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Código: 307   -  PSICÓLOGO – SUPERIOR COMPLETO  

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

 

- Ao receber a ordem do Fiscal da sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma 

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova. 

Caso haja algum problema, solicite a substituição  deste caderno. 

- Este caderno de prova contém 30 (TRINTA) questões da Prova Objetiva, cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas, abrangendo os conteúdos de : Portuguesa (10 questões);); Conhecimentos básicos 

de Informática (05 questões); Legislação (05 questões);  Conhecimentos Específicos (10 questões).  

- Use como rascunho o Cartão de Respostas  reproduzido no final deste caderno.  

- Confira se sua prova corresponde ao cargo pelo qual você optou quando realizou a inscrição. 

- Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre candidatos, 

tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, beep, 

pagers, entre outros). 

- Ao receber o Cartão de Respostas, proceda da seguinte maneira: te rmine a sua prova objetiva e 

transfira as respostas para o cartão, observando o seguinte exemplo: 

Questão 01 – letra C 

Questão 02 – letra B 

01) A) B) C) D) 

 

02) A) B) C) D)  

 

- Use apenas caneta (tinta preta ou azul) para preencher os quadrinhos do cartão de respostas. Não utilize 

corretivo. NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS . 

- Na prova objetiva, assinale somente uma alternativa em cada questão. 

- Sua resposta não será computada se houver marcação de duas ou mais alternativas, na prova objetiva, 

MESMO QUE UMA DAS ALTERNATIVAS ESTEJA CORRETA. 

- O Cartão de Resposta  não deve ser dobrado, amassado ou rasurado. Cuide bem dele, ELE É A SUA 

PROVA. Não deixe nenhuma questão sem resposta. 

- O candidato deverá entregar somente o CARTÃO DE RESPOSTAS  devidamente assinado. 

- O tempo de duração da prova é de 3h (TRÊS HORAS ), já incluído o tempo destinado ao preenchimento 

e à assinatura do Cartão de Respostas , à transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova 

Objetiva para o Cartão de Respostas. 

 

 

ABRA ESTE CADERNO SOMENT E QUANDO AUTORIZADO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Analise o texto abaixo: 
 
 

Texto I: 
 

 Entranhas do julgamento 
 
O julgamento do mensalão deve ser técnico ou político? A pergunta é pertinente, mas 
receio que, ao fazê-la, já estejamos embarcando numa impossível busca pela 
quadratura do círculo. 
 
O problema é que dicotomias e categorias discretas funcionam melhor em nossas 
cabeças do que no mundo real, onde a maioria dos fenômenos é mais bem descrita em 
termos de espectros e contínuos, a exemplo da passagem do dia para a noite. 
 
Na prática, são tantos os elementos que influem na decisão de um juiz e tão 
complicadas suas interações que é inútil tentar separar aqueles que seriam legítimos 
(técnicos) dos espúrios (políticos). 
 
Vários experimentos demonstram que os julgadores são suscetíveis a vieses que 
limitam sua capacidade de decidir objetivamente. Eles vão desde elementos 
estruturantes como características de personalidade e preferências ideológicas até 
fatores circunstanciais, como o nível de glicose no sangue na hora da decisão. Uma boa 
estratégia de defesa é garantir um suprimento ilimitado de chocolate para os 
magistrados. 
 
Nesse contexto, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às pressões 
políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam pela 
condenação. A balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios propriamente 
jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador formar a sua convicção. 
 
A politização vira um problema quando prevalece sobre as demais variáveis, mas só o 
fato de termos dúvida de como votará cada ministro já indica que não é este o caso aqui. 
 
É verdade que a admissão dessa multiplicidade de fatores a determinar a decisão do juiz 
enfraquece a noção de Justiça como expressão de uma verdade absoluta. O problema é 
que essa ideia nunca passou de um mito. Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que 
os embala, contêm uma boa dose de aleatoriedade.  
 
(Fonte: SCHWARTSMAN, Hélio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.b r/colunas/helioschwartsman/1132642-entranhas-do-
julgamento.shtml. Acesso em: 27.ago.2012, adaptado) 
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01) Assinale a alternativa que apresenta adequadamente o posicionamento do autor 
acerca do tema tratado: 

 
A) A Justiça não é a expressão de uma verdade absoluta; 

B) A aleatoriedade prejudica a tomada de decisão do juiz; 

C) A politização dos julgamentos deve ser evitada; 

D) O julgamento do mensalão deve se basear em critérios técnicos, pois esses são 

legítimos.  

 
 
02) Assinale a alternativa em que as correlações estão de acordo com o texto: 
 

A) Espectros e contínuos = quadratura do círculo; 

B) Passagem do dia para a noite = dicotomias; 

C) Técnicos e políticos = espúrios e legítimos (respectivamente); 

D) Espectros e contínuos = passagem do dia para a noite. 

 

 
03) Assinale a alternativa em que o termo em destaque NÃO se refere ao apresentado 

nos parênteses:  
 
 

A) “Eles vão desde elementos estruturantes como características de personalidade e 

preferências ideológicas até fatores circunstanciais, como o nível de glicose no 

sangue na hora da decisão.” (vieses); 

B) “Nesse contexto, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos 

que clamam pela condenação.” (pressão política); 

C) “A politização vira um problema quando prevalece sobre as demais variáveis, mas 

só o fato de termos dúvida de como votará cada ministro já indica que não é este 

o caso aqui.” (a politização); 

D) “Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que os embala, contêm uma boa dose 

de aleatoriedade.” (sentenças e acórdãos). 
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04) Na frase “Uma boa estratégia de defesa é garantir um suprimento ilimitado de 

chocolate para os magistrados”  há: 

 
A) Recurso argumentativo; 

B) Humor irônico; 

C) Estratégia coesiva; 

D) Exemplificação. 

 
05) Assinale a alternativa em que a alteração de escrita NÃO modifica o sentido do 5º 

parágrafo do texto I:  

 

A) Assim, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às pressões 
políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam 
pela condenação, pois a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios 
propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador formar a sua 
convicção; 

 
B) É legítimo, contudo, e até desejável que os ministros se exponham às pressões 

políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos que clamam 
pela condenação. Logo, a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado de raciocínios 
propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador formar a sua 
convicção; 

 
C) Nesse contexto, é legítimo e inclusive desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absolvidos como a dos 
que clamam pela condenação, porque a balbúrdia das diferentes vozes - ao lado 
de raciocínios propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o julgador 
formar a sua convicção; 

 
D) Sendo assim, é legítimo e até desejável que os ministros se exponham às 

pressões políticas, tanto a dos que querem ver os réus absorvidos como a dos 
que clamam pela condenação. Outrossim, a balbúrdia das diferentes vozes - ao 
lado de raciocínios propriamente jurídicos - é um dos elementos que ajudam o 
julgador formar a sua convicção. 
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Para responder às questões 6 e 7, assinale a alternativa em que os termos destacados 

desempenham a mesma função daqueles sublinhados nos fragmentos. 

 
 
06) “Na prática, são tantos os elementos que influem na decisão de um juiz  e tão 

complicadas suas interações ...” 

 

 
A) “O problema é que dicotomias e categorias discretas funcionam melhor em 

nossas cabeças...” ; 

B) “... é inútil tentar separar aqueles que seriam legítimos...” ; 

C) “... é um dos elementos que ajudam o julgador a formar a sua convicção.” ; 

D) “A politização vira um problema...”. 

 
 
07) “Sentenças e acórdãos, apesar da pompa que os embala, contêm uma boa dose de 

aleatoriedade.” 

 
A)  “...é um dos elementos que ajudam o julgador a formar a sua convicção.”; 

B) “Uma boa estratégia é garantir um suprimento ilimitado...”; 

C) “O problema é que essa idéia nunca passou de mito.”; 

D) “...que não é este o caso aqui.” 
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Texto II 

(http://f.i.uol.com.br/fotografia/2012/06/06/154881-600x600-1.jpeg. Acesso em 01.nov.2012)) 

 
As questões 8 a 10 referem-se ao texto II. 
 
08) São elementos que ajudam o leitor a compreender esse texto, EXCETO: 
 

A) O título; 

B) A referência a nome próprio; 

C) O exagero próprio das caricaturas; 

D) O conhecimento prévio relativo aos fatos. 

 
09) Assinale a alternativa que apresenta o objetivo do texto: 

A) Criticar a falta de progresso nas investigações da CPI, devido à demora dos 

intervalos de lanche; 

B) Criticar a atuação do depoente, comparando sua participação a uma encenação 

teatral; 

C) Evidenciar a atitude servil de assessores parlamentares; 

D) Ressaltar a desorganização da CPI, inclusive relativamente ao cumprimento dos 

horários. 
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10) Analise as proposições a seguir e indique (V) para as verdadeiras e (F) para as 

falsas.  

(    ) Na fala atribuída ao condutor dos trabalhos da CPI ocorre registro de 

linguagem informal. 

(    ) O uso de “pro” e “cadê” por parte do chargista tem o objetivo de criticar a 

educação formal dos políticos brasileiros. 

(    ) Há uniformidade na linguagem adotada pelos interlocutores. 

(    ) O uso de ênclise verbal e do pronome de tratamento “Excelência” revela a 

adoção de linguagem formal. 

 
 A opção CORRETA é:  
 

A) V, V, V, F; 

B) V, V, F, V; 

C) V, F, F, V; 

D) F, V, V, F. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 

 

11) No software Microsoft Word 2003, pode-se alinhar um texto de várias formas 

diferentes.  

Marque a opção que NÃO é uma forma correta de alinhamento de texto no Word 

2003, versão em português: 

A) Justificar texto; 

B) Alinhar texto à direita; 

C) Centralizar texto; 

D) Classificar texto. 

 

12) No software Microsoft Excell 2003, a utilização de fórmulas é fundamental para se 

calcular um resultado desejado.  

    A opção abaixo que NÃO representa uma fórmula válida no Excell 2003, versão em 

português é: 
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A) = PI() * A1 ^ 2  

B) = TOP(A1:A4)  

C) = 20% * A1  

D) = SOMA(A1:A3;B1:B4)  

 

13) No software Microsoft PowerPoint 2003, ao se adicionar um novo slide, pode-se 

escolher diferentes tipos de slides existentes, também conhecidos como galeria de 

layouts.  

Marque a opção abaixo que NÃO representa um tipo de slide existente no 

PowerPoint 2003, versão em português: 

A) Slide de título; 

B) Slide de título e conteúdo; 

C) Slide de apresentação; 

D) Slide em branco. 

 

14) O site www.google.com é considerado o principal site de busca do ocidente 

processando mais de um bilhão de solicitações de pesquisas por dia. Alguns 

caracteres especiais podem ser inseridos numa pesquisa do Google com o objetivo 

de ajudar a encontrar o resultado desejado.  

O exemplo abaixo que NÃO representa uma busca no Google que use um caractere 

especial válido é: 

 

A) Olavo %Bilac 

B) Olavo –Bilac  

C) Olavo +Bilac 

D) "Olavo Bilac" 
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15)  Analise as afirmações abaixo: 

I) São exemplos de softwares que podem ser instalados automaticamente no 

Sistema Operacional Windows XP, sem nenhum custo adicional: WordPad, Paint e 

Calculadora. 

II) São exemplos de ameaças a um computador: Vírus, Phishing e Rootkit. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas I é verdadeira; 

B) Apenas II é verdadeira; 

C) I e II são verdadeiras; 

D) I e II são falsas. 

 

LEGISLAÇÃO 

16) Em relação aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos previstos na Lei 

Orgânica do Município de Betim, todas as alternativas abaixo estão corretas, 

EXCETO: 

A) Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projetos do Poder 

Público, a qual será prestada no prazo de 10 (dez) dias, ressalvada aquela cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Município, nos termos 

da lei; 

B) Nenhuma pessoa será discriminada, ou de qualquer forma prejudicada, pelo fato 

de litigar com órgão ou entidade municipal, no âmbito administrativo ou no 

judicial; 

C) Qualquer cidadão e entidade legalmente constituída têm o direito de denunciar à 

autoridade competente a prática, por órgão ou entidade públicos, concessionário 

ou permissionário de serviço público, de ato lesivo aos direitos do usuário, 

cumprindo ao Poder Público apurar a veracidade da denúncia e aplicar as 

sanções cabíveis, sob pena de responsabilidade; 

D) São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas ou 

garantia de instância, o direito de petição ou representação aos poderes públicos 

do Município, a obtenção de certidão para a defesa de direito e esclarecimento 

de situação de interesse social. 
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17) Segundo a Lei orgânica do Município de Betim, são instrumentos do desenvolvimento 

urbano, EXCETO :  

A) A legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo;  

B) Tombamento; 

C) Desapropriação por interesse e utilidade individual; 

D) Servidão administrativa. 

 
18) De acordo com o que dispõe o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Betim,  é 

vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver 

compatibilização de horários, EXCETO: 

 

A) A de dois cargos de professor;  

B) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico;  

C) A de dois cargos de professor com outro técnico ou científico; 

D) A de dois cargos privativos de médico. 

 

19) Considerando a competência privativa da União, é CORRETO afirmar que compete 

privativamente à União legislar sobre: 

 

A) Serviço postal, assistência jurídica e Defensoria pública; 

B) Registros públicos, populações indígenas e propaganda comercial; 

C) Previdência social, proteção e defesa da saúde; 

D) Direito tributário, civil e do trabalho. 

 

 
 
20) Em relação à Administração pública, conforme estabelece a  Constituição do Estado 

de Minas Gerais, todas as alternativas estão corretas, EXCETO: 

 






PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL no 01/2012  

11 
Organização: Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC 

PSICÓLOGO 
 

 

A) Ao Estado somente é permitido instituir ou manter fundação com natureza de 

pessoa jurídica de direito público, cabendo à lei complementar definir as áreas de 

sua atuação; 

B) As relações jurídicas entre o Estado e o particular prestador de serviço público em 

virtude de delegação, sob a forma de concessão, permissão ou autorização, são 

regidas pelo direito privado; 

C) É vedada a delegação de poderes ao Executivo para criação, extinção ou 

transformação de entidade de sua administração indireta; 

D) A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da 

administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante instrumento 

específico que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o 

órgão ou entidade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21) Papalia e Olds (2010), em seu livro “Desenvolvimento Humano”, apresentam 

perspectivas teóricas na área do desenvolvimento humano. 

  Leia as afirmativas abaixo que se referem a essas perspectivas e indique  V ou F, se 

forem Verdadeiras ou Falsas: 

 

 び  ぴ Para a perspectiva cognitiva, nos pressupostos de Piaget, a pessoa é um iniciador 

ativo do desenvolvimento. 

 

び ぴ Para a perspectiva psicanalítica em Freud, as crianças aprendem no contexto social 

observando e imitando modelos. 

 

 び  ぴ Para a perspectiva contextual, em Vygotsky, adaptação é o termo utilizado para 

definir como uma pessoa lida com novas informações. 
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び  ぴ Para a perspectiva cognitiva, a partir da teoria do processamento de informações, a 

maturação dos processos neurológicos da criança amplia a capacidade de memória 

disponível. 

 

び ぴ  Na perspectiva da aprendizagem, a teoria da aprendizagem social de Bandura 

enfatiza a aprendizagem observacional e a imitação de modelos. 

 

 び  ぴ Para a perspectiva psicanalítica, na teoria psicossocial de Erikson, as pessoas 

respondem ao meio, que controla os seus comportamentos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 

A)  V, F, F, V, V, F; 

B)  F, F, V, F, V, F; 

C)  V, F, F, F, V, V; 

D)  V, F, F, F, F, F . 

 

22) Papalia e Olds (2010), no livro “Desenvolvimento Humano”, discorrem sobre os 

transtornos mentais e comportamentais na terceira idade e definem alguns primeiros 

sinais de advertência do Mal de Alzheimer, que auxiliam na diferenciação entre estes 

sinais e os comportamentos normais de lapsos mentais, nesta faixa etária.  

 As alternativas abaixo indicam alguns dos sinais de advertência do Mal de 

Alzheimer, EXCETO:  

A) Esquecimento permanente de acontecimentos recentes; 

B) Esquecer palavras simples; 

C) Incapacidade de realizar alguma tarefa desafiante; 

D) Oscilações dramáticas e rápidas de humor e mudanças de personalidade. 
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23) Leia o fragmento a seguir:  

 

Os avanços na área psiquiátrica brasileira estão colocando um fim nos sistemas manicomiais e a 

cada dia reintegram mais pessoas com transtornos mentais à sociedade. Porém, os pacientes 

continuam tomando muitos medicamentos, principalmente os das classes menos favorecidas. As 

informações são da pesquisa do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências 

Médicas (FMC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em conjunto com os Centros 

de Atenção Psicossocial (Caps) do Estado de São Paulo.  

 

A professora Rosana Teresa Onocko-Campos coordenou as pesquisas realizadas na cidade de 

Campinas (...). Segundo esta autora, o tratamento em saúde mental está reduzido ao uso de 

psicotrópicos, medicamentos que agem no sistema nervoso provocando alterações de 

comportamento e humor. (adaptado) 

 

A pesquisa aponta que o uso crescente destes medicamentos está associado a fatores 

econômicos. Os pacientes que mais tomam remédios são os mais pobres e com baixa 

escolaridade. (...) Além do número crescente de prescrições de antidepressivos, a 

automedicação é outro fenômeno que vem atingindo a população. Segundo a pesquisadora 

Rosana Onocko-Campos, as pessoas utilizam medicamentos para tentar resolver problemas que 

fazem parte da vida e não para combater doenças. (adaptado) 

 

Outro problema apresentado pela pesquisa é a centralização da prescrição de medicamentos. 

Como apenas os médicos têm conhecimento sobre os componentes presentes nas medicações 

e suas contraindicações, quando os pacientes precisam tirar suas dúvidas, os demais 

trabalhadores da saúde não sabem informar, o que demonstra uma contradição no sistema de 

saúde brasileiro. (adaptado) 

 

A pesquisadora da Unicamp ressalta em seu estudo que os pacientes devem se responsabilizar 

mais por seu tratamento. De acordo com ela, apenas os usuários de medicamentos podem 

saber se estão melhorando ou não, uma vez que a melhora nesse caso se resume à experiência 

de estar menos depressivo ou psicótico.  

(ROSA, Lauany. Pacientes com transtornos mentais tomam remédios em excesso,  Rede Brasil Atual/saúde, 24 de junho de 

2012. Disponível em www.redebrasilatual.com.br. Adaptado)  
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De acordo com os temas tratados no fragmento anterior, relacionando-os com 

Dalgalarrondo (2008), Bock, Furtado e Teixeira (2009) e, ainda com o Manual de 

Procedimentos para os Serviços de Saúde (2001), analise as seguintes afirmativas: 

 

(I) É necessário ter cuidado para não patologizar o sofrimento. Nesse modo 

de relatar e compreender o sofrimento psíquico, o critério de avaliação é o 

próprio indivíduo e o seu mal-estar psicológico, isto é, ele em relação a si 

próprio e à sua estrutura psicológica.  

(II) A discussão sobre o que é normal e o que é patológico indica o poder que 

a ciência tem de, a partir do diagnóstico fornecido por um especialista, 

formular o destino do indivíduo diagnosticado. Este poder é, 

historicamente, atribuído à ciência e aos profissionais da saúde e não 

recebe influências do contexto socioeconômico no qual o paciente está 

inserido. 

(III) A medicalização pode ser necessária no tratamento psíquico, mas não 

suficiente, como, por exemplo, no caso da psiconeurose profissional, na 

qual o trabalhador que antes era muito envolvido afetivamente com o 

trabalho em si desgasta-se e, em um dado momento, desiste, perde a 

energia ou se “queima” completamente. Nesse caso, a relação do paciente 

com o ambiente de trabalho pode ser considerada no tratamento. 

(IV) A dependência a drogas caracteriza-se por um estado mental e, muitas 

vezes, físico, que resulta da interação entre um organismo vivo e uma 

droga psicoativa, entendida como qualquer substância química que, 

quando ingerida, modifica uma ou várias funções do SNC, produzindo 

efeitos psíquicos e comportamentais. No caso de tratamento de pacientes 

que apresentam dependência a drogas, como apenas os médicos podem 

conhecer as características desta dependência, tanto física quanto 

psíquica e os componentes presentes nas medicações e suas 

contraindicações, quando os pacientes precisam tirar suas dúvidas, os 

demais trabalhadores da saúde devem sempre encaminhá-los para o 

médico. 
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Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Todas estão corretas; 

 

B) Todas estão incorretas; 

 

C) Apenas a afirmativa I está correta; 

 

D) Apenas a afirmativa III está correta. 

 

24) O início do século  XXI pode ser considerado decisivo para uma revisão histórica da 

Psicologia como ciência e, especialmente, como profissão. Alguns psicólogos, entre 

eles a professora Silva Lane, a partir da Psicologia Social, colocam a Psicologia em 

discussão, ressaltando “a necessidade de se explicitar seu vínculo histórico com 

interesses dominantes e de se redirecionar sua produção no sentido de contribuir 

com a transformação social”. Essa nova postura profissional passou a compor o que 

hoje é denominado o “compromisso social da Psicologia”. 

 

 

Considerando o enunciado anterior, marque a opção CORRETA: 
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A) É recorrente e crescente a demanda de atuação de psicólogos no contexto dos 

direitos humanos. A presença dos psicólogos pode ser observada tanto na 

dimensão sócio-política em prol da garantia dos direitos humanos quanto na 

interface da psicologia com o sistema judiciário.  Considerando que a justiça está 

a serviço do cidadão, cabe aos psicólogos atender a demanda do judiciário, 

estabelecendo uma relação de cooperação passiva;  

B) As bases do projeto do Compromisso Social da Psicologia podem ser 

encontradas em trajetórias de psicólogos que, ao longo do processo de 

consolidação da psicologia brasileira, negaram a dicotomia entre a realidade 

psicológica e a realidade econômica, cultural e social. Muito diferente de uma 

psicologia voltada apenas para os pobres, o projeto do Compromisso Social da 

Psicologia tem como foco o próprio psicólogo e, em especial, uma nova relação 

da Psicologia com a sociedade. 

C) Em seu texto “Genealogia da formação do Psicólogo Brasileiro”, Leite (2010) 

analisa a formação do psicólogo no período de 1970 ao início dos anos 2000, 

quando tanto a atuação quanto a formação do psicólogo sofreram grande 

modificação, passando de um modelo essencialmente clínico liberal privado para 

um modelo plural de “práticas emergentes”. Ele evidencia neste estudo que se 

fizeram necessárias condições práticas, experiências concretas para que a 

construção de novas modalidades de clínica pudessem ser efetivadas e que o 

espaço da formação acadêmica rapidamente absorveu esta necessidade de 

mudança de foco na formação dos novos psicólogos. 

D) Um dos caminhos encontrados pelos psicólogos que assumiram o Compromisso 

Social da Psicologia foi construir uma Psicologia que recuperasse a produção 

internacional, com especial destaque para a produção norte-americana e 

europeia, como referência para a formação dos psicólogos brasileiros já que 

essas culturas atingiram um nível de civilidade e desenvolvimento científico capaz 

de orientar a prática profissional em um país que, apesar de sua potencialidade, 

convive com baixos níveis de IDH. 
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25) Para o trabalho em uma equipe multiprofissional, de acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, é ação adequada ao psicólogo, EXCETO: 

 

A) Encaminhar as demandas que extrapolem seu campo de atuação para 

profissionais habilitados e qualificados para tais atendimentos; 

B) Intervir na prestação de serviços psicológicos, que estejam sendo efetuados por 

outro profissional, quando fizer parte da metodologia adotada; 

C) Registrar nos documentos que embasam as atividades apenas o que for 

necessário para o cumprimento dos objetivos do trabalho em questão; 

D) Compartilhar qualquer informação a que teve acesso no atendimento em 

discussão. 

 

26) De acordo com o Manual de Elaboração de Documentos Escritos, produzidos pelo 

psicólogo, marque a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de palavras 

para completar as frases a seguir:  

 

Sobre uma “questão-problema”, elabora-se um documento denominado 

______________, que apresenta uma resposta esclarecedora, no campo da psicologia, 

sendo esse um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal, cujo 

resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Em casos nos quais há a necessidade de se 

informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento 

psicológico, tais como, o comparecimento da pessoa atendida, por exemplo, emite-se 

um documento no formato de _________________.  

O documento denominado _________________é um documento no qual afirma-se as 

condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, podendo ser uma de suas 

finalidades, justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante. Quando a finalidade do 

documento for a de apresentar os procedimentos desenvolvidos e conclusões gerados 

por avaliação psicológica, deve-se elaborar um  _____________, no qual deverão ser 

descritos, entre outros itens, o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico e 

prognóstico.  
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A) Parecer / declaração / atestado / relatório; 

B) Parecer / declaração / relatório / atestado; 

C) Relatório / declaração / atestado / parecer;  

D) Declaração / laudo psicológico / atestado / relatório. 

 

27) O atendimento psicoterapêutico ou psicanalítico em contexto de consultório, seja 

público ou privado, é apenas uma das possibilidades de atuação de psicólogos e ou 

psicanalistas. Coerente com o novo contexto histórico, social e cultural, novas 

estratégias de intervenção psicológica estão sendo construídas, sempre com bases 

ético-cientificas. 

 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo: 

I.         Entrevista é uma técnica científica universal e, portanto, prescinde de uma 

fundamentação teórica específica. Qualquer que seja a abordagem central 

que orienta a prática de um psicólogo - psicanálise, teoria comportamental, 

teoria sistêmica etc - a entrevista será conduzida de maneira única, sempre 

sustentada pelo princípio do respeito ao outro. 

 

II.        A pesquisa-intervenção pode ser considerada uma estratégia de intervenção 

psicológica que, de acordo com Marilia Mata Machado (2004), possibilita uma 

prática participativa na qual se pode instaurar uma relação de cooperação e 

colaboração entre profissionais e comunidade. 

 

III.       São denominadas intervenções psicossociais aquelas nas quais existe a 

presença de mais de um profissional. 

 

IV.      Na perspectiva psicossociológica, como mostra Marilia Mata Machado (2004), 

um momento fundamental no processo de intervenção é o da análise da 

demanda, em especial, a consideração pelo psicólogo das dimensões 

explícitas e implícitas da demanda.  
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Estão CORRETAS somente as afirmativas: 

  

A) I e II; 

B) I e IV; 

C) II e III;  

D) II e IV. 

 

 

28) Em relação à Gestão de Pessoas nas organizações, entendida por Chiavenato 

(2009) como a função que permite a colaboração eficaz das pessoas para alcançar 

os objetivos organizacionais e individuais, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A) A unidade ou departamento relacionado à Gestão de Pessoas em uma 

organização é mais comumente denominado ARH, e um dos meios para que 

essa unidade possa contribuir com a eficácia organizacional é proporcionar 

competitividade à organização; 

B) Tanto o treinamento quanto o desenvolvimento de pessoas constituem processos 

de aprendizagem, não havendo diferença entre eles; 

C)  As fontes de estresse no trabalho podem ser ambientais ou pessoais, sendo que 

o estresse pode provocar sérias consequências não somente para o empregado 

como também para a organização, pois pode interferir na quantidade e qualidade 

do trabalho e no aumento do absenteísmo; 

D) A avaliação de desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e 

para as pessoas, e para isso deve, entre outros itens, enfatizar o indivíduo no 

cargo e não a impressão a respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho.  

 

29) Leia as afirmativas abaixo: 

 

I. De acordo com as teorias de grupo propostas pela Psicologia, qualquer 

aglomerado humano é um grupo.  
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II. A ideia de ser o grupo um campo de forças, a soma de indivíduos, ou seja, o 

resultado das psicologias individuais, foi exposta na teoria dos pequenos 

grupos proposta por Kurt Lewin.  

III. Lúcia Afonso (2007), ao apresentar uma proposta de trabalho com grupos, 

destaca a importância da dinâmica do grupo que antecede a formação do 

grupo e que deve ser percebida pelo psicólogo na análise da demanda.  

IV. Chiavenato (2009) defende que, de certa forma, a liderança é um tipo de 

poder pessoal e, portanto, em contextos de grupo, a presença de um líder 

inibe o desenvolvimento do grupo. 

V. A partir de Chiavenato (2009), pode-se dizer que a motivação refere-se a 

forças que energizam, dirigem e sustentam os esforços de uma pessoa. Esta 

força dificilmente se relaciona com a dinâmica da própria pessoa, sendo 

necessariamente influenciada por fontes externas ao indivíduo, o que se 

coloca como um desafio para a dimensão ética do trabalho do psicólogo no 

contexto da gestão de pessoas. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todas as alternativas estão corretas; 

B) Apenas a alternativa II está correta; 

C) Apenas a alternativa V está correta; 

D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

 

30) A categoria dos psicólogos, institucionalizada oficialmente em 1962, conta hoje com 

mais de 200 mil profissionais. Como mostra Ana Bock (2011), são as políticas 

públicas “(...) que permitirão emprego em larga escala para a categoria profissional 

(...)” . Elas se apresentam como campo de trabalho profissional que exige do 

psicólogo novos conhecimentos e habilidades. 

 

Analise as afirmativas a seguir: 
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I. Com o objetivo de formular referências para a atuação do Psicólogo no campo 

das políticas públicas, os psicólogos podem contar com o Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, um órgão operacional 

criado pelo Conselho Regional de Minas Gerais.  

II. O PNE, aprovado em julho de 2012, estabelece 20 metas educacionais que o 

país deverá atingir no prazo de dez anos. Além do aumento no investimento 

em educação pública, o plano prevê a ampliação das vagas em creches, a 

equiparação da remuneração dos professores com a de outros profissionais 

com formação superior, a erradicação do analfabetismo, a oferta do ensino em 

tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas e a inserção do 

psicólogo escolar em todos os níveis da educação básica.  

III. O SUAS, como política pública de garantia de direitos, prevê a inserção dos 

psicólogos no sistema judiciário, em especial no atendimento a crianças e 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

IV. No SUS, todos os psicólogos trabalham nos equipamentos de saúde mental, 

nos quais a sua atuação  foi legitimada, inclusive, pela luta antimanicomial.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Todas as alternativas estão corretas; 

B) Todas as alternativas estão incorretas; 

C) Apenas as alternativas I e III estão corretas; 

D) Apenas as alternativas I e IV estão corretas . 
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Código: 307 – PSICÓLOGO – SUPERIOR COMPLETO 
 

Rascunho do Cartão de Respostas 
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Betim, 25 de novembro de 2012. 







