
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIAMANTE D’OESTE 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: TARDE 

EDITAL 03/2012 – TESTE SELETIVO MUNICIPAL 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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DONA CLARISSE 
 
  Todos os retratos que tenho de minha mãe não me dão nunca a verdadeira fisionomia que eu guardo dela - a doce 
fisionomia daquele rosto, daquela melancólica beleza de seu olhar. Ela passava o dia inteiro comigo. Era pequena e tinha os 
cabelos pretos. Junto dela eu não sentia necessidade de meus brinquedos. D. Clarisse, como _______________ os criado, parecia 
mesmo uma figura de estampa. Falava pra todos com um tom de voz de quem pedisse um favor, mansa e terna como uma 
menina de internato. Criara-se em colégio de freiras, sem mãe, pois o pai ficara viúvo quando ela ainda não falava. Filha de 
senhor de engenho, parecia mais, pelo que me contavam dos seus modos, uma dama nascida para a reclusão. 
 À noite ela me fazia dormir. Adormecer nos seus braços, ouvindo a surdina daquela voz, era o meu requinte de sibarita 
pequeno. 
 Ela me enchia de carícias. E quando o meu pai chegava nas suas crises, exasperado como um pé-de-vento, eu a via 
chorar e pronta a esquecer todas as intemperanças verbais do seu marido. Os criados _____________. Ela também os tratava 
com uma bondade que não conhecia mau humor. 
 Horas inteiras eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica, com as cores que tiro da imaginação, e _________ assim, 
ainda tomando conta de mim, dando-me banhos e me vestindo. A minha memória ainda guarda detalhes bem vivos que o tempo 
não conseguiu destruir. 
 
José Lins do Rego 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche as lacunas do texto, obedecendo às normas gramaticais referentes ao emprego 
dos pronomes: 
a) a chamavam / a amavam / a vejo. 
b) chamavam-lhe / amavam-na / lhe vejo. 
c) lhe chamavam / amavam-na / vejo-a. 
d) chamavam-na / lhe amavam / vejo-lhe. 
 
02 - As palavras “terna”, “exasperado” e “intemperanças verbais” em destaque no texto, têm sinônimos adequados em: 
a) meiga - enfurecido - insultos. 
b) triste - preocupado - injúrias. 
c) calada - rápido - desagrada. 
d) perfeita - agressivo - retratação. 
 
03 - A lembrança que o narrador possui de sua mãe apóia-se em detalhes: 
a) imaginários. 
b) vagos. 
c) imprecisos. 
d) nítidos. 
 
04 - Para formar o plural do substantivo composto pé-de-moleque só o primeiro termo toma a forma de plural, isso 
também ocorre com: 
a) João-de-barro. 
b) Fora-da-lei. 
c) Bem-te-vi. 
d) Beija-flor. 
 
05 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica das palavras retiradas do texto está correta: 
a) in-te-i-ro. 
b) fi-si-o-no-mi-a. 
c) ver-da-de-i-ra. 
d) ne-ce-ssi-da-de. 
 
06 - Assinale a alternativa correta quanto ao gênero dos substantivos retirados do texto: freiras, dama e marido: 
a) frei - cavaleiro - mulher. 
b) padre - damo - marida.  
c) frade - cavalheiro - esposa.  
d) frei - cavalheiro - cônjuge. 
 
07 - Um grupo de 21 pessoas conclui determinada obra em 15 dias, trabalhando 10 horas por dia) Se fossem 30 pessoas, 
trabalhando 9 horas por dia, essa mesma obra seria concluída em: 
a) menos de 13 dias. 
b) 14 dias. 
c) 15 dias. 
d) mais de 15 dias. 
 
08 - Valdir possui um reservatório em formato de paralelepípedo reto-retângulo de dimensões internas de 4 dm, 8 dm e 
20 dm. Quando o nível de água desse reservatório atinge 5/8 de sua capacidade máxima, implica que há em seu interior: 
a) 100 litros de água. 
b) 140 litros de água. 
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c) 240 litros de água. 
d) 400 litros de água. 
 
09 - Num grupo de 60 pessoas, sabe-se que 60% delas possuem página em alguma rede social e que 40 pessoas possuem e-
mail. O número de pessoas desse grupo que possui e-mail e página em alguma rede social é igual a: 
a) 0. 
b) 16. 
c) 36. 
d) 40. 
 
10 - Melquezedeque pretende construir uma rampa de acesso à garagem de sua residência) Sabe-se que o desnível em 
relação à garagem é de 4,5 m e que a base dessa rampa deve medir 6 m. O comprimento dessa rampa será de: 
a) menos de 6 m. 
b) entre 6 m e  7 m. 
c) entre 7 m e 8 m. 
d) mais de 8 m. 

 
11 - As primeiras culturas a serem cultivadas em nossa região foi o Rami, o Café e a Hortelã. O que vem a ser “Rami”? 
a) Um arbusto que produz fibra vegetal. 
b) Uma árvore apropriada para reflorestamento. 
c) Uma espécie de planta aquática. 
d) Uma gramíneia muito apreciada pelo gado. 
 
12 - Assinale a afirmativa CORRETA sobre o Distrito Federal: 
a) É a Capital do Brasil. 
b) É um Estado. 
c) É uma Cidade. 
d) É uma Unidade da Federação. 
 
13 - O desenvolvimento da região onde hoje se localiza o município de Diamante d’Oeste deu-se com achegada de vários 
grupos de imigrantes de que Estados? 
a) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. 
b) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
c) Rio Grande do Sul e São Paulo. 
d) Santa Catarina e São Paulo. 
 
14 - Quantos anos de criação nosso município vai completar em Dezembro deste ano? 
a) 23 anos. 
b) 24 anos. 
c) 25 anos. 
d) 26 anos. 
 
15 - A atuação psicológica que pressupõe um substrato orgânico às afecções mentais, considerando que a doença é 
sinônimo de uma alteração da estrutura física de um indivíduo devido a uma desordem corporal, legitimando a prática 
da anatomia, é denominada de: 
a) Atuação biológica. 
b) Atuação organicista. 
c) Atuação mecanicista. 
d) Atuação estruturalista. 
 
16 - O objeto de estudo da ciência psicológica, ainda hoje, carece de um consenso absoluto, apesar do avanço da 
constituição científica da psicologia como uma ciência independente ser inegável e justifica sua prática. De acordo com 
Figueiredo e Santi (2003), as idéias de delimitação do objeto psicológico e do conhecer deste objeto, sob um olhar clínico, 
são: 
a) A experiência de uma subjetividade privatizada e a experiência da crise dessa subjetividade privatizada. 
b) A experiência da percepção do eu e a vivência da diferenciação do outro. 
c) A experiência da tomada da consciência e dos conteúdos inconscientes. 
d) A experiência cognitiva do comportamento operante e da ação involuntária. 
 
17 - Michel Foucault (1961), considerou a enfermidade como resultado, dentre outras causas, das contradições do meio 
no qual o enfermo está inserido. Tais contradições seriam de certa forma incorporadas pelo indivíduo, originando uma 
condição particular do abstrato deste. O autor em questão discursou de forma ampla e complexa sobre os conceitos de: 
a) Consciente e Inconsciente. 
b) Mente e Comportamento. 
c) Individual e Coletivo. 
d) Normal e Patológico. 
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18 - Marque, dentre as alternativas abaixo, aquele que traduz corretamente algumas características da psicopatia: 
a) Embora consiga estabelecer vinculo afetivo, o psicopata é individualista e narcisista, e não tem preocupação em manter 
vinculações parentais e sociais. Apresenta comportamentos de busca de poder e controle. 
b) A psicopatia sempre envolverá um desligamento significativo da realidade, conduzindo o indivíduo a alucinações, delírios e 
surtos que comprometerão partes específicas dos processos de pensamento. 
c) O indivíduo psicopata sempre será manipulador, impulsivo e egocêntrico. Apresentará comportamentos cruéis, desprovidos de 
culpas e remorsos. Em geral, o psicopata é uma unidade em si mesmo, e não se apóia em vínculos afetivos. 
d) A psicopatia pode ser diagnosticada ainda nos primeiros anos de vida da criança, devido aos traços caracterológicos marcantes 
de sadismo, agressão, mentiras e ameaças. 
 
19 - Wilhelm Reich (1933), seguidor inicial de Freud, foi além do objetivo de remoção de sintomas, preconizando 
condutas técnicas, pelas quais o analista poderia modificar: 
a) O comportamento observável do paciente. 
b) A couraça caracterológica do paciente. 
c) Os processos cognitivos do paciente. 
d) Os processos inconscientes do paciente. 
 
20 - Freud, após iniciar seus construtos formulando a Teoria do Trauma, prosseguiu num segundo momento escrevendo 
a Teoria Topográfica, pela qual configurou o psiquismo em três regiões: 
a) Percepção, Pensamento e Memória. 
b) Id, Ego e Superego. 
c) Consciente, Pré-Consciente e Inconsciente. 
d) Consciência e Subconsciência. 
 
21 - Alguns autores psicanalíticos postularam em suas teorias a importância, no processo terapêutico, da noção de 
“campo analítico” que, de forma geral e resumida, significa: 
a) A recíproca e permanente interação entre paciente e analista. 
b) O contrato feito pelo psicólogo com o paciente e tem como características as regras e neutralidade do processo. 
c) Tudo que for analisado e interpretado do conteúdo psíquico do paciente pelo analista. 
d) Um fenômeno que ocorre somente quando a transferência e a contratransferência são estabelecidas. 
 
22 - Num processo psicoterapêutico, quando o paciente repete com o psicólogo uma modalidade de configuração vincular 
análoga a que ele teve quando criança pequena com seus pais, com os quais, desde muito cedo, aprendeu a adivinhar os 
desejos deles (por exemplo, ser obediente, bem comportado) para garantir o amor desses pais. Essa situação que pode 
ocorrer na psicoterapia é chamada de: 
a) Formação reativa. 
b) Formação de um falso self. 
c) Resistência. 
d) Mecanismo de defesa.  
 
23 - Certo é que, em qualquer processo terapêutico, seja em psicoterapia breve, aconselhamentos psicológicos ou 
psicoterapias em longo prazo, a atitude do analista na direção da empatia é imprescindível para a eficácia do processo. 
Sendo assim, ser empático no processo analítico quer dizer: 
a) Interpretar o paciente. 
b) Ouvir o paciente. 
c) Colocar-se no lugar do paciente. 
d) Ser simpático com o paciente. 
 
24 - Inserindo-se na corrente da Psicologia Humanista, a Abordagem Centrada na Pessoa desenvolveu-se a partir da 
década de 40 nos Estados Unidos da América, como reação às práticas e aos modelos teóricos que até então dominavam a 
Psicologia e a psicoterapia. Tal abordagem trouxe para a psicoterapia uma diferente perspectiva do homem e, 
conseqüentemente, uma forma diversa de encarar a pessoa que pede ajuda e a relação terapeuta/cliente. Sendo assim, as 
principais características da terapia centrada na pessoa são: 
a) Trata-se de uma abordagem diretiva da relação terapêutica, onde o indivíduo é considerado como um ser determinado pelo 
meio e por seus impulsos internos. 
b) Trata-se de uma abordagem não-diretiva da relação terapêutica, onde o que importa são as condições externas ao sujeito, pois 
são estas que determinam seus signos e comportamentos. 
c) Trata-se de uma abordagem diretiva da relação terapêutica, onde o foco é conduzir a pessoa analisada à compreensão de seus 
conflitos e núcleos traumáticos. 
d) Trata-se de uma abordagem não-diretiva da relação terapêutica, onde o homem é considerado um ser com autonomia e auto-
determinação. 
 
25 - De forma geral, levando-se em consideração o psicólogo e o indivíduo que procura por ajuda especializada, para que 
o processo terapêutico se produza, é necessário, dentre algumas condições: 
a) Que a primeira pessoa, que pode ser designada de paciente, cliente ou analisando, se encontre num estado de desacordo 
interno em uma ou mais áreas de sua vida, com presença de vulnerabilidade e angústia. 
b) Que duas pessoas estejam em contato (psicólogo e paciente), sem que necessariamente seja estabelecido o vínculo terapêutico. 
c) Que o terapeuta experimente sentimentos de experiência positiva de forma condicional a respeito do indivíduo. 
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d) Que o terapeuta experimente uma compreensão empática do ponto de referência somente externo do cliente. 
 
26 - A ___________________ designa um conjunto de saberes e práticas da psicologia que visam contribuir para a 
melhoria na qualidade de vida das pessoas e grupos distribuídos nas inúmeras aglomerações humanas que compõem a 
grande cidade. Nesta perspectiva, a comunidade corresponde a um lugar em que grande parte da vida cotidiana é vivida. 
A área de atuação psicológica mencionada no enunciado trata-se: 
a) Da Psicologia Humanista. 
b) Da Psicologia Social. 
c) Da Psicologia das Comunidades. 
d) Da Psicologia Social Comunitária. 
 
27 - O termo assistencialista-paternalista caracteriza formas de intervenção que visam à: 
a) Fornecer subsídios materiais à população que se encontra em situação de vulnerabilidade social. 
b) Intervenção no âmbito sócio-comunitário, implementando melhorias nas condições de vida da população sem a participação 
ativa desse grupo. 
c) Intervenção do psicólogo em grupos populares visando o desenvolvimento do protagonismo e autonomia dessas pessoas. 
d) Implementação de atendimento psicológico clínico no âmbito dos grupos e comunidades. 
 
28 - Sobre os princípios éticos que permeiam as interfaces entre a Psicologia e o Sistema Único de Saúde – SUS, o 
princípio da autonomia e da co-responsabilidade, na prática do psicólogo no SUS, indica que: 
a) O psicólogo não tem vinculação com nenhum outro profissional que atue no âmbito da saúde pública, porém é responsável 
pelos processos de cura e prevenção da população. 
b) O profissional da psicologia deve assumir o gerenciamento dos atendimentos e serviços na saúde pública, sendo responsável 
pelo fracasso e sucesso das ações desenvolvidas. 
c) É impossível se pensar em práticas dos psicólogos que não estejam imediatamente comprometidas com o mundo, com o país 
que vivemos, com as condições de vida da população brasileira, com o engajamento na produção de saúde. 
d) Tal como qualquer outro campo de saber/poder, a psicologia não explica nada. É ela mesma que deve ser explicada e isto só 
se dá numa relação de intercessão com outros saberes/poderes/disciplinas, em saúde pública. 
 
29 - Segundo Erick Erikson, a adolescência constitui uma das fases do desenvolvimento humana onde algo muito 
importante ocorre, sendo esse fenômeno destacado pelo autor em questão. Sendo assim, Erikson enfatiza em sua teoria 
que na adolescência: 
a) A personalidade é formada. 
b) O papel profissional é escolhido. 
c) A posição sexual é definida. 
d) A identidade é construída. 
 
30 - De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, para realizar atendimento não eventual de criança, 
adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de:  
a) Alguém da família. 
b) Ao menos um de seus responsáveis. 
c) Ambos os pais. 
d) Todos os familiares envolvidos. 
 




