PSICÓLOGO

-

Cargo: Psicólogo
PORTUGUES
Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Versos Íntimos
Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.
Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.
II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.
III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade
do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente
os homens se tornam cruéis.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Apenas III.
c) Todas.
d) II e III.

02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo.
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e
amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau,
representado no poema pelo escarro.
III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades.
Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade
e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) II e III.
d) Apenas III.
03- Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por:
a) amizade.
b) ilusão.
c) conquista.
d) realidade.
04- Encontramos pronome indefinido em:
a) Algo o incomoda?
b) Então, olhei para mim no espelho.
c) Tais discussões não levam à solução.
d) Ele já deve ter seus setenta anos.
05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor)
II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar)
III – Fomos nós que ______ nesse assunto. (Tocar)
IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas. (Recolher)
V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever)
VI – ______ seis horas da tarde. (Dar)
a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu.
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram.

06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação:
I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter”
e “vir”, bem como seus compostos.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) I.
c) II e III.
d) I e III.
07- Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras:
I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra
primitiva “comprar”.
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”.
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) Apenas I.
08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa:
a) Eles ficaram na festa até às 2 horas.
b) Entreguei o presente à Adriana.
c) Refiro-me àquele paciente.
d) Cedi o lugar à minha prima.
09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira
correta, segundo a norma culta:
a) os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações.
b) os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.
c) os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;
d) as bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos.
10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da
Língua Portuguesa:
Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas.
a) faz – havia – existia.
b) fazem – havia – existiam.
c) faz – havia – existiam.
d) faz – haviam – existia.

CONHECIMENTO GERAL
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de:
a) Estudos Tecnológicos.
b) Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.
c) Horóscopo Lunar.
d) Condição Estrelar.
12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as
famílias cuja renda familiar não ultrapasse:
a) 01(um) salário mínimo
b) 02(dois) salários mínimos
c) 03 (três) salários mínimos
d) 04 (quatro) salários mínimos
13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de
dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se:
a) “Hosana, Brasil.”
b) Monsenhor Jonas Abib.
c) Renovação Carismática.
d) “Rincão do meu Senhor”
14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou
usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais). Outro código linguístico especificamente
direcionado para pessoas com limitações sensoriais é:
a) Código Morse
b) Linguagem Binária
c) Linguagem Científica
d) Linguagem Braille
15- Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA
DE TUDO. A grave doença que o acometia desde a mocidade era:
a) Doença de Hodkins
b) Doença de Hawking
c) ELA
d) AIDS
16-Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais magníficas
construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois importantes ramais
ferroviários do Brasil. Uma dessas ferrovias era:
a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio
b) Estrada de Ferro Dom Pedro II
c) Estrada de Ferro do Norte
d) Todas estão corretas

17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força
estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente:
a)
b)
c)
d)

Vice presidente da Venezuela.
Representante dos sindicatos da Venezuela.
Líder do Legislativo.
Militar reformado.

18- Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora:
a)
b)
c)
d)

O 10º aniversário.
O 20º aniversário
O 15º aniversario.
O 25º aniversário.

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é:
a)
b)
c)
d)

Atual Presidente da Câmara Federal.
Atual Presidente da Câmara Estadual
Atual Presidente do TCE
Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal.

20- Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos
fundamentais:
I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e
lazer;
II – respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
III – opção quanto ao tamanho da prole;
IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte
em casos qualificados como emergência médica e de natureza social;
V – proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à saúde
pública e contratada, conforme legislação.
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V
II, IV e V
I, II e IV
I, II, III, IV e V

CONHECIMENTO ESPECIFICO
21- A punição segundo Skinner:
a) Definido pela apresentação de um estímulo reforçador negativo ou pela retirada de um

reforçador positivo, cujo efeito supressor se deve à ocorrência de respostas competitivas.
b) Eficiente para a remoção do comportamento a longo prazo, mas poderá gerar
comportamentos indesejados como aversão.
c) Caracteriza-se por um processo de diminuição gradual da probabilidade de uma resposta
negativa condicionada.
d) Todas alternativas estão corretas

22- O psicólogo, segundo artigo 7º do Código de Etica, poderá intervir na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações
EXCETO:
a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará

imediata ciência ao profissional;
c) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia
adotada.
d) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá tomar posse de todo o material
e repassar os dados dos primeiros quatro meses de registros ao psicólogo que vier a substituílo.

23- É um estresse excessivo e crônico provocado por sobrecarga ou excesso de trabalho.
Trata-se, portanto, de um esgotamento físico e mental decorrente de uma vida profissional
desgastante e sobrecarregada. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o nome
dessa síndrome.
a) Síndrome de Burnout.
b) Síndrome do Estado de Estresse Pós-Traumático.
c) Depressão
e) Síndrome Mielodisplásica

24- E um subproduto da pasta da cocaína, droga extraída por meio de processos químicos, das
folhas da coca. Esta droga causa um barato intenso de curta duração que é imediatamente
seguido pelo oposto — uma depressão, paranoia e uma fissura por mais droga. As pessoas que
a usam não comem nem dormem adequadamente. Elas podem experimentar taquicardia,
espasmos musculares e convulsões. A droga pode fazer as pessoas sentirem-se paranoicas1,
zangadas, hostis e ansiosas — mesmo quando não estão sob o efeito do barato O texto referese:
a) Êxtase
b) Opio
c) Crack
d) Morfina.
25- A palavra sânscrita mandala significa “círculo” no sentido habitual da palavra. No âmbito dos
costumes religiosos e da Psicologia, designa imagens circulares que são desenhadas, pintadas,
configuradas plasticamente, ou danças” Para Carl Gustav Jung, a mandala representa:
a) Self
b) Inconsciente coletivo.
c) Ego
d) Superego

26- Mecanismo de defesa quando falamos e demonstramos o oposto do que estamos sentindo,
o oposto do desejo real, Freud denominou:
a)
b)
c)
d)

Negação
Formação reativa
Fantasia.
Compensação

27- São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência:
I- incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as
iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública,
à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao
lazer
II - viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de
implementação dessa Política, por intermédio de suas entidades representativas;
III - ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência,
proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho; e
IV - garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, com o
cunho assistencialista
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV
II, III e IV
I, II e III
I, II, III e IV

28- São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I– Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde,
visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
II– Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
III – Ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
IV– Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
V – Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;
São corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV
II, III e IV
I, II, III e V
I, II, III ,IV e V

29- Complete:
É responsabilidade ____________o desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a
devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de
saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde
aos portadores de transtornos mentais.
a)
b)
c)
d)

Da União
Do Município
Do Estado
De todos

30- A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando:
a) Os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes
b) A pessoa se tornar agressiva
c) A família não tiver condição de cuidar dos portadores de transtornos mentais
d) Não houver diagnostico do caso.

