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PROVA PARA O CARGO DE PSICÓLOGO 
 
 
PORTUGUÊS 
 

Leia o texto adiante transcrito e, em 
seguida, responda às questões a ele referentes: 
 

A cor de Lampião 
 
 Lampião usava óculos escuros com aro de 
ouro para esconder um defeito no olho direito, 
machucado quando ele era ainda jovem por um 
galho de árvore – o que facilitou sua identificação 
quando foi morto em Angicos.  Os que o viram em 
diversos momentos da vida o descrevem como um 
indivíduo magro, bem-proporcionado, de estatura 
mediana, pernas muito finas, que andava um 
pouco curvado devido ao seu equipamento (cujo 
peso era de cerca de quarenta quilos). Mancava 
um pouco por causa de um ferimento de bala em 
uma das pernas. Tinha rosto anguloso, com queixo 
pontiagudo, ótima dentadura, nariz afilado, cabelos 
muito lisos, fartos e pretos e a pele moreno-
escura. Suas mãos eram longas, magras e 
nodosas, com unhas escuras e grossas como 
garras, aspecto que devia ser notável, pois foi 
destacado por mais de uma testemunha. Como os 
banhos eram escassos, ele e seus cabras 
costumavam usar muito perfume para compensar 
o mau cheiro. Daí resultava que, por onde 
passavam, deixavam um odor característico, que 
ficou conhecido como marca registrada do 
cangaço. 
 Segundo Otacílio Macedo, o jornalista que o 
entrevistou em 1926, em Juazeiro do Norte, para o 
jornal O Ceará (17/3/1926), Lampião era o mais 
escuro do bando, sua cor chegava “perto do 
negro”. Curiosamente ele tinha grande preconceito 
contra negros em geral, que considerava a 
“imagem do cão”. No começo de sua carreira em 
Pernambuco, quando ainda estava no bando de 
Sebastião Pereira, disse que não entrava na polícia 
porque não queria obedecer às ordens dos negros. 
Ao que Sebastião teria lhe perguntado: “Mas, 
compadre Virgulino, tu também não és preto?” 
 Durante a visita a Juazeiro, cortou o cabelo 
e mandou fazer roupas novas para ele e seu 
bando. Assim, nas fotografias tiradas na ocasião, 
aparece de cabelos curtos, usando calças de 
grosso algodão azul e paletó escuro listrado. Não 
ostenta o chapéu típico dos cangaceiros, com 
enfeites na aba virada para cima, tendo preferido 
ser fotografado com um modelo de feltro simples. 
Como alçado, no entanto, leva as tradicionais 
alpercatas de couro dos vaqueiros. Ao redor do 
pescoço, usa um lenço preso por um anel de 

brilhante. Nos dedos, outros seis anéis de pedras 
preciosas – um rubi, um topázio, uma esmeralda e 
três diamantes. 
 Em fotos posteriores, aparece de cabelos 
longos, com o chapéu tradicional enfeitado de 
várias moedas e medalhas, usando roupas comuns 
sobre as quais, no entanto, se sobrepõem os 
acessórios que lhe davam uma aparência 
impressionante. Deles, a cartucheira tirada a 
tiracolo era a que mais chamava atenção: tinha 
dois palmos de largura, duas fileiras de botões de 
ouro e prata e quatro de cartuchos com capacidade 
para carregar quatrocentas balas. Andava sempre 
armado com um rifle, uma pistola e um punhal de 
55 centímetros no cinto. Nunca errava o tiro e 
sabia enfiar o punhal na carne atrás da clavícula, 
atingindo diretamente os órgãos vitais. Ganhou o 
apelido Lampião ainda no começo da carreira e 
sobre a origem do mesmo existem algumas 
versões. No entanto, todas elas são alusivas à sua 
rapidez de atirar. Em uma das histórias que então 
se contava, dizia-se que, durante um tiroteio, “sua 
espingarda não deixou de ter clarão, tal qual um 
lampião”. 
 Lampião pagava bem aos que o serviam e 
era implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria. Desejava 
ser conhecido como um homem de palavra. Não 
era um grande consumidor de bebidas alcoólicas, 
mas, quando bebia, dava preferências às mais 
requintadas, como o conhaque. Desconfiado, 
temendo tentativas de envenenamento, fazia 
sempre com que a comida que lhe era oferecida 
fosse antes provada por outros. Não falava aos 
membros do bando sobre o que conversava com 
os coiteiros e com os coronéis com quem mantinha 
ligações; e montou um sistema tão intrincado com 
o recebimento da munição que mesmo os seus 
cabras mais próximos não sabiam quem eram os 
fornecedores. Na entrevista concedida em Juazeiro 
em 1926, disse ter “bons amigos por toda parte”, 
que o mantinham avisado sobre a movimentação 
da polícia. Mas merece destaque o trecho em que 
declara manter “um excelente serviço de 
espionagem, dispendioso embora, mas utilíssimo”. 
 Quem entrava no bando recebia logo um 
apelido dado por Lampião, que preferia nomes 
tirados de lugares, pássaros, animais e forças da 
natureza, como: Quixadá, Sabiá, Jararaca, Corisco. 
Era fácil fazer amizade com ele, pois, fora das 
situações em que adotava uma atitude de grande 
pompa e seriedade, como nas entrevistas, gostava 
de festas, de dançar ao som de sanfona e de 
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distribuir cachaça em abundância. Entre uma ação 
e outra, o bando descansava, caçava e jogava 
cartas. Seu modo de comandar fazia do cangaço 
um ambiente amigável e tornava o bando um 
grupo leal e coeso. No acampamento, alimentados 
à base da modesta dieta de carne-seca ou cabrito 
assado, farinha e rapadura, a bebida era farta e o 
clima animado. Sempre que possível havia música 
e, na falta de mulheres, que só passaram a 
integrar o bando depois de 1930, os homens 
dançavam uns com os outros. 
 Os assaltos e visitas às cidades, quando 
bem-sucedidos, eram seguidos de grandes farras 
em que os membros do grupo que tinham algum 
talento cantavam e tocavam, fazendo os típicos 
desafios da tradição cultural sertaneja. Lampião 
também fazia seus versos e consta que seriam de 
sua autoria muitos que circularam no sertão, 
relativos às suas aventuras. Seria ele o autor da 
popularíssima canção “Mulher rendeira”, 
verdadeiro hino de guerra do bando, que 
costumava cantá-lo quando invadia as cidades. 
 Embora Lampião tivesse pouca cultura e 
usasse um linguajar rude, falava bem, sem se 
perturbar, ouvia atentamente e era cortês. Tinha 
plena consciência da própria importância e ficava 
francamente lisonjeado com a admiração que 
despertava no povo. Gostava de ler ou de ouvir 
alguém ler jornais e revistas do Rio de Janeiro e de 
São Paulo, principalmente para saber da 
repercussão de suas façanhas. Inteligente, 
articulado, organizado, astuto, hábil nos trabalhos 
manuais, tendendo para a discrição e os hábitos 
elegantes, em outras circunstâncias talvez 
Lampião tivesse usado suas grandes capacidades 
para fazer algo de útil à sociedade. Mas no mundo 
do sertão as opções para um jovem de família 
modesta como a dele não eram muito variadas, e 
as possibilidades de ascensão social remotíssimas. 
Então, de alguma forma, pode-se dizer que ele foi 
um produto de seu meio. 

LUSTOSA, Isabel. De olho em Lampião: violência e 
esperteza /coordenação Lilia Moritz Schwarz e Lúcia 

Garcia. – São Paulo: Claro Enigma, 2011. 
 
1. O texto é, predominantemente: 
 
a) narrativo 
b) descritivo 
c) dissertativo 
d) conotativo 
e) fantástico 
 
2. De acordo com o texto, Lampião era: 
 
a) um ladrão que desafiava a polícia apenas para 

demonstrar a sua força. 
b) um espião a serviço de outros países. 
c) um subversivo inconformado com a ordem 

social vigente em seu tempo. 
d) um tipo humano resultante da dialética dos 

fenômenos sociais em que se inseriu. 
e) um líder que protagonizava, essencialmente, 

ações guerrilheiras. 

3. Assinale a opção que traz a palavra que melhor 
traduz as relações estabelecidas entre Lampião 
e os grandes fazendeiros de seu tempo: 

 
a) cumplicidade 
b) truculência 
c) desprezo 
d) indiferença 
e) traição 
 
4. Qual a repercussão que as ações de Lampião 

geravam no centro-sul do Brasil? 
 
a) de distorção 
b) de entusiasmo 
c) pouquíssima repercussão 
d) impacto considerável 
e) nenhuma 
 
5. Marque a opção que traz um dos traços da 

personalidade de Lampião, destacado no texto: 
 
a) senso de justiça 
b) covardia 
c) vaidade 
d) precipitação 
e) fracasso 
 
6. Como na questão anterior, aponte um adjetivo 

que denota outra marca da personalidade de 
Lampião, sublinhada no texto: 

 
a) estrategista 
b) piedoso 
c) negligente 
d) arrogante 
e) dissimulado 
 

A passagem abaixo servirá de base para as 
próximas questões 07 e 08: 
“Lampião pagava bem aos que o serviam e era 
implacável contra os que se recusavam a 
ajudá-lo. Se pedia alguma coisa emprestada, 
podia-se ter certeza de que devolveria.” 

 
7. A primeira sentença da estrutura apresenta 

um(a): 
 
a) denotação 
b) conotação 
c) paronímia 
d) sinonímia 
e) antonímia 
 
8. A segunda sentença da estrutura apresenta 

segmentos que dispõem uma relação de:  
 
a) adição 
b) concessão 
c) condição 
d) finalidade 
e) conformidade 
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9. Considerando o conteúdo do texto em sua 
totalidade, podemos afirmar que ele é, 
essencialmente: 

 
a) literário 
b) histórico 
c) jornalístico 
d) científico 
e) técnico 
 
10. Sobre o título do texto é CORRETO afirmar o 

seguinte: 
 
a) Há pulverização significativa nos elementos 

coesivos do texto. 
b) A coesão contida no título provoca 

inconsistência na base textual. 
c) A coesão textual se dispersa pela incongruência 

do título em relação ao texto. 
d) Há notória coerência entre o título e a 

textualidade. 
e) A base argumentativa do texto é prejudicada 

pela discrepância imposta pelo título. 
 
11. Lampião geralmente ordenava que outra 

pessoa provasse antes a comida, por qual 
razão? 

 
a) Por necessidade de aguçar o apetite. 
b) Por considerar essa uma atitude cultural digna 

de um bom cangaceiro.  
c) Por imposição dos costumes de etiqueta de seu 

tempo. 
d) Por mera cortesia para com outrem. 
e) Por receio de que a comida estivesse 

envenenada. 
 
12. Uma das maiores características de Lampião, 

de acordo com o texto, é: 
 
a) astúcia 
b) despreparo 
c) timidez 
d) pusilanimidade 
e) empolgação 
 
13. Assinale a opção CORRETA, de acordo com o 

texto: 
 
a) Os coiteiros eram, em sua totalidade, da inteira 

confiança de Lampião. 
b) Lampião mantinha segredo em relação à 

origem do fornecimento das armas e munições 
que recebia. 

c) Lampião organizava festas nos refúgios para 
manter a disciplina entre os seus cabras. 

d) Os jornalistas eram perseguidos por Lampião, 
porque publicavam matérias inverídicas sobre o 
cangaço. 

e) Para Lampião, o importante era desafiar a 
polícia e a justiça, com o intuito exclusivo de 
demonstrar ousadia e destemor. 

 

14. De acordo com as regras vigentes no sistema 
ortográfico da língua portuguesa, a palavra 
Lampião contém: 

 
a) um hiato, apenas 
b) um ditongo nasal, apenas 
c) um tritongo 
d) um hiato e um ditongo nasal 
e) um hiato e um ditongo oral 
 
15. A palavra machucado, presente no texto, traz 

um(a): 
 
a) tritongo 
b) encontro vocálico 
c) dígrafo 
d) trissílabo 
e) acento gráfico oculto 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. O objetivo das intervenções da saúde pública 

no campo das substâncias psicoativas é 
prevenir as consequências adversas do 
consumo dessas substâncias , sendo que há 
duas posições políticas principais com respeito 
as drogas ilícitas:uma é a redução de oferta e 
demanda e a outra é a redução de: 

 
a) Venda 
b) Uso total 
c) Produção 
d) Disponibilidade 
e) Danos 

 
17. A entrevista investigativa possui sua 

fundamentação teórica baseada em pesquisas 
da área: 

 
a) Da bioética 
b) Do transculturalismo 
c) Da psicologia junguiana 
d) Da psicologia cognitiva 
e) Do psicodrama 

 
18. “O pensamento dos adolescentes, na 

maioria das vezes , leva a crer que, as 
experiências pelas quais passam são tão únicas 
que muito dificilmente alguém poderá entender 
, sentindo-se incompreendidos. Também 
pensam que apesar de bem informados sobre 
os perigos que os assolam negam a hipótese 
de, eles próprios, serem vítimas desses perigos 
“. Estamos falando de: 

 
a) Egocentrismo 
b) Crise religiosa 
c) Crise de flutuação de humor 
d) Crise de desenvolvimento 
e) Crise acidental 
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19. Assinale a alternativa que define melhor define 
o Transtorno Puerperal: 

 
a) Alteração residual do comportamento 

decorrente de um transtorno craniano com 
perda de memória. 

b) Transtorno mental agudo (psicose ou 
depressão) que se manifesta do segundo ao 
trigésimo mês depois do parto, com severidade 
sintomática. 

c) Alteração residual e reversível de 
comportamento após quadro de encefalite. 

d) É um quadro de ansiedade generalizada ou de 
pânico , com uma base de orgânica presente. 

e) É um distúrbio do comportamento psicomotor, 
no sentido da agitação , ou do estupor, ou da 
alternância dos dois. 

 
20. O senhor Roberto, após o atendimento médico-

ambulatorial, recebeu a informação de que seu 
caso teria indicação de amputação do membro 
inferior esquerdo, tendo sido programada a 
cirurgia para as próximas 24 horas. Foi então 
encaminhado ao serviço de psicologia do 
hospital.Qual a conduta que o psicólogo deve 
adotar de imediato? 

 
a) entrevistar o paciente, inicialmente, para 

avaliar o grau de conhecimento deste em 
relação à proposta cirúrgica, antes de tomar 
qualquer atitude ou medida. 

b) comunicar ao paciente que irá  acompanhá-lo 
no bloco cirúrgico durante a amputação. 

c) aplicar um teste para avaliar a condição de o 
paciente submeter a uma cirurgia agressiva de 
um dia para o outro e, em seguida, marcar a 
segunda entrevista para o período pós-
operatório. 

d) procurar o cirurgião para questionar a 
emergência da situação, discutindo com ele 
sobre sua onipotência em tomar uma decisão 
desse nível sem saber a repercussão de seu ato 
no paciente. 

e) aceitar prontamente a prescrição médica e 
convidar a família para uma entrevista em 
grupo, com o objetivo de convencê-la  da 
necessidade da amputação do membro do 
paciente. 

 
21. Existem cinco habilidades que fazem parte do 

atender :preparar o ambiente físico, acolher, 
atender fisicamente, observar e escutar. È 
através delas que o ajudador deixa que o 
mundo do ajudado penetre no seu. A 
construção de uma relação de ajuda é 
priorizada pela seguinte abordagem 
psicoterapêutica: 
 

a) sistêmica familiar 
b) psicanálise 
c) terapia breve 
d) cognitiva-comportamental 
e) humanista 

 

22. De acordo com a orientação da atual política de 
saúde brasileira, os pacientes alcoólatras 
devem ser atendidos preferencialmente: 
 

a) em Caps- Ad 
b) em hospitais em que possam ser internados 

para recuperação 
c) não há recomendações sugerindo locais 

específicos para o atendimento desses 
pacientes 

d) em clínicas que não sigam a orientação 
psicanalítica 

e) em hospitais psiquiátricos 
 
23. Analise as características enunciadas abaixo, 

considerando a entrevista não-diretiva. 
 
I. Facilita a análise quantitativa do 

conteúdo. 
II. Incorpora elementos não-verbais. 
III. Evita o envolvimento dos aspectos 

afetivos. 
IV. Reserva ao entrevistado a estruturação do 

campo de investigação. 
V. Incita ao entrevistado a falar sobre os 

problemas pessoais. 
 

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto 
de itens que melhor caracteriza a entrevista 
não-diretiva: 

 
a) II,IV e V 
b) I,II e III. 
c) I, II e IV 
d) II,III e IV 
e) III,IV e V 

 
24. Para Jung, a mandala representa: 

 
a) A imagem perfeita do ego 
b) A persona 
c) O self perfeito 
d) A imagem do superego 
e) O consciente coletivo 
 
25. A ansiedade patológica tem três tipos de 

sintomas: sintomas físicos, sintomas psíquicos 
e sintomas comportamentais.Assinale a 
alternativa que corresponde aos sintomas 
psíquicos: 

 
a) coração acelerado,respiração rápida, ondas de 

frio e calor, dor no peito. 
b) tensão, nervosismo,apreensão, sensação de 

que algo horrível vai acontecer, mal estar 
indefinido, insegurança, preocupação e 
dificuldade de concentração. 

c) inquietação, reação de susto ou sebressalto, 
irritação. 

d) dor ou pressão no peito,tontura, sensação de 
amortecimento no corpo. 

e) intolerância , insônia. 
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26. A reserva de impulsos primários (instintos) 
Freud denominou de : 
 

a) tânatos 
b) id 
c) superego 
d) ego 
e) libido 

 
27. A psicanálise descreve, dentre as fases do 

desenvolvimento, um período caracterizado 
pela canalização das energias sexuais, que se 
voltam para o desenvolvimento social através 
das sublimações, denominado por: 
 

a) genital 
b) latência 
c) fálico 
d) oral 
e) anal 
 
28. Quando o entrevistador tem clareza de seus 

objetivos, sabe qual o tipo de informação 
necessária para atingi-los , conhece quando ou 
em que sequência deve realizar as perguntas e 
ainda estabelece um procedimento que garante 
a obtenção da informação de um modo 
padronizado, trata-se da entrevista: 
 

a) de livre consentimento 
b) de livre estruturação 
c) lúdica 
d) semiestruturada 
e) de pesquisa clínica 
 
29. O conceito central da teoria de Jean Piaget é o 

de: 
 

a) operação 
b) mecanismos de defesa primários 
c) condicionamento 
d) introjeção 
e) extroversão 
 
30. Ao atuar em hospitais, o psicólogo deve estar 

ciente de alguns direitos garantidos a crianças 
e idosos internados, como por exemplo o 
direito : 
 

a) atendimento psicológico 
b) dos familiares recusarem as chamadas 

condutas médicas heroicas. 
c) ao acompanhamento por familiar 
d) de permanência em quartos individuais 
e) nenhumas das alternativas acima está correta 
 
31. No caso de psicoterapias  de base psicanalítica, 

a seguinte técnica NÃO faz parte do conjunto 
de recursos comumente utilizados: 
 

a) interpretação dos sonhos 
b) manejo da associação-livre 
c) estratégias de enfrentamento 
d) interpretação do vínculo transferencial 
e) nenhumas das alternativas acima está correta 

32. No desenvolvimento infantil a privação de 
cuidados, afetos e relações com o ambiente 
dão origem a: 

 
a) psicose 
b) recalque 
c) voracidade 
d) tendência anti-social 
e) nenhuma das alternativas acima está correta 
 
33. Uma senhora de 73 anos de idade, de estrutura 

histérica, com alguns episódios bipolares no 
passado e alterações psicossomáticas , refere 
ser pessoa sofredora e sem sorte, colocando-se 
no contexto familiar e de vida, em geral, numa 
posição de vítima. Nesse contexto é avaliada a 
necessidade psicoterápica do tipo: 

 
a) terapia de apoio 
b) terapia cognitiva 
c) terapia de Skinner 
d) terapia psicanalítica 
e) terapia familiar 
 
34. Segundo Jurema Alcides Cunha, o primeiro 

passo do diagnóstico num modelo psicológico 
de natureza clínica é: 

 
a) o levantamento qualitativo e quantitativo de 

dados 
b) a integração de dados e informações e 

formulação de inferências pela integração dos 
dados, tendo como pontos de referência as 
hipóteses iniciais e os objetivos do exame. 

c) a comunicação de resultados obtidos em 
atendimentos similares, orientação sobre o 
caso e o encerramento do processo. 

d) o planejamento, a seleção e utilização de 
instrumentos de exame psicológico 

e) o levantamento de perguntas relacionadas com 
os motivos da consulta e a definição das 
hipóteses inicias e dos objetivos do exame. 

 
35. As linhas mestras da Psicossomática são:  
 
a) a Medicina e a Psicanálise 
b) as relações assistenciais e a interpessoal 
c) a medicina e o behaviorismo 
d) a simbologia do adoecer e  a relação médico-

paciente 
e) nenhuma das alternativas acima está correta. 
 
36. O paciente e o setting analítico fundem-se na 

situação de sucesso original do narcisismo 
primário. O mecanismo neste processo é 
chamado de: 

 
a) defesa maníaca 
b) recalque 
c) sublimação 
d) regressão 
e) fixação 
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37. A segunda tópica freudiana (modelo 
estrutural), formada pelo id, ego e superego, é 
um conjunto de elementos que, 
separadamente, têm funções específicas, 
porém que são indissociados entre si, 
interagem permanentemente. Diferente da 
primeira tópica, que sugere uma passividade, a 
segunda tópica é ativa, dinâmica. Podemos 
afirmar em relação a segunda tópica que: 

 
a) o ego tem dupla atividade: conhecimento e 

defesa 
b) o ide estabelece relação direta com o mundo 

externo 
c) o id enquanto instância psíquica é apenas 

consciente 
d) o ide é um reservatório de energia psíquica e 

apenas pulsões de vida 
e) o superego estabelece sentimento de culpa 
 
38. Em relação ao uso de escalas de ansiedade 

para avaliação psicológica está correto afirmar 
que: 

 
a) atualmente , as escalas de ansiedade têm sido 

empregadas em muitos estudos clínicos, tanto 
em patologias orgânicas como em quadros 
mentais. 

b) as escalas de ansiedade não são instrumentos 
confiáveis para avaliação de pacientes 
orgânicos 

c) as escalas de ansiedade não devem ser usadas 
com pacientes internados 

d) a escala de ansiedade de BECK exige aplicação 
individual  

e) nenhuma das alternativas acima está correta 
 
39. O estado precoce em que a criança investe 

toda a sua libido em si mesma é chamado de : 
 
a) sublimação 
b) auto-erotismo 
c) introjeção 
d) narcisismo secundário 
e) narcisismo primário 
 
40. Qual dos transtornos abaixo mencionados  não 

é considerado um transtorno de humor? 
 
a) agorafobia 
b) depressão maior 
c) transtorno bipolar 
d) transtorno distímico 
e) transtorno ciclotímico 
 




