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PSICÓLOGO 1 
 

PORTUGUÊS 
 

01. Considere a piada abaixo: 

O bêbado esta pendurado em um poste cantarolando, até que 

chega um guarda e diz: 

— Desça já daí! 

O bêbado desce e o guarda pergunta: 

— Quem é você? 

— Não se lembra de mim? Sou o mesmo de lá de cima! 

 

Contribui(em) para a “graça” da piada: 

I. A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o 

último trecho do texto. 

II. A informação prévia de que se tratava realmente de 

um ébrio. 

III. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto 

do seu interlocutor.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

Considere a imagem abaixo e responda as questões 02, 03 e 04. 

 

02. Pela imagem acima é possível concluir que: 

A) o garoto se irrita ao afirmar que tirou zero na avaliação. 

B) o garoto faz uma ameaça verbal a professora que lhe 

deu zero na avaliação.  

C) a professora corrige, mas não justifica o motivo do erro. 

D) a professora ao ver o garoto com uma arma de fogo se 

vê na obrigação de alterar o resultado da avaliação. 

E) a professora errou na nota obtida pelo aluno e achou 

melhor corrigi-la. 

 

03. De acordo com a fala do garoto, podemos concluir que 

ocorre a predominância da função: 

A) poética 

B) metalinguística 

C) conativa 

D) expressiva 

E) fática 

 

04. Ainda sobre a fala do garoto na charge acima, podemos 

concluir que: 

I. ocorre uma ruptura no uso da língua portuguesa; 

II. há registro de uma variante linguística social; 

III. há o registro da formalidade no uso da língua portu-

guesa. 

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) I e II, apenas; 

D) I e III, apenas; 

E) I, II e III. 

 

05. Considere a imagem abaixo e marque a alternativa correta. 

 

Linguisticamente, a forma mais adequada para o enunciado 

acima seria: 

 

A) Nós erramos. Quem reclamar, nós expulsaremos. 

B) Nós erramos, mas quem reclamar, nós expulsamos. 

C) Nós erra, quem reclama, nós expulsa. 

D) Nós erra, mas quem reclama, nós expulsa. 

E) Nós erremos, quem reclamar, nós expulsemos. 

 

06. Sobre o uso pronominal, marque a alternativa correta. 

A) Nada faz-me querer sair de Pernambuco.  

B) Vou-me embora para Moreilândia.  

C) Em Moreilândia, a prova se realizará neste domingo 

pela manhã e tarde. 

D) Anita despediu-se, me beijando a face. 

E) Em tratando-se de negócios, João está sempre 

atento. 

 

07. Na expressão: “É provável que ele chegue ainda hoje.”, 

temos: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva  

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta 

C) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Indireta 

D) Oração Subordinada Substantiva Predicativa 

E) Oração Subordinada Substantiva Apositiva 
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08. No estudo da linguagem, sabemos que o paralelismo 

consiste em uma sequência de expressões com estrutura idên-

tica. Com base neste contexto, marque a ÚNICA alternativa 

INCORRETA. 

A) Mariana vende balas e biscoitos. 

B) Pedro falou para sua mãe que iria para o cinema e 

depois para a festa. 

C) Fagner tem dois sonhos a se realizar: ser jogador e 

ficar famoso.  

D) Dona Georgita pediu para seu filho ir na farmácia e 

depois passasse no supermercado.  

E) Geralda afirmou ao delegado ter ido ao colégio e ter 

ido ao mercado. 

 

09. Marque, entre as alternativas abaixo, a que apresenta 

todas as palavras separadas corretamente.  

A) sols-tí-ci-o, al-fai-a-te, ba-lei-a 

B) pneu, rá-bu-la, tungs-tê-ni-o 

C) ap-to, psi-co-se, o-bso-le-to 

D) ad-vir, ab-so-lu-to, si-le-pse 

E) pai, cog-no-me, ar-le-quim 

 

10. Considere o fragmento textual abaixo e marque a alterna-

tiva correta. 

“O rato roeu a roupa do Rei de Roma.” 

Este famoso enunciado tem como predominância, quanto às 

figuras de linguagem: 

A) metonímia 

B) aliteração 

C) eufemismo 

D) hipérbole 

E) antítese  

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Sabemos que Pernambuco está se preparando  para rece-

ber uma montadora de automóveis que irá elevar ainda mais a 

economia do estado. Serão milhares de ofertas de emprego a 

serem gerados durante a instalação da Fiat, bem como, quan-

do do início de produção. A cidade que irá instalar a primeira 

montadora de automóveis no estado consiste em: 

A) Abreu e Lima 

B) Caruaru 

C) Igarassú 

D) Paulista 

E) Goiana 

 

12. Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

de Pernambuco corresponde a: 

A) Des. Jones Figueirêdo Alves 

B) Des. José Fernandes de Lemos 

C) Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais 

D) Des. Jovaldo Nunes Gomes  

E) Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção 

 

13. Assinale a alternativa abaixo que apresenta, economica-

mente, a maior empresa brasileira em valor de mercado. 

A) Itaú 

B) Vale 

C) Bradesco 

D) Bando do Brasil 

E) Petrobras 

 

Considere o texto a seguir e responda a questão 14. 

Da manga rosa 

Quero gosto e o sumo. 

Melão maduro, sapoti, juá. 

Jaboticaba, teu olhar noturno; 

Beijo travoso de umbú cajá. 

Pele macia, 

Ai! carne de cajú! 

Saliva doce, doce mel, 

Mel de uruçú. 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vem me desfrutar! 

Linda morena, 

Fruta de vez temporana, 

Caldo de cana caiana, 

Vou te desfrutar! 

Morena Tropicana, 

Eu quero teu sabor. 

Ai! Ai! Ioiô! Ioiô! 

 

14. Trata-se de uma das músicas mais conhecidas do meio 

artístico brasileiro que é de autoria de: 

A) Chico César 

B) Zé Geraldo 

C) Caetano Veloso 

D) Maria Betânia 

E) Alceu Valença 

 

15. Todos os artistas abaixo citados são de Pernambuco, EX-

CETO: 

A) Alceu Valença 

B) Nando Cordel 

C) Elba Ramalho 

D) Reginaldo Rossi 

E) Geraldo Azevedo 

 

16. É sabido que Pernambuco será uma das sedes da Copa do 

Mundo em 2014, inclusive com a construção de um moderno 

estádio de futebol exclusivo para o evento na cidade de: 

A) Recife 

B) São Lourenço da Mata 

C) Carpina 

D) Olinda 

E) Jaboatão dos Guararapes 

  

17. Moreilândia, conforme dados do censo IBGE de 2010, 

está com uma população estimada em: 

A) 09.766 habitantes 

B) 11.132 habitantes 

C) 17.876 habitantes 

D) 23.445 habitantes 

E) 27.090 habitantes 
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18. O gentílico utilizado para quem nasce em Moreilândia 

corresponde a: 

A) moreirense 

B) moreilano 

C) moreiense 

D) moreilense 

E) moreilanense 

 

19. O prefeito eleito na cidade de Moreilândia para o quadri-

ênio 1997-2000 foi: 

A) Valdemar Peixoto de Luna  

B) Antonio Primo de Queiroz  

C) Jose Miranda Filho 

D) João Angelim Cruz 

E) Jeser de Sa Vieira 

 

20. Entender a importância das artes plásticas, torna-se cami-

nho para reconhecer a sensibilidade intelectual de uma pes-

soa. Muitas vezes, é através de uma obra de arte que se per-

cebe a personalidade do ser humano, bem como, sua expres-

são de sentimento. Assinale, entre as alternativas abaixo a que 

apresenta uma artista plástica brasileira: 

A) Clara Nunes 

B) Anita Malfatti 

C) Chiquinha Gonzaga 

D) Clarice Lispector 

E) Cecília Meireles 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Pode-se afirmar com certeza que a Psicoterapia, por defi-

nição, requer todos os seguintes Princípios, com EXCEÇÃO 

de: 

A) Objetivos terapêuticos 

B) Remuneração direta ao Terapeuta 

C) Troca continuada de informações, com anuência dos 

envolvidos 

D) Uso de linguagem comum 

E) Existência de Contrato 

 

22. O Paciente Suicida frequentemente apresenta característi-

cas específicas, que exigem a tomada de decisões rápidas 

com vistas ao impedimento de um desfecho fatal muitas ve-

zes presumível. Nestas circunstâncias, muitas vezes se solici-

ta suporte Psicológico no atendimento a tais indivíduos, mui-

tas vezes quando de sua internação em instituições nosocomi-

ais. Analise agora as seguintes asserções a respeito do Pacien-

te com ideação Suicida e identifique a que está CORRETA: 

A) Deve-se evitar questionar sob a ideação Suicida, pois 

pode-se aumentar o risco ao se fixar o assunto na 

mente do indivíduo. 

B) O principal grupo de risco para o Suicídio é formado 

por mulheres jovens com problemas de relaciona-

mento com namorado, noivo ou esposo. 

C) O Paciente com ideação Suicida não fala sobre o as-

sunto; ele “age”. 

D) O Paciente deprimido usuário de álcool muitas vezes 

obtém alívio de sua angústia, resultando em redução 

do risco de Suicídio. 

E) O principal grupo de risco para o Suicídio é compos-

to de homens idosos, solitários e/ou portadores de 

doença crônica.   

23. Com relação à formação das Neuroses, de acordo com a 

Teoria Psicanalítica de Freud, analise as seguintes assertivas: 

I- Os conflitos se expressam apenas por intermédio de 

alterações psíquicas; 

II- As pressões que procuram alívio são suprimidas da 

consciência; 

III- As defesas do Ego falham contra os impulsos instin-

tivos; 

IV- Há um conflito entre o Id e o Ego, com o qual o Su-

perego sempre está associado. 

- Qual (is) da (s) alternativa (s) está (ão) INCORRETAS? 

A) Nenhuma 

B) Todas 

C) Apenas I e IV 

D) Apenas I e II 

E) Apenas II e III 

 

24. Podemos afirmar seguramente que a Regra Fundamental 

do Tratamento Psicanalítico é: 

A) A Associação livre 

B) A determinação de um Diagnóstico Presuntivo 

C) O Determinismo Psíquico 

D) A Contra-Transferência 

E) O Conceito de Inconsciente 

 

25. Dentre as assertivas seguintes, podemos afirmar que nas 

técnicas utilizadas nas Psicoterapias Cognitivas se incluem: 

I- Testagem dos pensamentos automáticos 

II- Testagem da validade das suposições mal-

adaptativas 

III- Remoção dos pensamentos automáticos 

- Pode-se afirmar que está (ão) CORRETA (s): 

A) Apenas I e II 

B) Apenas I e III 

C) Apenas II 

D) Todas 

E) Nenhuma 

 

26. Considere as seguintes assertivas relativas à Entrevista 

Psicológica: 

I- A Entrevista Psicológica consiste em uma relação 

humana na qual um dos integrantes deve procurar 

saber o que está acontecendo e deve atuar segundo 

esse conhecimento. 

II- Na Entrevista Psicológica Aberta o entrevistador tem 

ampla liberdade para as perguntas ou para suas in-

tervenções de modo a permitir a flexibilidade neces-

sária em cada caso. 

III- A Entrevista Psicológica implica numa compilação 

de dados pré-estabelecidos, que permite obter infor-

mações tanto de situações presentes como da história 

do indivíduo. 

- Pode-se afirmar que está (ão) CORRETA (s): 

A) Apenas I 

B) Apenas II 

C) Apenas III 

D) Apenas I e II 

E) Todas 
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27. Em 1992, o CFP (O Conselho Federal de Psicologia) 

encaminhou um documento ao Ministério do Trabalho para 

integrar o Catálogo Brasileiro de Ocupações, no qual especi-

fica as Atribuições Profissionais do Psicólogo no país con-

forme a área de atuação. Neste contexto, considere os itens 

abaixo sobre as áreas de atuação, segundo este órgão regula-

dor da profissão, e marque a alternativa correta. 

I- O psicólogo educacional colabora para a compreen-

são e para a mudança do comportamento de educa-

dores e educandos, no processo de ensino aprendiza-

gem, nas relações interpessoais e nos processos in-

trapessoais. 

II- O psicólogo clínico atua na área específica da saúde, 

colaborando para a compreensão dos processos intra 

e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou cu-

rativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional, 

em instituições formais e informais. 

III- O psicólogo do trabalho atua individualmente ou em 

equipe multiprofissional, onde quer que se deem as 

relações de trabalho nas organizações sociais for-

mais ou informais. 

 

Está(ão) correto(os) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

28. Marque a alternativa abaixo que apresenta as técnicas e os 

procedimentos mais utilizados em psicologia, as quais con-

templam os típicos e legítimos da atuação do profissional 

psicólogo: 

A) sociograma, testes psicológicos, testes de rendimen-

to escolar, testes educacionais. 

B) observação de comportamentos, entrevista psicoló-

gica, técnicas de dinâmica de grupo, testes psicoló-

gicos. 

C) anamnese clínica, entrevista psicológica, grafologia, 

técnicas de dinâmica de grupo. 

D) entrevista psicológica, testes de esforço físico, técni-

cas de dinâmica de grupo, observação de comporta-

mentos. 

E) observação de comportamentos, anamnese clínica, 

análise de currículos, sociograma. 

 

29. Considere o trecho de Bock, Furtado e Teixeira (2003), 

sobre psicanálise: “São vários os mecanismos que o indivíduo 

pode usar para realizar esta deformação da realidade, chama-

dos de mecanismos de defesa”. Sobre esses mecanismos, 

considere os itens abaixo e marque a alternativa correta. 

I- Na projeção, a pessoa retorna (projeta) a etapas ante-

riores do desenvolvimento, o que representa uma 

passagem para modos de expressão mais primitivos. 

II- Na racionalização, a pessoa elabora uma argumenta-

ção convincente para justificar os seus atos que vão 

de encontro aos seus valores expressos e à imagem 

que faz de si. 

III- São processos conscientes, ou seja, independem da 

vontade da pessoa. 

 

 

 

Está(ão) correto(os) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

30. O Código de Ética Profissional do Psicólogo estabelece 

os padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 

categoria em relação ao profissional. Considere os itens abai-

xo sobre as normatizações e marque a alternativa correta. 

I- O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 

psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 

profissional quando houver pedido do profissional 

responsável pelo serviço; em caso de emergência ou 

risco ao usuário do serviço, quando dará imediata ci-

ência ao profissional; quando se tratar de trabalho 

multiprofissional e a intervenção fizer parte da me-

todologia adotada. 

II- O psicólogo, no relacionamento com outros profissi-

onais não psicólogos, compartilhará todas as infor-

mações relevantes para o serviço prestado, indepen-

dente do caráter confidencial dessas informações, 

assinalando a responsabilidade, de quem as receber, 

de preservar o sigilo. 

III- O psicólogo deverá registrar todas as informações 

relativas aos casos atendidos nos documentos que 

embasam as atividades em equipe multiprofissional, 

de modo que em uma unidade de saúde, por exem-

plo, os demais profissionais possam bem cumprir os 

objetivos do trabalho com o livre acesso aos docu-

mentos. 

 

Está(ão) correto(os) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 

 

 

 

 




