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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PSICÓLOGO  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

10 10 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

O   início   de   uma   nova   era   sempre convida às especulações em relação ao futuro. 1 

Algumas reflexões revelam apenas o entusiasmo  com a evolução da capacidade  inventiva da  2 

humanidade. Outras são menos lúdicas e têm implicações bastante importantes para milhões de  3 

trabalhadores, seja em seu benefício ou prejuízo.  4 

Há duas teses muito difundidas: a do fim do trabalho e a do fim do emprego. Não são em  5 

absoluto semelhantes. Uma pode conduzir ao avanço dos trabalhadores, a outra é claramente retrógrada, 6 

apesar de se autoproclamar  moderna. 7 

Enquanto o debate do fim do trabalho nos leva aos limites da própria ordem social capitalista, 8 

o do fim do emprego traduz apenas a perspectiva neoliberal de regredir aos estágios primitivos do 9 

capitalismo. Os teóricos do fim do  emprego não estão falando do fim do trabalho, pelo contrário, pregam 10 

que uma vez que a relação assalariada de trabalho está se esvaindo e o chamado emprego fordista — 11 

formal, de longa duração, por tempo integral e com salário atrelado à produtividade — está agonizante, 12 

as  pessoas  devem  se  preparar  para  o autoemprego. Nessa visão, o trabalho como meio de acesso à 13 

renda não é mais um direito social, que deve ser garantido por políticas econômicas orientadas ao pleno 14 

emprego, conquista dos trabalhadores no pós-guerra, mas passa a depender da postura pessoal de cada 15 

um. Aqueles que investem em sua capacitação são ativos em buscar oportunidades de negócios no 16 

mercado e criam seus próprios "empregos" poderão fugir do desemprego. Assim, o que era uma questão 17 

social passou a ser uma questão individual. 18 

19 
 

PRADO, Antônio. In: Ensino Superior. 

 

 

 

 



01) Em relação às duas teses de que trata o texto, 

o autor se revela 

 

(A) cético e irônico. 

(B) analítico e crítico. 

(C) impassível e rigoroso. 

(D) tendencioso e desconfiado. 

 

02) Identifique as afirmativas verdadeiras, de 

acordo com o texto. 

 

I. A expressão "Algumas reflexões" (L.2) está 

relacionada a "especulações em relação ao 

futuro" (L.1)). 

II. O  vocábulo "seu"  (L.4)  refere-se  à palavra 

"humanidade" (L.3). 

III. Os pronomes "a" (L.5) e "a" (L.5) fazem alusão 

a termos diferentes. 

IV. A palavra "o" (L.9) alude ao vocábulo "debate" 

(L.8). 

V. O termo "o" (L.17) faz referência à expressão 

"conquista dos trabalhadores no pós-guerra" 

(L.15). 

 

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas 

são verdadeiras é: 

 

(A) II  e  III. 

(B) III  e V. 

(C) I,   IV  e  V. 

(D) II,   III  e  IV. 

 

03) A alternativa em que há equivalência entre o 

termo transcrito e o que ele indica é 

 

(A) "em absoluto" (l. 5/6), — reforço. 

(B) "claramente" (L.6) — afirmação. 

(C) "pelo contrário" (L.10/12) — explanação. 

(D) "como" (L.13) — conformidade. 

 

04) A alternativa cuja palavra indicada à direita 

pode substituir, sem prejuízo de significado, o 

termo transcrito à esquerda é 

 

(A) "inventiva" (L.2) — ilusória. 

(B) "difundidas" (L.5) — controvertidas. 

(C) "atrelado" (L.12) — preso. 

(D) "ativos" (L.16) — criativos. 

 

 

 

05) No texto, os termos "Enquanto" (L.8) e "Assim" 

(L.17) denotam, respectivamente, 

 

(A) alternância e  modo. 

(B) explicação  e  conclusão. 

(C) conformidade  e finalidade. 

(D) tempo  e consequência. 

 

06) As locuções verbais "pode conduzir" (L.6) e 

"devem se preparar" (L.13) expressam, 

respectivamente, 

 

(A) desejo  e ordem. 

(B) probabilidade e obrigatoriedade. 

(C) hipótese e  incerteza. 

(D) determinação  e  confirmação. 

 

07) Identifique, nos fragmentos transcritos, os 

termos em negrito que exercem a função de 

agente da ação verbal. 

 

I. "Algumas reflexões revelam apenas o 

entusiasmo" (L.2). 

II. "a outra é claramente retrógrada" (L.6). 

III. "pelo contrário, pregam que uma vez que a 

relação assalariada de trabalho está se 

esvaindo" (L.11). 

IV. "o chamado emprego fordista (...) está 

agonizante" (L.11). 

V. "o trabalho (...) não é mais um direito social, 

que deve ser garantido por políticas 

econômicas orientadas ao pleno emprego" 

(L.14/15). 

 

A alternativa em que todos os termos indicados 

funcionam como agente da ação verbal é 

 

(A) II e IV. 

(B) I, II e III. 

(C) I, III e V. 

(D) III, IV e V. 

 

08) Exerce a mesma função sintática de “dos 

trabalhadores” (L.15) a expressão: 

 

(A) “do capitalismo” (L.9/10) 

(B) “do trabalho” (L.10) 

(C) “à produtividade,” (L.12) 

(D) “de   uma   nova   era...” (L.1). 
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09) Sobre a oração “...Há duas teses muito 

difundidas:” (L.5) pode-se afirmar; 

 

(A) Com o verbo existir, em substituição a haver, 

pode ser reescrita da seguinte forma: “Existem 

duas teses muito difundidas”. 

(B) O verbo existir quando substitui o verbo haver 

não pode se flexionar no plural. 

(C) “duas teses muito difundidas” funciona como 

sujeito do verbo haver. 

(D) Não há possibilidade de substituição do verbo 

haver por existir, pois alteraria o sentido da 

frase. 

 

10) Marque alternativa que apresenta uma oração 

cujo nome é o núcleo do predicado. 

 

(A) “O   início   de   uma   nova   era   sempre 

convida às especulações em relação ao futuro” 

(L.1). 

(B) “Há duas teses muito difundidas” (L.5). 

(C) “Os teóricos do fim do  emprego não estão 

falando do fim do trabalho...” (L.10). 

(D) “...o trabalho como meio de acesso à renda não 

é mais um direito social...” (L.13/14) 

 

 

    QUESTÕES INFORMÁTICA – 11 a 20 

 

 

11) Assinale a alternativa correta de um tipo de 
memória secundária: 

 

(A) Disco Rígido. 
(B) Memória RAM. 
(C) Memória ROM. 
(D) CACHE. 
 

12) A técnica de Pipelining é: 
 
(A) Também conhecida como técnica de 

preferência, garante que apenas uma instrução 

possa ser executada. 
(B) Tecnologia de processamento mais rápido na 

memória principal, fazendo com que o disco 
rígido possa transferir dados e arquivos de 

forma mais rápida. 
(C) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 

forma permanente e sucessiva, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de vários 
ciclos de instrução sendo executados de forma 
concorrente. Ou seja, é um técnica de 
implementação em que várias instruções são 
sobrepostas na execução.  

(D) Tecnologia cujo papel principal é realizar, de 
forma esporádica e por prioridade, ciclos de 

instrução, pode funcionar por meio de um ciclo 
de instrução sendo executado de forma em fila. 
Ou seja, é uma técnica de ajudar o processador 
a funcionar em seu nível máximo. 

13) O Scanner, Mesa digitalizadora e o Drive são 

respectivamente periféricos apenas de: 
 
(A) Entrada e Saída – Entrada – Entrada e Saída. 
(B) Entrada – Entrada – Entrada e Saída. 
(C) Entrada – Entrada – Entrada. 
(D) Entrada – Entrada e Saída – Entrada. 
 

14) É um tipo de memória que permite uma única 
programação, geralmente, feita pela fábrica. É 
irreversível. 
 

O tipo de memória descrito é: 
 

(A) EPROM 
(B) EEPROM 
(C) Memória FLASH. 
(D) PROM. 

 
15) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos do Windows 8 e responda: 

 
I- O atalho Shift+Insert colar o item 

selecionado. 

II- Tecla do logotipo do Windows +I abre o 

botão Compartilhar. 

III- Tecla do logotipo do Windows +M 

minimiza todas as janelas. 
 
(A) Apenas o item I é falso.  
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Existe mais de um item falso. 

 
16) Com relação ao Microsoft Edge do Windows 

10 analise as afirmativas abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl+D adiciona site atual aos 

favoritos ou à lista de leitura. 

II- O atalho Ctrl+T abrir uma nova guia. 

III- O atalho Ctrl+K duplicar guia. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 
17) Em relação ao BrOffice Calc analise os itens 

abaixo: 
 
I- O atalho Ctrl+tecla de adição aumenta o 

tamanho da fonte de uma célula. 

II- O atalho Ctrl+tecla de subtração diminui o 

tamanho da fonte de uma célula. 

III- O atalho Ctrl+F1 abre o Assistente de funções. 

 

(A) Os itens I, II e III são verdadeiros. 

(B) Os itens I, II e III são falsos. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 
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18) São propriedades básicas de um sistema de 

Segurança da Informação, EXCETO: 

 

(A) Confidencialidade. 

(B) Integridade. 

(C) Autenticidade. 

(D) Disponibilidade. 

 

19) No BrOffice.org Writer, versão 5.1, a opção 

Anotação está localizado no menu: 

 

(A) Arquivo. 

(B) Editar. 

(C) Inserir. 

(D) Ferramentas. 

 

20) Com relação ao Internet Explorer 10 analise os 

itens abaixo: 

 

I- O Filtro SmartScreen é uma ferramenta que 

converte um Site Web para o modo de leitura, 

ou seja, se um determinado site estiver com 

textos longos ou textos de grandes extensões, 

o Filtro SmartScreen ajusta para uma leitura 

mais fácil. Ao contrário da alteração do 

tamanho de uma fonte, o Filtro SmartScreen 

amplia ou reduz tudo na página, incluindo 

textos e imagens. 

II- A Navegação InPrivate permite que o 

usuário navegue na Web sem deixar vestígios 

no navegador em uso. A Navegação InPrivate 

tem efeito apenas durante o tempo que 

permanece na janela, ou seja, em caso de abrir 

outra janela do navegador ela não estará 

protegida pela Navegação InPrivate. 

III- A Filtragem ActiveX é um tecnologia inserida 

em muitos dos principais sites para aprimorar 

a experiência de navegação. Entretanto pode 

representar riscos à segurança e tornar o 

computador lento. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Os itens II e III são falsos. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA 

ÁREA – 21 a 40 

 

 

21) A aplicação precisa da psicopatologia descritiva 

na prática da psiquiatria é necessária, no 

mínimo, pelas seguintes razões: 

 

I. A psicopatologia descritiva tem utilidade e 

aplicação clínica. 

II. A psicopatologia descritiva é a ferramenta 

profissional fundamental do psiquiatra; ela é 

possivelmente, a única ferramenta diagnóstica 

exclusiva do psiquiatra. 

III. A psicopatologia descritiva diz respeito mais do 

que à simples realização de uma entrevista 

clínica com o paciente, ou, até mesmo, ter que 

escutá-lo, embora deva envolver ambos, 

necessariamente. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I 

(B) I, II e III 

(C) III 

(D) II e III 

 

22) Em relação à psicopatologia, assinale a 

alternativa ERRADA. 

 

(A) A psicopatologia é o estudo sistemático do 

comportamento, da cognição e da experiência 

anormais; o estudo dos produtos de uma 

mente com um transtorno mental. 

(B) A psicopatologia descritiva, que consiste da 

descrição e da categorização precisas de 

experiências anormais, como informadas pelo 

paciente e observadas em seu comportamento. 

(C) Um dos métodos mais freqüentes de 

classificação de doença mental é pela 

categorização de experiências descritas por 

pessoas mentalmente doentes e da definição 

dos termos utilizados, tais como "depressão" 

ou "ansiedade". Para o progresso no 

prognóstico e no tratamento, tal classificação é 

essencial. Ao tentar entender as experiências 

subjetivas de uma pessoa que sofre, o 

terapeuta demonstra um envolvimento e o 

paciente provavelmente terá maior confiança 

no tratamento. 

(D) Para que a nosologia psiquiátrica possa ser 

melhorada, não é necessária uma observação 

acurada dos fenômenos com os quais nos 

confrontamos.  
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23) Sobre a psicologia descritiva, indique a opção 

verdadeira. 
 
(A) Empatia, como termo psiquiátrico, significa 

literalmente "sentir-se como". 
(B) A psicopatologia descritiva evita explicações 

teóricas para eventos psicológicos. Ela 
descreve e categoriza a experiência anormal 

como relatada pelo paciente e observada pelo 
seu comportamento. 

(C) Na psicopatologia descritiva o conceito de 
empatia é um instrumento clínico que precisa 
ser utilizado com habilidade para medir o 
estado subjetivo interno de outra pessoa 

usando a capacidade do próprio observador 
para a experiência emocional e cognitiva como 
um critério de medida. 

(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 
 

 
24) A psicopatologia descritiva às vezes corre o 

risco de cair no esotérico, com um interesse 
excessivo por síndromes raras. A fim de ter uso 
prático, é necessário que se concentre nas 

manifestações de anormalidade que são 
comuns a muitos pacientes: 

 
I. O requisito de uma definição precisa formar uma 

base para uma pesquisa sólida. Síndromes 
raras têm seu valor para o aprendizado de 
habilidades psicopatológicas, mas o interesse 

nelas não deve ocorrer em detrimento de seu 
uso mais importante – ainda que mais 
corriqueiro na prática clínica. 

II. A observação de um fenômeno sem teoria 
preconcebida é útil para a conciliação entre 
diferentes escolas de psicopatologia. 

 

É correto o que se afirma em: 
 
(A) I 
(B) II 
(C) I e II 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta. 

 
 

25) Assinale a alternativa FALSA sobre as doenças 

psicossomáticas. 
 
(A) São doenças que tem sua origem na estrutura 

cognitiva, ou seja, pensamentos e esquemas 

disfuncionais que geram sofrimento e acabam 
contribuindo para aparição de sintomas físicos.  

(B) É importante salientar que, apesar de terem 

origem na mente, a doença realmente existe e 
precisa ser tratada pela medicina convencional 
em conjunto com um terapeuta. 

(C) Quando se trata de somatização, apesar do 
indivíduo sofrer com sintomas físicos, 
apresenta o quadro orgânico da doença. 

(D) Um bom exemplo da somatização é o ataque 
de pânico: o corpo entre em sinal de alerta por 
um medo irreal e desencadeia sofrimento físico 
(taquicardia, falta de ar, formigamento, dentre 
outros). 

26) Acerca da avaliação psicológica, marque a 

opção ERRADA. 
 

(A) A avaliação psicológica é um processo técnico 

e científico realizado com pessoas ou grupos de 
pessoas que, de acordo com cada área do 
conhecimento, requer metodologias 
específicas. 

(B) A avaliação psicológica é dinâmica, e se 
constitui em fonte de informações de caráter 
explicativo sobre os fenômenos psicológicos, 

com a finalidade de subsidiar os trabalhos nos 
diferentes campos de atuação do psicólogo, 
dentre eles, saúde, educação, trabalho e outros 
setores em que ela se fizer necessária. 

(C) Trata-se de um estudo que requer um 
planejamento prévio e cuidadoso, de acordo 
com a demanda e os fins aos quais a avaliação 

se destina. 
(D) Os resultados das avaliações não devem 

considerar e analisar os condicionantes 
históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, 
com a finalidade de servirem como 
instrumentos para atuar não somente sobre o 

indivíduo, mas na modificação desses 
condicionantes que operam desde a formulação 
da demanda até a conclusão do processo de 
avaliação psicológica. 

 
27) O processo de avaliação psicológica apresenta 

alguns passos essenciais para que seja possível 

alcançar os resultados esperados, a saber: 
 

I. Integração das informações e desenvolvimento 
das hipóteses iniciais. Diante destas, o 

psicólogo pode constatar a necessidade de 
utilizar outros instrumentos/estratégias de 
modo a refinar ou elaborar novas hipóteses; 

II. Levantamento dos objetivos da avaliação e 
particularidades do indivíduo ou grupo a ser 
avaliado. Tal processo permite a escolha dos 
instrumentos/estratégias mais adequados para 

a realização da avaliação psicológica. 
III. Coleta de informações pelos meios escolhidos 

(entrevistas, dinâmicas, observações e testes 
projetivos e/ou psicométricos, etc). É 
importante salientar que a integração dessas 
informações devem ser suficientemente 
amplas para dar conta dos objetivos 

pretendidos pelo processo de avaliação. Não é 
recomendada a utilização de uma só técnica ou 

um só instrumento para a avaliação 
IV. Indicação das respostas à situação que motivou 

o processo de avaliação e comunicação 
cuidadosa dos resultados, com atenção aos 

procedimentos éticos implícitos e considerando 
as eventuais limitações da avaliação. Nesse 
processo, os procedimentos variam de acordo 
com o contexto e propósito da avaliação. 

 

A quantidade de itens corretos é: 
 

(A) 3 
(B) 1 
(C) 4 
(D) 2 
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28) Observe os itens a seguir relacionados à 

avaliação psicológica: 

 

I. O processo de avaliação psicológica é capaz de 

prover informações importantes para o 

desenvolvimento de hipóteses, por parte dos 

psicólogos, que levem à compreensão das 

características psicológicas da pessoa ou de um 

grupo. 

II. Dependendo dos objetivos da avaliação 

psicológica, a compreensão poderá abranger 

aspectos psicológicos de natureza diversa. 

III. Por intermédio da avaliação, os psicólogos 

buscam informações que os ajudem a 

responder questões sobre o funcionamento 

psicológico das pessoas e suas implicações. 

Como o comportamento humano é resultado de 

uma complexa teia de dimensões inter-

relacionadas que interagem para produzi-lo, é 

praticamente impossível entender e considerar 

todas as nuances e relações a ponto de prevê-

lo deterministicamente. As avaliações têm um 

limite em relação ao que é possível entender e 

prever. Entretanto, avaliações calcadas em 

métodos cientificamente sustentados chegam a 

respostas muito mais confiáveis que opiniões 

leigas no assunto ou o puro acaso. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I e III 

(D) I 

 

29) Em relação ao disposto no Código de Ética dos 

Psicólogos, assinale a opção ERRADA. 

 

(A) A utilização de quaisquer meios de registro e 

observação da prática psicológica obedecerá às 

normas deste Código e a legislação profissional 

vigente, devendo o usuário ou beneficiário, 

desde o início, ser informado. 

(B) Nos documentos que embasam as atividades 

em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará apenas as informações necessárias 

para o cumprimento dos objetivos do trabalho. 

(C) No atendimento à criança, ao adolescente ou 

ao interdito, deve ser comunicado aos 

responsáveis o estritamente essencial para se 

promoverem medidas em seu benefício. 

(D) Em caso de interrupção do trabalho do 

psicólogo, por quaisquer motivos, ele não 

deverá zelar pelo destino dos seus arquivos 

confidenciais. 

 

30) Sobre os principais cuidados que devem ser 

seguidos na elaboração de um laudo 

psicológico, observe os itens a seguir. 

 

I. Sempre levando em consideração sua finalidade, 

o laudo deverá conter a descrição dos 

procedimentos e conclusões resultantes do 

processo de avaliação psicológica. 

II. O documento deve dar direções sobre o 

encaminhamento, intervenções ou 

acompanhamento psicológico. 

III. As informações fornecidas devem estar de 

acordo com a demanda, solicitação ou petição, 

evitando-se a apresentação de dados 

desnecessários aos objetivos da avaliação. 

 

É correto o que se indica em: 

 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

31) Assinale a opção INCORRETA sobre os 

psicólogos do desenvolvimento. 

 

(A) Biaggio argumenta que a especificidade da 

psicologia do desenvolvimento humano não 

está em estudar as variáveis externas e 

internas aos indivíduos que levam as mudanças 

no comportamento em períodos de transição 

rápida (infância, adolescência e 

envelhecimento) 

(B) Os psicólogos do desenvolvimento propõem 

teorias para explicar como e por que as pessoas 

mudam durante a vida. 

(C) Psicólogos do desenvolvimento enfrentam 

novos desafios no século XXI. As novas 

concepções de atuação profissional que 

enfatizam a prevenção e a promoção de saúde 

fazem com que profissionais de várias áreas 

busquem na psicologia desenvolvimento 

subsídios teóricos e metodológicos para sua 

prática profissional. 

(D) Os psicólogos do desenvolvimento utilizam 

investigações normativas para descrever as 

características de determinadas idades ou 

estágios do desenvolvimento. 
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32) São sintomas do Transtorno do Déficit de 

Atenção de Hiperatividade: 

 

I. Desorganização. 

II. Compulsão. 

III. Desempenho abaixo do esperado. 

IV. Irritabilidade. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) II 

(B) I, II e III 

(C) I, II, III e IV 

(D) I 

 

33) Algumas competências específicas são 

importantes para que a avaliação psicológica 

seja bem fundamentada e realizada com 

qualidade e de maneira apropriada, quais 

sejam: 

 

I. Possuir um referencial solidamente embasado nas 

teorias psicológicas (psicanálise, Psicologia 

analítica, fenomenologia, Psicologia 

sociohistórica, cognitiva, comportamental, 

etc.), de modo que a análise e interpretação 

dos instrumentos seja coerente com tais 

referenciais. 

II. Ter amplos conhecimentos dos fundamentos 

básicos da Psicologia, dentre os quais podemos 

destacar: desenvolvimento, inteligência, 

memória, atenção, emoção, etc, construtos 

esses avaliados por diferentes testes e em 

diferentes perspectivas teóricas. 

III. Ter domínio do campo da psicopatologia, para 

poder identificar problemas graves de saúde 

mental ao realizar diagnósticos. 

IV. Ter conhecimentos da área de psicometria, para 

poder julgar as questões de validade, precisão 

e normas dos testes, e ser capaz de escolher e 

trabalhar de acordo com os propósitos e 

contextos de cada um. 

 

É correto o que se afirma em: 

 

(A) IV 

(B) I e II 

(C) I, II, III e IV 

(D) I, II e III 

34) Assinale a alternativa correta sobre a psicologia 

do desenvolvimento. 

 

(A) Esta área de conhecimento da psicologia 

estuda o desenvolvimento do ser humano em 

todos os seus aspectos: físico-motor, 

intelectual, afetivo-emocional e social – desde 

o nascimento até a idade adulta. 

(B) Estudar o desenvolvimento humano significa 

conhecer as características comuns de uma 

faixa etária. 

(C) O desenvolvimento humano refere-se apenas 

ao crescimento orgânico.  

(D) As alternativas “A” e “B” estão corretas. 

 

35) São princípios fundamentais do Código de Ética 

dos Psicólogos: 

 

1. O psicólogo zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com dignidade, 

rejeitando situações em que a Psicologia esteja 

sendo aviltada. 

2. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

3. 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. 

4. O psicólogo atuará com responsabilidade, por 

meio do contínuo aprimoramento profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de 

conhecimento e de prática. 

5. O psicólogo contribuirá para promover a 

universalização do acesso da população às 

informações, ao conhecimento da ciência 

psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 

da profissão. 

 

A soma dos números corretos é: 

 

(A) 12 

(B) 15 

(C) 13 

(D) 10 
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36) São deveres fundamentais do Psicólogo, 

EXCETO: 

 

(A) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem 

visar benefício pessoal. 

(B) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de 

outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade, e, quando solicitado, colaborar 

com estes, inclusive quando impedido por 

motivo relevante. 

(C) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre 

que, por motivos justificáveis, não puderem ser 

continuados pelo profissional que os assumiu 

inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do 

trabalho. 

(D) Orientar a quem de direito sobre os 

encaminhamentos apropriados, a partir da 

prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 

sempre que solicitado, os documentos 

pertinentes ao bom termo do trabalho. 

  

37) Ao psicólogo é vedado: 

 

I. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo 

a serviços de atendimento psicológico cujos 

procedimentos, técnicas e meios não estejam 

regulamentados ou reconhecidos pela 

profissão. 

II. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 

caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão. 

III. Acumpliciar-se com pessoas ou organizações 

que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da 

profissão de psicólogo ou de qualquer outra 

atividade profissional. 

 

A quantidade de itens corretos é: 

 

(A) 3 

(B) 2 

(C) 1 

(D) 4 

 

38) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 

psicólogo: 

 

I. Levará em conta a justa retribuição aos serviços 

prestados e as condições do usuário ou 

beneficiário. 

II. Estipulará o valor de acordo com as 

características da atividade e o comunicará ao 

usuário ou beneficiário antes do início do 

trabalho a ser realizado. 

III. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 

independentemente do valor acordado. 

 

É certo o que se afirma em: 

 

(A) I e III 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) I 

 

39) O psicólogo poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, nas seguintes 

situações: 

 

I. Quando informado expressamente, por qualquer 

uma das partes, da interrupção voluntária e 

definitiva do serviço. 

II. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e 

a intervenção fizer parte da metodologia 

adotada. 

III. A pedido do profissional responsável pelo 

serviço. 

IV. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário 

ou usuário do serviço, quando dará imediata 

ciência ao profissional. 

 

É certo o que se indica em: 

 

(A) I, III e IV 

(B) I, II, III e IV 

(C) II e IV 

(D) I e III 

 

40) São cuidados que o psicólogo deve ter para 

utilizar um teste psicológico: 

 

I. Verificar se as pessoas estão em condições físicas 

e psíquicas para realizar o teste. 

II. Verificar se não existem dificuldades específicas 

da pessoa para realizar o teste, sejam elas 

físicas ou psíquicas. 

III. Utilizar o teste dentro dos padrões referidos por 

seu manual. 

IV. Cuidar da adequação do ambiente, do espaço 

físico, do vestuário dos aplicadores e de outros 

estímulos que possam interferir na aplicação. 

 

A quantidade de assertivas corretas é: 

 

(A) 3 

(B) 1 

(C) 4 

(D) 2 

 

 




