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CARGO: PSICÓLOGO                                                                 PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01- Ana Beatriz Silva (2010) em Mentes Perigosas nas Escolas, aborda a questão do Ciberbullyng, 
considerada a “tecnologia a serviço do desrespeito”. Diz ainda que a grande ideologia sobre a qual se 
alicerça a modernidade é o que conhecemos por_______________. 
a) individualismo  
b) poder 
c) egoísmo 
d) egocentrismo 
 
02- De acordo com Bandura e cols (2008), as características básicas da “agência pessoal” envolvem aquilo 
que significa ser humano. 
Assinale a única alternativa que NÃO é considerada característica da agência: 
a) Intencionalidade 
b) Antecipação 
c) Auto-reflexão 
d) Auto-estima  
 
03- Sobre as etapas do Processo Terapêutico, Amatuzzi (2008) descreve: relato breve, escrito pelo 
terapeuta, imediatamente após o término de cada sessão. A intenção não é substituir por um relato de 
memória o que poderia ter sido gravado. Não se trata de um registro de fatos, mas da experiência presente 
do terapeuta, ainda no clima emocional da sessão. O autor referiu-se a: 
a) Registro Terapêutico 
b) Versão de Sentido  
c) Relato Contratransferencial 
d) Interpretação Registrada 
 
04- Freud, no vol XIV, sob o ponto de vista topográfico (Ics, Pcs, Cs), refere o processo onde a retirada da 
catexia (libido ou interesse) afeta igualmente todos os sistemas. A qual processo referiu-se? 
a) Sonhos.  
b) Neurose de transferência. 
c) Esquizofrenia. 
d) Psicose. 
 
05- Sobre o Inconsciente em Freud (vol XIV), assinale a afirmativa correta. 
a) O reprimido não abrange tudo que é inconsciente. 
b) A essência do processo de repressão está em destruir a ideia que representa o instinto. 
c) Quando inconsciente a ideia não produz efeitos. 
d) Nem tudo o que é reprimido deve permanecer inconsciente. 
 
06- Sobre o Tratamento Psicanalítico, Freud (vol XVI), leia a seguir: 
I- Utiliza a sugestão a fim de modificar o resultado dos conflitos. 
II- Utiliza-se de sugestão a fim de proibir os sintomas. 
III- Busca, desfazer as resistências internas e modificar permanentemente a vida mental do paciente. 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III.  
d) Todas. 
 
07- De acordo com Freud, vol XVIII, o contraste entre a psicologia individual e a psicologia social ou de 
grupo, que à primeira vista pode parecer pleno de significação, perde grande parte de sua nitidez quando 
examinado mais de perto. 
Freud, para o entendimento do tema, utilizou-se das idéias de “Le Bon”. 
 
Leia a seguir: 
I. Nos grupos o interesse pessoal muito raramente é proeminente. 
II. Um grupo é impulsivo, mutável e irritável. É levado quase que exclusivamente por seu inconsciente. 
III. Um grupo, pela sua estrutura funcional, não é aberto à influência, intensificando suas faculdades críticas. 
 
Estão corretas: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas. 
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CARGO: PSICÓLOGO                                                                PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
08- A exclusão e pobreza que se estendem sem limite nos países desfavorecidos, normalmente se somam a 
situações de risco decorrentes da enfermidade, da prisão, da deterioração pessoal, familiar e social, 
resultando em um quadro desolador. Contudo, há crianças, adolescentes e adultos que são capazes de 
sobreviver, superar as adversidades e, mais ainda, sair fortalecido delas. Essa capacidade é conhecida como 
“resiliência” (Melillo, Ojeda e cols). 
Assinale a alternativa correta referente aos estudos sobre o tema: 
a) O nível socioeconômico é determinado e determinante no desenvolvimento da resiliência. 
b) Prevenção e promoção são conceitos relacionados à resiliência.  
c) A resiliência não é passível de verificação e medição. 
d) A resiliência está ligada ao desenvolvimento humano, não incluindo diferenças de gênero. 
 
09- Em Kaplan e Sadock (1990), encontramos a descrição de mecanismos de defesa. Anna Freud sustentou 
que todas as pessoas, normais bem como neuróticas, utilizavam um grupo característico de mecanismos de 
defesa em graus variados. Descreveu um mecanismo, considerado normal tanto em crianças, quanto em 
adultos, relacionado à gratificação de um impulso cuja finalidade é preservada, mas cujo alvo ou objeto é 
convertido, de socialmente objetável, em socialmente valorizado. 
A descrição refere-se ao seguinte mecanismo de defesa: 
a) Ascetismo 
b) Negação 
c) Sublimação  
d) Deslocamento 
 
10- Ajuriaguerra descreve à página 282 personalidade em que a criança tem tendência a manifestar reações 
ansiosas, faltando-lhe auto-afirmação e demonstrando fraca tolerância às frustrações. Estas crianças 
servem-se de sua agressividade de modo imaturo. No conjunto são mais dependentes de sua mãe 
apresentam sentimentos de fracasso. 
A definição refere-se à crianças: 
a) enuréticas; 
b) epiléticas; 
c) fóbicas; 
d) encopréticas. 
 
11- Sobre o desenvolvimento infantil, Ajuriaguerra descreve vários autores e concepções. 
Leia as seguintes idéias: 
I- A criança ao nascer é um organismo psicologicamente não diferenciado, não havendo uma consciência a 
considerar neste período. 
II- O lactente e os cuidados maternos formam uma unidade. O potencial inato de uma criança só poderá ser 
uma criança se estiver conjugado aos cuidados maternos. 
III- Ego dotado de certos elementos de integração e de coerência desde o início de seu desenvolvimento. 
IV- As sensações, percepções e movimentos próprios da criança se organizam em esquemas de ação. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a correta relação: 
a) I-Freud 
    II- Piaget 
    III- Klein 
    IV- Winnicott 
 
b) I- Freud 
    II- Winnicott 
    III- Klein 
    IV- Piaget    
 
c) I- Klein 
    II- Winnicott 
    III- Freud 
    IV- Piaget 
 
d) I- Klein 
    II- Piaget 
    III- Winnicott 
    IV- Freud 
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12- Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado 
por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada 
profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. 
Quanto às Responsabilidades do Psicólogo, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho 
a ser realizado e ao seu objetivo profissional. 
b) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 
e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 
c) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, 
transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. 
d) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, desde que 
acordados honorários satisfatórios para todas as partes envolvidas, com entidade governamental ou não-
governamental solicitante.  
 
13- Em “O Futuro de Uma Ilusão”, vol XXI, Freud abordou o tema “civilização humana”, expressão que indica 
tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima de sua condição animal e difere da vida dos animais. 
Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 
a) Todo indivíduo é naturalmente apto e afeito ao processo civilizatório. 
b) Os regulamentos e ordens da civilização visam efetuar e manter a distribuição da riqueza.  
c) Assim como a humanidade efetuou avanços no controle sobre a natureza, desenvolveu progresso 
semelhante no trato dos assuntos humanos. 
d) Os regulamentos da civilização, para serem mantidos, não necessitam coerção se bem compreendidos. 
 
14- Para Bandura, o homem é um ser capaz de exercer um papel ativo em sua própria história, concepção 
formulada sob a denominação de agência pessoal. Isto é possível devido a capacidades humanas, 
descrevendo a possibilidade de transcender o presente imediato e regular o comportamento atual em direção 
a objetivos e metas, antecipando prováveis consequências das ações futuras. 
A capacidade descrita é: 
a) auto-regulação 
b) planejamento 
c) pensamento antecipatório  
d) auto-reflexão 
 
15- Amatuzzi aborda a Investigação do Humano no Cap III. Coloca que o ponto de partida do capítulo é o 
interesse em conhecer melhor as formas de investigação do humano, e com isso avançar nessa prática. 
Leia os apontamentos: 
I- O surgimento da ciência não eliminou a filosofia, mas a fez redefinir-se. 
II- Dentro da concepção dialética, o ato de pesquisar e o processo terapêutico são coisas diferentes. 
III- O surgimento de uma abordagem fenomenológica hermenêutica do seio da ciência eliminou a abordagem 
empírico-analítica. 
IV- O verdadeiro conhecimento é o que faz parte de uma relação mais que meramente cognitiva com o real. 
 
Assinale a alternativa que indica as assertivas corretas: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e IV.  
 
16- Ito, em Terapia Cognitivo-comportamental para Transtornos Psiquiátricos, aborda o quadro das Fobias 
Específicas. 
Assinale a alternativa INCORRETA de acordo com  a visão da autora: 
a) A fobia específica responde com sucesso ao tratamento farmacológico. 
b) A exposição ao estímulo fóbico específico quase invariavelmente provoca uma resposta de ansiedade 
imediata. 
c) A fobia específica apresentou melhores resultados com a utilização de técnicas de exposição. 
d) As fobias específicas caracterizam-se por medo ou preocupação excessiva e por comportamentos de 
esquiva em relação a determinados estímulos e situações. 
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17- Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas referendadas pela 
respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a auto-reflexão exigida de cada 
indivíduo acerca de sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas 
consequências no exercício profissional. 
Quanto aos Princípios Fundamentais do Código de Ética do Psicólogo, leia: 
I- O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em 
que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
II- O psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, dignidade, igualdade e da 
integridade do ser humano baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
III- O psicólogo contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
 
Assinale a alternativa que indica os princípios corretos: 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e II. 
d) I, II e III.  
 
18- Vanistendael em Melillo e Ojeda destaca âmbitos de intervenção potencias e chama a atenção dos 
trabalhadores que desejam capitalizar e estimular a resiliência. 
Leia a seguir: 
I- Capacidade para procurar algum significado em estreita ligação com a vida espiritual e a fé religiosa. 
II- Redes de apoio onde a criança possa ser aceita pelas pessoas de seu núcleo familiar, especialmente os 
pais. 
III- Convicção de ter algum tipo de controle sobre a própria vida. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e III.  
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Todas. 
 
19- De acordo com Ferreira e Laranjeira em Ito, Lígia M. (1998), todas as culturas conhecidas utilizam algum 
tipo de substância psicoativa. Frequentemente o uso dessas substâncias escapa ao controle dos usuários. 
Quanto ao tratamento baseado na Terapia Cognitivo-Comportamental: 
I- A diminuição do consumo é o primeiro passo e objetivo básico do tratamento. 
II- O tratamento de dependentes do álcool ou de drogas ilícitas deve incluir a participação de familiares. 
III- O relaxamento é uma tática valiosa para enfrentar a “fissura”. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III.  
c) Apenas I e III. 
d) Todas. 
 
20- Sobre a Sexualidade Feminina (Freud, vol XXI) assinale  a alternativa correta: 
a) O Complexo de Édipo feminino não é destruído, mas criado pela influência da castração. 
b) A forte ligação com o pai, derivada do Complexo de Édipo, pressupõe a neurose. 
c) A bissexualidade presente na disposição inata dos seres humanos, vem para o primeiro plano muito mais 
claramente nos homens do que nas mulheres. 
d) A fase pré-edipiana, pela organização particular, não acrescenta dados importantes relativos ao 
desenvolvimento da sexualidade feminina. 
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CARGO: PSICÓLOGO                                                                                                  PROVA: PORTUGUÊS 
 

OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente 
em vigor e a nova norma estabelecida.”.  
 

Comprimento das asas de andorinhas está diminuindo para evitar atropelamentos em estradas 
 
Pesquisa mostra que os veículos podem ter provocado uma “seleção natural” nas aves que habitam locais 
próximos às estradas 

 
 Atropelamentos em estradas podem ter ocasionado uma "seleção natural" de andorinhas, fazendo 
com que o tamanho de suas asas diminuísse ao longo dos anos – uma vez que os pássaros de asas 
menores são mais ágeis e conseguem escapar com mais facilidade de veículos em movimento.  
 Essa é a conclusão de pesquisadores americanos que recolheram durante 30 anos andorinhas-de-
dorso-acanelado - Petrochelidon pyrrhonota - mortas por veículos em estradas do estado americano de 
Nebraska e descobriam que o comprimento médio das asas das andorinhas atropeladas era maior do que o 
das aves que morriam por outras razões. A pesquisa foi publicada nesta segunda-feira, no periódico Current 
Biology. 
 Os autores do estudo observaram que o número de pássaros mortos nas estradas sofreu uma 
redução constante durante o intervalo estudado, de 1982 até 2012, apesar da quantidade de ninhos feitos em 
locais próximos às estradas ter aumentado no mesmo período. 
 Para os pesquisadores, os dados levam _______ crer em uma espécie de "seleção natural" 
envolvendo os veículos. As andorinhas com asas menores são mais ágeis, e conseguem levantar voo mais 
rapidamente, o que pode tê-las ajudado a escapar dos veículos na estrada, enquanto _______ com asas 
longas continuaram morrendo. Segundo os pesquisadores, 80 milhões de pássaros morrem todo ano em 
_______ com veículos nos Estados Unidos. 
                                                                                                         (Revista Veja – 20/03/2013 – adaptado) 
 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
21 – Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do último parágrafo do texto: 
a) a – aquelas - colizões 
b) a – aquelas - colisões 
c) à – àquelas - colizões 
d) à – àquelas - colisões 
 
22 – A respeito das informações contidas no texto, analise as assertivas a seguir: 
I – As andorinhas utilizadas na pesquisa eram recolhidas em estradas do estado americano de Nebraska. 
II – Todos os anos morrem milhões de pássaros por colidirem em veículos.  
III – Mais agilidade no voo é uma característica dos pássaros com asas menores. 
Estão corretas: 
a) Apenas a I e a II 
b) Apenas a I e a III 
c) Apenas a II e a III 
d) Todas. 
 
23 – Leia: “As andorinhas com asas menores são mais ágeis, e ...” 
O termo sublinhado pode ser substituído pelas seguintes palavras, sem alterar o sentido do texto, com 
exceção de: 
a) ligeiras 
b) rápidas 
c) dóceis 
d) velozes 
 
24 – Assinale a opção em que o termo destacado NÃO pertence à mesma classe de palavras dos 
destacados nas demais alternativas: 
a) “asas menores” 
b) “pesquisadores americanos” 
c) “pássaros mortos” 
d) “conseguem escapar” 
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25 – Assinale a alternativa cujas palavras são acentuadas pela mesma regra: 
a) próximos – periódicos 
b) até – espécie 
c) diminuísse – ágeis 
d) número – tê-las 

 
26 – “Os autores do estudo observaram que o número de pássaros mortos...” 
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo em que se encontra o sublinhado acima está em: 
a) “.. e conseguem escapar com mais facilidade de veículos...” 
b) “... o tamanho de suas asas diminuísse ao longo...” 
c) “Essa é a conclusão de pesquisadores americanos que recolheram...” 
d) “... 80 milhões de pássaros morrem todo ano...” 
 
27 – No trecho “... o que pode tê-las ajudado a escapar dos veículos na estrada, ...” (último parágrafo) o 
pronome sublinhado “las” retoma uma palavra anteriormente citada no texto, que é: 
a) asas 
b) andorinhas 
c) espécie 
d) seleção 
 
28 – Leia: 
“Segundo os pesquisadores, 80 milhões de pássaros morrem todo ano em _______ com veículos nos 
Estados Unidos.” 

 
Considere as afirmativas sobre o trecho acima: 
I – “80 milhões de pássaros” exerce a função sintática de sujeito 
II – “morrem” é um verbo intransitivo 
III – a palavra “Segundo”, que foi usada como preposição, pode ser substituída pela expressão “de acordo 
com”, sem alterar o sentido da frase. 
Estão corretas: 
a) Apenas a II e a III. 
b) Apenas a I e a II. 
c) Nenhuma está correta. 
d) Todas estão corretas. 
 
29 – Em “... apesar da quantidade de ninhos feitos em locais próximos às estradas ter aumentado...” foi 
usado o sinal indicativo de crase.  Assinale a alternativa cuja crase foi INCORRETAMENTE usada: 
a) Essa loja não vende à prazo. 
b) Ele irá à praia no sábado. 
c) À noite, as andorinhas ficam nos ninhos. 
d) A consulta da pesquisadora será às 15 horas. 
 
30 – O conectivo “e” que inicia a oração “... e descobriram que o comprimento médio ...” estabelece com a 
oração anterior uma relação de: 
a) adversidade 
b) explicação 
c) adição 
d) conclusão 
 

PROVA: INFORMÁTICA 

31- No Internet Explorer 8 (versão em português), qual a função da tecla de atalho “CTRL+1” (control + um)? 
a) Exibir a página que se encontra na primeira aba de navegação. 
b) Abrir a página inicial (home) do navegador.  
c) Aumentar o tamanho da fonte na página atual.  
d) Reduzir o tamanho da fonte na página atual.  
 
32- No Microsoft Word 2007 (versão em português), as teclas de atalho usadas para diminuir e aumentar o 
tamanho da fonte no texto são, respectivamente:  
a) CTRL + 9   e  CTRL + 0 
b) CTRL + Q  e  CTRL + W 
c) CTRL + <   e  CTRL + > 
d) CTRL + 1   e  CTRL + 2  
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33- No Microsoft Excel 2007 (versão em português), qual a tecla de atalho utilizada para abrir a caixa de 
diálogo com função de “Inserir hiperlink” na planilha? 
a) CTRL + L 
b) CTRL + H  
c) CTRL + K 
d) CTRL + W 
 
34- No Microsoft Excel 2007 (versão em português), qual recurso (ilustrado pela figura ao 
lado) é utilizado para fazer com que um título ou rótulo ocupe várias colunas da planilha?  
a) Quebrar Texto Automaticamente 
b) Mesclar e Centralizar 
c) Classificar e Filtrar 
d) Inserir Linhas 
 
35- No Windows Vista Home Premium (versão em português), ao clicar com o botão direito do mouse sobre o 
ícone de um arquivo do Word (.docx), será exibido um menu de contexto com algumas opções para 
manipulação do arquivo. Qual das seguintes opções não está disponível através deste menu de contexto? 
a) Imprimir 
b) Excluir 
c) Recortar 
d) Visualizar Impressão 
 
36- No Microsoft Excel 2007 (versão em português), qual expressão deve ser digitada em uma célula para 
que ela apresente o resultado da soma dos valores das células D4 e D5?  
a) =D4+D5 
b) D4+D5 
c) SOMA (D4,D5) 
d) Somar (D4;D5) 
 
37- No navegador Internet Explorer 8 (versão em Português), para abrir uma nova guia ou aba de navegação 
podemos usar a função da tecla de atalho: 
a) CTRL+S 
b) CTRL+B 
c) CTRL+N 
d) CTRL+T 
 
38- Na Internet, as páginas web podem ter ligações com outras páginas da rede, permitindo que o usuário 
navegue entre elas com um simples clique do mouse. Este “atalho” que ao ser clicado conduz o visitante de 
uma página à outra é conhecido como:  
a) Ícone 
b) Link 
c) Chat 
d) Site 
 
39- No Windows Vista Home Premium (versão em português), qual das Ferramentas do Sistema tem por 
objetivo organizar os blocos de dados vazios e ocupados no disco rígido, agrupando-os da forma mais 
contígua possível para melhorar o desempenho do sistema? 
a) Backup de arquivos 
b) Limpeza de disco 
c) Desfragmentador de disco 
d) Restauração do sistema 
 
40- No Microsoft Word 2007 (versão em português), qual a função da tecla de atalho “CTRL+L”? 
a) Salvar o documento atual 
b) Inserir uma nova linha no documento 
c) Abrir um novo documento 
d) Localizar um texto no documento 
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