
 

 

 

PREFEITURA DE SALOÁ 
CONCURSO PÚBLICO 

 

PSICÓLOGO 
 

Atenção! 
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no rodapé de cada 
página e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam 
tomadas as devidas providências. 
 

Informações gerais: 

 Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir: 
a) uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova; 
b) este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.

 Ao receber a folha de respostas você deve: 
a) conferir seu nome e número de inscrição; 
b) ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas; 
c) assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

transparente de cor azul ou preta. 

 As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado. 

 Durante a aplicação da prova não será permitido: 
a) qualquer tipo de comunicação entre os examinandos; 
b) levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala; 
c) portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda 

eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e 
ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato. 

 O tempo disponível para esta prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para marcação 
da folha de respostas. 

 Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas. 

 Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações 
realizadas na folha de respostas. 

 Somente após decorridas duas horas do início da prova você poderá retirar-se da sala de prova 
sem levar o caderno de questões. 

 Somente no decorrer dos últimos 30 (trinta) minutos do período da prova você poderá retirar-
se da sala levando o caderno de questões. 

 Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas 
devidamente preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será 
ELIMINADO. 

 

NOME:  

INSCRIÇÃO:  
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PORTUGUÊS - NÍVEL SUPERIOR 
 

Texto 1 

Maior reservatório de Pernambuco já recorre ao 'volume 
morto' de água 
O semiárido passa pela pior seca dos últimos 50 anos e mais de 
60% dos municípios de Pernambuco enfrentam algum tipo de 
racionamento. Situado em Ibimirim, no Sertão, o Açude Poço da 
Cruz é o maior do estado e já recorre ao chamado "volume 
morto" para atender à população. Com capacidade para mais de 
500 milhões de metros cúbicos, o reservatório abriga somente 
7% de água. 
Ao contrário de dez anos atrás, quando o açude atingiu o 
volume máximo e transbordou, construções que estavam 
submersas começaram a reaparecer e medidas de 
racionamento estão sendo tomadas. Há pouco mais de um mês, 
o fornecimento para os canais de irrigação foram suspensos. Se 
a água fosse liberada, haveria o "esvaziamento total do açude e 
isso não é bom de forma nenhuma", destaca Francisco Manuel 
da Silva, secretário-executivo do Conselho Gestor do Açude. 
O agricultor José Edson é fruticultor e reduziu a área de 
plantação de oito para apenas meio hectare. "Até 60 milheiros 
de banana eu já colhi. Agora, três, quatro ou cinco, no máximo", 
lamenta. A situação pela falta de água é semelhante para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E a 
previsão não é favorável. "Nesse período, chove em torno de 
400mm, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a previsão 
é de que chova abaixo de 70% do que é esperado", informa o 
meteorologista Roberto Pereira, da Agência Pernambucana de 
Águas e Clima (Apac). 
Fonte: http://g1.globo.com/pe/caruaru-
regiao/noticia/2015/02/maior-reservatorio-de-pernambuco-ja-
recorre-ao-volume-morto-de-agua.html 
 

QUESTÃO 01 

Analise o texto 1 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 1, o açude Poço da Cruz é o 

maior do estado de Pernambuco e já apela ao chamado 
volume morto, para acolher a população. 

b)  A partir do texto 1, conclui –se que ao contrário de 10 
anos atrás, quando o açude atingiu o volume máximo, 
construções que estavam submersas começaram a 
reaparecer, e medidas de racionamento adotadas. 

c) Segundo o texto 1, vários municípios do estado de 
Pernambuco enfrentam determinado tipo de 
racionamento. 

d) De acordo com o texto 1, com capacidade para mais de 
cinquenta milhões de m³, o reservatório Poço da Cruz 
abriga somente 7% de água. 

e) O texto 1 afirma que o fornecimento para canais de 
irrigação foi suspenso há pouco mais de um mês. 

 

QUESTÃO 02. 

Analise o texto 1 e marque a opção CORRETA: 
a) Segundo o texto 1, o semiárido passa pela pior seca dos 

últimos 50 anos e mais de 60% passam por determinado 
tipo de racionamento. 

b) De acordo com o texto 1, há pouco mais de um mês, o 
fornecimento para os canais de irrigação não foi suspenso. 

c) A partir do texto 1, pode-se afirmar que o agricultor José 
Edson é fruticultor e aumentou a área de plantação de oito 
para apenas meio hectare: "Até 60 milheiros de bananas eu 
já colhi”. 

d) Segundo o texto 1, a situação pela falta de água é igual para 
produtores rurais e demais habitantes em 116 municípios. E 
a previsão é favorável. 

e) De acordo com o texto, no mês de março, chove em torno 
de 400m, mas, devido à atuação do fenômeno El Niño, a 
previsão é de que chova abaixo de 70% do que é esperado. 

 

QUESTÃO 03. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 1: 
I. De acordo com o texto 1, o agricultor José Edson é 

fruticultor e não reduziu a área de plantação: “Até 60 
milheiros de banana eu já colhi.” 

II. De acordo com o texto 1, a previsão não é favorável, a 
situação pela falta de água é semelhante para produtores 
rurais e demais habitantes em cento e dezesseis municípios. 

III. Segundo o meteorologista Roberto Pereira, por causa da 
atuação do El Niño, a previsão é que chova abaixo de 
setenta por cento do que é esperado. 

IV. Mais de sessenta por cento das cidades de Pernambuco 
enfrentam algum tipo de racionamento, pois o semiárido 
passa pela pior seca dos últimos cinquenta anos. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 2 

No Recife, HC abre ambulatório especializado em cabelos e 
unha 
O serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas (HC), 
vinculado à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vai 
contar com um ambulatório especializado em cabelos e unhas a 
partir da próxima quarta (4). Segundo a instituição, a clínica será 
aberta devido à alta incidência de pacientes com enfermidades 
nesses locais. 
O atendimento será feito sempre às quartas, a partir das 8h. A 
expectativa é que sejam atendidos 10 pacientes a cada semana. 
A equipe será coordenada pela dermatologista Márcia Oliveira. 
Para agendar consulta no novo ambulatório, é necessário ser 
paciente do HC, ter o encaminhamento de um médico da 
unidade e possuir o cartão de marcação de consulta. Com o 
encaminhamento em mãos, o usuário deve realizar o 
agendamento da consulta presencialmente na central de 
marcação. Mais informações pelo telefone (81) 2126-3772. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco 
/noticia/2015/01/no-recife-hc-abre-ambulatorio-
especializado-em-cabelos-e-unha.html 
 

QUESTÃO 04. 

Analise o texto 2 e marque a opção INCORRETA: 
a) De acordo com o texto 2, o HC abriu um ambulatório 

especializado em cabelos e unhas. 
b) Segundo o texto 2, sendo sempre atendidos as quartas, a 

expectativa é a de que sejam atendidos dez pacientes por 
semana. 

c) Como afirma o texto 2, o paciente deve agendar a consulta 
presencialmente na central de marcação, com o 
encaminhamento em mãos. 

d) De acordo com o texto 2, o HC informou que a clínica será 
aberta porque muitos pacientes estavam morrendo devido 
a enfermidades nesses locais. 
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e) O texto 2 afirma que é necessário ser paciente do HC para 
agendar consulta no novo ambulatório, além de possuir o 
encaminhamento de um médico da unidade e ter cartão de 
marcação de consulta. 

 

QUESTÃO 05. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 2: 
I. Com expectativa de que sejam atendidos dez pacientes por 

semana, o atendimento será sempre feito a partir de 8 
horas, nas quartas – feiras. 

II. Para se consultar no ambulatório, é necessário agendar a 
consulta, ser paciente do HC e ter um encaminhamento de 
um médico da unidade, além de ter em mãos o cartão de 
marcação de consulta. 

III. Devido à alta incidência de pacientes com enfermidades em 
cabelos e unhas, o HC abriu um ambulatório especializados 
para tratá-los. 

IV. Sendo paciente do HC, possuindo o encaminhamento de um 
médico da unidade e o cartão de marcação de consulta, o 
usuário deverá realizar o agendamento da consulta 
presencialmente na central de marcação. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Texto 3 

Em PE, estudantes da rede pública estadual iniciam ano 
letivo 
Nesta quarta-feira (4), as escolas da rede pública estadual em 
Pernambuco iniciam o ano letivo de 2015, com os alunos do 
primeiro ano do ensino médio. Já os estudantes que farão os 
segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas na 
quinta (5) e sexta (6), respectivamente. Ao todo, a rede pública 
conta com 650 mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 
Cristina Gueiros, que é gestora de ensino da Escola de 
Referência Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do 
Recife, ressalta que a escola se baseia no ano anterior para 
planejar as atividades do ano letivo. “Trabalhamos para que o 
nosso aluno saia daqui melhor para a sociedade. O sucesso do 
nosso aluno é a nossa meta”, afirma. 
A gestora explica ainda que as escolas da rede estão prontas 
para receber os alunos, tendo passado por limpeza geral e 
pinturas. “As escolas estão bonitas, como o aluno espera que 
elas estejam. Todo o estado de Pernambuco recebeu essa 
orientação, de receber o nosso aluno com festa, porque a gente 
quer que eles estejam em um lugar prazeroso, motivador”, 
aponta. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/educacao 
/noticia/2015/02/em-pe-estudantes-da-rede-publica-estadual-
iniciam-ano-letivo.html 
 

QUESTÃO 06. 

Analise o texto 3 e marque a opção INCORRETA: 
a) Segundo o texto 3, a rede pública conta com seiscentos 

e cinquenta mil alunos em todo o estado. 
b) O texto 3 afirma que os estudantes que cursarão os 

segundo e terceiro anos do ensino médio voltam às aulas 
depois dos alunos que farão o primeiro ano. 

c) No texto 3, Cristina Gueiros revela que as escolas da 
rede estão prontas para receber os alunos, portanto, 
estão limpas e pintadas. 

d) De acordo com o texto 3, com os alunos do primeiro ano do 
ensino médio, as escolas da rede particular em Pernambuco 
iniciam o ano letivo de 2015. 

e) Segundo o texto, Cristina Gueiros afirma que a escola 
Santos Dumont trabalha para que o aluno saia melhor 
para a sociedade, por isso, tem como meta o sucesso do 
estudante. 

 

QUESTÃO 07. 

Analise o texto 3 e marque a opção CORRETA: 
a) De acordo com o texto 3, a diretora da Escola Santos 

Dumont destaca que a escola se baseia em outras escolas 
para delinear as atividades do ano letivo. 

b) Segundo o texto 3, os alunos da rede pública estadual de 
Pernambuco voltam às aulas entre os dias 04, 05 e 06. 

c) O texto 3 afirma que a meta da escola é o seu sucesso, 
deixando o aluno em segundo plano. 

d) De acordo com o texto 3, a rede pública conta com 
seiscentos mil alunos em todo o estado, entre ensinos 
fundamental e médio. 

e) A partir do texto 3, a gestora afirma que a escola Santos 
Dumont trabalha para que o aluno saia melhor para a 
sociedade, tendo como meta o sucesso da escola. 

 

Texto 4 

Apagão afeta bairros do Grande Recife e interior de 
Pernambuco 
Vários bairros da Região Metropolitana do Recife e de outros 
municípios de Pernambuco foram atingidos por um apagão por 
volta das 23h da última quarta-feira (17). A Companhia Hidro 
Elétrica do São Francisco (Chesf) informou, na manhã desta 
quinta (18), que a falta de energia foi causada por um curto-
circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi, no Recife. A Companhia 
Energética de Pernambuco (Celpe) informou que não tem 
responsabilidade sobre o apagão. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma explosão sem 
chamas -- e sem vítimas -- na subestação do Curado, que fica de 
frente à antiga fábrica da Phillips. De acordo com a Chesf, o 
curto-circuito atingiu também a interligação da subestação do 
Bongi com a Joairam, no bairro do Curado, em Jaboatão, e 
acabou afetando as áreas abastecidas por essas duas 
subestações, o que compreende apenas a Região Metropolitana 
do Recife. 
Ainda segundo a Chesf, não houve explosão, mas sim o ruído 
que é característico de um curto-circuito, semelhante a um 
estrondo. O clarão que foi visto no céu também foi 
consequência do incidente. 
O fornecimento da energia foi restabelecido, e está retornando 
gradativamente. Segundo a Celpe, o único bairro que ainda 
estava completamente sem energia até as 7h da manhã desta 
quinta era o Ibura, na Zona Sul do Recife. Em outros bairros, a 
falta de energia está afetando apenas alguns trechos, 
principalmente da Zona Norte da cidade. A Celpe informou 
ainda que o curto-circuito pode ter gerado uma perturbação no 
sistema que tenha desarmado alguns equipamentos no interior. 
O problema está sendo verificado pela companhia. 
Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia 
/2014/12/apagao-afeta-bairros-do-grande-recife-e-interior-de-
pernambuco.html 
 

http://g1.globo.com/pe/pernambuco/cidade/recife.html
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QUESTÃO 08. 

Leia as afirmativas a seguir acerca do Texto 4: 
I. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas no bairro 

do Curado, após uma explosão na frente da antiga fábrica da 
Phillips. 

II. A Celpe apontou que não tem responsabilidade sobre a 
falta de energia que ocorreu por volta das 23h da quarta 
– feira. 

III. A Companhia de Energia elétrica do São Francisco apontou 
como responsável pela falta de energia no município de 
Pernambuco um curto – circuito em uma linha de 
transmissão da subestação Bongi. 

IV. Segundo os bombeiros afirmam, ocorreu um ruído e não 
uma explosão. Já o clarão visto céu foi causado devido ao 
incidente. 

Marque a alternativa correta: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 09. 

A finalidade do texto 4 é: 
a) Fazer propaganda da Chesf e da Celpe. 
b) Instruir sobre o melhor bairro para morar devido à 

ocorrência dos apagões. 
c) Denunciar a Chesf e a Celpe por descaso com os bairros 

em questão. 
d) Informar sobre um apagão que comprometeu bairros do 

Recife e interior de PE. 
e) Divulgar o clarão que foi visto no céu devido à ocorrência 

dos apagões. 
 

QUESTÃO 10. 

Analise o texto 4 e marque a opção INCORRETA: 
a) No texto 4, a Chesf afirma que houve explosão e que o 

clarão visto no céu foi consequência desse incidente. 
b) Segundo o texto 4, a Celpe afirmou que o Ibura ficou 

completamente sem energia até as 7h da manhã da quinta – 
feira. 

c) De acordo com o texto 4, a Celpe constatou que o curto-
circuito pode ter causado uma perturbação no sistema que 
tenha desarmado alguns aparelhamentos na parte interna. 

d) Segundo o texto 4, com exceção do Ibura, que ficou 
totalmente sem energia, a falta de energia afetou 
apenas alguns trechos da Zona norte da cidade. 

e) O texto 4 afirma que a falta de energia foi ocasionada por 
um curto-circuito às 22h53 da noite da quarta em uma linha 
de transmissão da subestação Bongi, no Recife. 

 

MATEMÁTICA - NÍVEL SUPERIOR 
 

QUESTÃO 11. 

Uma máquina de xerox de uma empresa do centro de Saloá 
passará por 3 serviços de manutenção na semana que vem. 
Apenas duas empresas prestam tais serviços na região: a 
empresa A e a empresa B. No momento da realização de 
cada um dos serviços, o dono da máquina de xerox 
escolherá qual das duas empresas irá realizá-los. Sabe-se 
que a probabilidade de a empresa A ser escolhida para 
realizar um serviço é quatro vezes maior do que a 
probabilidade de a empresa B ser escolhida para realizar o 
mesmo serviço. 

A probabilidade de todos os três serviços de manutenção, 
previstos para a semana que vem, serem realizados por uma 
mesma empresa é: 
a) 25% 
b) 50% 
c) 52% 
d) 66% 
e) 75% 
 

QUESTÃO 12. 

Em um jogo de basquete, os times do Brasil e dos EUA 
fizeram um total de 54 pontos. O Brasil venceu por uma 
diferença de 6 pontos. Qual a pontuação dos Estados 
Unidos? 
Marque a alternativa correta: 
a) 19 
b) 20 
c) 22 
d) 24 
e) 36 
 

QUESTÃO 13. 

Em uma eleição para a escolha do Prefeito do Município de 
Saloá, votaram 943 pessoas. Felipe teve 7 votos a mais que 
Antônio e Ferreira teve 5 votos a mais que Felipe. Quantos 
votos teve o vencedor das eleições? Marque a alternativa 
correta: 
a) 308 
b) 315 
c) 320 
d) 400 
e) 420 
 

QUESTÃO 14. 

A prefeitura de Saloá promoveu um show de Mpb ao qual 
compareceram 200 pessoas entre estudantes e não 
estudantes. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1 400,00 
e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o 
preço do ingresso foi de R$ 10,00 e que cada estudante 
pagou metade desse valor, o número de estudantes 
presentes foi: 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 140 
e) 160 
 

QUESTÃO 15. 

Maria somou dois números e encontrou como resposta 125, 
mas percebeu que um deles é igual a 2/3 do outro. A 
diferença entre o maior e o menor número é: 
a) 70 
b) 65 
c) 32 
d) 34 
e) 25 
 

QUESTÃO 16. 

Rafael gastou 30% do seu salário com livros, 25% com CDs, 
10% com roupas e ainda ficou com R$ 210,00. Qual o valor 
do seu salário? 
Marque a alternativa correta: 
a) 220,00 
b) 250,00 
c) 300,00 
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d) 450,00 
e) 600,00 
 

QUESTÃO 17. 

Raquel quer encher uma piscina para seus filhos. Com 240 
litros, preencheu 5/12 da piscina. Quantos litros são 
necessários para enchê-la totalmente? 
Marque a alternativa correta: 
a) 400 
b) 576 
c) 600 
d) 750 
e) 800 
 

QUESTÃO 18. 

A direção da Escola Municipal de Saloá quer saber quantos 
alunos estudam na instituição de ensino. Sabendo-se que os 
meninos somam 600 e as meninas representam 2/3 de 
todos os alunos, qual o número de alunos da escola? 
Marque a alternativa correta: 
a) 300 
b) 600 
c) 800 
d) 900 
e) 1800 
 

QUESTÃO 19. 

Num show de rock, o ingresso para homens custava R$15,00 
e para mulheres R$ 10,00. Sabendo-se que o número de 
mulheres excede o número de homens em 5 e que o valor 
total dos ingressos é de R$550,00, quantas mulheres haviam 
no show de rock? 
a) 10 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 

QUESTÃO 20. 

Pedro possui um capital de R$ 6.000,00, que foi aplicado a 
juros simples de 9,5% ao ano, e obteve rendimento de R$ 
2.470,00. Durante quanto tempo o capital ficou aplicado? 
a) 3 anos e 5 meses 
b) 4 anos e 4 meses 
c) 4 anos 
d) 5 anos 
e) 5 anos e 5 meses 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21. 

Sobre a ética profissional na formação do Psicólogo, analise 
as afirmativas a seguir: 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

III. O psicólogo considerará as relações de poder nos 
contextos em que atua e os impactos dessas relações 
sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se 

de forma crítica e em consonância com os demais 
princípios do Código de Ética. 

IV. Dentre os deveres fundamentais dos psicólogos, pode-se 
citar: conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o 
Código de Ética Profissional; assumir responsabilidades 
profissionais somente por atividades para as quais esteja 
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; prestar 
serviços psicológicos de qualidade, em condições de 
trabalho dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica, na ética e na legislação profissional. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 22. 

A seguir estão descritos quatro cenários de atuação de 
profissionais de psicologia. Em cada um deles o profissional 
adota uma atitude que pode estar em consonância ou 
desacordo com o código de ética profissional. A respeito dos 
aspectos éticos da profissão de psicólogo, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. João é psicólogo e membro do quadro efetivo de 

funcionários de determinado órgão público. Ao longo de 
sua carreira, João tem praticado ou sido conivente com 
determinados atos que caracterizam negligência e 
discriminação. Tal comportamento tem sido influenciado 
principalmente por aspectos ambientais e culturais, além 
de ser estimulado por outros colegas de trabalho. 

II. Maria, psicóloga com mais de dez anos de experiência 
profissional, induziu Joana, sua paciente, a convicções 
políticas e religiosas. As novas ideias defendidas por 
Joana a partir de então favoreceram Maria e geraram 
benefícios profissionais e financeiros. 

III. José, psicólogo atuante, costuma prestar serviços ou 
vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento 
psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não 
estão regulamentados ou reconhecidos pela profissão. 
José acredita que seus pacientes devem ter acesso a 
métodos alternativos e inovadores, que possam levar a 
respostas e soluções mais imediatas. 

IV. Thiago é psicólogo e está desempenhando a função de 
perito em determinado órgão público onde já atuou 
como gestor. Os resultados da perícia poderão favorecer 
o crescimento profissional de Renata, com quem Thiago 
já manteve um relacionamento íntimo. Apesar de 
conhecer as implicações do caso, Thiago decide seguir 
com o projeto sem informar aos seus superiores, pois 
sabe como seu trabalho pode ser útil à organização. 

Quantas afirmativas descrevem ao menos uma postura ou 
comportamento correto de acordo com o código de ética do 
psicólogo? 
a) Nenhuma afirmativa. 
b) Apenas uma afirmativa. 
c) Apenas duas afirmativas. 
d) Apenas três afirmativas. 
e) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 23. 

Sobre a saúde mental no Brasil, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. As intervenções em saúde mental devem promover 

novas possibilidades de modificar e qualificar as 
condições e modos de vida, orientando-se pela produção 
de vida e de saúde e não se restringindo à cura de 
doenças. 

II. Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções 
em saúde mental é construído no cotidiano dos 
encontros entre profissionais e usuários, em que ambos 
criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar 
e construir juntos o cuidado em saúde. 

III. A Psicologia Antroposófica propõe processo 
psicoterapêutico baseado na imagem de ser humano 
ampliada em substituição a outras terapias tais como a 
Terapia Artística, a Cantoterapia e a Musicoterapia, entre 
outras. 

IV. A Saúde Mental e a Atenção Básica são campos que 
convergem a um objeto comum e o que está em jogo em 
ambos é a superação das limitações da visão dualista do 
homem, a construção de um novo modelo dinâmico, 
complexo e reducionista e a orientação para novas 
formas de prática na área de Saúde. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24. 

Sobre a inserção do psicólogo no trabalho de prevenção ao 
abuso de álcool e outras drogas, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Drogas ou substâncias psicoativas são aquelas que 

modificam o estado de consciência do usuário. Para 
enquadrar-se no conceito, é necessário que a substância 
apresente efeitos alucinógenos, tais como o LSD, por 
exemplo. 

II. A grande maioria dos jovens não abandona o hábito de 
beber pesadamente e apresenta grandes dificuldades de 
superar os problemas relacionados ao álcool sem 
assistência ou tratamento. Enquanto isso não acontece, 
apesar de não estarem vulneráveis a uma miríade de 
consequências perigosas, deve-se buscar ajuda de 
especialistas e da família. Nesse sentido, um objetivo 
importante dos programas de prevenção deve ser ajudar 
os jovens a atravessar mais seguramente essa janela de 
risco, especialmente com o auxílio de medicamentos. 

III. Embora os jovens possam reconhecer que seu padrão de 
uso excessivo de álcool leva a certos perigos ou riscos, 
eles podem ser incapazes de reduzir seu consumo e 
controlar esses riscos. Para isso, os jovens precisam 
desenvolver estratégias e habilidades para neutralizar as 
pressões que os motivam a beber. Programas que os 
auxiliem a desenvolver essas estratégias e habilidades 
podem modificar significativamente seu comportamento 
de beber de alto risco. 

IV. Embora socialmente aceito, o beber excessivo traz uma 
série de riscos que raramente são reconhecidos como 
tal, especialmente na adolescência. Por isso, atividades 
preventivas que favoreçam o reconhecimento desses 

riscos e o desenvolvimento de estratégias para minimizá-
los assumem um caráter de relevância e urgência em 
nosso país. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 25. 

Sobre a entrevista em avaliação psicológica, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A entrevista em avaliação psicológica pode ser entendida 

como um processo de coleta de informações sobre a 
pessoa em avaliação, para que seja possível fazer algum 
tipo de entendimento a respeito dela. É uma ferramenta 
importante para o trabalho do psicólogo, sendo que 
nenhuma outra é capaz de ter o seu alcance nem a sua 
versatilidade. 

II. Existem diferentes tipos de entrevistas aplicadas a várias 
finalidades, nos diversos contextos em que pode atuar o 
psicólogo. Estão incluídas entre elas o diagnóstico, a 
seleção de pessoal, a intervenção psicoterápica, a 
devolutiva, a de encaminhamento e também as 
entrevistas que têm como propósito a coleta de dados 
para pesquisa. 

III. Os resultados exitosos da entrevista dependem, na 
maior parte, da habilidade de entrevistador do 
psicólogo. Este precisa desenvolver conhecimentos 
específicos sobre diferentes disciplinas pertinentes a sua 
área de atuação. Entre elas incluem-se Psicopatologia, 
Psicologia do Desenvolvimento, Negócios, Competências 
funcionais, Psicologia da Saúde, Psicologia Forense, entre 
outras. 

IV. A entrevista pode tanto servir à etapa inicial da avaliação 
psicológica, definindo os passos seguintes, quanto à 
devolução, ao final da avaliação psicológica, garantindo 
os esclarecimentos dos resultados obtidos. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 26. 

Sobre terapia comportamental, analise as afirmativas a 
seguir: 
I. Todas as várias correntes comportamentais enfatizam a 

importância de comportamentos passados em 
detrimento do comportamento atual. 

II. As terapias comportamentais, apesar de não 
submeterem ao rigor científico, ainda procuram 
estipular objetivos e metas claramente definidas na 
avaliação das técnicas comportamentais utilizadas. 

III. Todas as terapias comportamentais limitam-se a 
elaborar avaliações únicas e pontuais ao longo do 
processo de tratamento. 

IV. A intervenção comportamental passa por uma avaliação 
inicial feita com o intuito de identificar o 
comportamento ou comportamentos específicos a 
alterar, seguida da identificação e aplicação de técnicas 
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comportamentais mais apropriadas a cada caso. Durante 
o processo, alterações devem ser evitadas no intuito de 
aumentar ou reduzir a frequência e intensidade dos 
comportamentos em questão. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 27. 

Analise as afirmativas a seguir: 
I. A Psicoterapia é um método de tratamento, uma 

aplicação dos conhecimentos da Psicologia e da 
Psicopatologia na clínica psicológica, sendo também 
chamada de Psicologia Clínica. A psicoterapia é um 
valioso recurso para lidar com as dificuldades da 
existência em todas as formas que o sofrimento humano 
pode assumir como transtornos psicopatológicos, 
distúrbios psicossomáticos, crises existenciais, estados 
de sofrimento, conflitos interpessoais, etc. 

II. A psicoterapia é um espaço favorável ao crescimento e 
amadurecimento, um lugar/tempo/modo privilegiado de 
o ser humano criar intimidade consigo mesmo, de 
estabelecer diálogos construtivos e manter padrões 
estereotipados de funcionamento, regredindo o 
processo formativo e criativo de cada um. 

III. A Psicoterapia oferece uma oportunidade de 
compreender e manter os padrões relacionamento 
interpessoal. Os problemas vinculares são fonte de 
incontáveis sofrimentos, evitando a ocorrência de 
inúmeras doenças. 

IV. Em alguns casos, a Psicoterapia cumpre uma função de 
educação para a vida, oferecendo um espaço de 
aprendizado, com instrumentos e conhecimentos que 
podem ajudar na orientação e condução da vida. Esta 
função torna-se fundamental em situações de 
desestruturação decorrente de crises ou casos de 
imaturidade psicológica, quando a pessoa se sente 
verdadeiramente apta para lidar com os enfrentamentos 
e dificuldades em sua vida. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28. 

A Psicoterapia pode trazer enormes benefícios como: 
I. Desenvolver a capacidade de autogerenciamento, 

aprendendo a dialogar com os estados internos, a 
regular os estados emocionais e adquirir autonomia. 

II. Desenvolver habilidades interpessoais como capacidade 
empática - saber se colocar no lugar do outro -, 
capacidade de comunicação, assertividade, resolução de 
conflitos, etc. 

III. Desenvolver a capacidade de auto-observação e 
autorreflexão; favorecer a saúde integral, física e 
psicológica; buscar sentido existencial, amadurecimento 
psicológico. 

IV. Sair dos padrões estereotipados e criar novas narrativas 
de si, novos modos de compreender e conduzir a própria 
vida; fortalecimento psicológico - ampliação da 
resiliência - para aumentar a tolerância e a capacidade 
de crescer com as dificuldades que a vida apresenta. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 29. 

Sobre a entrevista em avaliação psicológica, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. A entrevista estruturada é bastante utilizada nas 

diferentes áreas de atuação do psicólogo. Neste tipo de 
entrevista, há a possibilidade de questões serem 
alteradas durante a sua aplicação. É bastante utilizada 
em processos seletivos e pesquisas científicas ou em 
outras situações em que se queira fazer um 
levantamento de informações sobre as pessoas de modo 
bastante objetivo e mais rápido que as outras 
modalidades. 

II. A entrevista semiestruturada tem um foco principal 
definido e é a partir dessa focalização que um roteiro é 
construído, com questões básicas e/ou principais que 
são complementadas por outras questões que surgem 
ao longo da entrevista. Isso permite ao entrevistador 
fazer emergir informações de forma mais livre e as 
respostas ficarem mais espontâneas, sem estarem 
condicionadas a algum tipo de padrão ou alternativas. 

III. A entrevista não estruturada é considerada de tipo 
aberto, com nenhuma estrutura ou uma estrutura 
mínima, pois se deixa para o entrevistado a decisão de 
como irá expor as informações, como irá construir uma 
fala sobre o que está sendo tratado. Diferencia-se de 
uma simples conversa porque tem uma finalidade 
definida, destina-se a algum propósito bastante claro 
para as partes. 

IV. Parece não restar dúvidas de que a entrevista é um dos 
instrumentos de coleta de informações mais poderosos 
de que dispõem os psicólogos. Além disso, uma das 
maiores vantagens é a versatilidade de sua aplicação em 
diferentes contextos de atuação dos psicólogos, sendo 
possível adequá-la, sem perder suas qualidades, a 
diferentes finalidades e tipos, de acordo com a 
necessidade em foco. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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QUESTÃO 30. 

A psicoterapia é um processo que permite transformações 
profundas da pessoa, com resultados evidentes em diversas 
situações como: 
I. Elaboração de crises existenciais, de transições difíceis 

(luto, crises profissionais, etc.) e dificuldades nas 
mudanças de fases de vida (puberdade, adolescência, 
vida adulta, menopausa, envelhecimento, etc.). 

II. Trabalho sobre conflitos pessoais, conjugais, familiares, 
interpessoais e grupais que podem produzir ou 
contribuir para o sofrimento psicológico. 

III. Tratamento de transtornos psicológicos como transtorno 
do pânico, fobias, transtorno dissociativo, depressão, 
anorexia, estresse pós-traumático, etc. 

IV. Tratamento de transtornos de personalidade como 
transtorno borderline, transtorno esquizoide, transtorno 
paranoide, etc. 

É correto afirmar que: 
a) Nenhuma afirmativa está correta. 
b) Apenas uma afirmativa está correta. 
c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 
d) Apenas três afirmativas estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 


