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1. Defina o que é psicologia: 
a) É a ciência que estuda o comportamento e os processos 

mentais dos indivíduos. 
b) É a ciência que estuda a vida humana e seu desenvolvimento 

na sociedade. 
c) É a ciência que estuda o meio de vida e o ser humano 

integrado à sociedade. 
d) É a ciência que estuda o comportamento do ser humano 

inserido na sociedade e suas atitudes dentro do meio.  
 

2. Qual das alternativas abaixo não se enquadra como área de 
atuação do psicólogo? 
a) Psicologia da Saúde e Hospitalar. 
b) Psicologia Organizacional. 
c) Psicologia Escolar. 
d) Psicologia Ambiental. 

 

3. Qual das questões abaixo não se enquadra como dever 
fundamental do psicólogo? 
a) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem 
os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia; 
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente; 
c) Informar toda e qualquer pessoa quando solicitado, sobre os 
resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos. 
d) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade 
pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal; 
 

4. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, é vedado ao 
psicólogo: 

I. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão.  

II. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções 
profissionais. 

III. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização 
de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, 
tortura ou qualquer forma de violência. 

IV. Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam 
ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou 
de qualquer outra atividade profissional. 

a) Somente as assertivas I e II são verdadeiras. 
b) Somente as assertivas III e IV são verdadeiras. 
c) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras. 
d) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 

5. Assinale a resposta incorreta. De acordo com o Código de Ética do 
Psicólogo ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo 
deverá:  
a) Levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as 

condições do usuário ou beneficiário; 
b) Fixar o valor dos honorários de acordo o tempo gasto em 

relação ao serviço prestado, visando à justa compensação e a 
sua margem de lucro. 

c) Estipulará o valor de acordo com as características da 
atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do 
início do trabalho a ser realizado. 

d) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 
independentemente do valor acordado. 
 
 

6. Autor da teoria psicogenética e interacionista do 
desenvolvimento, ou seja, a integração organismo-meio e a 
integração dos conjuntos funcionais, emoções, sentimentos e 
paixão: 
a) Henri Wallon. 
b) Jean Piaget. 
c) Jacques Lacan. 
d) Sigmund Freud. 

 

7. Qual das alternativas abaixo não se enquadra como uma 
prevenção primária em saúde? 
a) Tratamento do ar. 
b) Vacinação. 
c) Tratamento da água. 
d) Distribuição gratuita de preservativos.  

 

8. Assinale a alternativa correta. Quais das alternativas abaixo se 
enquadram como abordagem terapêutica? 

I. Terapia de Casal e Familiar. 
II. Terapia comportamental. 

III. Psicoterapia breve. 
IV. Terapia no ambiente de trabalho. 

a) Somente as assertivas I e a II estão corretas. 
b) Somente as assertivas III e a IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas.  

 

9. O Sistema Único de Saúde – SUS teve seus princípios estabelecidos 
na Lei Orgânica de Saúde, com base na Constituição Federal de 
1988. Assim, assinale a alternativa que contém esse princípio: 
a) Legalidade. 
b) Pessoalidade. 
c) Centralização administrativa. 
d) Universalidade. 

 

10. Psicólogo que em sua primeira intervenção na psicanálise é para 
situar o Eu como instância de desconhecimento, de ilusão, de 
alienação, sede do narcisismo, é o momento do Estágio do 
Espelho. Reafirma, a divisão do sujeito, pois o Inconsciente seria 
autônomo com relação ao Eu, e é no registro do Inconsciente que 
deveríamos situar a ação da psicanálise: 
a) Lacan. 
b) Freud. 
c) Piaget. 
d) Skinner. 
 

11. Psicólogo que em 1905 desenvolveu o trabalho “Três Ensaios 
sobre a Teoria da Sexualidade” delineando a teoria do 
desenvolvimento psicosexual com cinco fases distintas, quando 
dá-se conta da diferença de sexos, tendendo a fixar a sua atenção 
libidinosa nas pessoas do sexo oposto e culminou com a resolução 
do Complexo de Édipo nos meninos: 
a) Lacan. 
b) Freud. 
c) Piaget. 
d) Skinner. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aliena%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
http://pt.wikipedia.org/wiki/1905
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%AAs_Ensaios_sobre_a_Teoria_da_Sexualidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%AAs_Ensaios_sobre_a_Teoria_da_Sexualidade&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desenvolvimento_psicosexual&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo_de_%C3%89dipo
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12. A psicoterapia é um processo que permite transformações 
profundas da pessoa, com resultados evidentes em diversas 
situações. Assinale a resposta que não se enquadra como método 
de tratamento de psicoterapia: 
a) Tratamento de transtornos psicológicos (transtorno do 

pânico, depressão, anorexia e estresse pós-traumático). 
b) Tratamento de transtornos de personalidade (transtorno 

borderline e transtorno esquizoide).  
c) Trabalho sobre conflitos pessoais, conjugais e familiares 

(interpessoais e grupais que podem produzir ou contribuir 
para o sofrimento psicológico).  

d) Trabalho sobre o desempenho do paciente no dia a dia 
(trabalho, escola e família). 
 

13. A psicoterapia é um valioso recurso para lidar com as dificuldades 
da existência em todas as formas que o sofrimento humano pode 
assumir como transtornos psicopatológicos, distúrbios 
psicossomáticos, crises existenciais, conflitos interpessoais, etc. 
Assinale a alternativa incorreta que não se enquadra como 
benefício ocasionado pela psicoterapia: 
a) Desenvolvimento da capacidade de autogerenciamento e 

aprendendo a dialogar com os estados internos. 
b) Desenvolve habilidades interpessoais como capacidade 

empática e capacidade de comunicação.  
c) Desenvolve no paciente o transtorno de borderline que vem 

à ajudar o paciente no decorrer do trabalho a superar outros 
traumas. 

d) Fortalecimento psicológico - ampliação da resiliência - 
para aumentar a tolerância e a capacidade de crescer. 
 

14. Quais das alternativas abaixo se enquadram como prevenção 
primária em saúde: 

I. Imunização (vacinação) contra algumas doenças 
infectocontagiosas. 

II. Distribuição de vitamina D para as crianças, objetivando 
prevenir o raquitismo. 

III. Uso de preservativos para a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

IV. Uso de seringas descartáveis aos tóxicos dependentes, para 
prevenir infecções como AIDS e hepatites. 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas.  

 

15. A equipe multiprofissional pode ser constituída por vários 
profissionais, os quais devem trabalhar de acordo com os limites e 
especificidades de sua formação. O psicólogo inserido nessa 
equipe de multiprofissionais na área da saúde com pacientes 
hipertensos poderá atuar de várias formas, exceto: 
a) Elaborar avaliação inicial do paciente e fazer uma análise e 

apontamentos em relação a outras áreas, a fim de auxiliar os 
outros profissionais. 

b) Avaliação e tratamento de aspectos emocionais que 
interfiram na qualidade de vida do paciente, seu nível de 
estresse e adesão ao tratamento global da hipertensão 
arterial. 

c) Atendimento a familiares, para facilitar as mudanças de 
hábitos de vida do grupo familiar e a adesão ao tratamento.  

d) Trabalho sistemático junto à equipe com o objetivo de 
promover o entrosamento e a harmonia entre todos. 

 
 
 
 

16. Em relação ao Ensino e Aprendizagem desenvolvido no Brasil, 
voltado para a Educação Especial, assinale a alternativa correta: 
a) No Brasil a educação especial é feita fora do sistema regular 

de ensino. 
b) No Brasil, a educação especial de pessoas com deficiências, 

transtornos globais do desnevolvimento e altas habilidades, 
não é transmitido no ensino de jovens, alunos do campo, 
quilombolas e indígenas, até o ensino de competências 
profissionais. 

c) O Brasil tem uma Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva e que inclui vários tipos de 
alunos, além dos que apresentam deficiências. 

d) No Brasil, as pessoas com necessidades especiais não 
enfrentam dificuldades de tecnologias assistivas nas escolas 
que estão realizando a inclusão de alunos com deficiências no 
ensino regular. 
 

17. Sigmund Freud procurou uma explicação à forma de operar do 
inconsciente, propondo uma estrutura particular. No primeiro 
tópico recorre à imagem do "iceberg" em que o consciente 
corresponde à parte visivel, e o inconsciente corresponde à parte 
não visivel, de sua teoria ele estava preocupado em estudar o que 
levava à formação dos sintomas psicossomáticos. Quando sua 
preocupação se virou para a forma como se dava o processo da 
repressão ou niveis de consciencia, passou a adotar os conceitos 
de: 
a) Id, Ego e Superego. 
b) Parapsicologia. 
c) Ego e Superego. 
d) Id e Ego.  

 

18. Grande filósofo que através da minuciosa observação de seus 
filhos e principalmente de outras crianças, impulsionou a Teoria 
Cognitiva (Teoria dos Estágios 1940 a 1945), onde propõe a 
existência de quatro estágios de desenvolvimento cognitivo no ser 
humano: o estágio sensório-motor, pré-operacional, operatório 
concreto e operatório formal: 
a) Jacques Lacan  
b) Henri Wallon  
c) Jean Piaget 
d) Sigmund Freud  

 

19. Psicoterapia grupal ou individual se desenvolve em quatro fases 
consecutivas, cada qual com objetivos próprios. Assinale a 
alternativa correta que aponta essas quatro fases, as quais se 
encontram em ordem: 
a) Indicação; promoção de um relacionamento terapêutico e 

trabalho de clarificação do problema; encenação do 
aprendizado terapêutico; e avaliação.  

b) Avaliação inicial; classificação do problema; análise dos 
resultados; e prescrição médica. 

c) Análise inicial; avaliação inicial do problema; opção da 
abordagem a ser utilizada na terapia; e avaliação final.  

d) Indicação; clarificação do problema; opção da abordagem a 
ser utilizada na terapia e prescrição médica. 

 

20. São critérios utilizados para interpretar a entrevista inicial no 
psicodiagnóstico: 
a) As ansiedades predominantes e condutas defensivas. 
b) Nivel sócio econômico e cultura. 
c) A opção sexual e gênero. 
d) A herança genética e a hereditária. 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_Cognitiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_Cognitiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sens%C3%B3rio-motor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Operat%C3%B3rio_concreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Operat%C3%B3rio_concreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Operat%C3%B3rio_formal
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21. O psicólogo para ingressar, associar ou permanecer em uma 
organização deverá: 
a) Analisar a possibilidade de associar-se, podendo aceitar ou 

recusar, devido à ausência de norma proibidora.  
b) Aceitar ou recusar a associação, haja vista, que a própria 

Constituição Federal determina a livre associação.  
c) Aceitar ou recusar a associação ou permanecer em uma 

organização, devendo informar ao órgão de classe.  
d) Recusar a prestar serviços e, se pertinente, apresentar 

denúncia ao órgão competente.  
 

22. Nos últimos anos, ações isoladas de educadores e de pais têm 
promovido e implementado a inclusão nas escolas, de pessoas 
com algum tipo de deficiência ou necessidade especial. O Estado 
tem grande participação e deverá, exceto: 
a) Desenvolver projetos de demonstração e encoraje 

intercâmbios em países que possuam experiências de 
escolarização inclusiva. 

b) Estabelecer mecanismos participatórios e descentralizados 
para planejamento, revisão e avaliação de provisão 
educacional para crianças e adultos com necessidades 
educacionais especiais. 

c) Adotar o princípio de educação inclusiva em forma de lei ou 
de política, matriculando todas as crianças em escolas que 
atendam exclusivamente as crianças portadoras de 
deficiência.  

d) Encorajar e facilitar a participação de pais, comunidades e 
organizações de pessoas portadoras de deficiências nos 
processos de planejamento e tomada de decisão. 

 

23. O termo infância pode abranger até as idades de quatro, cinco, ou 
seis anos, dependendo do foco principal da pesquisa ou 
comentário. Assim, podemos dizer que durante este período: 
a) As crianças podem explorar o corpo de outras crianças e de 

adultos por desejos sexuais.  
b) As crianças não são curiosas sobre onde provêm os bebês.  
c) A relação da criança com o mundo está sempre mediada pelo 

outro. 
d) Em muitas crianças, tocar genitais, especialmente quando 

elas estão cansadas ou perturbadas. 
 

24. Na média infância o desenvolvimento individual varia 
consideravelmente. Com o avanço desta fase, a escolha de amigos 
do mesmo sexo torna-se mais acentuada, e aumenta o desprezo 
pelo sexo oposto. Qual a idade em que ocorre essa transformação 
na criança? 
a) 05 a 07 anos. 
b) 06 a 09 anos. 
c) 07 a 09 anos. 
d) 08 a 10 anos. 

 

25. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou 
interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um 
de seus responsáveis, mas no caso de não se apresentar um 
responsável legal: 
a) O psicólogo não poderá fazer o atendimento. 
b) O psicológo não poderá realizar o atendimento, devendo 

comunicar às autoridades competentes. 
c) O psicólogo tem a possibilidade de atender ou não, a seu 

critério. 
d) O psicólogo deverá realizar o atendimento, após, deverá 

comunicar às autoridades competentes.  
 
 
 

26. Assinale a alternativa correta: 
a) O psicólogo jamais poderá intervir em caso de emergência ou 

risco ao beneficiário ou usuário do serviço. 
b) O psicólogo poderá intervir sem a necessidade de autorização 

por parte do outro profisisonal, haja vista, que se trata de 
prestação de serviço.  

c) O psicólogo poderá intervir quando informado 
expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção 
voluntária e definitiva do serviço. 

d) O psicólogo não poderá intervir quando se tratar de trabalho 
multiprofissional.  

 

27. Assinale a alternativa incorreta. Os professores e a família têm 
papel fundamental no desenvolvimento do adolescente, pois 
devem criar condições para que o jovem defina o seu papel social, 
podendo ajudar:  
a) Guiando o jovem na escolha profissional e inicialização no 

ensino superior. 
b) Promovendo e orientando o jovem na formulação de seu 

plano de vida e metas futuras.  
c) Criando condições para que o jovem tenha um ambiente 

social com relações sadias.  
d) Reduzindo a quantidade de trabalhos e provas para aliviar o 

stress do jovem e ocasionar a busca de novas 
responsabilidades.  
 

28. Estudos têm demonstrado que a presença paterna é fundamental 
para o desenvolvimento e crescimento sadio do jovem. Contudo, 
isso não ocorre quando:  
a) Existe a ordenação coercitiva por parte da figura paterna que 

leva a obediência às regras.  
b) Existe a proibição internalizada do incesto, o que permite ao 

jovem a participação social com deveres e direitos.  
c) Existe a Interdição ao incesto, abrindo a possibilidade para 

outras relações amorosas que tenham como base a relação 
materna.  

d) A capacdade de alcançar certa autonomia, pode tornar o 
ambiente suficiente bom para a criança a se preparar para 
assimilar. 
 

29. Atualmente cresce o interesse popular da Educação no Brasil, a 
fim de propiciar uma integração entre a comunidade e a família. 
Assim, assinale a alternativa que não representa esse interesse: 
a) Quando a escola autorizar e abrir as suas portas às 

manifestações de valores culturais da comunidade e 
integração junto à comunidade.  

b) Quando a escola buscar meios de diminuir os índices de 
repetência e abandono às aulas.  

c) Quando a escola utilizar de todos os meios necessários para 
propiciar uma boa educação para os alunos com boas 
condições financeiras e famílias de alto padrão.  

d) Quando a escola autorizar a participação da família, pais e 
líderes comunitários em seu trabalho.  

  

30. Assinale a alternativa que descreve a postura adequada do 
terapeuta infantil:  
a) Deve propiciar segurança para as crianças expressarem seus 

temores, ódios e culpas e comunica a aceitação delas.  
b) Deve se comove com injustiças provocadas pelos pais e 

defende a criança.  
c) Deve elogiar e demonstrar admiração por qualquer 

realização da criança.  
d) Deve estar completamente seguro, bem como, estar sob 

controle de sua sabedoria e de seu conhecimento técnico.  
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31. Acerca da flexão verbal, indique a alternativa incorreta: 
a) Nós não obtivemos a resposta daquela proposta. 
b) As crianças reaveram os brinquedos deixados na escola. 
c) Quando você vier aqui, eu te mostrarei as fotos do 

casamento. 
d) O rapaz interveio na discussão. 

 

32. Acerca da concordância nominal, indique a alternativa que 
completa corretamente as lacunas abaixo: 
Foram elas _____ que me avisaram sobre os documentos ______ 
ao processo. 
a) Próprias – anexos. 
b) Próprios – anexo. 
c) Próprio – anexos. 
d) Próprias – anexo. 

 

33. Assinale a alternativa incorreta acerca da concordância dos 
termos: 
a) As raivas e as mágoas transformam-se em doenças. 
b) Cada um dos alunos devem trazer um prato de doce e um de 

salgado. 
c) Hoje são dezessete de maio. 
d) Não só nós como meus primos vamos participar da excursão. 

 

34. Indique a alternativa em que todas as palavras estão grafadas de 
acordo com a norma culta da língua: 
a) Prazerosamente – deslise – inversão. 
b) Nobresa – malicioso – gorjeta. 
c) Êxito – hospitalizar – profetisa. 
d) Depressão – pretenção – catequese. 

 

35. Assinale a alternativa incorreta acerca do emprego do termo em 
destaque: 
a) Você está há poucos minutos da entrega da prova. 
b) Há muita variedade de saladas neste restaurante. 
c) Aquele acidente ocorreu há muitos anos. 
d) Ele está escrevendo há horas. 

 

36. Aponte a alternativa que possui duas palavras antônimas: 
a) Pavoroso – horripilante. 
b) Legitimo – autêntico. 
c) Sucinto – prolixo. 
d) Néscio – tolo. 

 

37. O termo em destaque está devidamente classificado em: 
Sempre obedeci às regras da empresa. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

38. Indique a alternativa em que ambas as palavras pertencem ao 
gênero feminino: 
a) Própolis – açúcar. 
b) Guaraná – formicida. 
c) Libido – dinamite. 
d) Mascote – apetite. 

 
 
 
 
 
 
 

39. A impressão digital está sendo utilizada na empresa para que 
todos os funcionários sejam devidamente identificados. 
A oração em destaque acima se classifica como subordinada 
adverbial: 
a) Final. 
b) Proporcional. 
c) Temporal. 
d) Consecutiva. 

 

40. Todos os dias, antes de dormir, eu tomo dois copos de leite com 
chocolate. 
Na frase acima está presente qual figura de linguagem? 
a) Antítese. 
b) Ironia. 
c) Silepse. 
d) Metonímia. 

 

41. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase NÃO 
deveria ter sido empregado: 
a) Às vezes eu me sinto um pouco deslocada. 
b) Durante esta semana eu segui a dieta à risca. 
c) Ele saiu às pressas da minha casa. 
d) Nós fomos à pé para a escola. 

 

42. Consagrou-se como o maior vencedor da história de Roland 
Garros nesta segunda-feira (11), o espanhol: 
a) Novak Djokovic. 
b) Rafael Nadal. 
c) Pau Gasol. 
d) Thomaz Bellucci. 

 

43. Ocorrem nos últimos anos mudanças significativas nos fluxos de 
imigrantes ilegais no Mar Mediterrâneo. Sobre esse processo de 
migração, pode-se afirmar que: 
a) A atuação da agência de gerenciamento das fronteiras 

externas da União Europeia conseguiu uma redução da 
chegada de imigrantes ilegais pelas rotas marítimas.    

b) O sucesso do governo grego no combate à imigração ilegal 
obteve uma redução dos fluxos migratórios que atravessam 
as fronteiras terrestres do país.    

c) O Chipre enfrenta uma grave crise provocada pelo aumento 
de imigrantes ilegais que chegam à ilha.    

d) Portugal se tornou a única porta de entrada de imigrantes 
ilegais na União Europeia.    
 

44. Qual é o ângulo sob o qual é visto um prédio de 60 m de altura por 
um observador que se encontra afastado 60 m do prédio? 
a) 30°. 
b) 60°. 
c) 45°. 
d) 90°. 

 

45. Em uma sala com 10 meninas, quatro tem olhos azuis. Se são 
escolhidas duas delas ao acaso, qual a probabilidade das duas 
terem olhos azuis? 

a)  
     

b)  
    

c)  
     

d)  
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46. Qual o volume de um prisma hexagonal regular que tem 4 m de 
aresta da base e 6 m de altura? 

a)           

b)          

c)          

d)          
 

47. O preço atual de um automóvel é R$ 24.000,00. A expressão      
que da o valor do automóvel após   anos é dada por:                      
                  . Qual será o valor desse automóvel após 3 
anos? 
a) R$ 19.440,00. 
b) R$ 22.080,00. 
c) R$ 18.354,00. 
d) R$ 17.496,00. 

 

A imagem abaixo representa saídas de placa de vídeo: 

 
 

48. O número 1 representa a saída: 
a) HDMI. 
b) VGA. 
c) RCA. 
d) DVI. 

 

49. O número 2 representa a saída: 
a) S-Vídeo. 
b) RCA. 
c) DVI. 
d) VGA. 

 

50. No navegador Internet Explorer qual teclas de atalho utilizamos 
para abrirmos uma nova guia? 
a) Ctrl+A. 
b) Ctrl+G. 
c) Ctrl+T. 
d) Ctrl+I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




