
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 

CADERNO DE PROVA 

PSICÓLOGO 

 

NOME 

DATA :23/04/2017     INSCRIÇÃO Nº   ________   RG OU CPF________________ 

 
Duração da prova: 03(três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. 

Obs.: Você só poderá entregar o caderno de provas e o gabarito somente depois decorrido o tempo de 

1(uma) hora de prova. 

Reserve os 30 minutos finais para marcar o cartão resposta. 

 

INSTRUÇÕES  

 

 Assine o seu nome, número de inscrição e CPF ou RG na capa deste caderno. 

 Para fazer a prova você usará: 

             Este caderno da prova com 05 (cinco) páginas, sem contar esta capa; 

             U m cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e cargo;  

 Verifique, no caderno de prova: 
Se faltarem folhas e se a sequência de questões, no total de 30,é correta; 

Se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas; 

 Não e permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova; 

 Para cada questão objetiva são apresentadas 04 (quatro) alternativas diferentes de respostas (a,b,c,d), 

apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão; você só deve 

assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, 

MESMO QUE UMA DAS RESPOSTA SEJA A CORRETA. 

 Preencha corretamente a alternativa correta de cada questão no cartão-resposta utilizando caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta; 

 SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO O CANDIDATO QUE:  
Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelho de calcular, bem como 

rádios gravadores, fone de ouvidos, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 

Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o caderno de prova e/ou cartão 

resposta. 

 Os 3(três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

 A interpretação das questões e parte integrante da prova, não será permitida consulta aos fiscais. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente 

preenchido e assinado. Você receberá um folheto com a  numeração das questões para que possa anotar 

suas respostas para posterior conferência. A prova e o gabarito serão divulgados no site 

www.quixaba.pe.gov.br  

 O gabarito desta prova estará disponível no dia 23/04/2017 a partir das 23h00min, no site 

www.quixaba.pe.gov.br  e afixado no mural da Prefeitura Municipal.  

 Para exercer o direito de recorre contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações 

constantes no edital 001/2017. 

 Após o término da prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível a 

utilização dos banheiros e/ou bebedouros. 

BOA PROVA! 

 

 

 

 

 

 

http://www.quixaba.pe.gov.br/
http://www.quixaba.pe.gov.br/


 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 1                                                                                                                                       

Algum tempo hesitei se devia abrir estas 

memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se 

poria em primeiro lugar o meu nascimento ou 

a minha morte. Suposto o uso vulgar seja 

começar pelo nascimento, duas considerações 

me levaram a adotar diferente método: a 

primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para 

quem a campa foi outro berço; a segunda é 

que o escrito ficaria assim mais galante e mais 

novo. Moisés, que também contou a sua 

morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 

diferença radical entre este livro e o 

Pentateuco”. 

 (Machado de Assis, in Memórias Póstumas de 

Brás Cubas) 

Pode-se afirmar, com base nas idéias do 

autor-personagem, que se trata: 

 

A) de um texto jornalístico 

B) de um texto religioso 

C) de um texto autobiográfico 

D) de um texto teatral 

  

QUESTÃO 2                                                                                                                                       

Com base no fragmento acima indique a 

semelhança entre o autor e Moisés é que 

ambos: 

A) falam sobre suas mortes. 

B) se preocupam com a vida e a morte. 

C) não foram compreendidos. 

D) valorizam a morte. 

 

QUESTÃO 3                                                                                                                                    

Assinale a frase em que há erro de 

concordância verbal: 

A)  Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi 

assinada. 

B)  Choveram papéis picados nos comícios. 

C)  Deve existir problemas nos seus documentos. 

D)  Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 

 

QUESTÃO 4                                                                                                                                   

Assinale a frase em que se admite o acento 

indicativo da crase: 

A) Chegaram a margem do rio. 

B) A seca parecia-lhe como um fato necessário.  

C) Pôr-se a chorar. 

D)  Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a 

ideia. 

QUESTÃO 5                                                                                                                                   

Assinale a alternativa incorreta quanto ao 

emprego do acento indicativo da crase: 

A) O pai estava à janela esperando ansiosamente 

pelo regresso do filho.  

B)  O médico enfatizou que o remédio deveria 

ser tomado gota à gota. 

C)  Àquela hora, as desavenças foram esquecidas 

e todos se uniram em prece. 

D) Às oito horas todos se encontraram no bar 

para comemorar. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO  6                                                                                                                               

Para se chegar a uma boa organização em 

termos de comportamento organizacional o 

psicólogo deve estudar: 

A) Desenvoltura no trabalho e entrosamento. 

B) Formação e desenvolvimento dos grupos. 

C) Integração pessoa/trabalho e desempenho. 

D)  Sistema de trabalho e motivação. 

 

QUESTÃO  7                                                                                                                                 

Para que seja eficaz uma  ação de 

recrutamento e seleção de pessoal, é 

primordial que o psicólogo tenha bem 

definida a diferença entre aptidão e 

capacidade. Com base na afirmativa assinale 

a que diz respeito à capacidade: 

A) É avaliada por meio de comparações. 

B) Prognostica o futuro do candidato. 

C) É avaliada pelo rendimento no trabalho. 

D)  Existe sem treino ou aprendizado. 

QUESTÃO  8                                                                                                                            

A fundamentação teórica  da entrevista 

investigativa basea-se em pesquisas empíricas 

da área: 

A) Da Psicologia Cognitiva.. 

B) Da Psicologia Junguiana. 

C) Do Psicodrama. 

D)  Da Bioética. 

QUESTÃO  9                                                                                                                           

Com base no Código de Ética do Psicólogo,  é 

vedado ao psicólogo: 



 

 

A) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública. 

B) Ser perito em situações nas quais seus 

vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou 

anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho 

a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da 

avaliação. 

C) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 

profissional. 

D)  Informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos, transmitindo somente o que for 

necessário para a tomada de decisões que afetam 

o usuário ou beneficiário. 

 

QUESTÃO  10                                                                                                                             

Com base no Código de Ética de Psicologia, 

Marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e 

F para falsa(s) 

(   ) Códigos de Ética excluem a expressão sobre 

uma concepção de homem e de sociedade que 

determina a direção das relações entre os 

indivíduos. 

(   ) O Código de Ética dos Psicólogos é reflexo 

da necessidade – sentida pela categoria e suas 

entidades representativas – de atender à evolução 

do contexto institucional-legal do país. 

(   ) A missão primordial de um código de ética 

profissional é de normatizar a natureza técnica 

do trabalho. 

A SEQÜÊNCIA CORRETA É:  
A) F, V, F. 

B) V, F, V. 

C) F, F, V. 

D) F, V, V. 

 

QUESTÃO 11                                                                                                                            

A responsabilidade profissional do psicólogo 

diz respeito a: 

A) levar o paciente a encarar novas práticas e 

formas de enfrentamento de seus conflitos. 

B) utilizar o conhecimento de práticas 

psicológicas como recurso de favorecimento 

social. 

C) permitir que as relações de poder, no contexto 

em que atua, sirvam de recurso à prática de 

atendimento psicológico. 

D) fornecer informações, a quem de direito, 

sobre seu paciente, transmitindo o que for 

necessário à tomada de decisões sobre o caso. 

 

QUESTÃO 12                                                                                                                            

Existem cinco habilidades que fazem parte do 

atender: preparar o ambiente físico, acolher, 

atender fisicamente, observar e escutar. É 

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) Psicanálise 

B) Cognitiva-comportamental 

C) Terapia Breve 

D) Humanista 

 

QUESTÃO 13                                                                                                                            

A forma pela qual um indivíduo verifica os 

estímulos do meio ambiente, utilizando sua 

experiência, suas vivências anteriores e suas 

necessidades presentes, constitui um ato de: 

A) Compreender 

B) Internalizar 

C) Perceber 

D)  Memorizar 

 

QUESTÃO 14                                                                                                                          

As transgressões dos preceitos do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo constituem 

infração disciplinar com a aplicação das 

seguintes penalidades, na forma dos 

dispositivos legais ou regimentais: 

 
I. Advertência; 

II. Censura pública; 

III. Suspensão do exercício profissional, por até 

30 (trinta) dias, ad referendum do Conselho 

Federal de Psicologia; 

IV. Cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia; 

V. Prisão por tempo estipulado pelo Presidente 

do Conselho Federal de Psicologia. 

 

Dentre estas, só se referem ao citado código as 

seguintes penalidades: 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 
C) II, III, IV e V. 

D) I, II, IV e V. 

 

QUESTÃO 15                                                                                                                        

Uma psicóloga recebeu o pedido da diretora 

de um colégio, para quem já realizara outros 

trabalhos, com o objetivo de realizar uma 

avaliação familiar para efeito de guarda de 



 

 

uma criança, atividade com a qual não estava 

familiarizada. De acordo com orientação do 

Código de Ética, ela deveria: 

A) ler outros processos similares antes de 

começar o parecer. 

B) supervisionar os procedimentos a serem 

adotados nesses casos, antes de começar o 

parecer. 

C) encaminhar a família para um profissional 

que tivesse experiência na área. 

D) preparar um embasamento teórico antes de 

realizar o parecer. 

 

QUESTÃO 16                                                                                                                        

Fábio um psicólogo da cidade de Ilheús, 

montou um roteiro para realizar uma 

entrevista de triagem na qual incluía o 

levantamento de dados sobre a queixa clínica 

e desde quando essa vinha se manifestando, 

dados sobre a estrutura familiar do paciente, 

de informações sobre o trabalho e outras. O 

modelo de entrevista utilizado foi o de: 

A) entrevista livre; 

B) entrevista fechada; 

C) entrevista semi-estruturada; 

D) entrevista dirigida 

 

QUESTÃO 17                                                                                                                        

 De acordo com o Código de Ética Profissional 

dos Psicólogos no que diz respeito ao 

atendimento à criança e ao adolescente, 

assinale a opção correta: 

A) o psicólogo não é o responsável pelos 

encaminhamentos necessários para garantir a 

proteção integral do atendido  

B) os responsáveis devem ser comunicados sobre 

o estritamente essencial para a promoção de 

medidas em benefício do atendido. 

C) a criança ou o adolescente não precisam ser 

informados sobre os meios de registro e 

observação da prática psicológica. 

D) o atendimento regular de criança, adolescente 

ou interdito não poderá ser efetuado, no caso de 

não se apresentar um responsável legal. 
 

QUESTÃO 18                                                                                                                       

Os serviços especializados que compõem a 

rede de atenção psicossocial na abordagem a 

indivíduos com problemas relacionados ao 

uso de álcool e outras drogas incluem: 

A) núcleo de apoio à saúde da família e centro de 

convivência e cultura. 

B) sala de estabilização e unidade de 

acolhimento. 

C) serviço de atenção em regime residencial e 

serviço de atendimento móvel de urgência 

D) hospital-dia e grupos de autoajuda. 

 

QUESTÃO 19                                                                                                                       

Na Escola Estadual Maria Emília localizada 

na cidade Pouso Alegre, em relação ao 

alunado adolescente, observou-se a seguinte 

situação:  

a) proibição, nas aulas de religião, da discussão e 

reflexão sobre os cultos afros, havendo, 

inclusive, atitudes punitivas para 

quem expressasse sua opinião sobre o tem;  

b) ocorrência de bulling, não havendo qualquer 

tipo de auxílio ou orientação por parte de 

professores, psicólogos ou da direção ao aluno e 

familiares e;  

c) restrição, para determinados alunos, sem 

motivo pertinente, de ir, vir e estar em certos 

espaços recreativos da escola.  

Assinale a alternativa que, segundo os itens 

sublinhados, identifica, CORRETA e 

completamente, o conjunto dos direitos 

fundamentais privados ao adolescente: 

A) À convivência familiar e comunitária. 

B) À vida e à saúde. 

C) À profissionalização e ao trabalho. 

D) À liberdade, ao respeito e à dignidade. 
 

QUESTÃO 20                                                                                                                       

Paulo, 14 anos, envolvido com o tráfico, 

justifica seus atos infratores com o seguinte 

relato: Se eu morrer, nasce outro que nem eu. 

Ou pior, ou melhor. Se eu morrer, eu vou 

descansar (Santos, 2008). 

Considerando a suposta internação de Paulo, 

marque a alternativa CORRETA. 

A) A incomunicabilidade será parcial: terá a 

duração máxima de 3 meses, em períodos 

alternados de 1 mês, com intervalos quinzenais. 

B) Em nenhum caso ou em nenhuma situação, 

poderá ocorrer sua incomunicabilidade. 

C) A incomunicabilidade poderá ser uma medida 

socioeducativa complementar à sua internação. 

D) Ficará incomunicável durante o devido 

processo legal, com exceção do contato com o 

advogado e os pais. 

 

 

 

 



 

 

QUESTÃO 21                                                                                                                       

Foi solicitado para uma psicóloga avaliar se 

determinado adolescente foi violentado 

sexualmente e se o violentador é o pai, após 

criar uma boa interação (rapport) com o 

adolescente, formulou, inadequadamente, a 

seguinte locução: Quando seu pai abusou de 

você, pegando nos seus genitais, você tinha 5 

anos. Como se sentiu nessa situação? Dizemos 

que a locução é inadequada: 

A) Porque sugestiona a existência de uma 

lembrança. 

B) Porque desconsidera o papel da linguagem 

não verbal. 

C) Porque favorece um estado dissociativo de 

identidade. 

D) Porque configura a estrutura 

afirmação/pergunta quando deveria ser, apenas, 

pergunta. 

QUESTÃO 22                                                                                                                      

O ato infracional do adolescente, enquanto 

ato violento pode associar-se ao processo de 

exclusão, ou seja, ser uma consequência dela. 

Assim, sobre a exclusão, assinale a opção 

INCORRETA: 

A) Porque sugestiona a existência de uma 

lembrança. reflete a incapacidade constitucional 

individual para o enfrentamento das 

adversidades sociais. 

B) o sofrimento que desencadeia, impõe, além de 

uma abordagem socioeconômica, uma subjetiva. 

C) acarreta o desconhecimento ou rejeição do 

sujeito tanto do mundo simbólico.material como  

D) é um processo, que pode ocorrer de várias 

formas: econômica, étnica, territorial etc. 

 

QUESTÃO 23                                                                                                                       

Em relação a Dinâmica de Grupo, o 

especialista que contribui com sua vivência e 

conhecimento, como um co-participante que 

expõe fatos e levanta opiniões, como 

contribuição à discussão, e, ao término de 

uma discussão, sugere reformulações ao 

trabalho e analisa o desempenho de grupo, 

sendo também solicitado a elaborar 

programas e orientar desempenhos eficazes 

em reuniões de grupo denomina-se: 

A) intérprete em Dinâmica de Grupo 

B) assessor em Dinâmica de Grupo. 

C) secretário ou grupo de síntese. 

D) observador de processo do grupo. 

 

 

 

QUESTÃO 24                                                                                                                     

A família de pessoas com deficiências ou 

doenças crônicas é parte central do processo 

de intervenção. Existem diferentes modelos de 

trabalho com essas famílias. Assinale a 

alternativa que apresenta o modelo 

recomendado pela literatura na atualidade. 

 

A) Consiste em transmitir às famílias as mesmas 

habilidades e tarefas que o profissional 

desempenha, para que elas desenvolvam 

programas sistemáticos de intervenção junto à 

pessoa atendida. 

B) Reforça o papel da família como usuária de 

um serviço. O profissional deve informar, 

oferecer opções e criar alternativas de 

intervenção, mas a escolha do serviço é de 

responsabilidade exclusiva da família.  

C) Consiste em propiciar a participação da 

família nas intervenções a partir das decisões 

tomadas pelo conjunto de experts envolvidos no 

atendimento. 

D) Baseia-se em informar a família das 

evidências científicas e limitações funcionais da 

pessoa que determinarão as escolhas de 

intervenção.  

 

QUESTÃO 25                                                                                                                      

O transtorno psicossomático surge na 

primeira infância como uma reação ao 

desamparo psíquico e como uma tentativa de 

sobrevivência, que proteja o indivíduo do 

acúmulo de tensão psíquica. O ponto de 

interseção da psicanálise com a 

psicossomática é:  
A) Representação 

B) Relação saúde/doença 

C) Transformação do Id em Ego 

D) Realidade imaginária. 

 

QUESTÃO 26                                                                                                                      

São deveres do Psicólogo nas suas relações 

com a pessoa atendida. Assinale alternativa 

correta:  
A) Estabelecer com a pessoa do atendido 

relacionamento que possa interferir 

negativamente nos objetivos do atendimento  

B) Em seus atendimentos, garantir condições 

ambientais adequadas à segurança da pessoa 

atendida, bem como a privacidade que não 

garanta o sigilo profissional  

C) Desviar para atendimento particular próprio, 

com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento 



 

 

ou atendida em instituição com a qual mantenha 

qualquer tipo de vínculo 

D) Nenhuma das alternativas  

 

QUESTÃO 27                                                                                                                     

Assinale a opção que NÃO contribui para o 

ser humano manter a saúde e o bem estar.  
A) Trabalhar para o desenvolvimento da 

liberdade econômica de cada pessoa 

B) Descartar a prática de exercícios físicos 

C) Alimentar-se de acordo com a idade 

D) Manter-se equilibrado mentalmente 

 

QUESTÃO 28                                                                                                                     

Sobre o processo de liderança no âmbito 

organizacional, observe as seguintes 

afirmações: 

 

I. Enquanto exercício de poder, o processo de 

liderança organizacional também pressupõe uma 

relação de dependência entre o liderado e o líder, 

portanto quanto maior a dependência, maior o 

poder. 

 

II. A liderança eficaz deve valorizar o poder de 

competência, ou seja, aquele oriundo do 

reconhecimento do grau de conhecimento do 

líder bem como de sua capacidade de orientação 

e inspiração dos liderados. 

 

III. O exercício da liderança, quando expresso 

mediante o desenvolvimento de ações punitivas 

(poder coercitivo), pressupõe, também, uma 

posição institucional (poder legitimado) que 

autorize essas ações. 

 

Assinale a alternativa que identifica o(s) 

item(ns) CORRETO(S). 

A) I, II e III. 

B) I e III, apenas. 

C)II e III, apenas 

D)I e II, apenas. 

 

QUESTÃO 29                                                                                                                     

O desenvolvimento de atividades psíquicas de 

uma criança pela interferência do adulto é 

fundamental à teoria psicológica: 

A)Comportamental 

B)Psicossocial 

C)Interacionista 

D)Evolutiva 

 

QUESTÃO  30                                                                                                                     

Conforme o § 2.º, do Art. n.º 8 do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo (Resolução 

CFP n.º 010/05), o psicólogo responsabilizar-

se-á pelos encaminhamentos que se fizerem 

necessários para garantir a proteção integral 

do atendido. Esse artigo diz respeito, 

especificamente, ao atendimento não eventual 

de: 

A) crianças, adolescentes ou interdito. 

B) acidentados, trabalhadores e grupos em risco. 

C) pacientes hospitalares, idosos e usuários de 

drogas. 

D) aposentados, pensionistas e pessoas em 

situação de rua. 
 

 

 


