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Cargo: Psicólogo- CRAS 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 08 
 
Coma fast-food e receba por isso 
 
Estudo sobre obesidade quer pagar voluntários para se 
empanturrarem de tudo de mais gostoso e calórico que existe 
por Redação Galileu  

 
Quer contribuir para o avanço da ciência, ganhar dinheiro 

e ainda comer fast-food à vontade? Acredite ou não, esse é o 
convite que a Universidade de Washington está fazendo. Os 
alunos da instituição estão realizando um estudo sobre obesidade 
e querem voluntários dispostos a ganhar quilos, enchendo a 
barriga deles com o que há de menos saudável nos cardápios.  

O experimento terá duração de três meses e cada 
participante receberá 3.500 dólares pela contribuição. Ao final da 
pesquisa, a pessoa deve ter aumentado seu peso em, pelo menos, 
5%. Não será muito difícil. Basta bater o olho na lista de 
restaurantes liberados pela universidade: Mc Donald´s, Taco Bell, 
KFC, Pizza Hut e Burger King.  

O objetivo da pesquisa é descobrir o porquê de algumas 
pessoas manterem uma dieta rica em gordura e açúcar e, mesmo 
assim, não ganharem peso e nem desenvolverem diabetes ou 
doenças cardiovasculares. Para participar, você deve ter entre 18 
e 65 anos, não fumar, não ter diabetes e já estar pelo menos 14 
quilos acima do seu peso ideal. Se, por acaso, você ficou com dó 
dos participantes, saiba que eles devem fazer parte de um 
programa de perda de peso, promovido pela mesma universidade.  

 
Via Oddity Central  

http://revistagalileu.globo.com 
 
01. É correto afirmar sobre o texto que: 
a) Comer muito contribui para o avanço da ciência. 
b) Estudos da universidade de Washington afirmam que comer 

muito pode não ser saudável. 
c) Estudos sobre obesidade serão realizados com voluntários 

dispostos a ganhar peso. 
d) Algumas pessoas que têm dieta rica em açúcar e gordura 

podem ter problemas cardíacos. 
 

02. No trecho “esse é o convite que a Universidade de Washington 
está fazendo”, usou-se o pronome “esse” com função: 
a) Anafórica 
b) Catafórica 
c) Elíptica 
d) Metafórica  

 
03. As palavras SAUDÁVEL e CARDÁPIOS são acentuadas 
graficamente pelas mesmas regras de: 
a) Difícil e voluntários. 
b) Calóricos e será. 
c) Porquê e açúcar. 
d) Três e você. 

 
04. Em “Para participar, você deve ter entre 18 e 65 anos”, a 
relação de sentido estabelecida entre as orações é a mesma que: 
a) Ele vai para casa mais cedo hoje. 
b) Como você falou, eles vieram rápido. 
c) Casamentos são bonitos, pois ainda há muitos sonhos em jogo. 
d) Estamos trabalhando muito a fim de juntarmos dinheiro. 

 
05. No trecho “Coma fast-food e receba por isso”, os verbos 
têm a mesma classificação em relação a tempo e/ou modo que 
na frase da alternativa: 
a) É preciso que você coma tudo para que receba o prêmio. 
b) Faça sua parte e seja um campeão. 
c) Se comprar aqui, terá 20% de desconto. 
d) Eu como tudo que você me oferece. 

06. Sobre o trecho “Se, por acaso, você ficou com dó dos 
participantes, saiba que eles devem fazer parte de um programa 
de perda de peso, promovido pela mesma universidade.” 
I. Apresenta uma oração subordinada adverbial condicional. 
II. Apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta. 
III. Apresenta uma oração subordinada adjetiva explicativa 
reduzida de particípio. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 

 
07. Ainda sobre o texto, é correto afirmar que: 
a) Há somente o uso da norma culta. 
b) Apresenta traços de linguagem coloquial. 
c) Trata-se de linguagem científica. 
d) É predominantemente coloquial. 

 
08. Em “eles devem fazer parte de um programa de perda de 
peso”, a palavra PERDA é formada pelo mesmo processo de qual 
substantivo abaixo? 
a) Fumo. 
b) Alimento. 
c) Socorro. 
d) Azulejo. 

 
Texto para as questões 09 a 15 
 

Alongar os músculos melhora a  
flexibilidade e a consciência corporal 

 
Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado precisa se 

esticar. 
Exercício amplia os movimentos, diminui dores e até previne 

lesões. 
 

Uma pessoa que passa muito tempo sentada durante o 
dia e faz pouca ou nenhuma atividade física precisa se alongar. 
Esticar os músculos ajuda a aumentar a flexibilidade e a 
consciência corporal. 

Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. Mas é preciso 
praticar sempre, pois, em um mês de sedentarismo, já ocorre uma 
diminuição da elasticidade e da capacidade muscular. 
(http://g1.globo.com) 
 
09. No trecho “Quem é sedentário ou passa muito tempo sentado 
precisa se esticar.” Temos oração: 
a) Coordenada sindética aditiva. 
b) Coordenada sindética explicativa. 
c) Coordenada sindética alternativa. 
d) Coordenada sindética conclusiva. 

 
10. O sujeito de “precisa se alongar” é; 
a) Simples e determinado. 
b) Elíptico e determinado. 
c) Composto e determinado. 
d) Indeterminado. 

 
11. A oração “que passa muito tempo sentada durante o dia” tem a 
mesma classificação sintática que: 
a) Faz pouca ou nenhuma atividade física. 
b) Precisa se alongar. 
c) Esticar os músculos. 
d) Ajuda a aumentar a flexibilidade.   

 
12. O trecho “Segundo o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões” pode ser 
substituído, mantendo a mesma relação de sentido em: 
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a) Desde que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia disseram, o alongamento 
diminui dores, amplia os movimentos e previne lesões. 

b) Consoante o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia, o alongamento diminui 
dores, amplia os movimentos e previne lesões. 

c) Á medida que o médico do esporte Gustavo Maglioca e o 
preparador físico José Rubens D'Elia anunciaram, o 
alongamento diminui dores, amplia os movimentos e previne 
lesões. 

d) Como o alongamento diminui dores, amplia os movimentos e 
previne lesões, isso foi anunciado pelo médico do esporte 
Gustavo Maglioca e o preparador físico José Rubens D'Elia. 

 
13. Em “MAS é preciso praticar sempre, POIS, em um mês de 
sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.”, as palavras destacadas podem ser 
substituídas, sem alterar o sentido das relações entre as orações, 
por: 
a) PORTANTO é preciso praticar sempre, PORQUE, em um mês 

de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade e da 
capacidade muscular.  

b) NO ENTANTO é preciso praticar sempre, POR ISSO, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

c) ENTRETANTO é preciso praticar sempre, PORQUANTO, em 
um mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da 
elasticidade e da capacidade muscular. 

d) POR ISSO é preciso praticar sempre, UMA VEZ QUE, em um 
mês de sedentarismo, já ocorre uma diminuição da elasticidade 
e da capacidade muscular. 

 
14. No trecho “é preciso praticar sempre”, temos: 
a) Um período simples e uma oração absoluta. 
b) Um período composto por subordinação e uma oração 

substantiva subjetiva reduzida. 
c) Um período composto por subordinação e uma oração adjetiva 

restritiva reduzida. 
d) Um período composto por subordinação e uma oração adverbial 

causal reduzida. 
 

15. As palavras SEDENTARISMO, ALONGAR e ELASTICIDADE 
são formadas por: 
a) Parassíntese – sufixação prefixação. 
b) Parassíntese – parassíntese – sufixação. 
c) Sufixação – parassíntese – sufixação. 
d) Sufixação – prefixação – sufixação. 

 
16. No trecho “Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida 
(Isabelle Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia.”  

(http://tvg.globo.com/novelas) 
Transcrevendo o trecho para a norma culta, a melhor redação 
seria: 
a) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 

Drummond) estão passando maus bocados. Detidas por 
desacato, as empregadinhas ainda são obrigadas a comer a 
gororoba servida na Casa de Custódia. 

b) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando maus pedaços. Detidas por 
desacato, as empreguetes ainda são obrigadas a comer a 
comida horrível servida na Casa de Custódia. 

c) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando situações constrangedoras. 
Detidas por desacato, as empregadas ainda são obrigadas a 
comer a porcaria servida na Casa de Custódia. 

d) Rosário (Leandra Leal), Penha (Taís Araújo) e Cida (Isabelle 
Drummond) estão passando momentos difíceis. Detidas por 
desacato, as auxiliares domésticas ainda são obrigadas a 
comer a comida mal preparada servida na Casa de Custódia. 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 

17. Jean Piaget considera 4 períodos no processo evolutivo da 
espécie humana, caracterizado-os por aquilo que o indivíduo 
consegue fazer melhor no decorrer de diversas faixas etárias ao 
longo do seu processo de desenvolvimento. Destas fases 
podemos dizer: 
a) São caracterizadas por diferentes formas de organização mental 

que possibilitam as diferentes maneiras do indivíduo relacionar-
se com a realidade que o rodeia; 

b) Que de uma forma geral todos os indivíduos vivenciam estas 4 
fases na mesma seqüência, porém o início e o término de cada 
uma delas pode sofrer variações em função das características 
da estrutura biológica de cada indivíduo e da riqueza dos 
estímulos proporcionados pelo meio ambiente em que estiver 
inserido; 

c) A divisão nessas faixas etárias é uma referência e não uma 
norma rígida; 

d) As Alternativas A,B e C estão corretas;  
 
18. Na teoria de Piaget, no PERÍODO SENSORIO MOTOR: A 
criança nasce em um universo, para ela, caótico, habitado por 
objetos evanescentes, que desapareceriam uma vez fora do 
campo de percepção, com tempo e espaço subjetivamente 
sentidos, e causalidade reduzida ao poder das ações, em uma 
forma de onipotência. Esta afirmação: 
a) Refere-se realmente ao Período Sensório Motor;  
b) Esta correta, mas refere-se ao Período Pré-Operatório; 
c) Esta correta, mas refere-se ao Período das Operações 

Concretas; 
d) Esta correta, mas refere-se a Teoria do Desenvolvimento de 

Wallon; 
 
19. Na teoria sociointeracionista Vygotsky afirma que a criança 
reconstrói internamente uma atividade externa, como resultado de 
processos interativos que se dão ao longo do tempo. Esta 
mudança interna é postulada pelo autor na lei que denominou de 
dupla estimulação assim definida: 
a) Tudo que esta no social, existe antes no sujeito e quando é 

apreendido e modificado pela sociedade e devolvido para o 
sujeito e passa a existir no plano intrapsicológico; 

b) Tudo que esta no sujeito existe antes no social e quando é 
apreendido e modificado pelo sujeito e devolvido para a 
sociedade passa a existir no plano interpsicológico;  

c) Tudo que esta no social, existe antes no sujeito e quando é 
apreendido e mantido pela sociedade e inferido para o sujeito 
passa a existir no plano intrapsicológico; 

d) As alternativas A, B e C estão incorretas; 
 
20. Na teoria sociointeracionista de Vygotsky a função é um 
instrumento de pensamento, existem funções psicológicas 
elementares, como a memória e funções superiores. O 
desenvolvimento da função psicológica superior esta diretamente 
relacionado a.: 
a) Mediação operada pelo pensamento. 
b) Mediação operada pela enraizamento do pensamento. 
c) Mediação operada pela linguagem. 
d) Mediação operada pelo fortalecimento do pensamento. 
 
21. Em seu artigo de 1915 Freud esclarece que tudo que é 
recalcado: 
a) Transforma-se em narcisismo. 
b) Tem necessariamente que permanecer inconsciente, mas o 

recalcado não abrange tudo o que é inconsciente.  
c) Tem necessariamente que permanecer inconsciente, o 

recalcado abrange tudo o que é inconsciente. 
d) Não tem, necessariamente, que permanecer inconsciente, o 

recalcado abrange tudo o que é inconsciente. 
 
22. Em sua teoria sobre o inconsciente Freud ensina que os 
conteúdos do inconsciente não são as pulsões como tais, pois 
estas nunca podem tornar-se conscientes, mas sim o que Freud 
denomina de: 



3 
 

a) Ego, id e superego. 
b) Representantes-representações numa espécie de representante 

das pulsões, baseados em traços mnêmicos.  
c) Representantes-represados numa espécie de represamento das 

pulsões, baseados em traços mnêmicos. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
23. Em sua teoria Silvia Lane detecta categorias de produção 
grupal. A categoria de produção pode ser entendida como: 
a) Influência subjetiva da dinâmica do grupo no seu produto final e 

na realização de seus objetivos. 
b) Influência objetiva da dinâmica do grupo no seu produto inicial 

na realização de seus objetivos. 
c) Influência subjetiva da dinâmica do grupo no seu produto inicial 

na realização de seus objetivos. 
d) As alternativas A, B e c estão incorretas. 
 
24. No processo grupal, podemos dizer: 
a) Não existe grupo abstrato, mas sim, um processo grupal que se 

reconfigura a cada momento. 
b) A construção das lideranças e do clima democrático ou 

autoritário depende da construção histórica e concreta do tipo 
de produção do grupo e ele de como ela se insere no contexto 
social. 

c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
25. Na teoria de Bion nenhuma intervenção dever dirigir-se a um 
paciente em particular, todas as interpretações dever ser únicas e 
exclusivamente para o grupo como uma totalidade, assim o grupo: 
a) Não existiria como personalidade própria. 
b) Seria equivalente a um indivíduo com personalidade própria e 

comportamentos diferentes de cada um dos seus membros. 
c) Seria equivalente a um indivíduo, sem personalidade própria e 

com comportamentos iguais a cada um de seus membros. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
26. Podemos caracterizar os grupos operativos por: 
a) Estar centrado de forma explicita, em uma tarefa. 
b) Ser um modo de intervenção, organização e resolução de 

problemas grupais. 
c) As alternativas A e B estão corretas.  
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
27. Sobre a psicoterapia podemos dizer: 
a) Envolve uma relação formal entre profissionais e clientes, que 

emprega um conjunto de procedimentos, destinados a formar 
uma aliança terapêutica, explorar a natureza dos problemas 
psicológicos e incentivar novas formas de pensar, sentir ou 
comportar. 

b) Envolve uma relação formal entre médicos e clientes, que 
emprega um conjunto de procedimentos, destinados a formar 
uma aliança terapêutica, explorar a natureza dos problemas 
psicológicos e incentivar novas formas de pensar, sentir ou 
comportar. 

c) As alternativas A e B estão incorretas. 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
 
28. O trabalho psicoterapêutico deve basear-se em: 
a) Impressão pessoal do terapeuta. 
b) Insight. 
c) Estudo e avaliação clínica.  
d) Impressão e insight. 
 
29. O processo psicoterapêutico pode ser um espaço favorável a: 
a) Crescimento e amadurecimento pessoal. 
b) Restabelecer o processo formativo e criativo de cada um. 
c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
30. O processo psicoterapêutico pode trazer benefícios como: 
a) Ampliação da resiliência individual. 
b) Favorecimento da saúde integral (física e psicológica). 

c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
31. Na teoria Jungiana o pensamento e o sentimento são vistos 
como maneiras alternativas de elaborar julgamentos e tomar 
decisões. As pessoas nas quais predomina a função sentimento 
são: 
a) Pessoas que preferem emoções fortes e intensas ainda que 

negativas, a experiências apáticas e mornas. 
b) Pessoas que preferem emoções mornas e amenas, mas apenas 

positivas. 
c) Pessoas que preferem emoções fortes, mas positivas a 

experiências apáticas. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
32. Jung refere-se a intuição como uma forma de processar 
informações em termos de experiências passadas, objetivos 
futuros e processos inconscientes.  Assim, os intuitivos: 
a) Processam informações muito depressa e relacionam, de forma 

automática, a experiência passada com as informações 
relevantes da experiência imediata. 

b) Tendem a responder a situação vivencial imediata, e lidam 
eficientemente com todos os tipos de crises e emergências. 

c) Tendem a responder a situação vivencial mediata, e lidam 
ineficientemente com todos os tipos de crises e emergências. 

d) Tendem a responder a situação vivencial imediata, e lidam 
ineficientemente com todos os tipos de crises e emergências. 

 
33. Carl Rogers tem como premissa fundamental de sua teoria o 
pressuposto de que as pessoas usam suas experiências para se 
definir. Os construtos básicos estabelecem uma estrutura através 
da qual: 
a) As pessoas não podem construir e modificar suas opiniões a 

respeito de si mesmas. 
b) As pessoas não podem construir, mas podem modificar suas 

opiniões a respeito de si mesmas. 
c) As pessoas podem construir e modificar suas opiniões a 

respeito de si mesmas. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
34. Na teoria de Rogers há o chamado Campo Fenomenal que 
contém tudo o que passa no organismo em qualquer momento, e 
que está potencialmente disponível à consciência. Inclui: 
a) Eventos, percepções, sensações e impactos dos quais as 

pessoas não tomam consciência, mas poderia tomar se 
focalizasse a atenção nestes estímulos. 

b) Fluidos subjacentes, estímulos e atenção. 
c) Fluidos adjacentes, estímulos e atenção. 
d) Fluídos subjacentes e estímulos. 
 
35. O trabalho de Wilhelm Reich deu origem a Psicologia Corporal, 
definida como uma ciência que: 
a) Estuda o homem em seu aspecto somotopsicodinâmico, onde o 

corpo e a mente são trabalhados em seu conjunto e em sua 
relação funcional. 

b) Estuda o homem em seu aspecto dinâmico, onde o corpo e a 
mente são trabalhados em separado. 

c) Estuda o homem em seu aspecto dinâmico, onde o corpo e a 
mente são trabalhados em conjunto. 

d) Estuda o homem em seu aspecto dinâmico, onde o corpo e a 
mente são trabalhados em conjunto fora de sua relação 
funcional. 

 
36. O termo Caráter Genital foi usado por Freud para indicar o 
último estágio do desenvolvimento psicossexual, Reich adotou-o 
para se referir especificamente à: 
a) Energia Libidinal e Muscular. 
b) Pessoa que tem energia libidinal. 
c) Pessoa que adquiriu potencia orgástica.  
d) Pessoa que adquiriu potencia libidinal. 
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37. Alfred Adler criou o termo complexo de inferioridade, e 
afirmava que: 
a) Todas as crianças são geradoras do complexo de inferioridade, 

conseqüência inevitável do tamanho da criança e sua falta de 
poder. 

b) Todas as crianças são profundamente afetadas por um 
sentimento de inferioridade, conseqüência inevitável do 
tamanho da criança e de sua falta de poder. 

c) Todas as crianças são geradoras do complexo de inferioridade, 
conseqüência efetiva e evitável da postura adulta. 

d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
38. Adler encarava a agressão e a vontade de poder como 
manifestações de um motivo geral, um certo objetivo de 
superioridade ou perfeição, isto é: 
a) Seria uma motivação para a guerra, desenvolvendo nossas 

capacidades e potenciais para sobreviver. 
b) Seria uma motivação para nos inibir e para desenvolver nossas 

capacidades e potenciais para sobreviver. 
c) Seria uma motivação para nos aperfeiçoar, para 

desenvolvermos nossas capacidades e potenciais.  
d) Seria uma motivação par nos inibir e para desenvolver nossas 

potencialidades de sobrevivência. 
 
39. “A criança é capaz de formar um sintoma analítico a partir do 
momento que constata a castração da mãe, sendo que as 
estruturas psicopatológicas, clínicas, se estabelecem a partir do 
complexo de castração, o sintoma é a resposta ao desejo do 
Outro, que é o desejo materno”. Esta frase pertence a teoria de: 
a) Adler. 
b) Lacan. 
c) Freud. 
d) Jung. 
 
40. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 
crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e 
cultural. Esta determinação esta expressa: 
a) Capítulo dos Princípios fundamentais do código de ética dos 

psicólogos. 
b) Capitulo das Responsabilidades do Psicólogo do código de ética 

dos psicólogos. 
c) Na introdução do código de ética dos psicólogos. 
d) Nas considerações finais do código de ética dos psicólogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




