
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDITAL 04/2021 

CADERNO DE PROVAS 

 
PSICÓLOGO 

 
 

NOME: 
NÚMERO INSCRIÇÃO: 
 
 

__________________________ 

franciscopolis.mg.gov.br 



ASSINATURA 
 

ORIENTAÇÕES 

 

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões 

objetivas. 

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na 

folha de respostas. 

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se 

apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera 

correta. 

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra 

correspondente à alternativa que você escolheu. 

� A duração da prova é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da 

folha de respostas. 

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% 

do tempo de duração da prova. 

� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, 

até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo 

levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura 

conferência. 

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam 

válidas.aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões. 

 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMÁTICA 

 

1. A memória cache é: 

 

(A) Uma memória de grande capacidade, muito rápida, porém de custo muito alto. 

(B) Uma memória de pequena capacidade, muito lenta, porém de custo muito baixo. 

(C) Uma memória de pequena capacidade, muito rápida, porém com custo muito alto. 

(D) Uma memória de grande capacidade, muito lenta, porém com custo muito alto. 

 

2. Para evitar a perda irrecuperável das informações gravadas em um computador e 

protegê- las contra acesso não autorizado, é necessário que se adote, respectivamente, as 

medidas inerentes às operações de 

 

(A) Backup dos arquivos do sistema operacional e configuração de criptografia. 

(B) Checkup dos arquivos do sistema operacional e inicialização da rede executiva. 

(C) Criptografia de dados e inicialização da rede privativa. 

(D) Backup de arquivos e uso de senha privativa. 

 

3 Textos digitados e figuras podem ser posicionados num documento com auxílio do        

componente, da tela de edição, denominado: 

 

(A) Menu de controle do documento. 

(B) Barra de menus. 

(C) Régua. 

(D) Área de movimentação. 

 

4 Dadas as células B1=5, C1=4, D1=3, E1=2 e F1=1, o resultado da fórmula 

=B1+C1*D1-E1/F1, na célula A1, será: 

 

(A) 9. 

(B) 15 

(C) 21 

(D) 25 

5 Para visualizar páginas disponibilizadas na Internet em um computador pessoal, é 

necessário o uso de um programa comumente conhecido como Web: 

 

(A) Owner 

(B) Browser 

(C) Blorp 



(D) Server 

PORTUGUÊS 

 

6 Leia as expressões destacadas na seguinte passagem: “E comecei a sentir falta das 

pequenas brigas por causa do tempero na salada – o meu jeito de querer bem.” Tais 

expressões exercem, respectivamente, a função sintática de: 

 

(A) Objeto indireto e aposto 

(B) Objeto indireto e predicativo do sujeito 

(C) Complemento nominal e adjunto adverbial de modo 

(D) Complemento nominal e aposto 

 

7 Aponte a alternativa que expressa a função sintá- tica do termo destacado: “Parece 

enfermo, seu irmão”. 

 

(A) Sujeito 

(B) Objeto direto 

(C) Predicativo do sujeito 

(D) Adjunto adnominal 

 

8 “Não se fazem motocicletas como antigamen- te”. O termo destacado funciona 

como: 

(A) Objeto indireto 

(B) Objeto direto 

(C) Adjunto adnominal 

(D) Sujeito 

 

9 Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do texto a seguir: 

“Todas    as    amigas   estavam       ansiosas    ler os jornais, pois foram 

informadas de que as críticas foram   indulgentes  rapaz, o qual, 

embora tivesse mais aptidão ciências exatas, demonstrava uma certa 

propensão _________ arte.” 

 

(A) Meio - para - bastante - para com o - para - para a 

(B) Muito - em - bastante - com o - nas - em 

(C) Bastante - por - meias - ao - a - à 

(D) Meias - para - muito - pelo - em - por 

 

10 Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

(A) Alteza, empreza, francesa, miudeza 

(B) Paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar 

(C) Cuscus, chimpazé, encharcar, encher 



(D) Incenso, abcesso, obsessão, luxação 

PROVAS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICOLOGO 

 

11 “As principais queixas orgânicas desta psicopatologia na infância são cefaleia, 

dores abdominais e diarreia, falta de apetite ou apetite exagerado, insônia, irritabilidade, 

agressividade ou passividade exagerada, choro sem razão aparente, dificuldades 

cognitivas, comportamento antissocial, ideias ou comportamentos suicidas.” De que 

psicopatologia infantil pode-se estar abordando? 

 

(A) Depressão infantil 

(B) Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(C) Transtorno de conduta 

(D) Transtorno esquizofreniforme 

 

12 De acordo com a revisão teórica de Pastore e Lisboa (2015), em artigo sobre o 

desempenho cognitivo em pacientes com Transtorno de Personalidade Borderline (TPB), 

as características psicopatológicas da infância e adolescência que poderiam levar ao 

desenvolvimento do TPB na vida adulta seriam: 

 

(A) A presença de comportamento de automutilação e uso  de drogas. 

(B) Histórico de promiscuid de na adolescência e abandono dos pais. 

(C) A presença de oposição desafiadora sistematizada e a per- sistência de dificuldades 

emocionais e cognitivas. 

(D) Histórico de reprovação escolar e crenças persistentes de desvalia. 

A ausência de empatia e persistência de oscilações bruscas do humor 

 

13 No Item I, tendo em vista que, entre outras acepções possíveis, personalidade   é 

tida como o conjunto de padrões de comportamento característicos de uma pessoa, que 

tendem a ser consistentes no decorrer do tempo e a se manifestar nas situações 

experienciadas por essa pessoa, julgue o item a seguir. No Item II, Julgue o seguinte item 

com relação ao processo de ensino-aprendizagem, à relação entre professor e aluno e às 

bases psicológicas da aprendizagem. 

 

I - A personalidade, na perspectiva psicodinâmica, baseia-se na definição que o 

indivíduo faz de seus próprios comportamentos, resultante de tendências inatas e da 

experiência vivida. 

II - No âmbito da psicologia escolar, um dos temas que não se constitui em atribuição 

do psicólogo é a discussão de situações  em que os pais são altamente participativos e, mesmo 

assim, não garantem o sucesso na aprendizagem. 

 

(A) Somente a afirmação do item I está correta; 

(B) Somente a afirmação do item II está correta; 

(C) As afirmações dos itens I e II estão corretas; 

(D) As afirmações dos itens I e II estão erradas. 



 

14 Assinale a alternativa que indica corretamen- te a escola da psicologia surgida nos 

Estados Unidos da América, originada da concepção de que a aprendizagem se dá por 

um processo de associação de ideias, das simples às complexas. O principal representante 

dessa corrente é Edward L. Thorndike, importante por ter sido o formulador da 

primeira teoria da apren- dizagem na Psicologia. 

 

(A) Associacionismo 

(B) Estruturalismo 

(C) Psicanálise 

(D) Gestalt-terapia 

 

15 Acerca de compras, julgue o seguinte item. Do modelo dos 5 fatores de 

personalidade (Big Five), fazem parte os seguintes, EXCETO: 

 

(A) Agressividade 

(B) Abertura 

(C) Extroversão 

(D) Neuroticismo 

 

16 “Algumas abordagens em psicoterapia têm como característica a proposição de 

serem uma teoria e uma técnica psicoterápicas não diretivas”. Nessa proposição de técnica 

não diretiva, a atitude básica do psicoterapeuta consiste em: 

 

(A) Agir, mesclando neutralidade com autoridade. 

(B) Impor normas e decisões ao cliente/paciente. 

(C) Escutar, compreender e acolher o cliente/paciente. 

(D) Voltar-se para o sintoma do cliente/paciente. 

 

17 O psicodiagnóstico pode ser caracterizado como processo que parte de hipóteses 

levantadas previamente. Com relação às caracte- rísticas do psicodiagnóstico, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

(A) O psicodiagnóstico é um processo científico. 

(B) O psicodiagnóstico é limitado no tempo. 

(C) O psicodiagnóstico parte de hipóteses levantadas previa- mente. 

(D) O psicodiagnóstico é baseado nas crenças do psicólogo. 

 

18 No campo do psicodiagnóstico, em que o psicólogo deve identificar os detalhes da 

situação ou conflito que está lidando, a avaliação e a testagem psicológica se aproximam 

como áreas correlacionadas ao psico- diagnóstico. No entanto elas são frequentemente 

confundidas. Considerando esse fenômeno, qual é a relação entre avaliação e testagem 

psicológica? 



 

(A) Avaliação e testagem psicológica são sinônimos. 

(B) A testagem psicológica é ampla e pode incluir avaliações. 

(C) A avaliação psicológica é ampla e pode incluir testes. 

(D) A avaliação é uma das ferramentas da testagem. 

 

19 Na área de Psicologia da Saúde Familiar, tem-se aumentado o interesse pelo estudo 

mais amplo da dinâmica fami- liar e suas influências sobre o indivíduo e a sociedade. Esse 

interesse se deve ao: 

 

(A) Aumento das doenças crônicas. 

(B) Desenvolvimento da medicina familiar. 

(C) Desenvolvimento da terapia familiar. 

(D) Aumento das doenças mentais. 

 

20 Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas. “O   é uma abordagem psicológica desenvolvida a partir da teoria da 

epistemologia genética, elaborada por  __________”. 

           Nesta teoria, o individuo aprende a partir da interação entre ele e o meio em que ele vive. 

 

(A) Behaviorismo / John Watson 

(B) Construtivismo / Jean Piaget 

(C) Interacionismo / Jean Wygotsky 

(D) Cognitivismo / Jean Piaget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


