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PSICÓLOGO
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo
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b)
c)
d)
e)

Presente do Subjuntivo
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
Pretérito Perfeito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador
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06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o ___________________ é pronunciado com entonação enfática. Na
escrita é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole
dentro da estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”.
Acerca da análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente
no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
MATEMÁTICA

11. Dada a função g(x) = 9x, determine o valor de X quando g(x) for igual a 243.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
2,5.
3,5.
9.
2.

12. Uma bola de recreação infantil com formato esférico possui volume de 2.916 cm3.
Determine o valor de seu diâmetro.
(Adote π = 3)
a)
b)
c)
d)
e)

12 cm.
6 cm.
4 cm.
9 cm.
5 cm.
3

13. Calcule o valor de (√8 ∗ √8) 3 é:
a)
b)
c)
d)
e)

64 (sessenta e quatro).
16 (dezesseis).
32 (trinta e dois).
8 (oito).
24 (vinte e quatro).

14. Viviane decidiu dividir seu decimo terceiro no valor de R$ 2.700,00 entre seus
filhos de maneira diretamente proporcional a idade de cada um deles. Sabendo que
Júlio, o filho mais velho tem 15 anos, Mariana tem 10 anos e Julia, a filha mais nova
tem 2 anos, qual será o valor que Mariana receberá de sua mãe?
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a)
b)
c)
d)
e)

R$ 700,00.
R$ 1.500,00.
R$ 900,00.
R$ 1.200,00.
R$ 1.000,00.

15. O financiamento de um imóvel cobra, a juros simples, uma taxa de 0,5% ao mês.
Em um imóvel de R$ 175.000,00 financiado em 96 meses, qual será o valor paga ao
final deste período?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 259.000,00.
R$ 84.000,00.
R$ 350.000,00.
R$ 75.000,00.
R$ 249.000,00.
CONHECIMENTOS GERAIS

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.

17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
a) Entre 5 e 6 mil habitantes.
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b)
c)
d)
e)

Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre o Código de Ética do Psicólogo:
(__) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da
dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que
vilipendiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos;
(__) 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;
(__) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural;
(__) Pauta-se pelo princípio geral de aproximar-se menos de um instrumento de
reflexão e mais do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo psicólogo.
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Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso a
sequência das proposições acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

F-V-V-F.
V-F-F-V.
V-V-V-V.
F-F-F-F.
F-V-F-V.

22. Na construção do Código de Ética dos psicólogos buscou-se:
a) Considerar os princípios fundamentais como eixos irrelevantes.
b) Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos limites e interseções
relativos aos direitos individuais e coletivos, questão crucial para as relações
que estabelece com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou
beneficiários dos seus serviços.
c) Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente
inserção do psicólogo em contextos institucionais, mas não em equipes
multiprofissionais.
d) Desestimular reflexões que considerem a profissão como um todo e não em
suas práticas particulares, uma vez que os principais dilemas éticos se
restringem a práticas específicas.
e) Um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e
deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os
julgamentos das suas ações, contribuindo para a diminuição do significado
social da profissão.
23. São deveres fundamentais dos psicólogos:
I- Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética;
II- Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as
quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
III- Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho
dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios,
conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica,
na ética e na legislação profissional.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Apenas III está correto.
Todos estão corretos.
Todos estão incorretos.
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24. “Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas
funções profissionais.”
Com relação ao Código de Ética do psicólogo, o trecho acima representa:
a)
b)
c)
d)
e)

Práticas vedadas.
Práticas permitidas.
Práticas vedadas.
Práticas parcialmente toleradas.
Práticas permitidas desde que, a pedido do paciente.

25. “Acompanhar crianças ou adultos com necessidades especiais em atividades
diversas, a fim de proporcionar maior autonomia e inserção social.”
A área de atuação acima corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

Acompanhamento apedêutico.
Neuropsicologia.
Orientação profissional.
Acompanhamento terapêutico.
Psicologia Redentora.

26. Método aplicado por Wundt como forma de estudar os estados de consciência do
indivíduo submetidos a certas experiências:
a)
b)
c)
d)
e)

Experimental.
Invasivo.
Prospectivo.
Retrospectivo.
Introspectivo.

27. O método experimental pode ser dividido nas seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

Observação, Experimentação e Conclusão.
Interação, Inação e Defasagem.
Avaliação, Observação e Depuração.
Experimentação, Veredito e Desfecho.
Interação, Observação e Desfecho.

28. Dentre os elementos do arco reflexo, abaixo elencados, assinale aquele que
apresenta definição inválida:
a) Receptor: reage ao estímulo.
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b) Condutor aferente: transmite os impulsos para um centro reflexo.
c) Centro reflexo: local onde os estímulos recebidos dos receptores ou de outros
centros podem modificar o efeito do estimulo recebido.
d) Condutor eferente: Impede a resposta para o órgão ejetor.
e) Órgão efetor: produz a reação ou reações.
29. É correto afirmar tendo em vista a Teoria de Aprendizagem segundo Piaget:
a) As crianças desempenham papel passivo na criação de seu próprio
conhecimento.
b) O termo construtivismo é repudiado.
c) O aluno exerce um papel ativo e constrói seu conhecimento, sob orientação
constante do professor.
d) Quando houver situações que gere grande desequilíbrio mental, o professor
dever adotar a rigidez disciplinar para adequá-los às estruturas mentais da fase
de desenvolvimento do aluno.
e) O conhecimento é construído por informações advindas da total dissociação
com o ambiente.
30. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo se dá por:
a)
b)
c)
d)
e)

Equilíbrio e Paixão.
Assimilação e Acomodação.
Frenação e Aceleração.
Inércia e Ação.
Estabilidade e Flexibilização.

