
 
19.  Quando um psicólogo  realiza um atendimento 

psicológico domiciliar, este deve ser realizado 
sempre: 

 
a) na presença de um médico que garanta a 

condição do paciente. 
b) vinculado a um serviço de home care. 
c) garantindo a privacidade do encontro. 
d) em conjunto com todo o grupo familiar. 
e) com pacientes que não precisarão de 

internação.  
 
20. Os aspectos da hereditariedade e da 

constituição fisiológica que influenciam o ritmo 
individual e o grau de vitalidade e emotividade 
dos indivíduos são conhecidos como: 

 

a) traço 
b) estrutura da personalidade. 
c) caráter 
d) temperamento. 
e) nenhuma das respostas 

 
21. Em Introdução a Psicologia da linguagem e do 

pensamento, Penna(2003) considera a 
contribuição de Skinner ao estudo da 
linguagem. Retomando a posição inicialmente 
assumida por Watson em relação ao tema, 
Skinner desenvolve o conceito de: 

 
a) Estruturas sintagmáticas 
b) Competência lingüística 
c) Diferencial semântico 
d) Comportamento verbal 
e) Comportamento latente 

 
22. Quando se trabalha com a suposição de que o 

paciente conhece sua vida e está capacitado 
para fornecer dados sobre a mesma, fala-se 
em: 

 
a) escuta seletiva 
b) informe psicológico 
c) anamnese 
d) diagnóstico 
e) aconselhamento 

  
23. O transtorno distímico pertence ao grupo de 

transtornos: 
 
a) da alimentação 
b) da personalidade 
c) somatoformes 
d) do humor 
e) dissociativos 
 
24. A Teoria do construto pessoal (TCP) , que Kelly 

considera uma teoria abrangente do 
comportamento cognitivamente orientada , 
baseia-se na observação de que as teorias 
psicológicas contêm dois aspectos do 
homem.Analise: 

 
I. O homem possui todas as condições 

favoráveis ao crescimento e à mudança. 
II. O homem é instigado para o movimento 

devido aos aspectos inconscientes do 
comportamento 

III. O homem é visto como uma coleção de 
respostas condicionadas. 

IV. O homem ao invalidar seus constructos 
produz ansiedade e ameaça. 

 
 As afirmativas corretas são: 
 
a) I e II 
b) II e III 
c) I e III 
d) I e IV 
e) III e IV 
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25. Segundo Piaget, a característica de poder 
recair sobre hipóteses, e não mais apenas 
sobre os objetos, aparecem no seguinte nível: 

 
a) pré-operatório 
b) da identificação 
c) das operações formais 
d) sensório-motor 
e) das operações concretas   
 
26. A primeira impressão está condicionada a um 

conjunto de fatores psicológicos da experiência 
anterior de cada pessoa, suas expectativas e 
motivações do momento e a própria situação 
do encontro ( MOSCOVICI,1998). 

 
Analise as informações abaixo: 

 
I. Julgar outras pessoas com base em suas 

próprias características é uma tendência em 
que o observador atribui suas próprias 
características a outros, e a isso, chama-se 
de mecanismo de defesa de identificação. 

II. A percepção é uma interpretação singular 
da situação ou estímulo. 

III. A incapacidade de ver o todo pode levar a 
julgamentos apressados ou conclusões 
incorretas a respeito de quem está sendo 
observado. 

IV. A percepção é seletiva. 
 
Sobre as alternativas pode-se afirmar: 
 

a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas a III está correta. 
c) as alternativas II, III e IV estão corretas. 
d) apenas a IV está correta. 
e) as alternativas I, II e III estão corretas 

 
27. Um executivo foi sequestrado e teve sua 

família mantida em poder de sequestradores 
durante três dias. Com ameaças de morte se 
não houvesse colaboração. Após , conseguirem 
a quantia desejada  todos foram libertados 
sem que ocorresse violência. Após, esse 
evento, o executivo passou a sentir um medo 
intenso, sonhar com o sequestro e reagir de 
forma exagerada quando pensava identificar 
um dos sequestradores. Em entrevista 
psicológica, o executivo solicitou que o 
profissional não lhe pedisse detalhes sobre o 
sequestro, informou que vem tendo 
dificuldades de dormir e de se concentrar e 
confessou que acreditava que não conseguiria 
continuar com sua vida profissional, nem na 
empresa em que trabalhava.  
O diagnóstico mais apropriado para esse caso 
é: 

 
a) depressão 
b) psicose  
c) pânico 
d) estresse pós-traumático 
e) agorafobia 

28. No humanismo proposto por Carl Rogers, a 
compreensão da personalidade depende, 
principalmente, da: 

 
a) elucidação de experiências recalcadas 
b) interpretação simbólica do discurso da pessoa 
c) dissolução de zonas de tensões cristalizadas no 

plano corporal 
d) explicitação do campo fenomenal da pessoa 
e) interpretação do material onírico  
 

29. É um transtorno que ocorre na sua maioria em 
pessoa do sexo feminino. A pessoa se entrega 
a comilanças rápidas e depois tenta neutralizar 
o alto consumo de calorias forçando-se a 
vomitar, exercícios vigorosos, dietas severas, 
lavagens ou uso de diuréticos para purgar o 
corpo. Assinale a alternativa correta: 

 
a) bulimia 
b) anorexia 
c) desnutrição 
d) obesidade 
e) anemia 
 
30. Sobre as novas e importantes contribuições 

surgidas nos estudos de dependência química, 
assinale a alternativa incorreta: 

 
a) a tolerância é um critério para o diagnóstico de 

abuso de substâncias químicas. 
b) a conjuntivite, a boca seca, a larica, a 

taquicardia e a falta de coordenação motora 
costumam ser observadas em episódios de uso 
de maconha. 

c) as amnésias alcoólicas dizem respeito ao 
esquecimento de fatos ocorridos durante 
episódios de embriaguez. 

d) a síndrome de abstinência é um critério para o 
diagnóstico de dependência química. 

e) uma das dificuldades em relação ao 
tratamento de pacientes com co-morbidades é 
estabelecer um diagnóstico primário inicial. 

 
31. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( 

F ) as afirmativas em relação à psicologia 
fenomenológica: 

 
(    ) o cotidiano é fundamental para 

compreender o inconsciente 
(    ) um dos princípios  da fenomenologia é 

“voltar às coisas mesmas”. 
(    ) a redução é o recurso para chegar ao 

fenômeno como ele é. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta: 

 
a) V,F,V 
b) F,V,V 
c) F,V,F 
d) V,V,F 
e) F,F,V 
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32. A esquizofrenia infantil é um distúrbio que 
engloba comportamento e pensamento 
anormais. As crianças que apresentam esse 
distúrbio podem apresentar os seguintes 
sintomas: 

 
I. Contenção das emoções 
II. Alucinações,delírios e paranóias 
III. Manutenção de falsas crenças apesar de 

evidências óbvias do contrário 
IV. Bloqueio súbito da linha do pensamento 
 
Sobre as alternativas, pode-se afirmar: 
 

a) Apenas a I está correta 
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e III  estão corretas 
e) Apenas a IV está correta. 

 
 

33. Um dos sinais da presença de ideação suicida 
no paciente idosos é a presença de: 

 
a) uso excessivo de álcool 
b) dor somática 
c) estresse 
d) ausência de vida familiar 
e) sentimento de solidão 

 
 

34. A psicologia Hospitalar utiliza-se de um roteiro 
de avaliação psicológica que possa trazer 
dados do paciente de forma objetiva ao 
psicólogo e à equipe de saúde. São funções 
desse roteiro: 

 
I. Função diagnóstica 
II. Função de orientador de foco 
III. Fornecimento de dados sobre a estrutura 

psicodinâmica da personalidade da pessoa. 
IV. Possibilitar Diagnóstico diferencial quanto a 

quadros psicológicos específicos. 
 
Estão corretos os itens: 
 

a) I, III e IV 
b) I, II,III e IV 
c) II e IV 
d) II e III 
e) I e IV 
 
 
35. A teoria psicológica que estuda a interação 

entre as ações do indivíduo (respostas) e o 
ambiente (estímulos) é: 

 
a) psicanálise 
b) gestalt 
c) teoria do desenvolvimento 
d) behaviorismo 
e) terapia familiar 
 

36. A entrevista realizada por psicólogo, que tem 
como objetivo principal avaliar a demanda do 
sujeito e fazer um encaminhamento, é 
denominada: 

 
a) sistêmica 
b) diagnóstica 
c) de triagem 
d) de anamnese 
e) de devolução 
 
 
37. Transtorno de preferência sexual no qual 

ocorre uma inclinação por atividade sexual  
que envolve servidão ou a inflição de dor ou 
humilhação. Corresponda a: 

 
a) voyerismo 
b) pedofilia 
c) fetichismo 
d) sadomasoquismo 
e) fetichismo 
 
 
38. Segundo Piaget, o fator fundamental que 

intervém no desenvolvimento intelectual é: 
 
a) transmissão social 
b) equilibração 
c) disposição subjetiva 
d) experiência física 
e) hereditariedade 
 
 
39. Adotando uma concepção dialética da 

sociedade, a psicologia social crítica assume a 
contradição como princípio essencial do 
conhecimento. Qualquer prática que 
desconsidere esse aspecto será 
inevitavelmente uma prática conservadora e: 

 
a) social 
b) paradigmática 
c) ideológica 
d) evolucionista 
e) trottiana 
 
 
40. O objetivo do processo diagnóstico é: 
 
a) descrever e compreender a personalidade do 

paciente 
b) iniciar terapia 
c) relatar história familiar 
d) identificar sintomatologia 
e) citar elementos constitutivos do apciente  
 




