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Prova B 
 
Cargo: Psicólogo 
 
Língua Portuguesa 
 
Texto para as questões 01 a 04 
 
Em homenagem ao título mundial conquistado há 30 anos, o 
Flamengo lançou sua nova camisa. Com visual moderno e 
estilizado, o modelo traz um símbolo no peito com a inscrição 
“Campeão do Mundo. Tokio, 13 de dezembro 1981”. Mas 
houve quem prestasse atenção apenas no erro da grafia de 
“Tokio”. Segundo a norma culta, na qual se basearam mídia e 
as zombarias da Internet, o certo seria “Tóquio”. O pequeno 
deslize, no entanto, não parece tão terrível assim perto da 
grafia de “Nova York”, por exemplo, que alguém poderia objetar 
ser ou “Nova Iorque” ou “New York” (em inglês). Mas o pior 
estava por vir. A empresa que fabrica os uniformes alegou que 
a camisa fazia parte de uma coleção comemorativa “poliglota”, 
e que as primeiras versões da coleção seriam a espanhola 
(Tokio), a inglês (Tokyo), a japonês e, só depois, a brasileira 
(“Tóquio”). Ainda que o “poliglota” seja relativo a somente 
quatro países, por que nas quatro edições da camisa a data e o 
nome do título continuaram em português? (Revista Língua 
Portuguesa ano 5, n°67, maio de 2011) 

 
01. Subentende-se pelo texto que: 
a) A nova camisa do Flamengo acabou despertando, no 

brasileiro, o espírito normativista da língua portuguesa. 
b) A nova camisa do Flamengo causou polêmica, mas o 

brasileiro levou em consideração, pois a camisa fazia parte 
de uma comemoração poliglota. 

c) A nova camisa agradou a torcida do Flamengo pelo fato de 
ela estar disseminando a língua portuguesa para outros 
países. 

d) A repercussão sobre o “erro” de grafia mostrou que o 
brasileiro não entende nada das regras normativas da 
língua portuguesa. 

 
02. Infere-se a respeito do texto que: 
a) A empresa que fabricou as camisetas levou em conta a 

grafia de “Nova York”. 
b) A forma “Tokio” não é considerada um erro, pois é o termo 

usado em inglês, porém a gramática normativa também 
leva em consideração a grafia de “Tóquio”.  

c) Palavras como “quilômetro”, “Nova Iorque” e “Tóquio” estão 
grafadas erroneamente de acordo com a gramática 
normativa. 

d) O brasileiro está se mostrando um purista da língua 
portuguesa ao manifestar-se contra grafias como “Tóquio”. 

 
03.  O sujeito da frase “Em homenagem ao título mundial 
conquistado há 30 anos” é: 
a) simples. 
b) composto. 
c) indeterminado. 
d) inexistente. 

 
04. As palavras: 
I. TÍTULO e TERRÍVEL são acentuadas pela mesma regra 
II. PORTUGUÊS e INGLÊS apresentam encontros 
consonantais 
III. PIOR e COLEÇÃO apresentam encontro vocálico 
IV. MÍDIA e TÓQUIO são acentuadas pela mesma regra. 
a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas. 
b) Estão corretas as afirmativas I, II, III apenas. 
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 
 
O texto seguinte refere-se às questões 05 a 08 

 
Neologismo Verde 

 
“Não é hora de ser pragmático, é hora de ser sonhático”, 

declarou a ex-senadora Marina Silva durante seu discurso de 

desfiliação do Partido Verde (PV), realizado no começo de 
julho. (...) Esse meio-termo, que o discurso político muitas 
vezes exige para safar-se de contradições, encontra-se 
exemplarmente desenvolvido pelo neologismo de Marina. 
Porém, quem acompanha os altos e baixos da política, sabe 
que a incursão da ex-senadora no terreno das palavras inéditas 
não é bem uma novidade. Rogério Magri, ministro dos 
transportes na era Collor, é até hoje lembrado pelo seu 
“imexível”. O orador Rui Barbosa, por sua vez, é considerado o 
inventor da palavra “egolatria”, hoje já devidamente 
dicionarizada. Além disso, neologismos como “delubizar”, 
“mensalão”, “valerioduto”, entre dezenas de outras que 
inundam o noticiário, são prova cabal de que o mundo da 
política está sempre demandando novos termos que deem 
conta de seus escândalos e desdobramentos. (Revista Língua 
Portuguesa, ano 6, n°70, agosto, 2011) 

 
05. Pelas considerações trazidas no texto subentende-se que: 
a) A ex-senadora Marina Silva fez uma brincadeira com a 

palavra “sonhador”, em contraposição à palavra 
“pragmático”, criando um termo que seria a síntese de 
ambas. 

b) A ex-senadora Marina Silva cometeu um disparate ao igualar 
uma palavra à outra. 

c) A ex-senadora Marina Silva mesclou as duas palavras, mas 
sem propósitos definidos para atribuir-lhe um significado. 

d) A ex-senadora Marina Silva não entende nada de 
neologismos e deveria pensar melhor antes de dizer 
qualquer infâmia. 

 
06. Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
compreendeu em relação ao texto “Neologismo Verde”. 
a) A ex-senadora inventou essa palavra para dicionarizá-la 

mais tarde a exemplo de Rui Barbosa com sua palavra 
“egolatria”. 

b) O universo da política brasileira está sempre criando e se 
reciclando para dar conta de tantas palavras inventadas. 

c) Os neologismos funcionam como uma resposta de que a 
política brasileira necessita deveras desses termos para 
explicar tantos escândalos e desdobramentos. 

d) Os neologismos funcionam como uma maneira de enganar a 
população brasileira que está sempre à mercê dos políticos 
corruptos. 

 
07. No que se refere ao processo de formação de palavras, 
está correto o que se afirma em: 
a) SONHÁTICO e  DESFILIAÇÃO são formados por sufixação 

apenas. 
b) EXEMPLARMENTE  apresenta sufixo formador de advérbio. 
c) DELUBIZAR e VALERIODUTO são formadas por 

composição. 
d) IMEXÍVEL é formada por parassíntese. 
 
08. O plural de “esse meio-termo” é: 
a) esses meio-termos. 
b) esse meios-termo. 
c) esses meios-termos. 
d) esses meio-termo. 
 
09. Leia atentamente o texto: 
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http://www.releituras.com.br/ratodesebo22.asp 
 
Pode-se inferir do texto que: 

a) As ratas não sabiam o que era PAH, por isso ficaram bravas 
com o rato. 

b) As ratas entenderam PAH como um convite do rato para 
uma relação sexual. 

c) As ratas conheciam o livro PAH e por não gostarem dele 
recusaram o convite do rato. 

d) PAH é um livro que ensina a fazer sexo, como o indiano 
Kama Sutra. 

 
10. Sobre a linguagem usada nos quadrinhos da questão 
anterior, podemos afirmar que: 
a) predomina a norma culta, pois o rato é um leitor muito culto. 
b) predominam os jargões, pois se trata de um rato versado em 

literatura. 
c) Predomina o nível coloquial, enfatizando o contexto da 

história e dos personagens. 
d) Há um equilíbrio entre a norma culta e a coloquial. 

 
11. Observe os quadrinhos: 

 

 
  
 
 http://www.releituras.com.br/ratodesebo23.asp  

I. Ocorre discurso direto na fala da rena no primeiro balão. 
II. Ocorre discurso indireto na fala da rena no segundo balão. 
III. Só há discurso direto em todos os balões. 
IV. No último balão ocorre discurso indireto livre. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III, IV 
b) II, III, IV 
c) I, IV 
d) I, II 
 

12. No segundo balão do quadrinho “Ele não explicou muito 
bem porquê não pode vir” e no ´último balão “Lembra de mim” , 
o escritor cometeu deslizes gramaticais. Assinale a frase em 
que eles foram corrigidos: 
a) Ele não explicou muito bem porque não pode vir./ Lembrou a 

mim? 
b) Ele não explicou muito bem por quê não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
c) Ele não explicou muito bem por que não pôde vir. Lembrou-

se de mim? 
d) Ele não explicou muito bem porquê não pôde vir. Lembrou-

me? 
 
13. Os livros de Matemática e Anatomia custavam muito caro! 
........... é para minha filha e .......... para meu filho.  Mas não sei 
como fazer para comprá-los, pois não tenho dinheiro agora. 
A alternativa que completa corretamente as lacunas é: 
a) este – esse. 
b) aquele – esse. 
c) esse – aquele. 
d) este – aquele. 
 
14. Assinale a alternativa em que os verbos estejam de acordo 
com a norma culta: 
a) Nós lhe daremos o recado assim que o virmos e o 

avisaremos de que a testemunha interveio favoravelmente 
no seu caso. 

b) Os astecas não só conheciam o banho a vapor, tão prezado 
na Europa, como mantiam o hábito de banhar-se 
diariamente. (Superinteressante) 

c) É necessário que você reavenha aquele dinheiro. 
d) Um grupo de defesa dos direitos civis ameaçou intervir se o 

juiz ir adiante com seu plano de aprovar o pedido de 
cassação. 

 
15. A frase “Foi preciso que uma revista publicasse uma 
matéria para que a sala ganhasse a estética atual.” Só não 
equivale a: 
a) Foi precisa a publicação de uma matéria na revista para que 

a sala ganhasse a estética atual. 
b) Foi preciso uma revista publicar uma matéria para a sala 

ganhar a estética atual. 
c) Foi precisa publicação de uma matéria na revista para a sala 

ganhar a estética atual 
d) A publicação de uma matéria na revista foi necessária a fim 

de a sala ganhar a estética atual. 
 
16. Está correta a pontuação em: 
a) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 

navio, se é que assim se pode designar uma onda, que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

b) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que, 
rugindo e uivando pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

c) Como eu tinha imaginado, uma corrente marítima impele o 
navio se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando pelo alvo gelo reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

d) Como eu tinha imaginado uma corrente marítima, impele o 
navio, se é que assim se pode designar uma onda que 
rugindo e uivando, pelo alvo gelo, reboa em direção ao sul, 
com velocidade igual à da queda vertiginosa de uma 
catarata. (Edgar Allan Poe). 

 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com Moita (Moita V. 1983), o termo clínico usado 
na expressão PSICOLOGIA CLÍNICA define apenas uma 
sensibilidade particular a dois níveis da elaboração científica: 
Ao nível do objeto e ao nível da metodologia. Ao nível da 
metodologia trata-se de: 
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a) Um processo de recolha de dados em que se toma sempre 
em consideração o contexto individual e original em que o 
comportamento ou reação são observados 

b) Um processo de mensuração de dados em que se considera 
somente o comportamento coletivo 

c) Um processo de recolha de dados sistemático e diário 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas 
 
18. A psicanálise constituiu uma fonte de inspiração para a 
psicologia clínica, assim segundo Lagache (Lagache D. 1956) 
a psicanálise trouxe: 
a) Teoria discreta da pessoa e das condutas. A sua influência 

faz-se sentir até nas técnicas. 
b) Uma psicologia concreta da pessoa e da conduta. A sua 

influência faz-se sentir até nas técnicas. 
c) Uma psicologia discreta da pessoa e das condutas. 
d) Uma psicologia básica com construtos diretos. 
 
19. A psicologia hospitalar tem como objetivo principal: 
a) Realização de atendimento psicoterapêutico em âmbito 

hospitalar; 
b) Realização de atendimento psicoterapêutico direto; 
c) Minimização do sofrimento provocado pela hospitalização;  
d) Realização de atendimentos diversos à internados e 

familiares visando viabilizar uma prática diária de sanidade; 
 
20. Podemos dizer da psicologia hospitalar: 
a) Não possui setting terapêutico tão definido e tão preciso 
b) Não pode perder o parâmetro do significado do adoecer em 

nossa sociedade. 
c) Não pode ser colocada dentro do hospital como força 

isolada solitária sem contar com outros determinantes para 
atingir seus preceitos básicos. 

d) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
21. Considerando que o psicodiagnóstico é um método de 
investigação da personalidade, podemos dizer que seus 
instrumentos de avaliação dividem-se basicamente em: 
a) Projetivos e subjetivos. 
b) Projetivos e objetivos. 
c) Projetivos e diretivos. 
d) Projetivos e inventivos. 
 
22. Na teoria de Carl Gustav Jung os complexos são: 
a) Um estágio desenvolvimental universal, pelo qual todos os 

seres vivos necessitam passar para atingir a plena 
capacidade de convívio social. 

b) Um grupo de pensamentos itinerantes e emocionalmente 
coloridos. 

c) Grupos de idéias inconscientes associadas a eventos ou 
experiências particulares emocionalmente coloridos. 

d) Grupos de ações conscientes associadas a eventos ou 
experiências particulares emocionalmente coloridos. 

 
23. Segundo Jung os complexos são dotados de energia 
psíquica a partir de seu tom afetivo, que podem ser: 
a) Positivo, suave, negativo ou forte. 
b) Positivo, pleno, negativo ou forte. 
c) Propositivo, suave, negativo ou forte. 
d) Propositivo, pleno, negativo ou forte. 
 
24. Na teoria de Melanie Klein o instinto de morte é traduzido 
após o nascimento em sadismo oral, o qual, projetado para 
fora, dá lugar às fantasias de um seio mau, destrutivo, 
devorador. Esta afirmação: 
a) Esta correta, mas não pertence a Teoria de Melanie Klein. 
b) Esta incorreta, mas pertence a Teoria de Melanie Klein. 
c) Esta correta e pertence a Teoria de Melanie Klein. 
d) Esta incorreta e não pertence a Teoria de Melanie Klein. 
 
25. No exame do estado mental são analisadas questões 
ligadas ao pensamento.  Neste exame são considerados: 
a) Humor, afeto e conteúdo. 
b) Conteúdo, afeto e aparência. 
c) Conteúdo, cognição e processo/forma. 
d) Humor, cognição e processo/forma. 

26. No exame do estado mental são considerados os aspectos 
ligados a aparência da pessoa examinada desde a idade, 
altura, peso, vestuário (se está limpo, sujo, roupas apropriadas, 
aspectos bizarros, muito coloridas), avalia-se também sua 
atitude durante o exame, se é desconfiado, receptivo se evita 
responder às perguntas. Esta afirmação: 
a) Esta correta, pois a avaliação da aparência é fundamental 

para o exame do estado mental 
b) Esta incorreta, pois não se avalia a aparência no exame do 

estado mental 
c) Esta correta, mas não refere-se a avaliação da aparência e 

sim da avaliação da consciência 
d) Esta correta, mas não refere-se a avaliação da aparência e 

sim da avaliação da orientação 
 
27. Podemos dizer que a afetividade é uma qualidade vivencial 
do indivíduo em relação ao objeto, do tipo do estado em que 
ele está na vivência atual desse objeto.  Estas vivências 
dividem-se em: 
a) Vivências patológicas e vivencias ideológicas. 
b) Vivências internas e vivências externas. 
c) Vivências maternas e vivências eternas. 
d) Vivências fraternas e vivências internas. 
 
28. A natureza da afetividade é basicamente a de um estado 
significante, que dá um significado especial, o chamado 
significado afetivo, sobre as coisas e os acontecimentos 
vividos, isto é sobre os conteúdos das vivências. Sobre este 
significado podemos dizer: 
a) O significado é meu, o estado é meu, mas se trata do 

significado sobre algo. 
b) É um significado que se apõe ao objeto além da sua 

definição. 
c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
29. Segundo Nunes (NUNES, 1987) a dimensão social da 
sexualidade adquire um caráter de mais alto impacto, porque 
freqüentemente está ligada aos valores morais que, por sua 
vez, determinam comportamentos, usos e costumes sociais 
que dizem respeito a mais de uma pessoa. Dentro deste 
contexto as relações sexuais: 
a) São relações intimas, construídas agilmente em 

determinadas estruturas, modelos e valores que dizem 
respeito a determinados interesses de épocas diferentes. 

b) São relações pessoais que não dizem respeito a mais  
ninguém a não ser os envolvidos dentro deste contexto. 

c) São relações sociais, construídas historicamente em 
determinadas estruturas, modelos e valores que dizem 
respeito a determinados interesses de épocas diferentes. 

d) São relações pessoais, construídas a partir de necessidades 
intimas de cada ser humano. 

 
30. “Como atmosfera difusa e profunda que envolve toda nossa 
vida (nossas relações com os outros, com nosso corpo e o 
alheio, com objetos e situações que nos agradam ou 
desagradam, nossas esperanças, nossos medos, sonhos, reais 
ou imaginários). Como dimensão simbólica ( individual e 
cultural) que articula nosso corpo e nossa psique, suas 
máscaras, disfarces, astúcias e angústias”. Esta é a proposta 
para encarar a sexualidade sob um prisma mais abrangente 
proposto por: 
a) Foucault (1985). 
b) Eisler (1996). 
c) Nunes (1987). 
d) Chauí (1988). 
 
31. Em situações de abuso sexual contra crianças podemos 
afirmar: 
a) A postura erotizada das crianças é a principal responsável 

pelo abuso sexual praticado pelos adultos. 
b) A criança nunca é responsável pelo abuso. 
c) A criança é responsável apenas nos casos em que esta, 

com idade mais avançada, vive em ambiente favorecedor. 
d) As alternativas B e C estão corretas. 
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32. O abuso sexual contra crianças também ocorre quando 
expomos uma criança a cenas pornográficas, seja assistindo a 
um filme, seja em situações reais ou mesmo quando a 
expomos a conversas obscenas. Esta afirmação está: 
a) Incorreta, porque conversas obscenas não configuram 

abuso sexual. 
b) Incorreta, porque assistir a filme pornográfico não configura 

abuso sexual. 
c) Correta;  
d) Incorreta, porque abuso necessariamente implica em contato 

físico. 
 
33. Segundo a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 
regulamentadora da Escuta Psicológica de crianças e 
adolescentes envolvidos em situação de violência: 
a) O psicólogo realizará o acolhimento, a partir da análise 

contextual da demanda, respeitando-se o direito da criança e 
do adolescente, pautado no compromisso ético-politico da 
profissão. 

b) O psicólogo não deverá realizar o acolhimento, deverá 
aguardar uma análise profunda da contextualidade da família 
da criança ou adolescente atendido, feita por profissional 
gabaritado, análise esta que deverá ser avaliada por órgão 
colegiado da justiça. 

c) O psicólogo realizará o acolhimento após análise 
aprofundada da contextualidade da família da criança ou 
adolescente atendido, feita por profissional capacitado, 
devidamente autorizado pela Vara da Infância e Juventude, 
em procedimento aprovado no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

d) O psicólogo realizará acolhimento após análise aprofundada 
da contextualidade da família da criança ou adolescente 
atendido, feita por profissional habilitado e devidamente 
registrado junto a Vara da Infância e Juventude, em 
procedimento regulamentado pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Seção XVI a XVIII. 

 
34. A violência intrafamiliar se dá: 
a) Nas relações entre pessoas da família. 
b) Dentro de uma casa de família. 
c) As alternativas A e B estão corretas. 
d) As alternativas A e B estão incorretas. 
 
35. Considerando-se o conceito de violência intrafamiliar 
podemos dizer que: 
a) Violência entre namorados não é violência intrafamiliar. 
b) Violência contra idosos não é violência intrafamiliar. 
c) Violência entre casais homossexuais não é violência 

intrafamiliar. 
d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 
36. Uma das formas de violência intrafamiliar é a chamada 
violência de gênero. Assim podemos considerar como violência 
de gênero: 
a) Quando um menino apanha porque os pais o encontram 

brincando de casinha com uma amiguinha. 
b) Quando um marido desfere um soco em sua esposa porque 

ela não lhe serviu o jantar na hora certa. 
c) Quando um marido xinga e dá empurrões em sua esposa  
  porque ela chegou tarde do serviço. 
d) As alternativas A, B e C estão corretas. 
 
37. Consta no artigo 86 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a política de atendimento dos direitos da criança 
e do adolescente, e no artigo 88 as diretrizes desta política de 
atendimento.  Assim considerando as alternativas abaixo 
assinale a que não faz parte do conjunto de diretrizes 
apontadas no artigo 88: 
a) Municipalização do atendimento. 
b) Criação e manutenção de programas específicos, observada 

a descentralização político-administrativa. 
c) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais  
 
 
 

   vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança    
e do adolescente. 

d) Fornecimento da declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato. 

 
38. São Direitos Fundamentais das crianças e adolescentes 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: 
a) Direito a vida, a saúde, a liberdade, ao respeito, a dignidade; 
b) Direito à convivência familiar, a convivência comunitária. 
c) As alternativas A e B estão incorretas. 
d) As alternativas A e B estão corretas. 
 
39. Segundo o Manual de elaboração de documentos 
decorrentes de avaliações psicológicas existem 4 modalidades 
de documentos, sendo eles: 
a) Relatório/Laudo psicológico; Parecer psicológico, Relatório 

de Comparecimento e Atestado psicológico; 
b) Relatório/Laudo psicológico; Parecer psicológico; Atestado 

psicológico e declaração. 
c) Relatório/Laudo psicológico; Parecer psicológico; Atestado 

psicológico e ficha de estudo. 
d) Relatório/Laudo psicológico; Atestado psicológico; 

declaração e relatório de comparecimento. 
 
40. A Resolução 01/2009 do Conselho Federal de Psicologia 
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental 
decorrente da prestação de serviços psicológicos, resolvendo 
em seu capítulo . 
a) Tornar obrigatório o registro documental sobre a prestação 

de serviços psicológicos que não puder ser mantido 
prioritariamente sob a forma de prontuário psicológico, por 
razões que envolvam a restrição do compartilhamento de 
informações com o usuário e/ou beneficiário do serviço 
prestado. 

b) Tornar obrigatório o registro documental sobre a prestação 
de serviços psicológicos em forma de prontuário psicológico 
de todas as informações colhidas junto ao paciente. 

c) Tornar facultativo o registro de informações que não possam 
compor o prontuário psicológico, visando a manutenção do 
sigilo profissional, salvaguardando o paciente e preservando 
o profissional de psicologia. 

d) As alternativas A, B e C estão incorretas. 
 




