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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: 
 

Bom de copo 
  (Villas Bôas Corrêa) 

 
 A candidatura de Jânio à sucessão de JK 
estava lançada e era uma certeza desde a sua 
eleição para governador de São Paulo. A 
popularidade do exótico personagem, com suas 
esquisitices, abanada pela fama de bom 
administrador, enérgico e honesto, espalhou-se 
pelo país. 
 O namoro com a UDN, em enredo de 
paparicos e amuos, começou cedo, mas custou a 
atrair o partido e a conquistar as suas principais 
lideranças. A avassaladora adesão de Carlos 
Lacerda, candidato a governador da Guanabara, 
arrastou a UDN para o aceno da vitória certa, que 
lavaria a alma das derrotas amargas de três 
eleições seguidas. 
 Não foi fácil a articulação do apoio. De 
ambos os lados, um trajeto pontilhado de intrigas, 
explosões temperamentais, embaraços e 
contradições. 
 Jânio precisava da UDN para a campanha 
nacional, amparada pelo segundo partido em votos 
e estrutura nacional ramificada na malha dos 
diretórios municipais, das lideranças estaduais e o 
peso de uma elite parlamentar que era a marca da 
legenda. Mas odiava a DN, que o fustigava em São 
Paulo e dificultava suas manobras de bastidores 
para rachar o bloco adversário. Arrepiava-se com o 
temor de que o carimbo udenista de partido de 
ricos, com forte penetração na classe média, mas 
intrigado com os pobres desde a campanha de 
1945, o contaminasse com a maldição do desprezo 
dos marmiteiros. Jânio queria os votos e a 
companhia da esquerda. A aceitação e o 
reconhecimento das lideranças populares. 
 Respeitava o seu companheiro oficial de 
chapa, Milton Campos, indicado pela UDN e a 
quem sempre tratou com as devidas reverências. 
Desconfiado do carisma do impecável homem 
público – culto, letrado, íntimo dos clássicos da 
literatura francesa, escritor de excepcional bom 
gosto, com a limpidez do texto preciso e de alta 
qualidade literária – na dura briga pelo voto, no 
tumulto dos comícios. 
 Dissimulava, sonso e esquivo, até o 
momento de expor-se aos limites da imprudência. 
Açulou o deputado Fernando Ferrari, egresso do 

PTB, jeito e comportamento de escoteiro que se 
lançou candidato solitário a vice-presidente, por 
uma legenda inexpressiva e com a bandeira do 
Movimento das Mãos Limpas – indireta explícita ao 
vice-presidente João Goulart, candidato à 
reeleição, na chapa do marechal Teixeira Lott. 
 Fez mais. Em trança equívoca, jamais 
renegou a jogada do Jan-Jan (Jânio-Jango), que 
colou cartazes nos muros de todo o país. 
 Ainda no período de sondagens e conversas 
da aproximação com a UDN – uma praça ocupada 
pela candidatura do presidente – Juracy Magalhães 
-, Jânio veio ao Rio para contatos, cumprindo 
agenda que incluía um encontro na casa do 
deputado Castilho Cabral, parceiro da primeira 
hora e articulador do Movimento Popular Jânio 
Quadros, que apoiou a traição explícita do Jan-Jan. 
 Convidado, compareci. Sala entupida por 
uma fauna heterogênea, misturando lideranças 
sindicais, parlamentares e desconhecidos movidos 
a entusiasmo exuberante. 
 O anfitrião apresentou-me, enfatizando a 
qualificação profissional de redator de O Estado de 
São Paulo. Jânio caprichou na amabilidade e teceu 
os mais rasgados elogios ao jornal que tanto o 
maltratara na meteórica carreira, mas com quem 
celebrara as pazes, com a solene recepção na casa 
quatrocentona do doutor Júlio de Mesquita Filho. 
Longa história de sedução, com lances pitorescos, 
conduzida, do lado do Estadão, pelos manos Ruy e 
Luiz Carlos Mesquita, o Carlão da minha saudade 
comovida. 
 Zanzei pela sala, desinteressado, esperando 
a oportunidade da retirada. E sou surpreendido 
pelo convite misterioso do deputado Castilho 
Cabral para acompanhá-lo ao segundo andar. Na 
escada, sussurrou-me que o Jânio tivera a 
iniciativa da conversa a dois. 
 No pequeno gabinete do dono da casa, 
Jânio esperava-me, sentado diante de mesa 
redonda, adornada por garrafa de uísque intacta, 
balde de gelo, dois copos. 
 Pretextando a necessidade de fazer as 
honras da casa, Castilho Cabral retirou-se. Jânio 
serviu-se de dose generosa de uísque, instando 
para que o acompanhasse. Acautelei-me, 
espaçando os goles. 
 Durante mais de uma hora e uma garrafa 
de uísque esvaziada até a última gota, ouvi Jânio 
contar a história de sua vida, cada lance da 
ascensão política, as muitas crises e ásperas 
discussões com vereadores e deputados de goela 
insaciável e escrúpulos discutíveis, que o cercavam 
com os pedidos mais absurdos. “Nenhum pleito de 
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interesse público. A ronda da mesquinharia 
despudorada”. 
 Laivos avermelhados marcavam o rosto, 
ensopado de suor abundante que pingava do 
queixo. A voz afinou, alguns tons abaixo, 
intercalados com explosões de indignação. Em 
nenhum momento o monólogo perdeu a coerência, 
em cochilo do raciocínio. 
 Um espetáculo para um único espectador. 
 Para o redator do O Estado de São Paulo. 
 Matei a charada simples. Admirei a 
obstinação e reverenciei a competência. 
 

CORRÊA, Villas Bôas. Conversa com a memória -  A 
história de meio século de jornalismo político – Rio de 

Janeiro: Objetiva, 2002. 
 
1. Qual o foco narrativo do texto?  
 
a) primeira pessoa do singular 
b) primeira pessoal do plural 
c) terceira pessoa do singular 
d) terceira pessoa do plural 
e) segunda pessoa 
 
2. Aponte a modalidade textual predominante no 

texto: 
 
a) figuras de linguagem 
b) conotação 
c) descrição 
d) narração 
e) dissertação 
 
3. Em relação ao título do texto, é CORRETO 

afirmar o seguinte: 
 
a) A má articulação das ideias torna o texto 

incompreensível. 
b) A inadequada aplicação dos elementos coesivos 

interfere na significação do título do texto. 
c) Há coerência estabelecida entre o título e o 

texto. 
d) A incoerência existente entre título e texto 

compromete a base argumentativa. 
e) Por mais que seja coerente o título, falta-lhe 

aproximação significativa com a textualidade. 
 
4. Qual o tema central focalizado pelo texto? 
 
a) desenvolvimento do país 
b) política 
c) amenidades 
d) fofocas sociais 
e) ciência 
 
5. Que sentimento ou sensação o personagem 

Jânio Quadros desperta no narrador? 
 
a) ternura 
b) ódio 
c) desprezo 
d) admiração 
e) indiferença 

6. Aponte o adjetivo que melhor qualifica o 
personagem Jânio Quadros, de acordo com as 
impressões do narrador: 

 
a) ébrio 
b) coerente 
c) sensato 
d) esquisito 
e) irresponsável 
 
7. Quem é o narrador do texto? 
 
a) um jornalista 
b) um político de oposição a Jânio 
c) um investigador 
d) um colunista esportivo 
e) um repórter policial 
 
8. Assinale a opção CORRETA: 
 
a) Jânio preferia a UDN aos partidos de esquerda. 
b) A UDN foi adesista de primeira hora à 

candidatura de Jânio Quadros. 
c) A adesão de Carlos Lacerda foi determinante 

para atrair a UDN para apoiar a candidatura de 
Jânio Quadros 

d) A UDN paulista foi base de apoio a Jânio 
Quadros, quando este governou São Paulo. 

e) Jânio Quadros rejeitou o apoio da UDN, por 
discordar de sua linha ideológica. 

 
9. Qual o adjetivo que melhor define o encontro 

do narrador (na visão deste) com Jânio 
Quadros? 

 
a) idealizado 
b) arquitetado 
c) agendado 
d) indesejado 
e) inesperado 
 
10. O texto trata de acontecimentos: 
 
a) da história política do país 
b) sociais reais 
c) irreais 
d) trágicos 
e) atuais 
 
11. Em “Jânio caprichou na amabilidade...” o 

verbo sublinhado pode significar: 
 
a) reduziu 
b) se recusou 
c) exagerou 
d) se exasperou 
e) se espantou 
 

O trecho a seguir servirá de base para as 
questões 12 e 13: 
“E sou surpreendido pelo convite misterioso do 
deputado Castilho Cabral para acompanhá-lo 
ao segundo andar.” 
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12. Considerado a estrutura narrativa do texto e a 
temporalidade das ações expressas no quadro 
cênico traçado, qual é o tempo do verbo 
destacado? 

 
a) futuro do presente 
b) pretérito perfeito 
c) presente 
d) pretérito mais-que-perfeito 
e) futuro do pretérito 
 
13. Dê a classificação morfológica ao vocábulo lo: 
 
a) pronome possessivo 
b) artigo indefinido 
c) artigo definido 
d) pronome pessoal 
e) pronome de tratamento 
 
14. O vocábulo uísque, presente no texto, possui, de 

acordo com as normas vigentes no sistema 
ortográfico da língua portuguesa: 

 
a) dois dígrafos 
b) dois hiatos 
c) um hiato e um dígrafo 
d) um ditongo 
e) dois ditongos 
 
15. Em “A candidatura de Jânio à sucessão de JK 

estava lançada...” temos o seguinte registro 
gramatical: 

 
a) colocação pronominal 
b) concordância nominal 
c) concordância verbal 
d) regência verbal 
e) regência nominal 
 
 
ESPECÍFICA 
 
16. O psicólogo da saúde é um profissional que deve 

promover a saúde com sua prática direcionada à: 
 
a) Prevenção primária 
b) Prevenção terciária 
c) Prevenção secundária 
d) Prevenção, em termos gerais 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
17. Assinale a alternativa que melhor descreve o 

Transtorno de Ansiedade de Separação (TAS): 
 
a) Tem seu início antes dos 6 anos e é caracterizado 

por medo recorrente ou persistente e/ou esquiva. 
b) É uma preocupação persistente, excessiva e 

intensa a respeito de uma variedade de eventos 
futuros e passados. 

c) É caracterizado por ansiedade persistente e 
excessiva relativa à separação de uma figura com 
vínculo importante ou a algum dano que 
aconteça a essa pessoa. 

d) É um medo recorrente e persistente de situações 
sociais ou de desempenho, por meio do qual o 
indivíduo teme a humilhação ou vergonha. 

e) São caracterizados por sintomas fisiológicos 
recorrentes e intensos que ocorrem com 
freqüência na ausência de indicadores 
desencadeantes identificáveis ou específicos. 
 

18. Piaget criou uma série de situações problemas 
para permitir a observação diagnóstica de cada 
fase.Qual alternativa que corresponde à resposta 
correta? 

 
a) provas de desenvolvimento cognitivo 
b) provas projetivas 
c) provas operatórias 
d) anamnese 
e) ludoterapia 
 
19. O principal nome da psicanálise mundial é:  

 
a) Perrenoud 
b) Albert Einstein 
c) Freud 
d) Vygostsky 
e) Karl  Marx 
 
20.  Jung identificou quatro funções psicológicas 

fundamentais, sendo que cada uma delas pode 
ser experienciada tanto de uma maneira 
introvertida quanto extrovertida. As funções são 

 
a) pensamento, sentimento, sensação e intuição. 
b) ego, self, id e superego 
c) arquétipo, persona, sombra e anima  
d) vontade, emoção, intelecto e imaginação 
e) atividade onírica, processos conscientes, 

processos inconscientes e expressão simbólica 
 
21. O objetivo geral do atendimento psicológico ao 

paciente soropositivo e/ou com AIDS é verificar a 
relação entre a sintomatologia psicológica e o 
quadro orgânico. Durante o processo de 
avaliação psicológica, cabe também ao psicólogo: 

 
I. Identificar os fatores desencandeantes e 

mantenedores dos sintomas psicológicos  
apresentados. 

II. Verificar a relevância do grau e da 
intensidade destes sintomas. 

III. Investigar a origem, desenvolvimento e 
manifestação dos sintomas psicológicos 
reativos ou associados ao diagnóstico HIV + 
e/ou AIDS. 

 
As alternativas corretas são: 

 
a) I e II. 
b) I e III 
c) Apenas a II. 
d) Apenas a III.  
e) Todas as alternativas estão corretas. 
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22. Foi John Davis um dos primeiros estudiosos a 
reconhecer alterações psicológicas no pós-
cirurgico de pacientes. Sobre esse tipo de 
reação , assinale a alternativa correta: 

 
a) reações transitórias de ansiedade, apreensão 

ou depressão. 
b) reações somáticas, quadro de ansiedade 

mórbida de pós-operatório e depressão 
crônica. 

c) reações de alívio, euforia e exaltação de 
humor, com sintomas de insônia e 
preocupação excessiva com a morte. 

d) angústia de morte e depressão crônica, 
acompanhada por quadros recorrentes de 
ansiedade. 

e) atitudes de exigência e perfeccionismo, 
seguida de distúrbios do sono, como 
sonambulismo de pós-operatório. 

 
 
23. Nos cuidados psicológicos prestados à pessoa 

idosa, o psicólogo deve privilegiar 
 
a) a inserção do idoso em casas de repouso 
b) visitas domiciliares freqüentes 
c) o atendimento psicoterapêutico familiar 
d) o atendimento psicoterapêutico individual  
e) a psicoterapia em grupo por faixa etária. 
 
 
24. Como se chama o caso acompanhado por 

Freud, de um menino que tinha importante 
quadro fóbico com cavalos, no qual seu pai 
enviava cartas a Freud, fazendo pedido de 
ajuda e orientação? 

 
a) Max 
b) Hans 
c) Richard 
d) Dick 
e) Fléxi 

 
 

25. A Avaliação psiquiátrica é um processo 
composto de várias etapas. Cada etapa se 
refere a um tipo de exame a ser realizado 
com o paciente . Identifique a opção que 
corretamente lista estas etapas. 

 
a) exame psíquico, exames físicos e 

neurológicos, exames complementares. 
b) anamnese, exame psíquico, exames 

perceptuais. 
c) teste de transferência, exame físico e 

neurológico, anamnese e exames 
complementares. 

d) anamnese, entrevistas, exames somáticos e 
neurológicos. 

e) entrevista inicial, exame psíquico, exames 
somáticos e exames complementares. 

 

26. Dentro da concepção freudiana, a depressão ( 
ou melancolia) é um transtorno mental 
causado por: 

 
a) combinação da introjeção do objeto 

significativo que fora perdido, real ou 
simbolicamente, com o investimento libinal 
ambivalente em relação a este objeto. 

b) conflito entre os desejos impulsivos do id com 
as coerções socioculturais inculcadas no 
superego, cujos efeitos atingem ou eu de 
forma arrasadora. 

c) vertente da pulsão de morte que se dirige ao 
próprio eu, de tal forma que se torna um 
comportamento autodestrutivo. 

d) sérios prejuízos no equilíbrio entre o id e 
superego, deixando o superego mais forte, o 
que gera os conteúdos de auto-acusação e 
sentimentos de culpa. 

e) embotamento do princípio do prazer  que se 
rege todas  as atividades criativas  e 
expansivas do ser humano. 

 
 
27. Os pacientes comumente desenvolvem uma 

fantasia de doença e cura, hipóteses 
explicativas da causa da queixa e se esta 
possui uma profilaxia. Qual a importância da 
identificação destas fantasias para a 
intervenção psicológica? 

 
a) estas fantasias de doença e cura se 

correlacionam positivamente com as 
impressões que o paciente teve do terapeuta 
nos primeiros encontros. 

b) estas fantasias revelam informações sobre a 
transferência que o paciente está vivenciando 
em relação ao psicoterapeuta. 

c) a importância é puramente teórica, pois se 
insere na determinação das concepções que 
as pessoas usualmente fazem da 
psicoterapia. 

d) a fantasia de doença e cura, juntamente com 
as fantasias dos outros significativos sobre a 
doença , guarda relação estreita com o 
motivo latente da queixa. 

e) estas fantasias de doença e cura, juntamente 
com a identificação da pessoa que indicou o 
terapeuta , podem determinar a imagem que 
o paciente faz deste. 
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28. Considere as seguintes afirmativas: 
 

I. Há disfunção do funcionamento familiar 
quando ocorre ruptura duradoura da 
hieraquia. 

II. A estrutura básica da família nuclear 
funcional envolve uma sólida aliança entre 
os conjugues que se apóiam mutuamente 
na tarefa de nutrir , prover, orientar, dar 
afeto e limite aos filhos. 

III. Existem variações de estilo cultural, mas 
as pesquisas atuais demonstram que 
quanto maior a coesão, aliada ao estímulo 
à autonomia individual, menor é o risco 
para transtornos emocionais na família. 

IV. Recentemente, novas considerações 
familiares como casais homossexuais com 
filhos ou mulheres que decidem ter filhos 
sós, desafiam nossos conceitos 
tradicionais em relação ao que é uma 
família. 

 
São corretas as afirmativas: 

 
a) Apenas a I 
b) A II e III 
c) Apenas a III 
d) I, II, III e IV 
e) A III e IV 
 
29. Considere a seguinte definição: “São 

percepções reais falsificadas. Trata-se, na 
realidade da interpretação distorcida de um 
objeto real, uma falsificação da percepção de 
um objeto que, de fato, existe. É uma 
percepção enganosa de um objeto real” ( 
Balone, 2005) 

 
a) ilusão 
b) agnosia 
c) hiperestesia 
d) alucinação 
e) hipoestesia 
     
30. Uma estrutura de personalidade adicta, usa, 

por exemplo, ingestão de drogas, no momento 
em que percebe a angústia insuportável de ter 
de ficar “sozinho sem a droga”, para se 
anestesiar . Em última análise, esse indivíduo 
obedece ao impulso de: 

 
a) dependência 
b) autodestrutividade 
c) Preservação 
d) Autoconservação 
e) Heteroagressividade 
 
31. O mecanismo de defesa do ego caracterizado 

por atitude com sentido oposto ao desejo 
recalcado denomina-se: 

 

a) regressão 
b) cisão 
c) isolamento 
d) projeção 
e) formação reativa 

32. Na terapia breve, o psicoterapeuta: 
 
a) tem um papel ativo com o cliente, confrotando-

o com suas percepções 
b) não intervêm na capacidade de organização do 

cliente frente à sua realidade de vida. 
c) não se propõe a facilitar o ajustamento do 

cliente às condições da realidade em que vive. 
d) foca atender a família do cliente, para constituir 

um suporte no futuro. 
e) não se propõe a facilitar o ajustamento do 

cliente às condições da realidade em que vive. 
 
33. Enquanto para Freud a função do sonho é a 

transformação , em realização de desejo, dos 
restos diurnos que retornam durante o sono, 
para Ferenczi o retorno desses restos diurnos 
já é, em si, uma das funções do sonho, pois: 

 
a) é um indício de ocorrência traumática 
b) é uma função catártica 
c) trata-se também de uma realização 
d) traz os desejos não realizados durante o 

período de vigília 
e) é uma tentativa de resolução de 

acontecimentos traumáticos. 
 
34. Qual a teoria psicológica estuda a interação 

entre as ações do indivíduo (respostas) e o 
ambiente (estímulos): 

 
a) psicanálise 
b) gestalt 
c) teoria do desenvolvimento 
d) behaviorismo 
e) terapia familiar 
 
35. Um instrumento pode ser considerado como 

qualquer forma de estender nossa ação ao 
meio e, assim poder minimizar nossas 
limitações em uma ação investigativa da 
observação, maximizando a eficácia da 
obtenção de dados e os seus resultados. No 
caso da investigação psicológica, denominamos 
estes instrumentos de: 

 
a) diagnósticos diferenciais 
b) testes psicológicos 
c) testes de inteligência 
d) testes gráficos 
e) diagnósticos psicossocias 
 
36. Sobre o estresse , é correto afirmar que: 
 
a) é possível e desejável eliminá-lo 

completamente. 
b) é sempre ruim, negativo e destrutivo 
c) é possível e desejável  eliminá-lo 

completamente 
d) não atinge lactentes nem crianças, apenas 

adultos 
e) origina-se de emoção forte, boa ou má, que 

exija mudança. 
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37. Considerando o processo de hospitalização e a 
perspectiva da morte, observe as afirmações 
abaixo: 

 
I. Os pacientes, muitas vezes, vivenciam o 

medo da dependência, ou seja, o estado 
emocional decorrente da ameaça de perda 
gradativa de sua autonomia física, psíquica 
e social imposta pela doença e morte. 

II. O enfermo vivencia uma dor que é 
multidimensional: física (lesões concretas), 
psíquica (tristeza, raiva,etc.) social ( 
isolamento, rejeição,etc.) e espiritual ( 
incerteza diante do pós-morte, culpa diante 
de Deus, etc.) 

III. Promover o cuidado paliativo é contribuir 
para a qualidade de vida e morte do 
paciente, mediante ações, como o alívio da 
dor e outros sintomas, e/ou oferecer um 
sistema de apoio que o ajude, conforme seu 
desejo ou necessidade, a adiar ou apressar 
sua morte. 

 
Assinale a(s) alternativa(s) correta(s) 

 
a) apenas a I e II  
b) apenas III 
c) apenas I 
d) I, II e III 
e) apenas a II e III 

 
 

38. Em relação ao conceito de contra-transferência 
é correto dizer que: 

 
a) refere-se aos sentimentos mobilizados no 

terapeuta ao longo do processo terapêutico. 
b) nunca deve ser utilizada durante o processo 

terapêutico 
c) sempre deve ser considerada como um 

impedimento ao andamento do processo 
terapêutico 

d) refere-se aos sentimentos transferenciais 
negativos do paciente em relação ao terapeuta. 

e) nenhuma das alternativas anteriores   
 
 
39. No âmbito das teorias da personalidade, temos 

a psicanalítica e sua concepção da existência 
de conflitos psíquicos inconscientes, os quais 
são objetos da ação dos mecanismos de 
defesa, também inconscientes. Neste contexto, 
considere a seguinte situação: Uma criança 
expressa , conscientemente , um enorme amor 
pelo pai, o qual se manifesta no temor de que 
este sofra um acidente e morra. Depois , 
durante o processo de análise, descobre-se que 
a criança tinha fantasias inconscientes 
destrutivas em relação ao pai, e , portanto, 
sentimento de ódio. 
Desta forma, assinale a alternativa que 
identifica , corretamente, o mecanismos de 
defesa utilizado pela criança, segundo a 
situação descrita. 

a) Recusa 
b) Forclusão 
c) Formação reativa 
d) Racionalização 
e) sublimação  
 
 
40. De acordo com a Teoria do Ciclo Vital de 

Erikson, a crise que corresponde à terceira 
idade implica na oposição: 

 
a) integridade x desespero 
b) produtividade x inferioridade 
c) iniciativa x culpa 
d) confiança básica x desconfiança básica 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 




