Psicólogo

(ROSA, João Guimarães. Fita verde no cabelo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1998)

PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 04.
Fita verde no cabelo
Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor,
com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres
que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e
cresciam.
Todos com juízo, suficientemente, menos uma
meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu de
lá, com uma fita verde inventada no cabelo.
Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote, à avó, que
a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia.
Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma
vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava
vazio, que para buscar framboesas.
Daí, que, indo, no atravessar o bosque, viu só os
lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum,
desconhecido nem peludo. Pois os lenhadores tinham
exterminado o lobo.
Então, ela, mesma, era quem se dizia:
– Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo,
o tanto que a mamãe me mandou.
A aldeia e a casa esperando-a acolá, depois daquele
moinho, que a gente pensa que vê, e das horas, que a
gente não vê que não são.
E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá,
louco e longo, e não o outro, encurtoso. Saiu, atrás de
suas asas ligeiras, sua sombra também vinha-lhe
correndo, em pós.
Divertia-se com ver as avelãs do chão não voarem, com
inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em
botão, e com ignorar se cada uma em seu lugar as
plebeinhas flores, princesinhas e incomuns, quando a
gente tanto por elas passa.
Vinha sobejadamente.
Demorou, para dar com a avó em casa, que assim lhe
respondeu, quando ela, toque, toque, bateu:
– Quem é?
– Sou eu… – e Fita-Verde descansou a voz. – Sou sua
linda netinha, com cesto e pote, com a fita verde no
cabelo, que a mamãe me mandou.
Vai, a avó, difícil, disse: – Puxa o ferrolho de pau da porta,
entra e abre. Deus te abençoe. Fita-Verde assim fez, e
entrou e olhou.
A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia, para falar
agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim
defluxo. Dizendo: – Depõe o pote e o cesto na arca, e vem
para perto de mim, enquanto é tempo.
Mas agora Fita-Verde se espantava, além de entristecerse de ver que perdera em caminho sua grande fita verde
no cabelo atada; e estava suada, com enorme fome de
almoço. Ela perguntou:
– Vovozinha, que braços tão magros, os seus, e que mãos
tão trementes!
– É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha
neta… – a avó murmurou.
– Vovozinha, mas que lábios, aí, tão arroxeados!
– É porque não vou nunca mais poder te beijar, minha
neta… – a avó suspirou.
– Vovozinha, e que olhos tão fundos e parados, nesse
rosto encovado, pálido?
– É porque já não estou te vendo, nunca mais, minha
netinha… – a avó ainda gemeu.
Fita-Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela
primeira vez. Gritou: – Vovozinha, eu tenho medo do
Lobo!…
Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado
ausente, a não ser pelo frio, triste e tão repentino corpo.

01) Entre “Fita verde no cabelo” e um antigo conto de
fadas há o que chamamos de:
a) Coerência.
b) Paródia.
c) Intertextualidade.
d) Coesão.
e) Plágio.
02) A avó de Fita-Verde:
a) Já havia falecido quando a menina chegou a sua casa.
b) Foi desfalecendo, conforme conversava com a neta, e
morreu.
c) Estava bem de saúde.
d) Não há como afirmar se estava morrendo.
e) Nenhuma das anteriores.
03) É característica do estilo de Guimarães Rosa a criação
e recriação da linguagem, na forma de neologismos
(novos vocábulos), do uso de gírias e da união de palavras
novas e antigas. São exemplos desse estilo:
a) Acolá, princesinhas, arroxeados.
b) Rebuçada, encovado, defluxo.
c) Meninazinha, peludo, borboletas.
d) Buquê, sobejadamente, suada.
e) Velhavam, inalcançar, encurtoso.
04) Assinale a alternativa em que o grau diminutivo tem
valor afetivo:
a) Meninazinha.
b) Plebeinha.
c) Princesinha.
d) Vovozinha.
e) Igualzinha.
05) O substantivo classificado como sobrecomum é
aquele cuja forma única (um só gênero) é utilizada tanto
para o masculino, quanto para o feminino. São
substantivos sobrecomuns:
a) Dentista, repórter, professor.
b) Estudante, sujeito, menino.
c) Vítima, indivíduo, cônjuge.
d) Cobra, mártir, filho.
e) Nenhuma das anteriores.
06) Nas sentenças:
Um Renoir custa caríssimo!
Ele gosta é de água que passarinho não bebe...
Vamos embarcar no trem das nove.
Estou morrendo de sede!
Temos:
a) Metonímia, eufemismo, catacrese, hipérbole.
b) Metáfora, catacrese, aliteração, pleonasmo.
c) Metonímia, antítese, hipérbole, paradoxo.
d) Metáfora, assonância, silepse, hipérbole.
e) Metáfora, sinestesia, ironia, onomatopeia.
07) As formas verbais de “competir”, “caber”, “pôr” e
“ouvir” na primeira pessoa do singular do presente do
indicativo são:
a) Compete, cabo, ponhei, ouço.
b) Competo, caibo, ponho, ouço.
c) Competi, cabe, coloco, ouvo.
d) Competirei, caibo, porei, ouço.
e) Compito, caibo, ponho, ouço.
08) Observe as sentenças:
I - Eu trabalhava naquele escritório.
II - Eu trabalhei naquele escritório.
Quanto ao uso dos verbos, podemos afirmar que:

a) Em I, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito, expressa
uma ação que ocorreu no passado e foi concluída.
b) Em II, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma ação
que ocorreu no passado e foi concluída.
c) Em I, o verbo, no pretérito imperfeito, expressa uma
ação que ocorreu no passado e foi concluída.
d) Em II, o verbo, no pretérito mais-que-perfeito, expressa
uma ação habitual do passado.
e) Em I, o verbo, no pretérito perfeito, expressa uma ação
habitual no passado.
09) Assinale a alternativa que indica o uso correto do
particípio:
a) Eu já tinha chego em casa quando você apareceu.
b) Espero que você já tenha aceito minhas desculpas.
c) Quanto do seu dinheiro já foi gastado?
d) Maria havia pegado o ônibus para ir embora.
e) Nenhuma das anteriores.
10) “A partir de amanhã, serão feitas alterações nos
horários dos funcionários”. Uma outra forma de se dizer o
trecho grifado, utilizando-se um pronome oblíquo (de
acordo com a norma culta da língua) e mantendo-se o
mesmo sentido é:
a) Far-se-ão.
b) Se farão.
c) Farão-se.
d) Fará-se.
e) Se fará.
MATEMÁTICA
11) Uma loja de roupas recebeu uma remessa com 200
camisas e 100 calças. Das peças recebidas, 10% das
camisas estavam com um pequeno defeito e 7% das
calças tinham problemas com o zíper. O total das peças
com defeitos representa, em relação ao total de peças
recebidas, uma porcentagem de:
a) 27%.
b) 20%.
c) 17%.
d) 10%.
e) 9%.
12) O aumento salarial de certa categoria de
trabalhadores seria de apenas 4%, após negociação esta
mesma categoria conseguiu mais 60% de aumento sobre
o percentual original de 4%. Desta forma, o percentual de
reajuste conseguido foi de:
a) 6,4%.
b) 8%.
c) 10%.
d) 12,4%.
e) 64%.
13) Uma aluna muito aplicada assiste em casa aulas de
revisões de matemática de 5 em 5 dias e faz exercícios
extras de 3 em 3 dias. As duas atividades são
realizadas no mesmo dia, a cada:
a) 10 dias.
b) 15 dias.
c) 20 dias.
d) 30 dias.
e) 45 dias.
14) Para organizar as cadeiras para uma palestra, 6
funcionários de uma escola, todos com a mesma
capacidade de produção, trabalharam por 3 horas. Para
fazer o mesmo trabalho, 20 funcionários, todos com o

mesmo rendimento dos iniciais, deveriam trabalhar um
total de tempo, igual a:
a) 1,8 minutos.
b) 18 minutos.
c) 108 minutos.
d) 118 minutos.
e) 128 minutos.
15) A forma fatorada da raiz quadrada de 3375 é
equivalente a:
a) 15.
b) 15 √8.
c) 15 √15.
d) 25 √3.
e) 225 √15.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, a
Resolução Nº 007/03, uma das finalidades do atestado
psicológico é:
a) Justificar se o solicitante está apto ou não para
realização de tais atividades especificas, após a
realização de um processo de avaliação psicológica, entro
do rigor técnico e ético que subscreve a resolução.
b) Justificar e informar a ocorrência de fatos ou situação
objetiva e relacionada ao atendimento psicológico, como
informações relacionadas ao tempo de acompanhamento,
dias, horários, para assim, justificar sua incapacidade e
ausência no trabalho.
c) Informar ocorrência de fatos relevantes relacionadas
aos atendimentos psicológicos que foram realizados, com
finalidade justificar sua condição de estado mental.
d) Finalidade de coletar e justificar dados sobre os sinais
e sintomas apresentado pelo paciente no decorrer dos
atendimentos psicológicos.
e) Justificar a admissão de novos colaboradores que estão
aptos para inserção e a realização de atividades de risco
envolvendo a coletividade.
17) Assuntos relacionados às transgressões dos preceitos
do código de ética do psicólogo constituem infração
disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades,
exceto:
a) Advertência.
b) Multa.
c) Censura Pública.
d) Suspensão do exercício profissional, por até 60 dias,
e) Cassação do exercício profissional.
18) Sobre as responsabilidades do profissional psicólogo
são deveres, exceto:
a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o código de
ética.
b) Assumir responsabilidades profissionais somente por
atividades para quais esteja capacitado pessoal, teórico e
tecnicamente.
c) Prestar serviços profissionais em situação de
calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal.
d) Estabelecer acordos de prestação de serviços que
respeitem os direitos dos usuários ou benefício de
serviços de psicologia.
e) Fornecer, a quem requerer, na prestação de serviços
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser
realizado de objetivo pessoal.

19) Para Henry Wallon o desenvolvimento infantil é como
uma construção progressiva, em que se sucedem
períodos com predominância alternadamente afetiva e
cognitiva. Assinale a etapa que não correspondem com
esta teoria.
a) Estágio Impulsivo e Projetivo.
b) Estágio Sensório-Motor e Projetivo.
c) Estágio do Personalismo.
d) Estágio Categorial.
e) Estágio Puberdade e Adolescência
20) Com base nos períodos de desenvolvimento proposto
por Piaget, assinale a alternativa correta.
I - O período sensório motor compreende o período do
nascimento aos 02 anos.
II - O período pré-operatório compreende o período dos 02
aos 07 anos.
III - O período de operações formais compreende a idade
dos 11 anos aos 12 anos em diante.
IV - O período das operações concretas compreende na
idade dos 07 anos aos 11 anos.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II, III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II, IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
21) “O nível de desenvolvimento real, uma vez que
expressa o nível de desenvolvimento psíquico já
alcançado pela criança”. “O nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes”.
A afirmação acima se refere ao conceito de:
a) Zona de Desenvolvimento Relacional.
b) Zona de Desenvolvimento de Aprendizagem.
c) Zona de Desenvolvimento Proximal.
d) Zona de Desenvolvimento Natural
e) Zona de Desenvolvimento Ambiental.
22) Embora a Psicologia Científica tenha nascido na
Alemanha, foi nos Estados Unidos que encontra campo
para o rápido crescimento, e ali que surgem as primeiras
abordagens e escolas em psicologia, as quais deram
origem às inúmeras teorias existentes atualmente.
Relacionem corretamente as abordagens e seus
precursores:
1 – Funcionalismo
2 – Estruturalismo
3– Associacionismo
I - Edward Titchner.
II - Willian James.
III - Edward Thorndike.
A correlação correta é:
a) 1- II, 2 - I, 3 - III.
b) 1- III, 2 - II, 3 – I.
c) 1 - I, 2 - II, 3 - III.
d) 1 - I, 2 - III, 3 - II.
e) 1- II, 2 - III, 3 - I.
23) Com relação às atividades a serem desenvolvidas
pelo profissional psicólogo no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social-CREAS/SUAS,
exceto:
a) Acolhida, Acompanhamento Psicossocial.
b) Entrevista, Visita domiciliar.
c) Intervenções Grupais, Articulação com a Rede.
d) Relatório Técnico, Reunião de Equipe.

e) Elaboração Laudos Periciais.
24) Ainda sobre a história da psicologia. Complete a
lacuna abaixo com o nome do autor a quem se refere
como precursor da abordagem da escola do
funcionalismo:
O Funcionalismo é considerado como a primeira
sistematização
genuinamente
americana
de
conhecimentos em Psicologia. Uma sociedade que exigia
o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico
acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo
espírito, para esta abordagem importa responder “o que
fazem os homens” e “por que o fazem”. Para responder a
isto, ______________ elege a consciência como o centro
de suas preocupações e busca a compreensão de seu
funcionamento, na medida em que o homem a usa para
adaptar-se ao meio.
a) Willian James.
b) Edward Titchner.
c) Wilhelm Wundt.
d) Edward Thorndike.
e) John Watson.
25) Com relação à história da Psicologia no Brasil,
assinale alternativa correta quanto ao dia, mês e ano em
que regulamentou a Psicologia como Profissão no Brasil:
a) 27/08/1965.
b) 27/08/1963.
c) 27/08/1962.
d) 27/08/1970.
e) 27/08/1972.
26) Assinale a alternativa abaixo que se refere ao quadro
psicopatológico
apresentando
características
de
desatenção, hiperatividade e impulsividade aumentadas,
defasadas em relação à idade cronológica da criança que,
em função disso, não consegue conter um comportamento
adequado nas mais diversas áreas de suas atividades,
acarretando perdas significativas no seu desenvolvimento
global.
a) TDA.
b) TDHI.
c) TDA/H.
d) TDD.
e) TDH.
27) As crianças conseguem ler com fluência e apresentam
uma linguagem oral perfeita, compreendendo e copiando
palavras, mas não conseguem escrever cartas, histórias
ou dar respostas a perguntas escritas em provas. Na fala
escrita cometem erros que não ocorrem na fala oral, não
conseguindo, portanto, transmitir para a escrita os
conhecimentos adquiridos. Trata-se:
a) Disortografia.
b) Disgrafia.
c) Discalculia.
d) Distúrbios de formulação e sintaxe.
e) Dislexia.
28) É uma forma grave de síndrome de abstinência ao
álcool apresentando sintomas de rebaixamento do nível
de consciência, confusão mental, desorientação de tempo
e espaço, manifestações autonômicas, ilusões e
alucinações visuais e manifestações de zoopsia. Este
quadro psicopatológico refere se ao:
a) Síndrome Alcoólica Fetal.
b) Alucinose Alcoólica.
c) Síndrome de Dependência Alcoólica.
d) Delirium Tremes.
e) Embriagues Patológica.

29) É uma depressão grave, na qual ocorrem associados
aos sintomas depressivos, um ou mais sintomas
psicóticos, como delírio de ruina, culpa, delírio
hipocondríaco e alucinações de conteúdos depressivos.
Este quadro psicopatológico refere-se ao:
a) Depressão Psicótica.
b) Depressão Secundária Orgânica.
c) Depressão Agitada.
d) Estupor Depressivo Psicótico.
e) Depressão Atípica Psicótica
30) Assinale a alternativa coerente com os pressupostos
da psicanálise:
a) Na fase genital o objeto de erotização é o órgão sexual.
b) O complexo de Édipo ocorre na fase da oral.
c) O período de latência caracteriza se por um retrocesso
da atividade psicossexual.
d) Nos primeiros tempos de vida o sujeito tem a função
assexual ligada à sobrevivência e do prazer.
e) Na fase fálica e caracterizada pelo período de
despertamento genital.
31) Para Piaget, os estilos de pensamento mágico e o jogo
simbólico são característicos dos estágios:
a) das operações formais.
b) das operações concretas.
c) pré-operatório.
d) sensório motor.
e) lógicos.
32) Na teoria psicossocial do alemão Erick Erikson
consiste de oito estágios ao longo do ciclo de vida, cada
um girando em torno de uma crise que pode ser resolvida
alcançando-se um equilíbrio saudável entre traços
positivos e negativos alternativos. Assinale a alternativa
que não corresponde com esta teoria:
a) Intimidade versus isolamento.
b) Integridade versus desespero.
c) Inciativa versus culpa.
d) Geratividade versus estagnação.
e) Inferioridade versus superioridade.
33) Acerca da entrevista psicológica, assinale a alternativa
incorreta:
a) A consulta psicológica consiste na solicitação da
assistência técnica ou profissional, que pode ser prestada
ou satisfeita de formas diversas, uma das quais pode ser
a entrevista psicológica.
b) Na entrevista aberta, o entrevistador tem maior
liberdade para as perguntas ou para suas intervenções,
permitindo-se toda a flexibilidade necessária em cada
caso particular.
c) A entrevista é uma relação, com características
particulares, que se estabelece entre duas ou mais
pessoas.
d) A entrevista é um instrumento fundamental do método
clínico, é uma técnica de investigação cientifica em
psicologia.
e) A entrevista psicologia e a consulta psicológica podem
ser consideradas como sinônimos ou uma mesma prática
a ser utilizada pelo entrevistador.
34) É um instrumento utilizado em psicodiagnóstico que
tem por objetivo a avaliação da personalidade,
principalmente para analisar a natureza dos vínculos
afetivos, regulação dos afetos, qualidade das relações

interpessoais e identificação de conflitos e mecanismos de
defesa.
a) Escala de Maturidade Mental Columbia.
b) Escala de Beck.
c) Teste de Apercepção Temática
d) Desenho da Figura Humana.
e) Rorchach.
35) Assinale a alternativa que melhor se adéqua ao ECA
- Estatuto da Criança e do Adolescente.
a) Considera-se como criança a pessoa até 12 anos de
idade incompletos.
b) Considera-se como adolescente a pessoas com 11
anos até 18 anos de idade completos.
c) Excepcionalmente o ECA pode ser aplicado às pessoas
entre dezoitos e vinte dois anos de idade.
d) E dever, da sociedade, da comunidade, do conselho
tutelar assegurar a prioridade absoluta.
e) Todas as alternativas estão corretas.

