
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 3 (três) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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Um par de botas, meu filho 
 
1º Nosso pai dizia que o rádio só servia para espalhar mentiras e tentava explicar alguma coisa daquela grande 
confusão. Mamãe não gostava de ver papai falando assim. 
2º – Você vai deixar os meninos _________ confusos, Antônio. 
3º – Já é tempo de eles aprenderem alguma coisa de útil, Maria – respondia papai. – E não vai ser na escola que 
aprenderão isto. Aquela Dona Iolanda é uma panaca. 
4º – Panaca, pai? – perguntava Silvinha. 
5º – É, panaca. Panaca é pateta, boba. 
6º Mamãe balançava a cabeça, ______ desconsolada, e ia para a cozinha. Papai não tinha mesmo jeito. E nãoia 
ser depois de velho que ia tomar juízo, dizia ela para as vizinhas, quando elas vinham lhe dar constas das façanhas de 
papai. 
7º Porque agora ele inventara de fazer discursos nos comícios não só em Taguatinga, mas até em Brasília. 
Passava as noites sem dormir, escrevendo em folhas de papel frases complicadas. 
8º – O dinheiro que um homem honesto ganha hoje – dizia papai – não dá pra sustentar uma família com 
decência. 
9º E era verdade. Mamãe voltava da feira reclamando dos preços, há vários meses não comprava roupas para ela 
_________ e era uma pena ........... sempre usando um vestido remendado. 
10 O meu sapato estava furado, e papai não .................. dinheiro para colocar uma meia-sola. Tive de forrar o 
buraco com um pedaço de papelão e quando chovia meu pé ficava gelado como o de um defunto. 
11 – Mas um dia a gente ainda muda este país – dizia papai cheio de esperança. E, virando pra mim, prometia: 
12 – E neste dia, meu filho, eu juro que ................. um par de botas novas. 
 

Luiz Fernando Imediato. O outro lado do paraíso, Editora Comunicação. (adaptado) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, respeitando plenamente as regras de 
concordância nominal: 
a) bastante – meia – mesmo. 
b) bastantes – meio – mesma. 
c) bastante – meio – mesma. 
d) bastantes – meia – mesmo. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas, respeitando as regras 
quanto ao emprego dos pronomes: 
a) vê-la – me dava – te dou. 
b) lhe ver – me dava – te dou. 
c) vê-la – dava me – dou-te. 
d) a ver – dava pra mim – lhe dou. 
 
03 - O texto nos apresenta uma família com problemas quanto à: 
a) moradia, comida e à saúde. 
b) comida, educação e ao vestuário. 
c) transporte, saúde e ao vestuário. 
d) comida, vestuário e à saúde. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao texto e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas: 
(   ) O pai e a mãe possuem modos diferentes com relação à educação dos filhos. 
(   ) O pai, segundo o texto, estava ligado a atividades políticas. 
(   ) A mudança do país, segundo o pai deve surgir do povo. 
(   ) O pai critica a escola dos filhos por achar que a professora era babaca. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
a) V – F – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – V – F. 
 
05 - Não fragmento “não dá pra sustentar uma família com decência. (8º parágrafo), os termos grifados podem 
ser substituídos, sem que haja alteração de sentido por: 
a) defender – autoridade. 
b) administrar – dignidade. 
c) conservar – honradez. 
d) alimentar – decoro. 
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06 - No fragmento “meu pé ficava gelado como o de um defunto” (10º parágrafo). O elemento coesivo grifado 
introduz uma ideia de: 
a) comparação. 
b) explicação. 
c) oposição. 
d) condição. 
 
07 - Um terreno tem o formato de um trapézio e suas dimensões são representadas por 15 metros na parte 
inferior, 10 metros na parte superior e 8 metros na lateral, com essas dimensões e utilizando o terreno por 
completo, posso construir um barracão de: 
a) 100 m2 
b) 500 m2 
c) 200 m2 
d) 150 m2 
 
08 - Ao aplicarmos uma certa quantia em uma determinada instituição financeira, recebemos uma porcentagem 
do depositado como pagamento ou seja de juro. Empreguei R$ 2.000,00 numa dessas instituições por 1 ano, a 
uma taxa de 2% ao mês, o juro que receberei no final do período é: 
a) 400,00 
b) 420,00 
c) 460,00 
d) 480,00 
 
09 - Por cento é uma parte de um todo, o todo representa 100%, e qualquer parte represente menos que isso. A 
porcentagem que representa 100 de 500 é: 
a) 20% 
b) 30% 
c) 40% 
d) 10%  
 
10 - Sabendo que 1 m3 = 1000 litros. O volume em litros que se pode acomodar em uma caixa em formato de um 
paralelepípedo de 3 metros de comprimento por 200 cm de largura com 20 decímetros de profundidade é: 
a) 120 litros 
b) 12000 litros  
c) 1200 litros 
d) 6000 litros 
 
11 - A densidade demográfica de São Tomé está entre: 
a) 20 e 21 habitantes / km². 
b) 22 e 23 habitantes / km². 
c) 24 e 25 habitantes / km². 
d) 26 e 27 habitantes / km². 
 
12 - Antes de sua emancipação política, as terras onde se localiza o Município de São Tomé, pertenciam a: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Jussara. 
d) Tapejara. 
 
13 - Em que data foi instalado o Município de São Tomé? 
a) 25 de Julho de 1.960. 
b) 25 de Novembro de 1.960. 
c) 05 de Julho de 1.961. 
d) 05 de Novembro de 1.961. 
 
14 - Segundo os dados atualizados do IBGE, a população de nosso município é de: 
a) 5.349 habitantes. 
b) 5.394 habitantes. 
c) 5.439 habitantes. 
d) 5.934 habitantes. 
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15 - A compreensão do psiquismo humano, de acordo com a abordagem histórico-cultural ou sócio-histórica, 
traz explicações variadas e mais complexas sobre o desenvolvimento humano, quando comparadas com modelos 
mecanicistas e organicistas. Essa contribuição teórica da psicologia histórico-cultural acrescenta ao psiquismo 
humano uma visão principalmente: 
a) Socializadora.  
b) Cognitivista. 
c) Historicizadora. 
d) Construtivista. 
 
16 - Para Freud, o funcionamento mental do sujeito, durante a infância, passa por fases onde a sexualidade é 
formada e zonas erógenas são descobertas, denominando cada fase do desenvolvimento libidinal, a saber: fase 
oral, fase anal, fase fálica e fase genital. Pode-se dizer que essa etapa libidinal do desenvolvimento da criança, 
desde a fase oral até a genital, é caracterizada por:  
I - Uma organização mais ou menos acentuada na libido sob o primado da zona genital. 
II - Para se ter acesso ao objeto libidinal, existe uma sucessão temporal das etapas, existindo uma forma 
correlata de linearidade. 
III - Ocorrência do auto-erotismo. 
IV - Através de uma operação mental, a libido é investida no próprio corpo, caracterizando o Narcisismo. 
V - A escolha do objeto ocorre quando o indivíduo consegue investir parte da libido para a relação com os 
outros, e nessa escolha pode já ser definido a escolha homossexual ou heterossexual. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) As afirmativas III, IV e V estão corretas. 
b) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) As afirmativas II, III e V estão corretas. 
 
17 - Dentre os Epifenômenos descobertos por Freud, pode-se citar: 
a) A Consciência determina o comportamento humano. 
b) Os sonhos são a realização alucinatória de um desejo. 
c) As pulsões são a representação mental de um instinto. 
d) O sistema Pré-Consciente não serve de memória. 
 
18 - Do ponto de vista tópico do funcionamento mental, o processo secundário caracteriza: 
a) O sistema inconsciente. 
b) O sistema pré-consciente. 
c) O sistema consciente. 
d) O sistema pré-consciente e consciente. 
 
19 - Os mecanismos de defesas podem ser definidos como um conjunto de operações que visam reduzir ou 
suprimir qualquer modificação suscetível de colocar em risco a integridade e constância do indivíduo 
biopsicológico. Esse processo defensivo especifica-se em mecanismos de defesa mais ou menos integrados ao: 
a) Superego 
b) Ego 
c) Id 
d) Self 
 
20 - Tendo como precursor Edmund Husserl, a Fenomenologia nasceu com a pretensão de tornar a reflexão 
filosófica uma ciência rigorosa tão bem estabelecida que servisse de fundamento a todas as outras ciências 
empírico-físicas e naturais. A aplicação do método fenomenológico, exige, em primeiro lugar: 
a) A vontade de ater-se aos fenômenos mesmos, através de idéia inatas e pré-concebidas.  
b) Uma descrição fenomenológica centrada na experiência vivida pelo sujeito. 
c) Indagar os modos de manifestação de determinado fenômeno, sem preocupar-se com o significado e sentido que esse 
fenômeno possa comportar. 
d) A necessidade de uma descrição que se atenha aos fenômenos sociais em primeira instancia.  
 
21 - _________________ baseia-se no estudo da relação entre variáveis dependentes e independentes do 
comportamento humano e enfatiza a importância da relação de contingência que deve existir entre uma variável 
e outra, estabelecendo uma dependência entre os eventos que antecedem o comportamento, o próprio 
comportamento e as consequências do mesmo. O enunciado é uma definição da: 
a) Teoria Cognitiva. 
b) Análise Psicanalítica. 
c) Análise Funcional. 
d) Análise das respostas. 
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22 - Atualmente, quando se fala em psicologia escolar/da aprendizagem, as palavras de ordem são aprendizagem 
significativa, mudança conceitual e construtivismo. Um bom ensino deve ser construtivista, promover a mudança 
conceitual e facilitar a aprendizagem significativa. É provável que a prática docente ainda tenha muito do 
behaviorismo, mas o discurso é cognitivista/construtivista/significativo. Quer dizer, pode não ter havido, ainda, 
uma verdadeira mudança conceitual nesse sentido, mas parece que se está caminhando em direção a ela. Sobre o 
conceito de aprendizagem significativa, é CORRETO afirmar: 
a) É o processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira arbitrária e substantiva (não-literal) à 
estrutura cognitiva do aprendiz. 
b) É no curso da aprendizagem significativa que o significado psicológico do material de aprendizagem se transforma 
em significado lógico para o sujeito. 
c) A aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade 
de idéias e informações representadas em qualquer campo de conhecimento. 
d) Na aprendizagem significativa, o conhecimento prévio em nada serve para a incorporação, compreensão e fixação de 
novos conhecimentos. 
 
23 - Numa abordagem Kellyana, o progresso do ser humano ao longo dos séculos não ocorreu em função de 
necessidades básicas, mas de sua permanente tentativa de controlar o fluxo de eventos no qual está imerso. Nessa 
tentativa, a pessoa vê o mundo através de moldes ou gabaritos transparentes que ela constrói e então tenta 
ajustar a eles as realidades do mundo. O ajuste nem sempre é bom, mas sem estes moldes, padrões, gabaritos a 
pessoa não consegue dar sentido ao universo em que vive. A esses padrões tal abordagem denomina: 
a) Construtos pessoais. 
b) Modelos mentais. 
c) Imagens sociais. 
d) Representações sociais. 
 
24 - Sobre a finalidade da entrevista inicial no processo psicoterapêutico, de análise, de avaliação psicológica ou 
outra modalidade de intervenção psicológica, têm-se alguns propósitos que podem ser elencados a seguir: 
I - Avaliar as condições mentais, emocionais, materiais e circunstanciais da vida do paciente que o buscou. 
II - Ajuizar as vantagens e desvantagens, bem como os riscos e benefícios do processo para o paciente e 
encaminhá-lo para casa, na situação de haver mais riscos do que possibilidade de melhora.  
III - Identificar o grau e o tipo de psicopatologia. 
IV - É através da entrevista inicial que se tem parâmetros para discriminar qual a modalidade de terapia 
psicológica será a mais indicada para esse paciente. 
V - Identificar a existência de traumas no paciente, como, por exemplo, abusos sexuais ou agressões físicas. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
 
25 - Bion, que foi discípulo de Melanie Klein, é considerado um autêntico inovador da prática em psicanálise. 
Sua obra estende-se por algumas décadas, dentre elas: os anos 40, onde interessou-se por aspectos sociais e 
dedicou seus estudos e práticas em dinâmica de grupos; a década de 50, que foi voltada para a análise de 
psicóticos; e a década de 60, a mais frutífera de todas, é chamada de Epistemofílica porque: 
a) Bion dedicou todo seu interesse pelos fenômenos do conhecimento. 
b) O autor prezou por entender o grau de determinismo do inconsciente no comportamento humano. 
c) Prestou-se a investigar sobre os fenômenos sociológicos e sua influência nos grupos sociais. 
d) Demonstrou interesse pelos fenômenos do conhecimento, pensamento, linguagem, comunicação, verdade e 
falsicações.  
 
26 - dos teóricos psicanalistas, existiu um que deu especial importância ao olhar materno, funcionando como um 
espelho, pois o primeiro espelho da pessoa seria o rosto da mãe, seu olhar, sorriso, voz, como se a criança pudesse 
dizer: olho e sou visto, logo, existo! O autor referido chama-se: 
a) Winnicott 
b) Freud 
c) Lacan 
d) Rank 
 
27 - As configurações vinculares repousam fundamentalmente nos tipos de vínculos (os de amor, de ódio, de 
conhecimento e de reconhecimento) que, conjuntamente, embasam todos os relacionamentos de qualquer pessoa, 
tal com é, também, na estruturação normal ou patológica de um casal. Sobre os casais patológicos, que 
necessitam de acompanhamento psicológico, as motivações que os levam a buscar o tratamento, dentro de uma 
visão psicanalítica, são: 
a) Perda de referência dos papéis exercidos pelos pares, ou seja, de homem e de pai, de mulher e de mãe, onde uma 
confusão sobre as responsabilidades e deveres consome os investimentos libidinais. 



 6

b) Tentativa de salvar o casamento, ou de aceitar que a separação já esteja irreversível, porém o casal deseja que a 
mesma seja o menos traumática possível, especialmente para os filhos. 
c) O casal só chega ao inicio do processo terapêutico quando ambos decidem pelo divorcio ou pela tentativa de 
manutenção do casamento. Em caso de um dos cônjuges já ter decidido pelo divórcio, dificilmente o outro consegue 
convencê-lo a procurar ajuda especializada. 
d) Uma profunda desilusão quando a realidade desmente a expectativa paradisíaca que a idealização extrema, própria da 
fase da paixão, prometeu a ambos.   
 
28 - Com relação aos aspectos psicológicos do envelhecimento, o psicólogo pode atuar, dentre várias formas, no 
sentido de: 
I - Fazer acompanhamento psicoterápico individual, numa linha de terapia focal. 
II - Consultoria e intervenção institucional. 
III - Garantir que a população idosa usufrua dos seus direitos. 
IV - Atuação acadêmica: pesquisa, ensino e extensão. 
V - Psicologia Comunitária: apoio a formação e a manutenção dos grupos de terceira-idade e programas sociais. 
Marque o que for CORRETO: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
 
29 - A NOAS SUS (2002) institui a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada, e define como áreas de atuação 
estratégicas mínimas dessa gestão: o controle da tuberculose, a eliminação da hanseníase, o controle da 
hipertensão arterial, o controle da diabetes mellitus, a saúde da criança, a saúde da mulher e: 
a) A saúde bucal. 
b) A saúde do idoso. 
c) A saúde mental. 
d) A saúde laboral.  
 
30 - No ano de 1964 foi regulamentada a formação do psicólogo e seu exercício profissional pelo Conselho 
Federal de Educação com o Decreto n° 53.464. Com isso o Brasil tornou-se um dos poucos países a adotar uma 
legislação reguladora da profissão em todo território nacional. Assim, o psicólogo passou a atuar em basicamente 
quatro áreas: 
a) Clínica, Escolar, Hospitalar e Industrial. 
b) Clínica, Escolar, Industrial e Magistério. 
c) Clínica, Organizacional, Escolar e Psiquiatria. 
d) Clínica, Empresarial, Escolar e Psiquiatria. 
 

  
 




