
PROVAS QUESTÕES TURNO
LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 10

08/03/2020

(DOMINGO)

das 8h10min às 12h10min

MATEMÁTICA 11 a 15

CONHECIMENTOS GERAIS 16 a 20

NOCÕES DE INFORMÁTICA 21 a 25

ESPECÍFICA 26 a 40

1. Neste caderno, constam quarenta questões, assim distribuídas: dez questões de Língua Portuguesa, cinco ques-
tões de Matemática, cinco questões de Conhecimentos Gerais, cinco questões de Noções de Informática e quinze de 
Conhecimentos Específicos. 

2. Caso este caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, solicite ao fiscal de sala que o substitua. 

3. Não é permitido uso de livros, dicionários, apontamentos, apostilas, réguas, calculadoras ou qualquer outro material. 

4. Durante as provas, você não deve se levantar sem permissão, nem se comunicar com outros candidatos. 

5. A duração das provas é de quatro horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas 
oficial. 

6. Você receberá: um cartão de respostas oficial. 

• CARTÃO DE RESPOSTAS OFICIAL: de preenchimento obrigatório, é o documento que será utilizado para a 
correção das provas objetivas. NÃO AMASSE NEM RASURE O CARTÃO. Preencha-o com caneta esferográfica 
de tinta azul ou preta.

7. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas instruções e no cartão de respostas poderá 
implicar anulação de suas provas. 

8. Ao terminar as provas (no mínimo 90 min) chame o fiscal de sala e lhe entregue as provas objetivas e o cartão de 
respostas oficial.

9. Todas as normas do edital que regem esse processo seletivo devem ser cumpridas rigorosamente.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

Nome do candidato Nº da identidade

Número da sala

Assinatura

2020

PREFEITURAS:
JAÚ DO TOCANTINS, SÃO SALVADOR DO TOCANTINS E PALMEIROPÓLIS

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO
Psicólogo



Leia o texto a seguir, extraído da Revista Superinteressante, de 
28 jan. 2020, para responder às questões 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

A história peculiar da múmia Takabuti, esfaqueada há 2.600 
anos. 
Autor:  Bruno Carbinatto

Após 185 anos, pesquisadores resolveram um mistério sobre 
uma das múmias mais famosas do mundo. Mas encontraram 
outro: talvez ela nem fosse egípcia mesmo.

Pesquisadores britânicos revelaram que a múmia Takabuti, uma 
das mais famosas do Reino Unido, morreu ao ser violentamen-
te esfaqueada pelas costas, durante a 25ª dinastia egípcia, há 
cerca de 2.600 anos. A múmia está exposta em Belfast, capital 
da Irlanda do Norte, desde 1835, mas só agora um estudo con-
seguiu identificar a causa de sua morte - além de outras infor-
mações, como a possibilidade de a mulher não ter sido egípcia 
de fato.

Usando tomografia computadorizada, os pesquisadores encon-
traram marcas de ferimento de faca na parte superior do corpo 
de Takabuti, próximo a seu ombro esquerdo, além do material 
usado para cobrir o ferimento. O mesmo exame demonstrou que 
a múmia ainda tem seu coração bem preservado - estudos ante-
riores haviam indicado que o órgão teria sido retirado da mulher 
antes da mumificação, mas isso se revelou um erro de análise.

“Frequentemente se comenta que ela parece em paz em seu 
caixão, mas agora sabemos que seus últimos momentos foram 
tudo, menos pacíficos”, diz Eileen Murphy, bioarqueóloga da 
Queen’s University, e uma das responsáveis pela nova pesqui-
sa.

Acredita-se que Takabuti tenha morrido jovem, com idade en-
tre 20 e 30 anos. Ela era provavelmente casada, visto que era 
senhora de uma grande casa em Tebas, onde hoje se encon-
tra a cidade de Luxor. Seu pai, Nespare, era um sacerdote no 
Templo de Amon-Rá e sua mãe, Tasenirit, também era dona de 
uma casa. Dessa forma, a família provavelmente era rica para 
os padrões da época. 

Até então, imaginava-se que Takabuti teria morrido por causas 
naturais, possivelmente alguma doença não tratada. A nova pes-
quisa, porém, não identificou quem foi seu assassino, nem qual 
teria sido a motivação para o crime.

A equipe diz que as descobertas ajudam a entender melhor não 
só a vida de Takabuti, mas também como era o contexto e a de-
mografia da sociedade egípcia na época. Desde 1835, quando 
chegou em Belfast, após ser comprada em Tebas, por Thomas 
Greg, um rico britânico, a múmia se tornou uma celebridade e 
uma das atrações mais famosas do Museu de Ulster. 

Estudos anteriores já haviam revelado outros detalhes sobre a 
moça, como o fato de seu cabelo ser estilizado e artificialmente 
cacheado durante a vida.

A análise de DNA revelou que Takabuti era geneticamente mais 
semelhante aos europeus modernos do que aos egípcios mo-
dernos. Isso pode ser um indicativo de que ela era descendente 
de europeus caucasianos por parte de mãe, ou que ela mesma 
talvez fosse uma imigrante vivendo no Egito – embora não haja 
evidências sólidas disso.

Outra característica curiosa identificada pelos pesquisadores é 
que Takabuti tinha um dente a mais (33 ao invés de 32), algo 
que só ocorre em 0,02% da população. Não bastasse isso, a 

mulher também tinha uma vértebra extra, uma exclusividade de 
2% dos humanos. Além de ser uma das múmias mais famosas 
do mundo após sua morte, Takabuti também era uma humana 
especial quando viva.

1 - O autor sugere que a múmia talvez nem fosse egípcia. A jus-
tificativa para essa constatação é:

A) O fato de ter sido assassinada com uma facada.

B) Semelhança genética com os europeus modernos.

C) Porque teria morrido por causas naturais, possivel-
mente alguma doença não tratada.

D) O fato de ter cabelo estilizado e artificialmente cache-
ado durante a vida.

E) Por possuir uma vértebra extra.

2 - Leia o trecho: “Pesquisadores britânicos revelaram que a mú-
mia Takabuti, uma das mais famosas do Reino Unido, morreu ao 
ser violentamente esfaqueada pelas costas durante a 25ª dinas-
tia egípcia, há cerca de 2.600 anos.

No trecho em destaque há um aposto. Assinale a alternativa que 
apresenta a classificação correta do aposto, segundo a relação 
que estabelece com o termo a que se refere.

A) Aposto resumidor, pois serve para resumir os termos 
anteriores em apenas uma palavra. 

B) Aposto especificativo, pois individualiza um substanti-
vo de sentido genérico.

C) Aposto enumerativo, pois enumera os elementos 
constituintes de um termo da oração.

D) Aposto explicativo, pois explica ou esclarece um termo 
da oração anterior. 

E) Aposto comparativo, pois compara um termo da ora-
ção com alguma coisa e aparece isolado por vírgulas.

3 - Leia o trecho. “Frequentemente se comenta que ela parece 
em paz em seu caixão, mas agora sabemos que seus últimos 
momentos foram tudo, menos pacíficos”.

Os termos em destaque são, respectivamente:

A) Conjunção explicativa, conjunção adversativa.

B) Advérbio de lugar, conjunção conclusiva.

C) Advérbio de modo, conjunção adversativa.

D) Advérbio de tempo, conjunção alternativa.

E) Conjunção aditiva, advérbio de modo.

4 - Analise as afirmativas sobre a múmia Takabuti.

I. Takabuti é vista como uma das múmias mais famosas do 
mundo.

II. Acredita-se que Takabuti tenha morrido jovem e solteira, 
com idade entre 20 e 30 anos.

III. Takabuti possuía o cabelo estilizado e artificialmente ca-
cheado durante a vida.

Sobre as afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I e III estão corretas.

B) Apenas II e III estão corretas.
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C) Apenas I está correta.

D) Apenas II está correta.

E) I, II e III estão corretas.

5 - Nesse novo estudo sobre a múmia Takabuti, algumas desco-
bertas foram divergentes aos estudos anteriores.

I. A causa da morte. 

II. O estado de preservação do coração. 

III. O estilo do cabelo.

IV. A origem da múmia. 

Sobre as afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas I e IV estão corretas.

B) Apenas III está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas II está correta.

E) Apenas I, II e IV estão corretas.

6 - Leia o trecho. “A equipe diz que as descobertas ajudam a 
entender melhor não só a vida de Takabuti, mas também como 
era o contexto e a demografia da sociedade egípcia na época”.

Os termos destacados assumem a função de:

A) conjunção coordenativa aditiva.

B) conjunção coordenativa adversativa.

C) conjunção coordenativa alternativa.

D) conjunção coordenativa explicativa.

E) conjunção coordenativa conclusiva.

7 - Leia. “Pesquisadores britânicos revelaram que a múmia 
Takabuti, uma das mais famosas do Reino Unido, morreu ao ser 
violentamente esfaqueada pelas costas durante a 25ª dinastia 
egípcia, há cerca de 2.600 anos”.

Os termos em destaque exercem a função sintática de:

A) objeto indireto D) objeto direto
B) sujeito composto E) objeto direto prepo-

sicionadoC) sujeito simples

Analise a charge a seguir, de Alex Ponciano, para responder às 
questões 8 e 9.

Disponível em: https://www.chargeonline.com.br/semana/2020/poncia-
no060220.jpg. Acesso em 12 fev. de 2020.

8 - Os desenhos e humor são utilizados nas charges, muitas ve-
zes, para tecer algum tipo de crítica às circustâncias do cotidia-
no. Assinale a alternativa que representa a mensagem contida 
na charge:

A) A suspensão das inscrições do Sisu.

B) As enchentes em diversas regiões do Brasil.

C) A greve dos petroleiros.

D) Aprovação da reforma da previdência.

E) Realização do melhor Enem de todos os tempos.

9 - Sobre o cartaz da charge, pode-se afirmar que:

I - O termo “também” exerce a função de advérbio e foi utili-
zado no sentido de “igualmente, do mesmo modo”.

II - O termo “a gente” corresponde semanticamente ao pro-
nome pessoal “nós”.

III - “Resgatem” pode ser substituído, sem alterar o sentido 
por, “deixem”.

A respeito das afirmações anteriores, conclui-se que:

A) Apenas II está correta.

B) Apenas I e II estão corretas.

C) Apenas II e III estão corretas.

D) Apenas III está correta. 

E) I, II e III estão corretas.

10 - Quanto às orações subordinadas adverbiais, relacione a 
coluna da direita de acordo com a numeração da coluna da es-
querda. 

(1) causal (   ) Embora tenha morrido há muito tem-
po, a múmia continua linda.

(2) comparativa (   ) Os pesquisadores tentaram tanto, 
que obtiveram sucesso nas pesquisas.

(3) concessiva (   )  As visitas foram suspensas, porque 
retiraram a múmia para novos exames.

(4) condicional (   ) A múmia celebridade voltará para o 
museu, se o dono autorizar.

(5) consecutiva (   ) Ela era vista como uma dona de 
casa.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A) 2, 5, 3, 1 e 4.

B) 1, 4, 3, 5 e 2.

C) 3, 5, 1, 4 e 2.

D) 3, 1, 5, 2 e 4.

E) 3, 4, 5, 2 e 1.



MATEMÁTICA

11 - Em seleção para vaga de enfermeiro em um município do 
Estado do Tocantins, os candidatos para entrevista foram dividi-
dos em três dias. No primeiro dia, quinze do total dos candidatos 
foram entrevistados. No segundo dia, foram entrevistados um 
quarto do total dos candidatos. No terceiro dia, foi realizada a 
entrevista com os demais  candidatos, que correspondia a dois 
terços do total. Diante dos dados apresentados, é possível afir-
mar que o número total de candidatos foi igual a:

A) 165

B) 145

C) 150

D) 155

E) 180

12 - Durante uma prova de ciclismo envolvendo três ciclistas, 
verificou-se que o ciclista A leva 10 segundos para realizar uma 
volta completa na pista. O ciclista B leva um segundo a mais que 
o ciclista A para completar a mesma volta.  E o ciclista C leva 
dois segundos a mais que o ciclista A para completar a mesma 
volta. Considerando que os três ciclistas mantêm sua velocida-
de, quantas voltas realizará cada um, até o momento em que 
passar pelo ponto de partida, no mesmo momento, respectiva-
mente?

A) 72, 64, 60

B) 49, 42, 38

C) 66,  60, 55

D) 58, 52, 48

E) 84, 78, 71

13 - No concurso público, em uma cidade no Estado do Tocan-
tins, um candidato acertou o número de questões em cada prova 
do certame, conforme tabela a seguir.

Conteúdo Respostas 
certas

Total de questões da 
prova

Matemática 65 80
Português 78 100
Conhecimentos gerais 55 70
Língua estrangeira 42 50

Sobre as informações apresentadas, julgue as proposições a 
seguir.   

I – O candidato apresentou melhor desempenho na prova de 
português.

II – O candidato apresentou melhor desempenho na prova de 
Língua estrangeira.

III – O candidato apresentou pior desempenho na prova de 

Matemática.

IV – O candidato teve o mesmo desempenho nas provas de 
Matemática e Conhecimentos gerais.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a proposição I está correta.

B) Somente a proposição II está correta.

C) Somente as proposições II e III estão corretas.

D) Somente as proposições I e IV estão corretas.

E) Somente as proposições II e IV estão corretas.

14 - Em uma loja de eletrônicos, o valor a ser pago pelo cliente, 
por um produto, conforme a quantidade comprada, é diretamen-
te proporcional e está descrita na tabela a seguir.

Quantidade de produtos Valor a ser pago em R$
8 60

12 90
16 B  
A 180

Assim, a quantidade de produto vendido A e o valor a ser pago 
pelos produtos B, são respectivamente iguais a:

A) 24 e 120

B) 22 e 140

C) 20 e 140

D) 32 e 140

E) 24 e 140

15 - Sobre a teoria de conjuntos, julgue as proposições a seguir.

I - O conjunto dos números Naturais é composto por todos os 
números inteiros não positivos mais o zero.

II - Os números Irracionais são aqueles que representam dí-
zimas periódicas.

III - O conjunto dos números Reais representam a união dos 
conjuntos dos números Racionais com o conjunto dos núme-
ros Irracionais.

IV - Todo número representado à esquerda de outro número, 
na reta numérica, é considerado um número negativo.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente a assertiva I está correta.

B) Somente a assertiva II está correta.

C) Somente a assertiva III está correta.

D) Somente a assertiva IV está correta.

E)  Somente as assertivas II e III estão corretas.

16 - O Parque Estadual do Jalapão (PEJ), no Estado do Tocan-
tins, é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral (UC). 
Para o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), o grande 
desafio para a gestão do Parque Estadual do Jalapão é a conci-
liação entre o acesso humano aos atrativos naturais e a conser-
vação dessa delicada diversidade.

Analise cada afirmação apresentada classificando-a como ver-
dadeira (V) ou falsa (F).

(  ) Unidades de Conservação de Proteção Integral não são 
áreas de habitações para pessoas sendo admitido apenas o 
uso indireto dos seus recursos naturais, em atividades como 
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pesquisa científica e turismo ecológico.

(  ) Política ambiental é um conjunto de ações de governos e/
ou de empresas cujo objetivo é preservar o meio ambiente e 
garantir o desenvolvimento sustentável.

 (  ) Consumir produtos de empresas que respeitem o meio 
ambiente em seus processos produtivos se caracteriza como 
uma atitude de consumo responsável.

(  ) A região do Jalapão faz parte do bioma Cerrado que se 
caracteriza como rico em diversidade, com ocorrência em di-
ferentes tipos de solo e formações geológicas.

(  ) O Parque Estadual do Jalapão foi criado pela Lei Esta-
dual n. 1.203 de 12 de janeiro de 2001, com a finalidade de 
proteger a fauna, a flora, os recursos naturais e garantir a 
utilização sustentável do potencial turístico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

A) F, F, V, F e V. D) V, V, V, F e F.
B) F, V, V, V e F. E) V, V, V, V e V.
C) F, F, V, V e V.

17 - Segundo o Censo IBGE 2010, o Brasil conta com uma po-
pulação de 897.000 indígenas, sendo que 325.000 vivem em 
cidades e 572.000 em áreas rurais. 

A respeito da questão indígena no Brasil é correto afirmar que:

I - Mais de 70% da população indígena se concentra na Re-
gião Norte, principalmente na Amazônia Legal.

II - Os direitos dos indígenas à cidadania, às suas terras e à 
sua identidade foram reconhecidos oficialmente na Constitui-
ção de 1988.

III - O avanço do agronegócio, queimadas na Amazônia, 
construção de barragens e hidrelétricas têm provocado a 
perda de territórios indígenas. 

IV - O órgão responsável por identificar, demarcar e monito-
rar as terras indígenas é a Fundação Nacional do Índio (Fu-
nai), mas cabe à presidência da República a decisão final 
sobre a delimitação legal.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

A) I e II apenas. D) I apenas.
B) III e IV apenas. E) I, II, III e IV.
C) I, III e IV apenas.

18 - As festas tradicionais realizadas em várias cidades do To-
cantins não são mais reproduções de festas europeia, ou africa-
nas ou sertanejas ou são um pouco da representação de todas 
elas, resquícios de um barroco esquecido na teatralidade cor-
tesã, formando um grande espetáculo a céu aberto (FLORES, 
2007, p.12).

A respeito das festas tradicionais no Tocantins é correto afirmar 
que:

I - As Cavalhadas acontecem, anualmente, na cidade de Ta-
guatinga/TO, e representam uma encenação dos combates 
entre mouros e cristãos pelo domínio da Europa. na Idade 
Média.

II - As folias e a Festa do Divino, no Tocantins, são realizados 
apenas nos municípios de Natividade, Monte do Carmo e Al-
mas desde o século XVIII.

III - No município de Lizarda/TO, ocorre, anualmente, a Festa 
dos caretas, manifestação da cultura popular encenada por 
homens que usam máscaras e fantasias. 

IV - No município de Santa Fé do Araguaia/TO, a Comunida-
de Quilombola Cocalinho realiza a Festa do Lindô.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.

A) I e IV apenas. D) II e IV apenas.
B) I, III e IV apenas. E) III e IV apenas.
C) I, II, III e IV.

19 - Para os sociólogos Adorno e Horkheimer, a indústria cultural 
tem como objetivo a dependência e a alienação das pessoas. Ao 
maquiar o mundo nos anúncios que divulga, ela seduz as mas-
sas para o consumo das mercadorias culturais a fim de que se 
esqueçam da exploração que sofrem nas relações de produção. 
(ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural. 
In: Indústria cultural e sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002).

Considerando o texto acima sobre indústria cultural, segundo o 
pensamento de Adorno e Horkheimer é correto afirmar que:

I - A indústria cultural utiliza padrões que se repetem com o 
propósito de formar uma estética direcionada ao consumis-
mo e a alienação.

II - A indústria cultural promove nos indivíduos uma pseudo 
satisfação que impede o desenvolvimento de visão crítica. 

III - A indústria cultural faz dos indivíduos seu objeto, distan-
ciando-os de uma autonomia consciente. 

IV - A indústria cultural incentiva necessidades próprias do 
sistema vigente, levando os indivíduos a praticarem o con-
sumo incessante. 

É correto o que se afirma em.

A) I e IV apenas D) II e III apenas
B) III e IV apenas E) I, II, III e IV
C) I e II apenas

20 - O Movimento Negro no Brasil entende o conceito de raça 
não como algo naturalizado e determinado biologicamente. Ao 
contrário, raça é uma categoria histórica, construída socialmen-
te, no processo que envolve dominação e ideologização (AL-
BERTO, Luiz. In: A cor do medo. Goiânia: UFG, 1998).

Com relação a esse contexto, avalie as afirmações a seguir e 
considere V para  Verdadeiro, e F para Falso.

(  ) O Brasil foi um dos primeiros países da América a abolir 
o sistema escravista, no final do século XIX, o que significou 
uma gradual inclusão socioeconômica de homens e mulhe-
res negros no Estado brasileiro.

(  ) O povo negro sempre resistiu à opressão do sistema eco-
nômico escravista ao criar diferentes práticas políticas de ne-
gação à ordem estabelecida.

(  ) Os movimentos negros têm um papel importante na cria-
ção e no fortalecimento do ser negro, na sociedade brasileira 
que tem valorizado e ressaltado a imagem de uma elite eru-
dita e branca.

(  ) Por todo século XX, especialmente a partir da década de 
1970, homens e mulheres negros passaram a se organizar 
politicamente, no Brasil.  em movimentos sistematizados.



A alternativa que apresenta a sequência correta é

A) F, V, V e V. D) V, F, V e F.
B) V, V, F e V. E) V, V, V e V.
C) F, F, V e V.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

21 - Um pacote de escritório é um conjunto de programas que 
auxiliam no desenvolvimento de trabalhos de editoração de tex-
tos, tabulação de dados, apresentações, gerenciador de e-mails, 
etc. Um dos mais conhecidos desses pacotes é o Office da Em-
presa Microsoft. Sobre os pacotes de escritório da Microsoft, re-
lacione a primeira coluna com a segunda.

I - Microsoft Word (   ) Planilhas eletrônicas

II - Microsoft Excel (   ) Slides para apresentação

III - Microsoft PowerPoint (   ) Textos

IV - Microsoft Outlook (   ) Correio eletrônico (e-mail)

Assinale a sequência correta.

A) III, II, I, IV. D) I, II, III e IV.
B) II, III, IV e I. E) II, III, I e IV.
C) IV, III, I e II.

22 - A respeito do Microsoft Word, analise as afirmativas a seguir.

I - O sumário de um documento será atualizado automatica-
mente sempre que um novo parágrafo formatado com um 
dos estilos de título for inserido.

II - O sumário de um documento pode ser gerado automa-
ticamente com base nos estilos de título (Título 1, Título 2, 
Título 3 etc.) utilizados. 

III - O índice de ilustrações de um documento será atualizado 
automaticamente sempre que uma nova imagem for inserida.

IV - O índice de ilustrações de um documento pode ser ge-
rado com base nas legendas associadas a imagens contidas 
nele.

São corretas apenas as assertivas:

A) I e IV. D) II e III.
B) I e III. E) III e IV.
C) II e IV.

23 - Sobre sumários com múltiplos formatos de números de pá-
ginas no Microsoft Word, analise as seguintes assertivas.

I - As seções devem ser utilizadas para este fim.

II - Dependendo da formatação dos números das páginas, é 
necessário desvincular as seções no cabeçalho/rodapé.

III - Pode haver seções que não possuem numeração de pá-
gina.

IV - Quebra de seção e de página tem o mesmo objetivo na 
formatação dos números.

A respeito das assertivas, as corretas são apenas

A) III e IV. D) I, II e III.
B) I e II E) II, III e IV.
C) II e III.

24 - Os browsers são programas desenvolvidos para que os usu-
ários possam navegar na internet. Eles também são chamados 
de navegadores de internet. A respeito desses programas, assi-
nale a alternativa que contenha apenas navegadores utilizados 
atualmente.

A) Opera, Edge e WhatsApp.

B) Edge, Safari e Firefox.

C) Facebook, Chrome e Firefox.

D) Firefox, Safari e Instagram.

E) Word, Firefox e Safari.

25 - Redes sociais são plataformas facilitadoras das conexões 
sociais. Por meio delas é possível se relacionar com outros indi-
víduos baseado em interesses pessoais, visões de mundo, loca-
lização e outras variáveis.

A respeito das redes sociais, analise as definições a seguir.

I - A maior rede social profissional do mundo foi criada em 
2002 e vive, assim como o Youtube, tempos áureos de sua 
jornada. Imprescindível para qualquer profissional, é também 
essencial para toda empresa.

II - A plataforma de compartilhamento de vídeos permite a 
disseminação em massa de vídeos nos quais atualmente 
existem verdadeiras comunidades. Sejam vídeos influencia-
dores ou empresas tentando transmitir seu conteúdo, torna-
ram-se mídias imprescindíveis para qualquer indivíduo.

III - Apesar de não ser exatamente uma rede social, e sim, 
uma plataforma de busca, é muito negligenciado e subesti-
mado. No entanto, ele pode ser um grande diferencial para 
as marcas que souberem utilizá-lo com inteligência. É uma 
mídia visual que funciona como busca para imagem, mas 
também permite que o usuário crie suas próprias pastas e 
interações.

IV - É a maior rede social do mundo. Nenhuma outra na his-
tória da internet conseguiu reunir tão bem em um lugar só 
tudo que seu usuário precisa. Durante toda sua história, a 
plataforma se revolucionou cada vez mais, sempre prezando 
pela experiência de seus usuários. E, por isso, conseguiu 
manter-se no topo.

Disponível em: https://rockcontent.com/blog/tudo-sobre-redes-
-sociais/. Acesso em 20/09/2019.

A respeito das definições apresentadas nas assertivas, assina-
le a sequência correta que contenha o nome das redes sociais 
correspondentes.

A) LinkedIn, Youtube, Pinterest e Facebook.

B) Instagram, Youtube, Facebook e WhatsApp.

C) LinkedIn, Pinterest, Instagram e Facebook.

D) LinkedIn, Youtube, Instagram e WhatsApp.

E) Facebook, Youtube, Instagram e WhatsApp.



26 - Conforme estabelece o Código de Ética Profissional de 
Psicologia, o qual regulamenta a profissão e garante os prin-
cípios éticos fundamentais que norteiam a atividade da catego-
ria, é função do psicólogo a avaliação e a escolha de métodos 
e técnicas a serem utilizados em sua prática profissional 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2005). Estabelece 
em seu Art. 15º da SEÇÂO IV, “guarda dos documentos e condi-
ções de guarda” (CFP-RESOLUÇÃO Nº 6, 2019), que o material 
produzido decorrente da avaliação psicológica, deve ser guarda-
do pelo prazo mínimo de: 

A) seis meses.

B) seis anos.

C) cinco anos.

D) cinco meses.

E) dez anos.

27 - De acordo com a Resolução 009 (CFP- RESOLUÇÃO Nº 
9, 2018) em seu Art. 1º, parágrafo 1º, para fins de padronização 
da Resolução e do SATEPSI, os testes psicológicos abarcam 
também os seguintes instrumentos:

A) Escalas, inventários, questionários e métodos projeti-
vos/expressivos. 

B) Métodos indutivos, dramatizações, entrevistas se-
miestruturadas e inventários.

C) Escalas Likert, métodos indutivos, métodos mistos e 
histórias de vidas passadas.

D) Testes internacionais, inventários, métodos indutivos e 
entrevista aberta coletiva.

E) Questionários, escalas regressivas, métodos indutivos 
e métodos progressivos.

28 - Segundo Cunha (2000), o psicodiagnóstico, método o qual 
é precursor em nosso meio, é um processo que visa identificar 
forças e fraquezas no funcionamento psicológico, com foco na 
existência ou não de patologia. 

Com base nos conceitos do processo de psicodiagnóstico, in-
forme se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir.

(   ) É um processo com tempo limitado.

(   ) É um procedimento científico.

(  ) Utiliza apenas testes psicométricos, pois são os únicos 
que possuem validação científica.

(  ) Utiliza testes psicológicos que podem ser aplicados de 
forma individual ou coletiva.

(   ) É utilizado apenas para perícias forenses.

A respeito das assertivas, a sequência corretas é:

A) V, V, F, V e F.

B) V, V, F, F e F.

C) F,  F, V, F e V.

D) F, V, V, F e F. 

E) V, V, V, F e F. 

29 - No exame de estado mental de um paciente devem ser 
pesquisados sintomas em diversas áreas e funções, como por 
exemplo: conduta, pensamento, linguagem, atenção, consci-
ência, sensopercepção, memória, afeto, entre outras (CUNHA 
2000).

No que se refere à sensopercepção, assinale a alternativa cor-
reta em relação aos sinais ou sintomas que devem ser pesqui-
sados. 

A) O sentimento de angústia, inibição do humor ou humor 
exaltado, euforia, irritabilidade e ideação suicida.

B) A presença de delírios, fuga de ideias, delirium e pen-
samentos persecutórios.

C) A capacidade de concentração alterada, isto é, hipo-
prosexia ou ao contrário, hiperprosexia.

D) A presença de alucinações visuais, gustativas, auditi-
vas, olfativas, táteis, cinestésicas ou motoras.

E) O estado de confusão, obnubilação, coma leve e coma 
profundo.

30 - Caracteriza-se por uma atitude do ego em determinada di-
reção com sentido oposto ao desejo reprimido, usando senti-
mentos ou comportamentos diretamente inversos ao desejo real. 
Aquilo que aparece (a atitude) visa esconder do próprio indiví-
duo suas verdadeiras motivações (o desejo), para preservá-lo de 
uma descoberta acerca de si mesmo que poderia ser bastante 
dolorosa. Como exemplo, é possível citar a superproteção de 
pais com filhos ou casos de homofobia. De acordo com a Psica-
nálise, esse mecanismo de defesa é chamado de:

A) projeção.

B) sublimação.

C) formação reativa.

D) introjeção.

E) racionalização.

31)  Receber um diagnóstico ou ter que enfrentar o tratamento 
de doenças gera muitas angústias no paciente hospitalizado e, 
diante destas, o paciente pode apresentar as seguintes reações 
defensivas: 1) Expressar raiva contra os médicos ou familiares e 
também culpá-los por sua doença. 2) Conversar, às vezes, até 
animadamente, sobre os aspectos técnicos do seu diagnóstico e 
tratamento. 3) Postergar e muitas vezes abandonar o tratamento 
e,  às vezes, desacreditar nos resultados dos exames.

Assinale a alternativa que identifica corretamente os mecanis-
mos defensivos descritos acima:

A) 1) deslocamento; 2) racionalização; 3) negação.

B) 1) racionalização; 2) deslocamento; 3) negação.

C) 1) racionalização; 2) negação; 3) deslocamento.

D) 1) deslocamento; 2) negação; 3) racionalização.

E) 1) negação; 2) deslocamento; 3) racionalização.

32 -  Após ser denunciado por vizinhos ao bater na mulher, M. S. 
G. apresenta o seguinte relato na delegacia: “Meu pai me batia 
muito quando eu era criança. Era uma pessoa severa que edu-
cava batendo em todos nós lá em casa. Batia muito na minha 
mãe também. Uma vez ele mandou ela escolher com qual fivela 
de cinto ela queria apanhar. Daí a “dança” começava e só pa-
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rava quando ele queria. Era ele quem mandava, não adiantava 
a gente gritar e mandar parar. Hoje na minha casa sou eu que 
mando também. Na minha mulher e nos filhos sou eu que man-
do e se tiver que bater, eu bato, que é para eles serem pessoas 
de bem! Não mando escolher a fivela, porque os tempos são 
outros. Então vai no soco e no tapa mesmo, assim aprendem a 
me obedecer”.

O comportamento violento de M.S.G. com a mulher e filhos, con-
siderando a sua relação com o pai, mostra uma:

A) projeção

B) identificação

C) sublimação

D) formação reativa

E) repressão

33 - Assinale qual dos termos abaixo se refere corretamente a 
um princípio da teoria de Vygotsky sobre a aprendizagem:

A) Condicionamento operante.

B) Assimilação.

C) Zona de Desenvolvimento Proximal.

D) Recompensa e punição.

E) Acomodação.

34 - Para Piaget (PIAGET, J.; INHELDER, B., 1970), o período 
em que o indivíduo consegue entender conceitos subjetivos e 
abstratos, dominando a capacidade de abstrair, generalizar, ex-
plicar e elaborar teorias, passando a ser capaz de tirar conclu-
sões a partir de hipóteses e resolver operações sem a presença 
de material concreto, denomina-se:

A) operações concretas.

B) sensório-motor.

C) pré-operacionais.

D) operações formais.

E) processo de compreensão.

35 - O princípio gestáltico, segundo o qual existe uma tendên-
cia para perceber o objeto que estamos olhando simplificando 
a cena com o objeto principal, quando ele se destaca sobre um 
fundo que tende à indefinição chama-se: 

A) figura-fundo

B) agnosia

C) organização

D) lei de compensação

E) reação circular

36 - Os fatores que são considerados relacionados à resiliência 
dos indivíduos, segundo a teoria Sistêmica são:

I - Fatores relacionados à quantidade e à qualidade do even-
to de vida como: magnitude e duração no tempo.

II - Fatores individuais: genética, idade, fase do desenvolvi-
mento, história de vida.

III - Fatores contextuais.

Estão corretas:

A) I e II, somente. 

B)  II, somente.

C)  III, somente.

D)  II e III, somente.

E)  I, II e III.

37 - Assinale a alternativa que descreve corretamente os objeti-
vos do profissional de psicologia que trabalha com as psicopa-
tologias.

A) Estabelecer os princípios filosóficos a serem seguidos 
pelo paciente portador de transtorno mental e seus fami-
liares.

B) Realizar tratamentos compulsórios sempre que o po-
der público assim o determinar.

C) Observar, identificar e compreender, podendo fazer 
prevenção, diagnóstico e tratamento das psicopatologias.

D) Apenas diagnosticar a doença mental, sendo o trata-
mento apenas função do psiquiatra.

E) Diagnosticar e tratar transtornos mentais, desde que 
subordinado a uma equipe multidisciplinar conforme pre-
coniza o Ato Médico.

38 - Segundo Mosquera (Mosquera et al, 2006), a diferença en-
tre a autoimagem e a autoestima é que:

A) A autoimagem é o conjunto de interesses intelectuais 
ou lúdicos (poesia, política, videogames, esportes etc.) 
com o qual a pessoa se identifica. Enquanto a Autoestima 
são as estratégias defensivas que essa pessoa usa dian-
te das renúncias vividas, por exemplo, do corpo infantil.

B) A autoimagem é o conjunto de elementos que a pes-
soa percebe e acredita fazer parte de si, independen-
temente de considerar esses elementos bons ou ruins. 
Enquanto a autoestima é o quanto a pessoa gosta de si 
mesma, isto é, dos elementos que a pessoa acredita fa-
zerem parte de si.

C) A autoimagem é o conjunto de aspectos construídos no 
convívio grupal, com os respectivos integrantes do grupo 
com o qual o adolescente convive e que tem aspectos 
identitários distintos daqueles das figuras familiares. Já a 
Autoestima é o conjunto de aspectos construídos somen-
te dentro do grupo familiar ao qual o indivíduo pertence.

D) A autoimagem é a imagem que os outros têm da 
pessoa, sendo um marco interpretativo de suas poten-
cialidades, sentimentos, atitudes e ideias. Enquanto a 
autoestima representa o quanto o indivíduo é admirado 
e estimado pelos outros em decorrência dessas poten-
cialidades.

E) Autoimagem está relacionada à imagem física, à apa-
rência física da pessoa. Enquanto a autoestima represen-
ta o conjunto de aspectos emocionais e cognitivos que a 
pessoa tem de si mesma.

39 - Segundo os critérios diagnósticos do DSM IV, DSM V e CID 
10, relacione os sintomas com a os diagnósticos.

Sintomas
1) Medo de morrer, de perder o controle ou de ficar louco, 
acompanhados de ansiedade recorrente e preocupação per-



sistente em relação a ataques adicionais.

2) Preocupação excessiva em não engordar, episódios re-
correntes de hiperfagia e métodos compensatórios para pre-
venir o ganho de peso, tais como: uso de laxantes, enemas 
e diuréticos.

3) Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persis-
tentes que são experimentados como intrusivos, indesejá-
veis e que causam acentuado desconforto na maioria dos 
indivíduos. Comportamentos repetitivos, como por exemplo, 
lavar as mãos, organizar, verificar ou atos mentais como re-
zar, contar, repetir palavras em silêncio.

4) Rebaixamento do humor, redução da energia e diminuição 
da atividade.

Diagnósticos
(   ) Episódios Depressivos.

(   ) Transtorno Obsessivo Compulsivo.

(   ) Bulimia Nervosa.

(   ) Transtorno do Pânico.

Marque a assertiva correta.

A) 3, 1, 2 e 4.

B) 4, 2, 1 e 3.

C) 3, 2, 1 e 4.

D) 4, 3, 2 e 1.

E) 2, 1, 4 e 3.

40 - Entre os direitos fundamentais da criança e do adolescente 
tal como preconiza o ECA, o art. 2º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, (Lei n.8.069, de 13 de julho de 1990) (Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 1990), tem-se o direito à convivência 
familiar. Em decorrência desses direitos, conforme aponta Lan-
cetti (2003), e do conceito de família no âmbito da Psicologia, 
assinale a alternativa correta.

A) Viver em situação de institucionalização torna crianças 
e adolescentes vulneráveis aos efeitos negativos para o 
seu desenvolvimento, decorrente do crescimento sem 
vínculo afetivo estreito, verdadeiro e constante com um 
adulto, o que é muito difícil de ocorrer em uma instituição, 
por mais dedicados que sejam seus cuidadores.

B) A família tem como função o desenvolvimento de seus 
membros e, como tal, deve ter estrutura hierarquizada e 
rígida, bem como uma distribuição de papéis pré-esta-
belecidos e não flexíveis para garantir a segurança e a 
saúde mental de todos.

C) A carência de recursos materiais prejudica o desen-
volvimento físico e cognitivo de seus membros e, por 
configurar-se em negligência, assegura a perda do poder 
familiar.

D) O poder familiar é exercido pelo pai, considerado pela 
legislação brasileira como o chefe da família e por isso é 
denominado Pátrio Poder.

E) A escala de prioridades de convivência da criança es-
tabelecida pela legislação nacional, ocorre da seguinte 
forma: começa com a sua família biológica, posteriormen-
te a institucionalização em abrigos e orfanatos, depois o 
acolhimento e adoção por família brasileira e, somente 
depois de esgotadas essas possibilidades, se analisará 
a adoção por uma família estrangeira não residente no 
Brasil.


