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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
FGV – PROJETOS | 2017

QUESTÃO 01. Maria é uma adolescente de doze anos, filha de pais separados, que repudia o genitor desde quando 
ele se uniu a uma nova companheira. Depois de inúmeras tentativas de realizar as visitas, o pai ajuíza ação contra a 
mãe, acusando-a de alienação parental com base na Lei nº 12.318, de 26/08/2010.

Nos termos da lei:

a) por se tratar de uma adolescente e não de uma criança, não se configura propriamente a alienação parental;
b) a prática do ato de alienação corresponde a uma situação de negligência e fere o direito ao bem-estar dos filhos;
c) o processo deverá seguir o trâmite normal, devendo haver estudo psicológico prévio ao estabelecimento de visita;
d) o perito deverá verificar a ocorrência da alienação parental no prazo máximo de 30 dias para apresentação do laudo;
e) o laudo terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, compreendendo, inclusive, exame de documentos 

dos autos.

QUESTÃO 02. João e Simone, que possuem dois filhos, separaram-se depois de muitos conflitos. O pai saiu 
de casa e os filhos permaneceram residindo em companhia da mãe. Os filhos passaram a pernoitar com João 
em finais de semana quinzenais, de sexta a domingo, e mais um dia da semana. Ele ajuizou uma ação de pensão 
alimentícia e de guarda compartilhada. Por sua vez, Simone contestou o pedido de guarda, solicitando que fosse 
exclusiva em seu favor.

Com base na lei da guarda compartilhada, Lei nº 13.058 de 22/12/2014, é correto afirmar que:

a) será dividido igualmente o tempo de convivência dos filhos entre João e Simone, caso seja definida a guarda compartilhada;
b) a guarda unilateral desobriga o genitor que não a detenha de supervisionar os filhos; caso deseje fazê-lo, necessitará de 

requerimento judicial;
c) o juiz aplicará a guarda compartilhada somente quando houver acordo entre João e Simone;
d) para estabelecer as atribuições do pai e da mãe, o juiz poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe 

interdisciplinar;
e) se o juiz verificar que os filhos não devem permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, determinará o imediato acolhimento 

institucional deles.

QUESTÃO 03. É conhecida a polêmica ocorrida há alguns anos que envolveu o posicionamento ético do Conselho 
Federal de Psicologia e psicólogos que pretendiam curar pacientes da orientação homossexual, caso se queixassem 
da mesma. No centro da discussão, encontrava-se a Resolução CFP nº 001/1999.

Considerando essa resolução, analise as afirmativas a seguir.
I. O psicólogo é um profissional da saúde, sendo frequentemente interpelado por questões ligadas à sexualidade.
II. A homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão, fazendo parte da identidade do sujeito a forma 

como cada um vive sua sexualidade.
III. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de massa, 

de modo a reforçar preconceitos sociais em relação a homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica.

De acordo com a resolução citada, está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

01
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QUESTÃO 04. A Resolução CFP nº 017/2012 dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito nos diversos contextos.

Com base nela, analise as afirmativas a seguir.
I. O trabalho pericial poderá contemplar observações, entrevistas, visitas domiciliares e institucionais, aplicação de testes 

psicológicos, utilização de recursos lúdicos, constelações familiares e outros instrumentos, métodos e técnicas.
II. O periciado deve ser informado acerca dos motivos, das técnicas utilizadas, datas e local da avaliação psicológica, sendo 

que, em se tratando de criança, adolescente ou interdito, é necessário o consentimento formal por pelo menos um dos 
responsáveis legais.

III. A devolutiva do processo de avaliação deve direcionar-se para os resultados dos instrumentos e técnicas utilizados.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente III;
c) somente I e II;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

QUESTÃO 05. Laudos e pareceres psicológicos são frequentemente demandados por operadores de direito na 
medida em que supostamente colocam em evidência o indivíduo sobre o qual incidirá a medida judicial. Nesse 
aspecto, a genealogia dos poderes de Foucault é esclarecedora por demonstrar que a justiça se aparelhou de 
peritos desde o advento da sociedade disciplinar e, com efeito, de uma lógica punitiva que é calculada de acordo 
com o infrator em sua virtualidade.

Para gerar a individualidade disciplinada, segundo o autor em Vigiar e Punir, a disciplina se serve dos seguintes 
instrumentos:

a) a confissão cristã, o panoptismo e o controle do corpo;
b) a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame;
c) a repressão do sexo, o direito e a distribuição racional dos corpos;
d) a racionalização do tempo, o biopoder e a luta de classes;
e) a pastoral cristã, o poder soberano e o Estado de direito.

QUESTÃO 06. O psicanalista francês Jacques Lacan realizou desde os anos 50 uma verdadeira ruptura com as 
discussões sobre a carência do pai no lar doméstico.

Ele demonstra que a função paterna está ligada menos à pessoa do que à palavra daquele que, eleito pela mãe, 
representa a autoridade da lei simbólica, cuja inscrição permitirá o acesso da criança:

a) ao narcisismo;
b) à significação fálica;
c) ao complexo de édipo;
d) ao imaginário;
e) à foraclusão simbólica.
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QUESTÃO 07. No Brasil, em 2003, teve início um projeto intitulado Depoimento Sem Dano (DSD), que ganhou adesão 
do Conselho Nacional de Justiça, disseminado em seguida como inquirição especial. Afirma-se que tal procedimento 
cumpre um dos artigos mais celebrados da Convenção dos Direitos da Criança, o art. 12, conforme o qual: 1. Os Estados 
Partes assegurarão à criança que for capaz de formar seus próprios pontos de vista, o direito de exprimir suas 
opiniões livremente sobre todas as matérias atinentes à criança, levando-se devidamente em conta essas opiniões 
em função da idade e maturidade da criança. 2. Para esse fim, à criança será, em particular, dada a oportunidade de 
ser ouvida em qualquer procedimento judicial ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente ou através de um 
representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais do direito nacional.

Nesse contexto da inquirição, Esther Arantes (2016) observa a tensão entre dois polos, presente na legislação 
internacional e nacional, que impacta o debate envolvendo crianças e adolescentes no Brasil.

São esses polos:
a) maioridade e menoridade;
b) religiosidade e laicidade;
c) proteção e autonomia;
d) família e estado;
e) direito e justiça.

QUESTÃO 08. Ao longo de sua obra, Freud observa a compulsão à repetição de sensações desprazerosas que 
comparecem em determinados fenômenos da vida mental, entre os quais, na transferência, na neurose traumática 
e nas brincadeiras infantis.

Com efeito, em 1920, ele lança mão de um novo dualismo pulsional, a saber:
a) eros e autoconservação;
b) pulsão sexual e pulsão do ego;
c) libido do eu e libido do objeto;
d) princípio do prazer e do desprazer;
e) pulsão de vida e pulsão de morte.

QUESTÃO 09. Mario é psicólogo do Ministério Público (MP) e, nas horas vagas, presta serviço a uma orga-
nização onde atende clinicamente crianças vítimas de violência. Depois que faz as avaliações no MP, costuma 
encaminhar os casos de violência para tal organização onde ele poderá atendê-los e, assim, a seu ver, promover 
a saúde mental das crianças e de seus familiares.

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, Mario:
a) não comete infração ética se o atendimento que realiza na organização for voluntário e não remunerado;
b) não comete infração ética se atua como profissional de saúde na organização para onde encaminha os casos;
c) não comete infração ética nos casos em que ele já realizou a avaliação e concluiu seu trabalho no MP;
d) comete infração ética se visa benefício próprio ao desviar para a organização as pessoas que avalia no MP;
e) comete infração ética ao desviar para atendimento clínico pessoas que o procuram por assistência jurídica.

QUESTÃO 10. Aline, 8 anos, costumava frequentar a casa de seu vizinho, a quem dava o tratamento de avô. O homem 
de 59 anos dava dinheiro e presentes à menina e a fotografava em poses sensuais com pouca ou nenhuma roupa. 
Quando a mãe de Aline descobriu o que acontecia, procurou a Delegacia de Polícia para lavrar um Boletim de Ocorrência.

Considerando a situação descrita e a garantia de direitos de Aline:
a) a primeira medida a ser adotada pelo Delegado para a proteção à criança que será testemunha de acusação constituirá em 

seu acolhimento institucional;
b) a oitiva de Aline perante a autoridade judicial será realizada em local apropriado e acolhedor através do procedimento do 

depoimento especial;
c) a criança Aline precisará ser ouvida em diferentes instâncias protetivas para elucidação dos fatos antes da instauração de 

inquérito criminal;
d) não está caracterizada aqui a violência sexual porque a criança ia à casa do idoso voluntariamente e não houve contato 

sexual propriamente dito;
e) a menina será ouvida pelo Juiz no curso da audiência com o uso das técnicas da entrevista investigativa e da psicologia do 

testemunho.
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QUESTÃO 11. A mãe de Leo, 8 anos, foi chamada na escola. O menino recusa-se a fazer as tarefas, anda pela sala 
de aula atrapalhando os colegas, afronta os professores e insultou a diretora ao ser punido com a perda do recreio. 
Quando é surpreendido em alguma falta, Leo reage com raiva e culpa as outras crianças. A mãe de Leo relatou que 
em casa ele resiste a limites e enfrenta sua autoridade.
De acordo com o CID – 10 e com o DSM-V, pode-se reconhecer no quadro apresentado por Leo características do:

a) distúrbio desafiador e de oposição;
b) transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade;
c) transtorno de Personalidade Antissocial;
d) distúrbio de Estresse Agudo;
e) transtorno de Personalidade Borderline.

QUESTÃO 12. Adriana, 38 anos, tem surdez congênita causada pela rubéola que sua mãe teve durante a gravidez. 
Adriana procurou a Vara da Infância e da Juventude de sua comarca para se habilitar à adoção de uma criança.
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência:

a) a deficiência auditiva afeta a plena capacidade de Adriana para adotar e viola o melhor interesse da criança, constituindo-se 
motivo para o indeferimento do pedido;

b) como ação afirmativa, Adriana será dispensada do processo de habilitação para adoção e terá prioridade na indicação de 
criança pela equipe técnica;

c) Adriana será avaliada pela equipe interprofissional da Vara para ter aferida sua capacidade e preparo para o exercício da 
maternidade responsável;

d) em casos como o de Adriana, o pedido de habilitação para adoção deverá conter o consentimento por escrito do curador 
legal do deficiente auditivo;

e) Adriana poderá adotar uma criança desde que o adotando também tenha uma deficiência auditiva, podendo ser total ou parcial.

QUESTÃO 13. Os estudos de Jean Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo lançam luz sobre o modo 
pelo qual as crianças percebem o mundo ao seu redor nas diferentes idades e estágios.
Considerando o estágio pré-operatório, segundo a teoria de Piaget, analise as características a seguir.

I. Animismo: atribuição de sentimentos humanos aos objetos;
II. Conservação: compreensão de que a quantidade permanece a mesma quando a aparência muda;
III. Egocentrismo: incapacidade de se colocar na posição de outra pessoa.

É (são) característica(s) do estágio pré-operatório:
a) I, II e III;
b) somente I e II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) somente II.

QUESTÃO 14. Bruna foi adotada com duas semanas de vida após ter sido abandonada em via pública 
com a placenta e o cordão umbilical. Jorge e Solange, seus pais, têm dúvidas com relação à revelação da 
adoção e foram buscar orientação com um psicólogo. 
Sobre a revelação da adoção, é correto afirmar que:

a) é desnecessária a revelação da adoção, já que Bruna não teve contato com a genitora e construirá seus vínculos afetivos 
mais primitivos com os pais adotivos;

b) a revelação da adoção deve acontecer na fase da adolescência, quando Bruna reunirá recursos emocionais e cognitivos 
para lidar com o trauma do abandono precoce;

c) só após atingir a maioridade Bruna poderá saber que foi adotada por Jorge e Solange e obter acesso irrestrito ao processo 
no qual a medida foi aplicada;

d) pesquisas demonstram a necessidade de que conversas dos pais adotivos sobre a origem do filho ocorram desde a mais 
tenra idade e em contexto positivo e natural;

e) as hipóteses de criança exposta, em que a genitora é desconhecida, dispensam a necessidade de processo de adoção, 
sendo a criança registrada diretamente em nome dos adotantes.
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QUESTÃO 15. O direito à convivência familiar é um dos direitos fundamentais elencados no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que prevê as hipóteses em que se faz necessário o afastamento da criança ou do adolescente de 
sua família de origem.
Sobre a medida de acolhimento, é correto afirmar que:

a) a família que oferece o acolhimento familiar terá preferência em uma futura colocação familiar substituta da criança 
acolhida;

b) o acolhimento institucional terá preferência sobre o acolhimento familiar pelo seu caráter provisório e excepcional;
c) o acolhimento familiar é a medida socioeducativa mais adequada para a proteção temporária da criança ou do adolescente;
d) a criança ou adolescente em acolhimento institucional terá sua situação reavaliada a cada 2 (dois) anos, no máximo;
e) o acolhimento familiar favorece a continuidade e a estabilidade dos cuidados até a reintegração familiar ou colocação em 

família substituta.

QUESTÃO 16. O Sr. José, 88 anos, tem uma doença crônica decorrente de sua idade avançada. O idoso op-
tou por receber cuidados paliativos para o controle da doença e permanecer em sua casa, onde se dedica à 
leitura de jornais e livros e ao cultivo de orquídeas.

De acordo com o disposto no Estatuto do Idoso:
a) ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que 

lhe for reputado mais favorável;
b) é competência exclusiva do médico do idoso proceder à escolha do tratamento de saúde que lhe for reputado mais 

favorável para prolongar a vida de seu paciente;
c) a família do Sr. José precisará requerer sua tutela a fim de assumir o controle da situação e tomar as providências cabíveis 

na garantia do direito à vida e à saúde;
d) o idoso é objeto de proteção integral e atendimento prioritário em todas as esferas em consideração à sua condição de 

incapacidade para os atos civis e inimputabilidade;
e) a demência senil implica a perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, suficientemente importante a ponto 

de provocar uma perda de autonomia do indivíduo.

QUESTÃO 17. Muitos foram os autores em psicologia e psicanálise que se dedicaram a estudar os cuida-
dos maternos e suas repercussões para o desenvolvimento emocional, tendo o psicanalista D. W. Winnicott 
se notabilizado por sua vasta contribuição nessa área.

São conceitos desenvolvidos por esse autor:
a) a mãe suficientemente boa e a teoria do apego;
b) o estágio do espelho e a síndrome de hospitalismo;
c) a posição esquizoparanoide e o objeto transicional;
d) falso e verdadeiro self e o holding;
e) o fenômeno transicional e a inveja primária.
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QUESTÃO 18. Francisco passava suas noites jogando pôquer. Por causa de faltas, ele perdeu seu emprego em 
um escritório de contabilidade e sua esposa ameaçou pedir o divórcio caso ele continuasse jogando. Francisco 
está saindo para jogar durante o dia e diz para a esposa que está trabalhando informalmente. Ele acredita que irá 
conseguir recuperar o que perdeu e pagar as dívidas que contraiu com empréstimos e inadimplência.

Sobre a situação descrita acima, analise as afirmativas a seguir.
I. Francisco lança mão do mecanismo de defesa de conversão, obtendo através do jogo o prazer que não encontra em seu 

casamento.
II. Grupos de autoajuda, como Jogadores Anônimos, são uma estratégia terapêutica reconhecida para o manejo 

comportamental do problema.
III. No Jogo Patológico frequentemente há comorbidade com transtornos do humor, de ansiedade e dependência de álcool e 

outras drogas.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente II;
c) somente I e II;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

QUESTÃO 19. Jefferson, 19 anos, é esquizofrênico e durante um surto psicótico agrediu violentamente sua mãe, 
que tentava ministrar seus remédios.
Considerando a legislação que trata da proteção à pessoa portadora de transtorno mental, é correto afirmar que:

a) a internação compulsória de Jefferson será determinada pelo médico de forma a garantir o tratamento medicamentoso;
b) a internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual;
c) Jefferson não poderá ser internado, considerando que a lei veda o tratamento em regime de internação na menoridade penal;
d) Jefferson é inimputável, logo o Juiz deverá determinar o cumprimento de medida de segurança em uma residência terapêutica;
e) a medicação involuntária só será indicada quando outros recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

QUESTÃO 20. Desde que foi criada, em 2006, a Lei Maria da Penha tem sido reconhecida pela maioria dos 
brasileiros como importante instrumento de punição aos homens que agem com violência contra as companheiras.

A lei também prevê programas que visam à reabilitação e reeducação do agressor, tendo como objetivos, EXCETO:
a) estimular o rompimento do ciclo de violência;
b) prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher;
c) fomentar a responsabilização da mulher pela violência;
d) contribuir para a equidade de gênero;
e) refletir sobre a ideologia patriarcal e as relações de poder.

QUESTÃO 21. A psicóloga Cristina passou a integrar como perita a equipe multiprofissional de certa Vara da 
Infância. Após alguns meses de trabalho, o magistrado comunicou à psicóloga que estava subordinando toda a equipe 
à chefia de uma analista formada em Direito, a quem todos deveriam se submeter técnica e profissionalmente.

À luz da Resolução nº 017/2012 do CFP, a conduta do juiz está:
a) correta, pois o magistrado é o chefe hierárquico mais alto, e pode deliberar acerca de chefias intermediárias;
b) errada, pois só o juiz pode assumir a função de chefe a quem a psicóloga deve se subordinar técnica e profissionalmente;
c) errada, pois a psicóloga não deve se subordinar técnica e profissionalmente a outras áreas;
d) errada, pois a psicóloga deve se subordinar tecnicamente ao juiz, e profissionalmente a um chefe intermediário;
e) correta, pois a possibilidade de chefes intermediários é prevista no Código de Organização Judiciária.
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QUESTÃO 22. Pedro é psicólogo perito, concursado por determinado Tribunal de Justiça brasileiro, com atuação 
em Vara de Família. Em tumultuado processo de guarda de duas crianças, uma das partes apresenta a psicóloga 
Cláudia como assistente técnica no processo, exigindo que todas as intervenções psicológicas com as crianças, 
daquela data em diante, sejam realizadas sempre em conjunto com os dois psicólogos.

Com base na Resolução nº 008/2010 do CFP, Pedro deve:
a) aceitar que os procedimentos sejam efetuados conjuntamente, pois os dois profissionais são regidos pelo mesmo Código 

de Ética Profissional;
b) aceitar que as intervenções sejam conjuntas, pois os profissionais podem atuar de forma complementar, o que será 

positivo na escuta das crianças;
c) recusar os procedimentos conjuntos, pois os psicólogos não necessariamente concordarão técnica e teoricamente sobre 

a forma de condução das intervenções;
d) aceitar que as intervenções aconteçam juntas, pois poderão construir conjuntamente um relatório que tenha efeito positivo 

na retomada do diálogo entre os pais das crianças;
e) recusar as intervenções conjuntas, pois o assistente técnico não deve estar presente durante os atendimentos do perito e 

vice-versa.

QUESTÃO 23. Dentre os listados abaixo, o documento escrito produzido pelo psicólogo que NÃO consta na 
Resolução nº 007/2003 do CFP é:

a) declaração;
b) pesquisa psicológica;
c) atestado psicológico;
d) laudo psicológico;
e) parecer psicológico.

QUESTÃO 24. Para Piaget, o estágio sensório-motor se caracteriza por ocorrer:
a) do nascimento aos 2 anos, havendo progressão de simples ações reflexas para o processamento simbólico;
b) a partir dos 2 anos, havendo aprendizado através da habituação, do condicionamento operante e da imitação;
c) entre 2 e 6 anos, com uso de palavras e números para representação do mundo em uma perspectiva subjetiva;
d) entre 7 e 11 anos, com entendimento e aplicação das operações lógicas às experiências do aqui e agora;
e) a partir da adolescência, com uso do pensamento abstrato, especulação hipotética e raciocínio dedutivo.

QUESTÃO 25. Na teoria de Lev Vygotsky, a diferença entre o desempenho de uma criança sozinha e o desempenho 
do mesmo infante sob orientação de um adulto é explicada pelo conceito de:

a) andaime;
b) discurso orientado;
c) aprendizado dirigido;
d) zona de desenvolvimento proximal;
e) processamento interativo.

QUESTÃO 26. “O Estatuto da Criança e do Adolescente (...) abandonou o foco da assistência/assistencialismo à 
população de 0 a 18 anos, e redirecionou suas ações à proteção integral da criança e do jovem. (...) O ECA afirma, 
em seu bojo, o direito de crianças e jovens permanecerem em suas famílias, reconhece a pobreza como problema 
estrutural e não como condição que pressupõe o ‘rompimento’ dos vínculos parentais” (COI BRA, C.; AYRES, L. e 
NASCIMENTO, M.L. pivetes, encontros entre a Psicologia e o Judiciário. Curitiba: Juruá, 2010)

Com relação às medidas de proteção previstas no ECA, é correto afirmar que:
a) são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei foram ameaçados ou violados;
b) as medidas protetivas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, mas não substituídas;
c) a advertência é uma medida protetiva que pode ser aplicada pela autoridade judicial;
d) excepcionalmente, o encaminhamento de crianças para instituição de acolhimento não precisará de guia de acolhimento;
e) compete ao Conselho Tutelar afastar criança vítima de abuso sexual do convívio familiar.
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QUESTÃO 27. A menina Ana, de 10 anos, foi flagrada furtando dinheiro de sua professora.
Segundo as disposições contidas no ECA, NÃO poderia ser aplicada a ela a seguinte medida:

f) encaminhamento aos pais ou responsável;
g) orientação, apoio e acompanhamento temporários;
h) requisição de tratamento psicológico;
i) advertência;
j) inclusão em programa de auxílio à família e à criança.

QUESTÃO 28. Mariana, de 14 anos, que mora em Recife, pretende viajar para a cidade de Salvador com a tia de 
uma amiga. A atendente da Rodoviária informou que é necessária autorização judicial para seu embarque.

De acordo com os preceitos contidos na Lei nº 8.069/90 (ECA), a atendente está:
a) errada, pois antes da autorização judicial, dever-se-ia informar que a expressa autorização do pai, mãe ou responsável 

bastaria;
b) correta, pois não se tratava de comarca contígua à sua residência, nem na mesma unidade da Federação ou região 

metropolitana;
c) errada, pois Mariana é adolescente, não sendo mais necessária autorização para viagem nacional;
d) correta, pois a tia de uma amiga não é ascendente ou colateral maior, cujo parentesco possa ser comprovado 

documentalmente;
e) errada, pois Mariana iria se encontrar com os pais em Salvador, que a aguardavam no desembarque.

QUESTÃO 29. Foi inaugurada unidade de acolhimento institucional protetiva para crianças em Ilhéus e 90 
dias após o início das atividades a promotora responsável estipulou que sua equipe psicossocial passe a realizar 
inspeções na instituição de acolhimento com vistas a fiscalizar a qualidade do serviço.
Com base na Resolução nº 71/2011 do CNMP, a promotora agiu de forma:

a) adequada, pois a inspeção do serviço de acolhimento deve ser feita pela equipe psicossocial que assessora o MP;
b) inadequada, pois a inspeção da unidade não pode ocorrer sem um engenheiro que assessore tecnicamente o MP;
c) inadequada, pois a inspeção da unidade não pode ocorrer sem um arquiteto que assessore tecnicamente o MP;
d) adequada, pois independentemente de quem realize as inspeções, é obrigatório que aconteçam em prazo determinado;
e) inadequada, pois a inspeção do serviço de acolhimento deve ser realizada pessoalmente pela promotora responsável.

QUESTÃO 30. Tendo em vista os dispositivos do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), os casos de suspeita ou 
confirmação de violência praticada contra idosos deverão ser comunicados aos órgãos abaixo elencados, com exceção de:

a) autoridade judicial;
b) autoridade policial;
c) Conselho Municipal do Idoso;
d) Conselho Nacional do Idoso;
e) Ministério Público.

QUESTÃO 31. Segundo o ECA (Lei nº 8.069/90), são competências da equipe técnica que assessora a Justiça da 
Infância e Juventude:

a) fornecer subsídios por escrito ou verbalmente, além de desenvolver intervenções de aconselhamento, orientação, encaminhamento, 
prevenção e outros, com a manifestação técnica subordinada e condicionada às demandas da autoridade judicial;

b) fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, bem como desenvolver trabalhos de 
aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, sob a imediata subordinação à autoridade judicial, 
assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico;

c) fornecer subsídios por escrito, sendo vedada a manifestação verbal em audiência, bem como orientar, encaminhar, 
aconselhar sob subordinação técnica e hierárquica à autoridade judicial;

d) fornecer subsídios verbais em audiência, bem como desenvolver práticas de orientação, encaminhamento, prevenção, 
sendo vedado qualquer tipo de aconselhamento, sob subordinação técnica à autoridade judicial;

e) fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, bem como desenvolver intervenções de aconselhamento, orientação, 
encaminhamento, prevenção, sob a subordinação à pessoa de confiança indicada pelo Juízo, a quem a equipe se submeterá 
tecnicamente, assegurada a livre manifestação profissional.
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QUESTÃO 32. Foucault se debruçou longamente na análise do saber-poder presente na prisão.

De acordo com as reflexões de Foucault, é correto afirmar que a prisão:
a) expressa o modelo institucional da sociedade de exame e, seu funcionamento, o da sociedade disciplinar;
b) expressa o saber da sociedade capitalista, o poder da sociedade asilar;
c) expressa o saber da sociedade manicomial e o poder do capital;
d) expressa o saber da racionalidade do capital e o funcionamento da biopolítica;
e) funciona como paradigma da biopolítica e do poder de gestão das populações.

QUESTÃO 33. São consideradas necessidades na pirâmide de Maslow:
a) motivação, fisiologia, crenças, amor/relacionamento, realização social;
b) fisiologia, segurança, amor/relacionamento, estima, realização pessoal;
c) motivação, segurança, crenças, estima, realização social;
d) fisiologia, motivação, desafios, realização pessoal, educação;
e) fisiologia, motivação, educação, amor/relacionamento, realização social.

QUESTÃO 34. A tendência inata de cada pessoa para atualizar suas capacidades e potenciais corresponde ao 
conceito de Carl Rogers de:

a) potencial criativo;
b) suporte emocional;
c) tendência atualizante;
d) harmonia autocentrada;
e) autoconceito psicológico.

QUESTÃO 35. Jessica, 14 anos, foi surpreendida colando numa prova e retirada de sala. Com raiva, ela ameaçou 
a professora Lourdes e danificou o Datashow da escola.

De acordo com os princípios da Lei que institui o Sinase:
a) Jessica, seus pais, a professora e os membros da comunidade escolar podem participar de práticas restaurativas na busca 

de uma solução pactuada para a reparação dos danos decorrentes do delito;

b) na qualidade de vítima, a professora Lourdes poderá indicar a medida retributiva mais adequada, excetuando-se as medidas 
privativas de liberdade, de competência exclusiva do Juiz;

c) Jessica e a professora Lourdes deverão participar de atividades para autocomposição do conflito como condição para a 
progressão da medida socioeducativa aplicada a Jessica;

d) o juiz deverá aplicar à adolescente Jessica uma medida punitiva mais rigorosa como instrumento educativo para prevenir 
a ocorrência de novas práticas infracionais;

e) a ocorrência de danos de ordem material impõe aplicação de multa aos pais ou responsáveis e exclui a alternativa do uso 
de métodos restaurativos.

QUESTÃO 36. A história de um menino com paralisia cerebral que foi deixado na escola enquanto sua turma foi 
ao cinema provocou reações de indignação e solidariedade ao ser divulgada pela mãe da criança nas redes sociais.

As leis que dispõem sobre os direitos das pessoas com deficiência preveem no tocante ao direito à educação:
a) o acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições, a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, 

no sistema escolar;
b) a oferta de turmas exclusivas e especializadas que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com 

deficiência;
c) um projeto pedagógico que garanta o seu pleno acesso ao currículo diferenciado, promovendo a conquista e o exercício 

da autonomia;
d) a oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena dos 

profissionais de apoio escolar;
e) a oferta de serviços de reabilitação para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de 

saúde e qualidade de vida.
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QUESTÃO 37. Em consonância com a Lei nº 12.594/2012, o Sinase é definido como:
a) o conjunto ordenado de princípios e regras que se articulam à execução de medidas protetivas, incluindo-se os sistemas 

municipais e estaduais, assim como todas as políticas e programas específicos de atendimento a crianças e adolescentes 
em conflito com a lei;

b) o conjunto hierarquizado de princípios, regras e critérios que estão articulados à execução de medidas protetivas em níveis 
municipais, estaduais e distrital, além dos planos e programas específicos de atendimento às crianças que cometam atos 
infracionais;

c) o ordenamento hierarquizado de instituições responsáveis pela execução das medidas socioeducativas, nos níveis 
estaduais, distrital e federal, bem como pelo planejamento de programas de atendimento a crianças e adolescentes em 
conflito com a lei;

d) o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo- se 
os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento 
a adolescentes em conflito com a lei;

e) o conjunto ordenado de instituições que atuem articuladamente na execução de medidas protetivas e socioeducativas, nos 
níveis distrital, estadual e federal, assim como no planejamento de políticas de atendimento a adolescentes em conflito 
com a lei.

QUESTÃO 38. Considerando a execução das medidas socioeducativas, analise os princípios a seguir.
I. legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o conferido ao adulto;
II. excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo-se meios de autocomposição de conflitos;
III. prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas.

Os princípios elencados que regem a execução das medidas socioeducativas são:
a) somente I;
b) somente I e II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.

QUESTÃO 39. Giovana, 2 anos, foi adotada judicialmente pelo casal José e Maria. Poucos dias após o trânsito 
em julgado da sentença de adoção, os pais adotivos faleceram em um acidente. Diante do acontecimento, os pais 
biológicos da criança alegam que houve restabelecimento do poder familiar em face da menina.

De acordo com as disposições elencadas na Lei nº 8.069/90 (ECA), a alegação dos pais biológicos está:
a) correta, desde que não existam parentes adotivos que queiram permanecer com a criança;
b) errada, pois a morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais;
c) correta, desde que a destituição de poder familiar não tenha ocorrido por imputação de maus-tratos à infante;
d) errada, mas se pode considerar automaticamente restabelecido o vínculo jurídico entre a criança e os avós biológicos;
e) correta, desde que seja considerado que a criança usufruirá de cuidados adequados com os pais biológicos.

QUESTÃO 40. Analise as afirmativas a seguir, segundo as enunciações da Lei nº 8.069/90 (ECA), com relação à 
adoção:

I. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
II. Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
III. O adotante há de ser, pelo menos, 16 (dezesseis) anos mais velho do que o adotando.

Está correto o que se afirma em:
a) somente I;
b) somente I e II;
c) somente I e III;
d) somente II e III;
e) I, II e III.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 
FUC-PR | 2017

Leia a citação a seguir.

“A violência ou abuso físico intrafamiliar está relacionado ao uso de força física contra a criança ou adolescente por 
parte de seus cuidadores, sejam pais adotivos ou biológicos ou ainda outros, que devam zelar por seu bem-estar e 
integridade física e emocional.” (Cecconello, De Antoni e Koller, 2003, apud De Antoni e Koller in: Habigzang et al., 
2012, p. 43.)

QUESTÃO 01. A partir do contexto da violência intrafamiliar, avalie as afirmações a seguir.
I. Pais abusivos demonstram menos preocupação com os filhos e mais desconforto frente a experiências negativas de 

outros, incluindo seus próprios filhos.
II. A falta de habilidade dos pais, bem como a precariedade de estratégias para lidar com os desafios advindos do 

desenvolvimento dos filhos, podem gerar ainda mais conflitos.
III. Pais com alto potencial para o abuso físico demonstram limitações empáticas.
IV. Pais abusivos expressam menos compaixão e solidariedade, além de demonstrarem sentimento de culpa pelos erros e 

atitudes tomadas para com seus filhos.
V. O fato de os filhos serem vistos pelos pais como causadores de conflitos pode estar associado ao comportamento 

desafiador da criança e do adolescente.

Estão CORRETAS somente as afirmações
a) II, III, IV e V.
b) I, II, III e V.
c) I, III e IV.
d) I, II e III.
e) IV e V.

QUESTÃO 02. Considere as informações da situação a seguir.

Ana está lidando com a ansiedade e depressão com muita frequência. Como consequência, cortou relações 
interpessoais até com amigos mais íntimos e com as pessoas de sua família. O tempo todo está irritada e frustrada. 
Abandonou as aulas na faculdade e tem dificuldade para dormir e se alimentar. Acredita que tudo o que faz não 
tem nenhum valor e é incapaz de experimentar prazer.

Os sintomas descritos na situação hipotética correspondem a
a) dificuldade de tomar decisão, ideação negativa e diminuição de repertório.
b) pobreza na comunicação interpessoal, delírio de ruína e negação.
c) autonegligência, ideias delirantes e empobrecimento do repertório.
d) ideação suicida, anedonia e negação.
e) funções físicas perturbadas, sintomas de menos valia e anedonia.

02
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QUESTÃO 03. Sobre os conhecimentos de avaliação psicológica, assinale a alternativa CORRETA.
a) Os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as pessoas, os grupos e a sociedade. Essa afirmativa 

está relacionada à dimensão técnica da avaliação psicológica.
b) A elaboração de um contrato de prestação de serviços é dispensável, principalmente ao considerar que essa ação pode 

interferir no estabelecimento do vínculo profissional.
c) São considerados passos essenciais para a realização de uma avaliação psicológica: levantamento dos objetivos; coleta de 

informações; integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais; indicação das respos- tas à situação 
que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados.

d) A elaboração e a entrega de um documento com os resultados do processo de avaliação psicológica é facultativa.
e) O acompanhamento acerca dos instrumentos considerados favoráveis para uso pelo CFP não é de responsabilidade 

do psicólogo, visto que a lista de instrumentos pode ser atualizada constantemente, sendo portanto inviável esse 
acompanhamento.

QUESTÃO 04. A maior parte dos casos de abuso sexual ocorre no seio das famílias, apesar das proibições 
biológicas e culturais do incesto.
Sendo assim, analise as seguintes proposições:

I. A família é uma instituição caracterizada como “sagrada” pela Religião e como “a base da sociedade” pelo Direito.
II. Para a Psicologia, a família é uma instituição na qual as relações se estabelecem independentemente do escopo social.
III. As relações familiares podem tanto promover o desenvolvimento saudável quanto desencadear desajustes, violências e 

psicopatologias.
IV. O abuso sexual infantil pode ocorrer em qualquer família e não somente naqueles consideradas “desestruturadas”.
V. A falta de comunicação é uma característica importante na dinâmica das famílias abusivas.

No que tange aos padrões, características e dinâmicas familiares no abuso sexual infantil, é CORRETO o que se 
afirma apenas em

a) I e II.
b) I, III, IV e V.
c) II e III.
d) I e IV.
e) V.

QUESTÃO 05. Com base nos conceitos de contingência e metacontingência do Behaviorismo Radical, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A tríplice contingência é a principal ferramenta do analista do comportamento.
b) A consequência de um comportamento é o único fator que influencia sua emissão.
c) A contingência de dois termos também é conhecida como comportamento operante.
d) As metacontingências são contingências fornecidas pelos governantes, por meio de leis, e não dependem de outros indivíduos.
e) Quando um comportamento tem uma consequência, sua frequência de resposta tende a aumentar.

QUESTÃO 06. O abuso sexual praticado contra crianças e adolescentes se caracteriza por ações de conteúdo 
sexualizado impostas às vítimas.
Em alusão à temática, é CORRETO afirmar que

a) os casos em que “padrinhos”, vizinhos ou amigos da família cometem o abuso sexual, são considerados extrafamiliares.
b) os casos menos frequentes são aqueles em que pais e padrastos são os perpetradores.
c) pode ser um abuso sexual extrafamiliar, quando envolve pessoas estranhas ao núcleo familiar, ou intrafamiliar, quando é 

perpetrado por alguém com laços significativos com a vítima.
d) a relação de poder é um fator característico das relações abusivas, levando a vítima a seduzir o abusador.
e) o agressor se utiliza de um discurso sedutor, carregado de elogios e palavras carinhosas, o que desperta a desconfiança 

dos membros da família.
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QUESTÃO 07. No que se refere à compreensão do desenvolvimento humano na perspectiva da Análise do 
Comportamento, assinale a alternativa CORRETA.

a) Desenvolvimento, para a análise do comportamento, refere-se à continuidade de mudanças as quais são sistemá- ticas, 
ordenadas, padronizadas e permanentes na vida do indivíduo.

b) A análise do comportamento propõe que o desenvolvimento ocorre em estágios e considera a idade como aspecto 
principal para determinadas aquisições.

c) A análise do comportamento propõe que o desenvolvimento seja uma integração estrutural entre teorias cognitivas e 
teorias de aprendizagem.

d) Para a análise do comportamento, o processo do desenvolvimento sofre influência tanto da maturação biológica quanto 
das experiências que o individuo vivencia.

e) Para a análise do comportamento, o desenvolvimento ocorre dentro do organismo da criança, por meio de mudança nas 
estruturas cognitivas.

QUESTÃO 08. Sobre os quadros de Transtorno de Personalidade Boderline, pode-se referir:
a) Apresentam padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos. A percepção de uma 

separação ou rejeição eminente pode levar a mudanças profundas na autoimagem.
b) Os quadros de Transtorno de Personalidade Boderline em geral são intensos, mas duram poucos dias.
c) Os indivíduos com Transtorno de Personalidade Boderline são muito dependentes de outras pessoas e apresentam 

dificuldade de tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos.
d) Geralmente são indivíduos pouco empáticos e que demanda atenção excessiva. Apresentam predomínio e constância do 

sentimento de menos valia, mas sem risco de autodestruição.
e) São indivíduos que apresentam um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas.

QUESTÃO 09. Uma avaliação psicológica pode apresentar diferentes objetivos, dependendo dos motivos 
alegados ou reais do encaminhamento. Sobre os diferentes objetivos de uma avaliação psicológica, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A avaliação realizada com fins de determinar o curso provável de um caso é a avaliação com objetivo diagnóstico.
b) Na avaliação de classificação nosológica, objetiva-se determinar o nível de funcionamento da personalidade, em que são 

examinadas as funções do ego, em especial a de insight.
c) Um exemplo de avaliação psicológica com objetivo de classificação simples é a avaliação do nível intelectual, em que o 

resultado quantitativo obtido pelo avaliando é comparado com os resultados de outros sujeitos da população.
d) A avaliação com objetivo de diagnóstico diferencial é aquela em que o psicólogo é solicitado judicialmente a responder 

sobre questões relacionadas à insanidade.
e) A perícia forense pode ser considerada um objetivo de avaliação. Nesse caso, o psicólogo precisa diagnosticar o sujeito de 

avaliação e se posicionar acerca da tomada de decisão judicial.

QUESTÃO 10. O indivíduo que apresenta Transtorno de Personalidade Narcisista tende a ser
a) um indivíduo com alta autoestima e que necessita chamar a atenção, por isso é comum ele expor sua vida em redes sociais.
b) incapaz de ser empático. A ausência desse afeto produz a falta de sensibilidade aos desejos e necessidades dos outros.
c) geralmente indivíduo que necessita tirar vantagem de outras pessoas, sem deixar de ser empático com elas.
d) na maior parte do tempo, um indivíduo com muitas preocupações irreais cujo principal traço é a desconfiança. Geralmente 

esses traços tendem a desaparecer em no máximo 2 anos.
e) indivíduo que necessita chamar atenção e sente-se desvalorizado quando isso não ocorre, na maioria das vezes, são 

sexualmente provocativos para conseguir a atenção dos outros.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

23EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com22

QUESTÃO 11. A Resolução CFP nº 007/2003, a qual institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos 
produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica, estabelece alguns parâmetros para a construção 
de quatro modalidades de documentos. A esse respeito, avalie as proposições a seguir, considerando o texto da 
referida resolução.

I. Documento que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as 
condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita.

II. Deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de instrumental técnico, consubstanciado em referencial técnico-
filosófico e científico adotado pelo psicólogo.

III. O item Descrição da Demanda é destinado à narração das informações referentes à problemática apresentada e dos 
motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do documento.

IV. Apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, por meio de uma avaliação especializada, de 
uma “questão-problema”, visando a dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão.

V. Deve conter narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao 
destinatário.

É CORRETO o que se afirma sobre o Relatório/Laudo Psicológico em
a) II, III e V.
b) I, III e IV.
c) I, IV e V.
d) I, II e III.
e) III, IV e V.

QUESTÃO 12. Compreender o conceito de Tendência Atualizante é fundamental para entender a base da 
Psicoterapia Humanista Centrada na Pessoa. Das alternativas a seguir, assinale a que melhor demonstra esse 
conceito.

a) É a maneira pela qual a pessoa se percebe, atuando no meio. Essa imagem se desenvolve quando a pessoa se relaciona 
com outras pessoas. O “eu” sofre mudanças constantes de acordo com a experiência do indivíduo.

b) Estado de congruência entre o “eu” e a experiência. O indivíduo simboliza de maneira correta a experiência. Exis- te uma 
correspondência entre a experiência e a sua simbolização.

c) Autoimagem, imagem de si. Configuração experiencial composta de percepções que se referem ao próprio indivíduo, as 
suas relações com o outro e com o meio, assim como os valores que o indivíduo atribui a essas pró- prias percepções.

d) É a compreensão que a pessoa tem em relação ao seu sentimento, e não em relação ao assunto acompanhado pela 
comunicação desse sentimento.

e) O indivíduo possui a tendência inerente a atualizar as potencialidades de seu “organismo”. Seu comportamento representa 
um esforço orientado e constante a fim de satisfazer suas necessidades tal como ele as percebe na realidade.

QUESTÃO 13. Sobre as propriedades psicométricas dos instrumentos de avaliação psicológica, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A fidedignidade de um teste refere-se a quanto o resultado obtido pelo indivíduo se aproxima do resultado verdadeiro do 
sujeito num traço qualquer. Ela tem sido analisada à luz da quantidade de erros presente nos resultados do teste, de forma 
que, apenas quando não existem erros, considera-se a medida confiável.

b) Os dois parâmetros mais importantes de legitimidade de uma medida ou teste são a utilidade e a precisão.
c) A validade de uma medida pode ser verificada sob diferentes perspectivas, entre elas encontram-se a validade de construto, 

a validade de conteúdo e a validade de critério.
d) Um instrumento é considerado válido quando a sua padronização inclui normas de idade e de gênero.
e) O processo de padronização de um teste ocorre por meio da tradução de um instrumento reconhecido internacionalmente. 

A tradução integral é a garantia da legitimidade do instrumento.
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QUESTÃO 14. Sobre as Teorias do Desenvolvimento apresentadas nas proposições a seguir.
I. Psicogenética (Piaget).
II. Psicossocial (Erikson).
III. Histórico-cultural (Vygostky).

É CORRETO apenas o que se afirma em:
a) As teorias apontadas nas proposições I e III compreendem o desenvolvimento como estágios e/ou períodos que se sucedem.
b) Segundo a teoria apontada na proposição III, o nível de desenvolvimento real de uma criança define funções que já 

amadureceram, ou seja, os produtos finais do desenvolvimento.
c) As teorias apontadas nas proposições I e II apresentam como foco de estudo e pesquisa o desenvolvimento sócio-cognitivo.
d) Para a teoria apontada na proposição III, o adulto experiente atua como um mediador do conhecimento, enquanto que para 

a teoria apontada na proposição II, o adulto deve ser uma figura de afeto.
e) Para a teoria apontada na proposição I, o ponto crítico do desenvolvimento é a relação entre as bases biológicas do 

comportamento e os acontecimentos sociais, sendo o conceito fundamental o de sistema funcional do aprendizado.

QUESTÃO 15. Com base no modelo bioecológico do desenvolvimento humano, analise as alternativas a seguir.
IV. O ambiente/contexto ecológico é constituído por um conjunto de sistemas interdependentes vistos como organização de 

encaixe de estruturas concêntricas.
V. Para Bronfenbrenner, na compreensão do desenvolvimento humano, a herança genética é fundamental, definirá o 

desenvolvimento e se sobrepõe ao fenótipo.
VI. Para compreender o desenvolvimento humano, é necessário considerar o ambiente ecológico, o qual é composto por oito 

subsistemas.
VII. Desenvolvimento é o processo por meio do qual a pessoa se transforma e adquire uma concepção mais ampliada, 

diferenciada e válida do meio.
VIII. O desenvolvimento acontece na sucessão de estágios, sendo que em cada estágio o ego passa por uma crise. O 

desenvolvimento do indivíduo está relacionado ao seu contexto social, o qual influencia as crises.

Estão CORRETAS somente
f) I e IV.
g) II, III, V.
h) II, III, IV.
i) I, II, III, IV.
j) I e V.

QUESTÃO 16. Uma das formas de melhor compreender o contexto familiar onde ocorre o abuso sexual contra 
crianças e/ou adolescentes, é direcionar o foco da análise para os personagens principais dessa história: a mãe, o 
abusador e a vítima.

Considerando tal perspectiva, é CORRETO afirmar:
a) A vítima de abuso sofre o rompimento de uma relação de afeto e confiança, sente medo do próximo episódio abusivo e de 

que a mãe concretize suas ameaças.
b) Quando as vítimas revelam o abuso sofrido, enfrentando os medos e os riscos que correm ao fazer isso, sentem- se, de 

alguma forma, culpadas pela conivência com as ações de seu abusador.
c) Ao tomar conhecimento do abuso sofrido por sua criança, a mãe passa, inevitavelmente, a reviver a própria história abusiva, 

e não consegue dar o apoio necessário à criança.
d) Os abusadores sexuais apresentam comportamentos suspeitos, tanto na presença de outras pessoas como frente à 

própria vítima.
e) As mães de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual intrafamiliar já foram repetidamente descritas como cúmplices 

silenciosas, enquanto os abusadores sexuais, em sua maioria, foram caracterizados por saberem distinguir o que é certo e 
o que é errado com relação às crianças.
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QUESTÃO 17. “A personalidade pode ser definida como uma constelação única de traços psicológicos de um 
indivíduo, a qual é relativamente estável com o passar do tempo” (COHEN, 2014). Sobre a avaliação psicológica da 
personalidade, assinale a alternativa CORRETA.

a) O modelo de cinco dimensões da personalidade apresenta o fator neuroticismo. O domínio de neuroticismo está relacionado 
aos aspectos de sociabilidade, ou seja, o quanto as pessoas são proativas na busca pelos outros, bem como a assertividade.

b) Os testes projetivos são métodos diretos de avaliação da personalidade, nos quais os avaliandos são solicitados, de forma 
direta, a revelar informações sobre si mesmos. Assim, as técnicas de autorrelato são consideradas métodos projetivos de 
avaliação.

c) Estratégias de autorrelato podem ser de grande valor, entretanto o avaliador deve ficar atento, visto que alguns avaliandos 
podem fornecer respostas distorcidas de si mesmos, de forma intencional ou involuntária.

d) O uso de desenhos é considerado uma estratégia muito útil no processo de avaliação psicológica, porém limitado, visto que 
fornece dados apenas sobre os aspectos da personalidade.

e) A avaliação da personalidade deve ser feita a partir de uma interpretação qualitativa, sendo os instrumentos quantitativos 
destinados à avaliação de outros aspectos, como, por exemplo, do domínio cognitivo.

QUESTÃO 18. Diferentes estratégias podem ser utilizadas em um processo de avaliação psicológica. “O teste 
psicológico é considerado como um dispositivo ou procedimento de medida”(COHEN, 2014). Uma avaliação 
psicológica pode incluir testes de diferentes domínios. Sobre os testes psicológicos, assinale a alternativa CORRETA.

a) Os testes diferem em seus procedimentos de pontuação. Um tipo de pontuação é o ponto de corte, considerado um ponto 
de referência qualitativo.

b) São considerados testes para a avaliação da personalidade: As Pirâmides Coloridas de Pfister, Teste de Apercepção 
Temática, Teste de Zulliger, HTP e Neo PI-R.

c) Os seguintes testes são destinados à avaliação da inteligência: Escalas Wechsler, TIG-NV, PMK e G-36.
d) As únicas versões das Escalas Wechsler disponíveis e favoráveis para uso no Brasil são: o WISC-IV e o WAIS-III.
e) As Escalas Beck, favoráveis para uso no Brasil, são compostas por três inventários / escalas: Depressão, Desesperança e 

Ideação Suicida.

QUESTÃO 19. Leia a citação a seguir. Buosi (2012, p.54) ilustra:

“A origem da Síndrome de Alienção Parental (SAP) ocorre exatamente no momento em que um dos genitores 
percebe o interesse do outro genitor em preservar a convivência afetiva com a criança, e a usa de forma vingativa 
perante ressentimentos advindos da época do relacionamento ou da separação, programando o filho a odiar e 
rejeitar o outro genitor sem nenhuma justificativa plausível.”

A respeito de Alienação Parental, é CORRETO afirmar sobre sua origem:
a) O genitor alienado geralmente se apresenta com um perfil de superprotetor, que não consegue ter consciência da raiva 

que está sentindo e, com intencionalidade de se vingar do outro, passa a emitir os comportamentos alienadores.
b) O discurso verbal do genitor alienador é sempre no sentido de que está pensando no melhor para si, em seus interesses e 

em tudo o que possa fazer para sentir-se melhor.
c) O fato de um genitor alienar a criança contra o outro genitor se torna cada vez mais comum em disputas de guar- da pelos 

filhos e separações conjugais, nas quais tal manipulação faz com que o genitor alienado ganhe força.
d) A partir do momento em que as situações não estão resolvidas entre os genitores, eles se sentirão lesados e possivelmente 

alimentarão um desejo de vingança para com o outro, sendo, portanto, os filhos a forma mais acessível de atingir esse 
objetivo.

e) Os abusos psicológicos, que são realizados sutilmente e sem que os envolvidos percebam, são comumente aplicados 
pelos filhos alienados ao buscar desmoralizar um genitor.
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QUESTÃO 20. Analise as afirmativas abaixo que exemplificam a alienação parental.
I. Omitir deliberadamente ao genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares e 

médicas.
II. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência social comunitária.
III. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade.
IV. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência 

deles com a criança ou adolescente.
V. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o 

outro genitor, familiares deste ou com avós.

É CORRETO o que se afirma nas alternativas.
a) I, II, III, IV e V.
b) Apenas III, IV e V.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II, III e V.
e) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 21. Os Transtornos de Ansiedade incluem os transtornos que compartilham características de medo e 
ansiedade excessivos e perturbações relacionadas. Sobre esse assunto, marque a alternativa CORRETA.

a) O indivíduo apresenta preocupação excessiva com perda da realidade e alteração na função do ego.
b) Os ataques de pânico ocorrem apenas diante de uma situação social temida.
c) O ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso a nível de pensamento sem manifestações físicas.
d) Crianças com transtorno de ansiedade de separação apresentam dificuldade em estar longe de um cuidador primário ou 

de figura de apego.
e) As principais características dos transtornos de ansiedade são agitação motora e alteração da sensopercepção, incluindo 

alucinação.

QUESTÃO 22. O abuso sexual pode ser considerado um grave problema de saúde pública, pois há índices 
significativos de incidência e vários estudos sobre os impactos físicos e emocionais causados às vítimas.

Na perspectiva das consequências do abuso sexual, analise as afirmativas a seguir.
I. O abuso sexual pode trazer sérias consequências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima, mas não 

para sua família.
II. Nenhum sintoma psiquiátrico específico resulta universalmente do abuso sexual.
III. Crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual têm maior risco de apresentar problemas interpessoais e psicológicos.
IV. Transtorno de estresse pós-traumático e transtorno dissociativo são exemplos de possíveis sequelas psicológicas 

apresentadas pelas vítimas.
V. As experiências sexualmente abusivas podem comprometer o desenvolvimento humano, principalmente a saúde física 

das vítimas.

É CORRETO o que se afirma em
a) I e V.
b) II, III e V.
c) I e II.
d) III e IV.
e) II, III e IV.
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QUESTÃO 23. Com base nos conhecimentos do Behaviorismo Radical, analise as afirmativas a seguir.
I. Todos os comportamentos são aprendidos durante a vida do indivíduo, principalmente através da interação com o meio.
II. Apesar de não negar os sentimentos e as emoções e embora não possam ser acessados, o Behaviorismo Radical optou 

por considerar como verdade apenas os eventos públicos os quais, podem ser observado igualmente por mais de um 
espectador.

III. Ações, pensamentos e sentimentos obedecem às mesmas leis, e têm as mesmas propriedades de qualquer outro 
comportamento, diferenciando-se apenas pelo grau de acessibilidade.

IV. O Behaviorismo Radical baseia-se no pragmatismo.
V. O comportamento operante refere-se ao comportamento que produz modificações no ambiente e é afetado por essas 

modificações.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) III, IV e V.
b) I, III, IV e V.
c) II, IV e V.
d) I, II e V.
e) I, II, III e V.

QUESTÃO 24. Leia o texto a seguir.

“A aproximação entre a Psicologia e o Direito ocorreu a partir da preocupação com a conduta humana. Apesar 
de atividades de intervenção, orientação e acompanhamento serem igualmente importantes, observa-se que a 
avaliação psicológica ainda é considerada a principal demanda dos operadores do Direito” (LAGO et al., 2009).

Sobre a avaliação psicológica, no contexto jurídico, assinale a alternativa CORRETA.
a) Em casos de suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes, é recomendando que se evite a realização de entrevistas 

em conjunto com a vítima e seus responsáveis, visto que a observação da dinâmica familiar não deve ser considerada 
nessas situações.

b) Os peritos são profissionais reconhecidos na comunidade científica e indicados por uma das partes envolvidas no processo 
pericial.

c) O emprego de testes psicológicos em situações de abuso sexual não é usual, sendo as entrevistas e as sessões lúdicas as 
melhores estratégias adotadas.

d) A competência para ser julgado está relacionada com a capacidade de um réu em entender as acusações contra ele e 
de ajudar em sua própria defesa. Assim, pessoas com potencial intelectual rebaixado, com transtornos mentais ou com 
doenças neurológicas são consideradas incompetentes para serem julgadas.

e) Após a conclusão do processo de avaliação psicológica, o psicólogo pode apresentar recomendações para as situações de 
conflito identificadas, entretanto não pode determinar os procedimentos jurídicos a serem adotados.

QUESTÃO 25. Sobre a psicologia analítica, analise as afirmativas a seguir.
I. A psicologia analítica enfatiza a dinâmica dos processos inconscientes, considerando o potencial mitopoiético da psique.
II. A investigação psicológica na psicologia analítica considera os fenômenos em seu âmbito individual (sonhos, fantasias, 

experiências pessoais) e coletivo (mitos, contos de fadas, obras de arte, acontecimentos sociais e políticos), desde que 
revestidos de valor simbólico.

III. O sonho pode ser considerado uma ponte epistemológica para efeitos do processo do conhecer, segundo os pressupostos 
da psicologia analítica.

IV. Os arquétipos, correlatos aos instintos, são experimentados subjetivamente pelo sujeito como impulsos básicos. Eles são 
princípios de organização psíquica, em torno de temas humanos fundamentais, e seu conteúdo (imagens) é herdado, 
configurando um acervo de impressões acumuladas pela experiência do homem ao longo dos milênios.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Estão corretas apenas as alternativas I, II e IV.
b) Estão corretas apenas as alternativas II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as alternativas I, II e III.
d) Estão corretas as alternativas I, II, III e IV.
e) Estão corretas apenas as alternativas I e II.
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QUESTÃO 26. A característica essencial de um transtorno decorrente do uso de substâncias consiste na presença 
de um agrupa- mento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Sobre esse assunto, é CORRETO 
afirmar que:

a) o diagnóstico de Transtorno por uso de substâncias baseia-se exclusivamente no exame laboratorial que constata a 
incidência da substância no organismo.

b) o uso de dosagens elevadas de substâncias estimulantes pode produzir ansiedades temporária intensas que lembram 
Transtornos de pânico ou Transtornos de ansiedade generalizadas, bem como ideação paranoide.

c) o consumo prolongado e intenso de substâncias psicoativas pouco tem relação com a ativação direta do sistema de 
recompensa do cérebro, porque o consumo da substância produz muito desconforto e prejuízos à vida do indivíduo.

d) as drogas mais sedativas (hipnóticos, ansiolíticos e álcool) podem desencadear transtornos psicóticos e transtornos de 
ansiedade porém não interferem na atividade sexual e no sono.

e) a ingestão repetida de doses elevadas de álcool pode afetar os sistemas de órgãos digestivo e o sistema cardiovascular, 
mas não interfere no sistema nervoso central e periférico.

QUESTÃO 27. Para Piaget “Cada estágio é caracterizado pela aparição de estruturas originais, cuja construção o 
distingue dos estágios anteriores.” (Piaget, 1964/1987, p. 13).

Durante o banho João diz que o sabonete está cansado, pois mergulhou na banheira. Quando os pais estão 
conversando, João chora e cria situações para que interrompam a conversa e deem total atenção para ele. Pedro, 
por sua vez, espera a sua vez para falar, presta atenção ao diálogo dos pais, mas não consegue compreender a 
discussão dos pais sobre o futuro do país de como será a economia e as possibilidades de reformas políticas. O 
estágio do desenvolvimento cognitivo em que João e Pedro se encontram é, respectivamente,

a) estágio pré-operatório e operatório concreto.
b) estágio sensório-motor e pré-operatório.
c) estágio sensório-formal e pré-operatório.
d) estágio operatório concreto e operatório formal.
e) estágio pré-operatório e sensório-formal.

QUESTÃO 28. Diversos pesquisadores formularam teorias para compreender de que maneira ocorre o 
desenvolvimento infantil. Dentre eles, Lev Vygotsky e Jean Piaget apresentaram seus estudos que são considerados 
referências para diversas pesquisas científicas nessa temática. Sobre o assunto, assinale a única alternativa 
CORRETA.

a) No estágio das operações concretas, Piaget estabelece que já se verifica um pensamento lógico bem estruturado e que as 
operações já repousam sobre proposições de enunciados verbais.

b) Piaget considera que a passagem das condutas sensório-motoras para as ações conceitualizadas ocorre sob a forma 
de uma revolução brusca, ao contrário do que é defendido por Vygotsky, que considera as zonas de desenvolvimento 
proximal como etapas de desenvolvimento conquistadas num processo lento e laborioso.

c) Para Piaget, no estágio sensório-motor já podem ser percebidas as operações propriamente ditas, bem como ações que 
expressam um pensamento lógico, ainda que incipiente.

d) Vygotsky considera que aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, 
ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã.

e) De acordo com Vygotsky, a criança já nasce com as funções psicológicas superiores e o próprio desenvolvimento biológico 
da criança correspondente a cada ciclo etário, promovendo o seu desenvolvimento cognitivo.
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QUESTÃO 29. Os quadros de intoxicação, abuso e dependência de álcool e outras substâncias psicoativas se 
caracterizam por uma forma particular de relação do indivíduo com substância que produzem alterações no 
sistema nervoso central. Sobre esse assunto, é CORRETO afirmar que

a) a fissura é o termo que se dá ao uso mal adaptativo de álcool com mudanças comportamentais e psicológicas. Essas 
alterações são acompanhadas por evidências de prejuízo no funcionamento do organismo e na capacidade de julgamento 
de suas ações.

b) não há relação entre diminuição da autoestima e uso de substâncias psicoativas. O consumo de substâncias psicoativas não 
interfere diretamente nas questões emocionais do indivíduo, apenas o corpo reage de forma patológica a esse consumo.

c) os sintomas de abstinência de álcool ajudam a perpetuar o comportamento de restrição da substância contribuindo como 
inibidor de recaídas.

d) a intoxicação é definida como uma síndrome irreversível com alterações comportamentais, prejuízos do nível de consciência 
e alteração de humor.

e) a síndrome de abstinência de álcool se desenvolve no período de várias horas a alguns dias após a cessação (ou redução) 
do uso prolongado de álcool e inclui sintomas como hiperatividade autonômica, ansiedade, tremor, insônia entre outros.

QUESTÃO 30. Sobre o abuso de substâncias psicoativas e sua relação com a psicopatologia, é CORRETO afirmar 
que

a) a dependência química é um transtorno típico da adolescência e ocorre exclusivamente em famílias disfuncionais.
b) o consumo abusivo de drogas e/ou álcool pode estar relacionado com a diminuição da autoestima, a desejos de fuga da 

realidade, afirmação e autodestruição.
c) o indivíduo que faz uso recorrente de substâncias psicoativas sem prejuízo em sua vida social e afetiva não pode ser 

considerado um dependente químico.
d) as alucinoses alcoólicas são alterações de memória que estão relacionadas à perda da liberdade de escolher entre beber 

e não beber.
e) o uso prolongado e abusivo de álcool diminui o fenômeno da tolerância e produz frequentemente neuropatia alcoólica 

sem alteração da sensopercepção.

QUESTÃO 31. A alienação parental é uma violação de direitos fundamentais da criança e do adolescente e 
constitui um abuso moral com penalização prevista em lei. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, 
em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial. Sobre o 
assunto, assinale alternativa CORRETA.

a) Em razão do caráter de urgência de apreciação de situações de indícios de alienação parental, o Ministério Público não se 
manifestará nos autos, salvo se houver pedido expresso dessa manifestação feito por uma ou por ambas as partes.

b) Dada a complexidade de realizar a perícia relativa à avaliação psicológica ou biopsicossocial, conforme for o caso, o perito 
ou a equipe multidisciplinar terá o prazo de 45 dias para apresentar o laudo, prazo esse prorrogado uma única vez, por 
igual período, mediante autorização judicial justificada.

c) Verificada a prática de alienação parental, a autoridade judiciária poderá inverter a guarda ou mesmo converter a guarda 
para guarda compartilhada da criança ou adolescente.

d) A alienação parental somente pode ser praticada pelos genitores, não podendo ser caracterizada por atos praticados pelos 
avós de crianças e adolescentes.

e) A mudança de domicílio do genitor detentor da guarda de criança para local distante que dificulta a convivência da criança 
com outro genitor, ainda que ocorrida por motivo justificável, caracteriza a alienação parental.

QUESTÃO 32. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é hoje uma das principais causas de 
afastamentos do trabalho e das relações sociais. Sobre os transtornos depressivos, é CORRETO afirmar que

a) a característica comum do transtorno depressivo é a presença de humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de 
alterações somáticas e cognitivas que afetam a capacidade funcional do indivíduo.

b) os principais sintomas do transtorno depressivo maior são: baixa autoestima, sentimentos de desesperança, hipomania e 
alterações do sono e do apetite.

c) o transtorno depressivo maior é caraterizado por episódios distintos (depressão e mania) envolvendo alteração nítidas do 
afeto, das funções neurovegetativas e das funções do ego.

d) todo o processo de luto desencadeia no indivíduo o transtorno depressivo maior devido à intensidade do sofrimento. Por 
isso deve-se tratar o indivíduo enlutado rapidamente.

e) o diagnóstico do transtorno depressivo distímico (Distimia) pode ser diagnosticado em adultos quando a perturbação do 
humor apresenta explosões de raiva intensas de pouca duração.
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Leia a situação a seguir para responder a questão 33.

Rafael tem 20 anos de idade e está em uma clínica psiquiátrica há uma semana. De acordo com o relato de sua 
mãe, ele apresentou mudanças de comportamento após seu pai ter saído de casa, em virtude do rompimento 
do casamento dos seus pais. Após esse fato, os pais ficaram preocupados porque Rafael deixou de ir às aulas na 
faculdade de direito, abandonou os cuidados com a higiene e parou de comer. Passava muito tempo em seu quarto 
escrevendo. Os pais resolveram interná-lo quando observaram Rafael tirando os aparelhos eletrônicos de dentro 
da casa. Ele falou que havia escutas nesses objetos afirmando que “estão querendo fazer mal à nossa família”. De 
acordo com a mãe, o filho relatava que seres do “mal” queriam destruí-los.

QUESTÃO 33. Considerando as informações contidas na situação hipotética descrita no texto anterior, é CORRETO 
afirmar:

a) Apresenta sintomas típicos de stress pós-traumático como abandono do ego e fantasias. Após o trauma, o indivíduo se 
vale de algumas fantasias para enfrentar a realidade.

b) O sujeito apresenta quadro de fobia caracterizado por medos intensos e irracionais por situações, objetos ou animais que 
não oferecem perigo real.

c) Possui quadro somatoforme com presença de alucinações e delírios típicos.
d) Apresenta quadro típico de abuso de substâncias psicoativas. Após a intoxicação, em todos os casos, a perda da realidade 

emerge abruptamente.
e) Apresenta quadro psicótico, pois os sintomas enfatizam a perda do contato com a realidade.

QUESTÃO 34. A respeito da Resolução CFP nº 007/2003, a qual institui o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica, destaca-se que:

O referido Manual dispõe sobre os seguintes itens: Princípios Norteadores; Modalidades de Documentos; Concei- to/
Finalidade/Estrutura; Validade dos documentos; Guarda dos documentos.

Considerando esses aspectos abordados na normativa, assinale a alternativa CORRETA.
a) O parecer psicológico é um documento que visa a informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relaciona- das ao 

atendimento psicológico realizado.
b) Ao definir o prazo de validade do conteúdo dos documentos, o psicólogo deve dispor dos fundamentos para tal indicação, 

devendo apresentá-los sempre que solicitado.
c) Os documentos escritos decorrentes da avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão 

ser guardados pelo prazo máximo de 5 anos, observando-se a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da 
instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.

d) O documento produzido pelo psicólogo deve apresentar redação bem estruturada, compatível com as expressões próprias 
da linguagem coloquial.

e) Justificar estar apto ou não para atividades específicas, após realização de um processo de avaliação psicológica, é uma 
das finalidades do relatório psicológico.

QUESTÃO 35. A Resolução CFP nº 08/2010 dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico 
no Poder Judiciá- rio, considerando, em seu teor, que:
O psicólogo perito é profissional designado para assessorar a justiça no limite de suas atribuições e, portanto, deve 
exercer tal função com isenção em relação às partes envolvidas.
E também estabelece que:
Os assistentes técnicos são de confiança da parte para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório, não sujeitos 
a impedimento ou suspeição legais.

Sendo assim, quanto ao contexto de atuação profissional, previsto na referida Resolução, é CORRETO afirmar que
a) quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, por ele nomeado.
b) os psicólogos peritos e assistentes técnicos deverão fundamentar sua intervenção em referencial teórico, técnico e 

metodológico respaldados na Ciência Psicológica, no Direito, na ética e na legislação profissional.
c) o psicólogo perito deverá elaborar quesitos e endereçá-los ao(s) assistente(s) técnico(s), a fim de elucidar dúvidas surgidas 

durante a perícia.
d) o psicólogo perito e o(s) assistente(s) técnico(s) realizarão seu trabalho a fim de responder diretamente aos quesitos 

elaborados pelo juiz.
e) o psicólogo que atua como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio poderá atuar como perito ou assistente 

técnico, somente mediante autorização dos envolvidos.
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QUESTÃO 36. Leia as afirmativas a seguir sobre Terapia Cognitiva.
I. O objetivo da Terapia Cognitiva é reestruturar e corrigir os pensamentos distorcidos utilizando as abordagens colaborativa 

e psicoeducativa para desenvolver soluções pragmáticas para produzir mudanças e melhorar os transtornos emocionais.
II. A maneira com que os indivíduos percebem e processam a realidade tem influência direta na maneira como cada pessoa 

se comporta e se sente.
III. Alguns pensamentos, conhecidos como pensamentos automáticos, ocorrem espontaneamente nas fronteiras da 

consciência, por esse motivo não é possível percebê-los e avaliá-los.
IV. Não há uma relação recíproca entre afeto e cognição, pois a cognição depende de suas estruturas internas, o afeto, por sua 

vez, está ligado com as experiências derivadas de comportamentos do indivíduo.
V. Os esquemas de indivíduos mal ajustados podem levar à distorção da realidade e com isso gerar um transtorno psicológico.

Assinale a alternativa CORRETA.
a) Apenas I e II.
b) Apenas I, III e V.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas II, III, IV e V.
e) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 37. Sobre a Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), marque a alternativa CORRETA.
a) A ACP propõe a transposição das categorias filosóficas para o plano empírico do trabalho cotidiano do profissional de 

psicologia, permitindo assim o enriquecimento da prática psicológica por meio da apropriação dos conceitos filosóficos.
b) Reconhece-se a influência da fenomenologia nas origens da ACP, por meio das contribuições de autores como Soeren 

Kierkegaard e de Martin Buber.
c) Definida como terceira via, a Abordagem Centrada na Pessoa faz importantes críticas à psicanálise e à teoria Behaviorista. 

Dentre elas, a definição estabelecida pela psicanálise sobre a influência da subjetividade do terapeuta no processo clínico.
d) Diferentemente de outras abordagens que tiveram sua origem na experiência clínica, a Abordagem Centrada na Pessoa 

surge a partir de um estudo sistematizado das bases filosóficas da Psicologia.
e) É possível perceber na ACP a presença de uma matriz cientificista. Esse aspecto é reforçado principalmente no início de seu 

trabalho por uma busca de comprovação científica dos dados observados na prática clínica.

QUESTÃO 38. A Resolução CFP nº 010/2005, aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP), sendo 
possível encontrar:

“Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por 
elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional 
com seus pares e com a sociedade como um todo.”

Analise as afirmativas a seguir.
a) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial 

para se promoverem medidas em seu benefício.
b) O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará somente informações relevantes para 

qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações.
c) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo não poderá prestar informações, considerando a obrigatoriedade de 

manutenção do sigilo.
d) A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas vigentes, devendo o 

usuário ou beneficiário, desde o início, ser informado.
e) Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará todas as informa- ções 

referentes ao trabalho desenvolvido.

Assinale a alternativa que corresponde às afirmativas CORRETAS.
a) II, III e IV.
b) I, II e IV.
c) III e IV.
d) I, III e V.
e) II, IV e V.
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QUESTÃO 39. Para o tratamento de pacientes que abusam de drogas, a principal estratégia do psicólogo deve ser
a) isolar o paciente da família e dos amigos, enquanto este estiver em tratamento, para desenvolver a consciência sobre os 

perigos da dependência.
b) o modelo manicomial do atendimento dessa população, em que se coloca a ênfase na droga, por ser o mais adequado e 

por isso o mais utilizado nos dias de hoje.
c) focada nas práticas assistenciais, pois gera proteção e tutela do usuário, mantendo-o afastado das drogas, trazem 

benefícios mais rápidos.
d) com foco nas políticas de controle e criminalização das drogas.
e) o tratamento com foco na autonomia do indivíduo que pode, assim, resgatar sua condição de sujeito social e autônomo.

QUESTÃO 40. A Lei 12.010/2009, em seu Art. 39, Parágrafo 1, estabelece:

“A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa (...)”

Sobre o tema, avalie as afirmações a seguir.
I. O estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante 

tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.
II. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, 

comprovado o exercício de alguma prática religiosa e a estabilidade da família.
III. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orienta- do pela 

equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude.
IV. A adoção será indeferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, 

antes de prolatada a sentença judicial.
V. Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacional de crianças e adolescentes em condições de serem 

adotados e de pessoas ou casais em processo de habilitação à adoção.

É CORRETO o que se afirma apenas em
a) II e IV.
b) I, III e IV.
c) II e V.
d) I e III.
e) III.



33EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com32



33EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com32

QUESTÃO 01. É consenso, entre os autores de orientação psicanalítica, a importância das relações mãe-bebê no 
desenvolvimento da criança. Para René Spitz (2013), no primeiro ano de vida,

a) bebê e mãe criam uma relação simétrica da qual a criança emergirá como sujeito após o estabeleci- mento do terceiro 
organizador, a palavra “não”.

b) estabelece-se o conflito edípico, o qual a criança poderá superar com o advento do segundo organiza- dor, a angústia do 
oitavo mês.

c) a criança e seu meio ambiente formam um “sistema fechado” que consiste de apenas dois componentes conhecidos: a 
mãe e o filho.

d) cabe à mãe oferecer um ambiente que impeça a vivência de experiências de desprazer pelo bebê.
e) a díade mãe-filho é determinada pelos aspectos estruturais próprios do elemento mais forte de sua composição, a mãe.

QUESTÃO 02. Donald W. Winnicott (2011) considera que o papel do pai, nos três primeiros meses de vida do bebê, é de
a) ajudar a mãe a limitar sua dedicação ao bebê, para que seja suficientemente boa.
b) estimular a mãe a projetar no bebê seus impulsos destrutivos, a fim de poupá-lo.
c) atuar como contraponto, para a esposa, à regressão própria da díade mãe-bebê.
d) promover o contato do bebê com um mundo para além da díade mãe-bebê.
e) colaborar para o início e o desenvolvimento da relação emocional entre a mãe e o bebê.

QUESTÃO 03. Na visão de René Spitz (2013), o ponto crítico da evolução do indivíduo e da espécie é a formação 
do primeiro conceito, o da negação, pela criança. Para o autor, essa conquista será possível devido

a) ao mecanismo de projeção.
b) a manobras de deslocamento.
c) à tolerância à frustração.
d) à identificação com o agressor.
e) ao exercício de oposição.

QUESTÃO 04. Para René Spitz (2013), as relações objetais se estabelecem
a) por ocasião do nascimento da criança, uma vez que o bebê nasce programado para estabelecê-las ao primeiro contato 

físico com a mãe.
b) por volta do 6o mês, quando a mãe é percebida como um objeto inteiro, independentemente das necessidades insatisfeitas 

do bebê.
c) por ocasião da resposta-sorriso, indicativa de que o bebê reconhece o rosto da mãe e reage a ele sorrindo.
d) com a primeira mamada, na medida em que o seio materno passa a satisfazer os desejos e as necessidades do bebê.
e) durante a gestação, quando a mãe se conscientiza da presença do bebê em seu corpo e reage afetiva- mente a essa 

experiência.

QUESTÃO 05. Para John Bowlby (2015), o que caracteriza o indivíduo psicologicamente doente é a sua incapacidade 
de re- gular seus conflitos de modo satisfatório. Uma condição que gera essa dificuldade no bebê é ser separado 
da mãe após estabelecido o vínculo emocional. Para o au- tor, nessas condições, o bebê poderá ter dificuldade em 
regular seus conflitos porque

a) o bebê não dispõe de recursos para lidar com um ambiente visto como imprevisível.
b) o ódio terá de ser reprimido porque o objeto que o causou não está mais presente.
c) voracidade libidinal e ódio se tornam intensos demais para ser regulados.
d) a integridade do ego em formação é ameaçada por significativo sentimento de culpa.
e) a ruptura do vínculo compromete a confiança do bebê de que mereça ser amado.
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QUESTÃO 06. Uma criança passou por um longo período de privação ambiental após o qual foi adotada por 
um casal. A criança em pouco tempo apresentou uma resposta positiva ao novo ambiente, mas depois começou a 
atacar os pais adotivos. Para Donald W. Winnicott (2012), essa evolução indica que a criança

a) está adquirindo mais confiança e começando a sentir e a exprimir a raiva associada ao fracasso do lar original.
b) não é capaz de amar e estabelecer vínculos afetivos duradouros, dada a severidade da privação sofrida.
c) sente-se ameaçada pelos pais adotivos porque projetou neles a raiva inconsciente que nutre pelas boas experiências 

perdidas.
d) está testando o amor dos pais adotivos, de modo a se reassegurar de que são suficientemente bons.
e) adota condutas que promovem a profecia autorrealizadora do abandono, dada a insegurança de que possa vir a ser amada.

QUESTÃO 07. A mãe de uma criança de 70 dias esteve internada em um hospital por quatro meses. Segundo 
René Spitz (2013), o efeito de tal privação sobre a criança

a) poderá ser revertido com o retorno da mãe, mas não é possível assegurar que não deixe sequelas.
b) apresentará um curso previsível, do gemido de tristeza a crises convulsivas que equivalem a expressões de total desamparo.
c) levará a um quadro depressivo persistente, equivalente à depressão anaclítica observada nos adultos.
d) será catastrófico, independentemente da presença de um substituto adequado no período de separação.
e) afetará apenas o desenvolvimento psicológico da criança, mas não o desenvolvimento motor.

QUESTÃO 08. Ao discutir o luto infantil diante da perda de entes queridos, John Bowlby (2015) destaca que
a) frequentemente as crianças experimentam um período de pesar relativamente igual aos experimentados pelos adultos 

diante das perdas.
b) para que a criança possa aceitar a perda sofrida e se reorganizar, é essencial a presença de uma pessoa que atue como 

substituta estável do ente perdido.
c) a elaboração do luto pela criança sempre será parcial se ela não dispuser de repertório verbal para expressar seu sofrimento.
d) frente a crianças que sofreram perdas, a atitude mais favorável, à elaboração do luto, é motivá-las a direcionar seus 

interesses para outras atividades.
e) o modo mais eficaz de ajudar uma criança a aceitar a perda de um ente querido é o terapeuta ou alguém de confiança 

adotar o papel de “representante da realidade”.

QUESTÃO 09. Na visão de Donald W. Winnicott (2012), as falhas ambientais terão consequências distintas, 
dependendo do momento em que ocorrerem e da reação do ambiente diante de seu impacto na criança. Segundo 
esse autor, se o ego não tiver maturidade suficiente para reconhecer que a origem do problema é externa, e não 
interna, a criança desenvolverá

a) uma atitude paranoide, pautada pela desconfiança de que o ambiente não possa vir a suprir as suas necessidades.
b) uma doença psicótica, pois a ausência de defesas frente à deficiência ambiental leva a uma suspensão do processo de 

desenvolvimento.
c) um quadro depressivo, marcado pela ambivalência em relação à figura materna e, por extensão, ao ambiente.
d) um transtorno narcisista, com a consequente pouca disponibilidade para o estabelecimento de relações objetais.
e) uma estrutura fronteiriça, que oscila entre momentos de força egoica razoável e momentos de força egoica precária.

QUESTÃO 10. Ao analisar as questões relacionadas à adolescência na contemporaneidade, Isabel da Silva Kahn 
Marin (2002) constata que, na atualidade,

a) os bens materiais valorizados pelo grupo social assumiram a função dos rituais de passagem tradicionais da adolescência.
b) o adulto realiza, nas ações do adolescente, os próprios anseios narcísicos que sua posição pessoal não permite.
c) o peso da dívida dos adolescentes com as gerações anteriores tem sido exagerado, alimentando sua motivação para a 

rebelião.
d) a liberdade proporcionada ao jovem pelos pais da contemporaneidade favorece o desenvolvimento da autonomia.
e) não se observa uma oposição que valorize e enfrente o desafio colocado pelo adolescente para ser reconhecido.
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QUESTÃO 11. Anna Freud, como destaca Matheus (2012), é considerada a primeira psicanalista a tomar a 
adolescência como tema de investigação. Para a autora, a adolescência é

a) inaugurada com o desligamento do adolescente das figuras parentais, a fim de que a libido, liberada com a resolução do 
conflito edípico, possa ser investida e fixada em um objeto libidinal estável.

b) definida pela ocorrência inédita de um embate entre as forças instintivas do id e as forças de contenção egoica, no qual 
o uso de defesas primitivas não configura uma dinâmica patológica, ao contrário do que se dá em períodos posteriores à 
vida.

c) caracterizada pela incapacidade de estabelecer vínculos objetais, dado o predomínio do investimento narcísico da libido 
que possibilitará, ao adolescente, aceitar as alterações corporais e definir a identidade.

d) determinada pelas transformações fisiológicas da puberdade, sendo o adolescente essencialmente uma criatura do 
instinto, dado o significativo afluxo de energia instintiva que ocorre nesse período.

e) marcada por um desequilíbrio físico compensado por extrema rigidez mental, necessária para que as funções adaptativas 
do ego fragilizado possam conter o excesso de pressão da energia do id.

QUESTÃO 12. Um psicólogo que trabalha em uma instituição para adolescentes recebe um educador preocupado 
com o discurso opositor de um dos jovens acolhidos e o modo como idealiza celebridades associadas ao mundo do 
crime. Seguindo as ideias de Donald W. Winnicott (2011), o psicólogo poderá esclarecer que

a) a identificação com modelos concretos e reais indicam que o jovem se aproxima do final da adolescência e de atenuação 
da conduta rebelde.

b) devido à imaturidade intrínseca ao período da adolescência, a rebelião do jovem deverá ser tolerada e entendida como 
parte da anormalidade adolescente.

c) caberá ao adulto enfrentar o esforço do adolescente para se sentir acima das necessidades do mundo, confrontando o 
jovem e reivindicando o direito de ter pontos de vista divergentes.

d) apesar do ganho em força e potência física, a violência no adolescente tende a se manter no plano imaginário, sem risco 
real para si ou para os outros.

e) a delegação de responsabilidades “adultas” que promovam a inserção e identidade social do jovem poderá abreviar o 
período turbulento vivenciado no momento.

QUESTÃO 13. Erik Erikson, conforme indica Matheus (2012), é um dos nomes de referência quando o tema é 
adolescência. O ponto focal da visão do autor é o da identidade. Na sua visão, a vivência e a superação da “crise de 
identidade” consistem essencialmente em

a) usar o período de moratória como um laboratório de experimentação para se comportar de forma até então proibida, de 
modo a elaborar um código moral próprio independente dos valores impostos pelas figuras parentais.

b) construir uma narrativa histórica individual, como sujeito psíquico, que leve ao estabelecimento de uma noção de eu coesa 
e definitiva que sirva de referência para a movimentação no território social.

c) elaborar o luto pela perda da infância e do senso de proteção oferecido pelas figuras parentais, para então buscar novos 
objetos nos quais investir libido, de modo a desenvolver um senso de pertencimento.

d) reunir a multiplicidade de imagens e papéis dos vários “eus” experimentados, e promover um senti- mento de continuidade 
e pertencimento bastante distanciado da fragmentação que domina os processos inconscientes.

e) conciliar o real, o imaginário e o simbólico na constituição de uma noção de “eu” relativamente estável, que servirá de 
bússola para a elaboração de um projeto de vida a ser buscado.

QUESTÃO 14. Isabel da Silva Kahn Marin (2002), ao discutir a relação entre adolescência e violência na sociedade 
contemporânea, destaca o papel, nesse fenômeno,

a) da dificuldade dos adultos de se mostrarem como representantes da autoridade e da lei frente à adolescência.
b) da natureza intrinsecamente violenta dos rituais de passagem da adolescência para a vida adulta, observados em nossos 

dias.
c) da influência da cultura da violência divulgada e incentivada de modo exaustivo pelos meios de comunicação.
d) da necessidade de afirmação do jovem pela destruição do velho, característica do consumismo do século XXI.
e) do investimento da mulher em projetos pessoais que deixam em segundo plano a saúde emocional da família.
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QUESTÃO 15. Na visão de Donald W. Winnicott (2012), a agressividade, no bebê, está sempre relacionada
a) a experiências de frustração do bebê diante de um ambiente insatisfatório.
b) ao estabelecimento de uma distinção entre o que é “eu” e o que é “não-eu”.
c) à ambivalência entre busca de satisfação e medo de engolfamento pelo objeto amado.
d) a um impulso de sobrevivência presente em todos os seres vivos.
e) aos esforços do bebê para se livrar de algo mau e destrutivo que está dentro dele.

QUESTÃO 16. Para Donald W. Winnicott (2011), em relação à agressivi- dade, o indivíduo deve
a) compreender que destrutividade e amor são incom- patíveis, na medida em que a destrutividade é reação à falta de amor.
b) desenvolver mecanismos de repressão dos impulsos agressivos, de modo a redirecioná-los à atividade criativa.
c) aceitar que impulsos agressivos são incompatíveis com a vida em sociedade e, dessa forma, dizer “sim” à sua condição de 

ser biopsicossocial.
d) procurar projetá-la em um objeto amado, de modo a poupar o próprio eu dos impulsos autoagressivos.
e) assumir total responsabilidade por todos os senti- mentos e as ideias que pertencem ao “estar vivo”, inclusive os de destrutividade.

QUESTÃO 17. Ao saber que uma criança de 7 anos não tem frequentado a escola ou recebido qualquer apoio 
educacional por parte dos pais, um cidadão decide informar a um órgão que tenha como finalidade específica zelar 
pelos direitos da criança e do adolescente. Nesse caso, o encaminha- mento deve ser feito

a) ao Ministério Público.
b) ao Ministério da Educação.
c) ao Conselho Tutelar.
d) à Vara da Família.
e) à Vara da Infância e da Adolescência.

QUESTÃO 18. Uma criança é levada pela mãe, detentora da guarda unilateral, para atendimento psicológico em 
uma clínica especializada. Durante o período de atendimento, o pai se dirige à clínica e solicita ser informado do 
andamento e dos resultados desse processo. Nessa situação, a clínica deverá

a) revelar ao pai os mesmos dados informados à mãe, seja qual for o tipo de guarda, por ser o pai uma “pessoa de direito”.
b) ponderar se será de interesse da criança, ou não, dar acesso às informações do atendimento ao pai.
c) negar o acesso do pai aos dados, alegando que só poderão ser revelados à mãe, considerada a “cliente”.
d) abrir para o pai apenas os dados do atendimento que se refiram a sua relação com a criança.
e) informar que, por ser a mãe detentora de guarda unilateral, o pai não tem legitimidade para solicitar informações relativas 

aos filhos.

QUESTÃO 19. Ao atender uma adolescente, um psicólogo vem a saber que a paciente vem sofrendo sucessivos maus-
tratos. Alertando-a de que comunicará o fato à autoridade com- petente, a paciente lhe diz que só relatou os fatos porque 
ele lhe havia assegurado sigilo. Nessas circunstâncias, de acordo com o Código de Ética, o psicólogo deverá

a) passar a informação para outro colega fazer a denúncia.
b) fazer a denúncia de maus-tratos ao Conselho Tutelar.
c) convencer a adolescente a fazer ela mesma a denúncia.
d) resolver o dilema ético sob a perspectiva do menor prejuízo.
e) honrar a palavra empenhada e manter o sigilo sobre os fatos.

QUESTÃO 20. De acordo com a análise de Analicia Martins de Sousa (2010), o conceito de Síndrome da Alienação Parental
a) teve efeito negativo nas decisões quanto à guarda de filhos, porque desconsidera a perspectiva da prole em relação aos pais.
b) fortaleceu a posição da mulher no contexto jurídico, arena em que tradicionalmente ela se encontra em desvantagem.
c) contribuiu para a criação de leis que conferem parâmetros mais justos para as decisões relativas aos litígios sobre guarda.
d) trouxe, aos litígios sobre guarda, um ônus a mais, na medida em que os cônjuges precisam atestar sua sanidade mental.
e) promoveu uma frente de discussão fértil, ao considerar a dinâmica familiar sob a perspectiva das relações patológicas.
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QUESTÃO 21. Donald W. Winnicott (2012) é bastante claro quanto à natureza da conduta antissocial. Para o autor, 
ao transgredir, a criança ou jovem estará

a) expressando a agressividade decorrente do baixo grau de resistência à frustração.
b) demonstrando a fragilidade de um superego que não chegou a se constituir.
c) atacando o pai simbólico representado pelas leis e normas do grupo social.
d) reivindicando do ambiente experiências boas que chegou a ter, mas foram perdidas.
e) explicitando à sociedade sua postura de não conformidade ao que lhe é imposto.

QUESTÃO 22.  Considerando a natureza e a origem da tendência antissocial, quando a conduta antissocial 
assegura ao jovem ganhos secundários, como no caso da prostituição, Donald W. Winnicott (2012) recomenda a 
adoção de iniciativas alinhadas à

a) psicanálise, por possibilitarem a reconstrução das relações objetais na transferência com o analista.
b) atuação em grupos operativos, que favorecem a noção de pertencimento e a cura pelo trabalho junto à comunidade.
c) modelagem do comportamento, dada a impossibilidade do jovem, nessas condições, de desenvolver sentimentos de culpa.
d) internação em ambiente controlado, de modo a pro- mover, no jovem, o resgate da confiança no ambiente.
e) substituição da perspectiva de cura por medidas de redução de danos e provimento de condições de saúde adequadas.

QUESTÃO 23. Em termos de visão de si, Alda Britto da Motta (In: Minayo e Coimbra, 2011) destaca que o idoso
a) incorpora uma identidade positiva, na medida em que a ciência lhe oferece condições de superar as dificuldades orgânicas.
b) enfrenta um crescente processo de exclusão, decorrente da subjetividade essencialmente narcisista da sociedade 

capitalista.
c) sustenta concomitantemente a imagem tradicional do velho inativo e inútil, e a nova imagem, mais dinâmica e participante.
d) assume uma visão de si coesa e positiva, alimentada pelas representações sociais que valorizam virtudes de sabedoria e 

compaixão.
e) mantém uma identidade negativa, em consequência da crescente perda de funções orgânicas e de atratibilidade sexual.

QUESTÃO 24. Ao analisar o impacto dos processos demenciais do idoso na família, Caldas, C. P. O. (In: Minayo e 
Coimbra, 2011) constata que

a) as mulheres da família costumam prestar a assistência doméstica ao idoso porque têm mais competência para 
compreender o idoso demenciado e atender às suas necessidades.

b) os programas e serviços para os idosos são imprescindíveis, pois muitos deles necessitam de alternativas à assistência 
familiar inadequada ou da qual não dispõem.

c) a dinâmica da atenção ao idoso demenciado tem estrutura essencialmente igual à da atenção a idosos sem comprometimento 
cognitivo.

d) o suporte ao idoso demenciado tende a ser fornecido pela rede formal de assistência, porque os familiares não se qualificam 
para prover os cuidados necessários.

e) a principal competência para atender as necessidades do idoso com demência está relacionada à capacidade do cuidador 
de compreender a evolução do quadro.

QUESTÃO 25. A partir das considerações de Uchôa e colaboradores (In: Minayo e Coimbra, 2011), é correto afirmar 
que os programas voltados para os idosos devem

a) integrar os recursos disponíveis, individuais e coletivos, em um processo que compense as perdas e promova a adaptação 
do idoso às condições de sua vida.

b) substituir a representação cultural negativa do envelhecer por representações positivas que dissociem envelhecimento de 
processos de adoecimento e morte.

c) valorizar a ideia de que, no nível individual, a juventude é um bem que pode ser conquistado no plano psicológico, apesar 
das perdas físicas.

d) levar o idoso a voltar sua atenção para pequenas atividades que lhe deem prazer, desviando-a daquilo que possa lhe trazer 
dor e desalento.

e) subordinar a experiência do envelhecer a planos para o futuro e novas possibilidades de realização do idoso na fase que 
vivencia no momento.
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QUESTÃO 26. Segundo Alda Britto da Motta (In: Minayo e Coimbra, 2011), a modernidade capitalista construiu 
uma visão segmentar das idades: periodiza as gerações, constrói e ‘desconstrói’ idades. No caso da velhice, afirma-
se constatar que

a) há uma integração social/natural mais explícita na concepção da velhice, na medida em que a baixa expectativa social 
reflete o menor vigor natural do idoso.

b) a modernidade ocidental ainda vê a velhice sob o prisma da natureza e atribui ao velho um lugar no qual a individualidade 
deixa de existir.

c) a construção social da velhice oferece, à mulher, o lugar de avó transmissora de cultura, e, ao homem, o de aposentado 
desocupado.

d) essa lógica é subvertida no conceito de “melhor idade”, cujos membros são valorizados por conta do seu dinamismo e 
potencial consumidor.

e) a concepção de velhice se desvinculou dos processos degenerativos, porque os cuidados de si abrem a perspectiva de 
superação das limitações do envelhecimento.

QUESTÃO 27. Diante da multiplicidade de configurações da família contemporânea, para além do arranjo 
representado pela união de um homem e uma mulher que desejam ou não ter filhos, Isabel Gomes se pergunta 
(In: Fères-Carneiro, 2016), se ainda seria válida a visão de Sigmund Freud sobre as mulheres e seu papel na família: 
centrado na figura masculina, trazendo à tona a incompletude emocional e social. A autora conclui que

a) a ausência de referenciais de apoio para a subjetividade contemporânea e a consequente variedade de arranjos interpessoais 
tornam as ideias de Freud obsoletas.

b) o modelo tradicional de casamento, influenciado pela transmissão de legados transgeracionais, é compatível com a lógica 
complementar de homem-mulher em Freud.

c) o declínio da função paterna e uma representação social de homem frágil e incompleto na contemporaneidade impedem 
a manutenção da visão de Freud.

d) as ideias de Freud sempre serão aplicáveis, pois explicitam como as instâncias inconscientes atuam em prol da sobrevivência 
da espécie.

e) a dicotomia de papeis presente na obra de Freud não mais se aplica aos atuais arranjos conjugais, pois hoje a distinção 
entre os gêneros está menos definida.

QUESTÃO 28. O trabalho e a pesquisa com conflitos conjugais, conforme demonstrado na obra organizada por 
Fères-Carneiro (2016), têm revelado que

a) as estratégias de resolução de conflito podem ser claramente identificadas como positivas ou negativas para a resolução 
dos conflitos conjugais.

b) a violência conjugal via de regra contribui para que o cônjuge agredido seja mais proativo quando apoiado nas tentativas 
de mediação.

c) a postura de ataque de um dos cônjuges de modo geral constitui um grande entrave para a negociação.
d) a estratégia de evitação, por um ou ambos os cônjuges, costuma ser uma estratégia positiva para o enfrentamento de 

questões críticas da relação.
e) casais que adotam estratégias de demanda e recuo são mais flexíveis e, portanto, têm maior probabilidade de resolver 

seus conflitos.

QUESTÃO 29. A Lei no 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, em casos de prática de violência 
doméstica contra a mulher,

a) determina que seja delegada à mulher a responsabilidade pela entrega de intimações e notificações judiciais ao agressor.
b) prevê a aplicação de penas ao agressor como multas e distribuição de determinado número de cestas básicas.
c) limita-se à violência na relação homem-mulher, ignorando os novos arranjos conjugais e familiares da contemporaneidade.
d) prevê a restrição de visitas do agressor aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou 

serviço similar.
e) ignora a violência patrimonial, por não implicar risco iminente à integridade física, moral ou psicológica da mulher.
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QUESTÃO 30. Nas Varas de Família, há um crescente esforço para que os casais resolvam seus conflitos por meio de
a) mediação.
b) aconselhamento psicológico.
c) coaching conjugal.
d) acordos entre advogados.
e) ações em juizados de pequenas causas.

QUESTÃO 31. Como atesta Gláucia Diniz, ao analisar os paradoxos das relações violentas (In: Fères-Carneiro, 
2016), entre os motivos que impedem as mulheres de denunciar a violência física ou psicológica de que são vítimas 
nas relações conjugais, destaca-se

a) a valorização, pela mídia, do ideal de mulher forte e autônoma que reage às agressões.
b) o esforço em sustentar relacionamentos recentes e pouco estáveis.
c) a internalização das prescrições normativas que impedem a mulher de ter voz própria.
d) a falta de uma legislação específica de proteção da mulher contra o cônjuge agressor.
e) o desejo feminino de assegurar seu sustento por um homem, mesmo que violento.

QUESTÃO 32. Um fenômeno comum entre mulheres vítimas de relações violentas é que raramente elas 
empregam o termo “violência” ao relatarem as agressões sofridas. Para Gláucia Diniz (In: Fères-Carneiro, 2016), 
essa dificuldade indica

a) a esperança de que as relações harmoniosas sejam restabelecidas com a intervenção jurídica, sem risco de punição 
excessiva para o agressor.

b) a crença de que, no fundo, a agressão ocorreu por falha sua, trazendo para si a culpa pelas agressões sofridas na relação.
c) o esforço em manter uma relação não mais do que tangencial com o sistema jurídico, visto com profunda desconfiança.
d) a tendência a reconhecer como violência somente as agressões que levam a danos físicos visíveis e significativos.
e) a distância entre as experiências vividas e a possibilidade de reconhecimento e nomeação dessas experiências.

QUESTÃO 33. As famílias, com histórico de abuso sexual intrafamiliar, constituem sistemas com características 
bastante similares entre si. Um dos aspectos mais comuns nesses sistemas familiares é

a) a presença de limites geracionais altamente definidos e cristalizados.
b) o alto grau de permissividade observado na relação dos pais com os filhos.
c) o intenso engajamento do pai nos cuidados físicos a bebês e crianças pequenas.
d) o estabelecimento de uma fronteira organizacional muito pouco permeável ao exterior.
e) a existência de dificuldades sexuais acentuadas entre o casal, como a frigidez materna.

QUESTÃO 34. Ao discutir a Síndrome de Alienação Parental (SAP), proposta por Richard Gardner, Sousa (2010
a) defende que o diagnóstico seja feito em termos indi- viduais, pois se trata de configuração clínica conste- lada no nível da 

vida privada e da história particular de cada indivíduo que venha a apresentar a síndrome.
b) aponta que o surgimento e a rápida difusão da teoria de Gardner sobre a SAP foram facilitados por uma racionalidade que 

privilegia o indivíduo e favorece, com isso, a proliferação de discursos sobre a existência de patologias individuais.
c) demonstra que os instrumentos de psicólogos e psiquiatras asseguram o rigor de suas avaliações e, em consequência 

disso, conferem validade científica à teoria de Gardner e desnaturalizam a questão da alienação parental.
d) destaca a importância de se identificar precocemente a síndrome, como medida preventiva, dado que o alienador costuma 

apresentar traços de psicopatia, sociopatia ou tendência à violência que põem em risco a família.
e) declara que há consenso quanto à primazia da figura paterna como alienadora, por ser o pai habitualmente menos 

favorecido no ambiente jurídico em caso de litígio sobre a guarda dos filhos.
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QUESTÃO 35. De acordo com a Lei no 12.318/2010, havendo indício da prática de ato de alienação parental, o Juiz, 
se necessário, determinará a realização de

a) perícia social para identificar os fatores socioculturais que levaram à instalação da patologia e fazer o encaminhamento do 
alienador aos recursos comunitários disponíveis.

b) avaliação psicológica do cônjuge alienador e encaminhamento à unidade psiquiátrica em caso de alto grau de severidade 
da patologia.

c) ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, incluindo, entre outros métodos, entrevista pessoal com as partes e 
avaliação da personalidade dos envolvidos.

d) diagnóstico interventivo familiar, a fim de compreender a dinâmica dos relacionamentos familiares para promover a 
reaproximação do casal.

e) perícia psicológica do suspeito de apresentar alie- nação parental, a fim de comprovar a existência da patologia e adotar as 
medidas de proteção necessárias à família.

QUESTÃO 36. O juízo competente para pedidos de guarda em que os menores envolvidos não têm seus direitos 
violados, o que constitui situação regular, é

a) a Vara da Família.
b) a Vara da Infância e da Juventude.
c) o Conselho Tutelar.
d) o Conselho Municipal da Infância e da Adolescência.
e) a Fundação para o Bem-estar do Menor.

QUESTÃO 37. De acordo com os direitos fundamentais da criança e do adolescente, definidos no Estatudo da 
Criança e do Adolescente (ECA),

a) as condições de crescimento e desenvolvimento dignas para a criança são, em princípio, responsabilidade da sociedade.
b) a liberdade de opinião e de religião estará garantida após os 18 anos de idade, dado que a autonomia cognitiva só é 

alcançada nesse momento.
c) nascituros não contam com a proteção do Estado, uma vez que ainda não se constituem como pessoas.
d) famílias em situação de miséria material não têm como prover condições favoráveis ao desenvolvi- mento de crianças e 

adolescentes.
e) o gasto público com as crianças e os adolescentes deve ser prioridade para o Estado, de modo a garantir-lhes condições 

plenas de vida.

QUESTÃO 38. Um adolescente de 16 anos cometeu um ato infracional de gravidade significativa, com alto grau 
de violência, e foi detido em flagrante. Após o ocorrido, foi internado em unidade socioeducativa. Nessa situação, é 
correto afirmar que

a) a internação seria legal no prazo de até 180 dias, desde que envolvesse atividades pedagógicas.
b) a internação, nesse caso, foi ilegal, pois o jovem não havia sido julgado nem tido oportunidade de defesa.
c) a internação seria legal se fosse feita a pedido do Conselho Tutelar, no prazo de 10 dias do flagrante.
d) o prazo máximo de internação legal, nessas cir- cunstâncias, seria de 45 dias, sem possibilidade de prorrogação.
e) qualquer medida que envolvesse internação seria ilegal, pois o jovem, por ser menor de idade, é infrator, não criminoso.

QUESTÃO 39. O paradigma adotado pelo ECA, articulado com o pensa- mento de John Bowlby (2015), parte da 
perspectiva de que

a) o acolhimento da criança em uma instituição deverá durar o tempo suficiente para lhe oferecer a contenção e a referência 
necessárias para sua adaptação ao mundo social e confiança no ambiente.

b) a melhor opção para a criança pequena sempre é permanecer no seio da família, dado que as instituições não poderão 
oferecer o holding necessário para consolidar as fronteiras entre o “eu” e o “mundo”.

c) a família negligente deverá ser punida, pois condena a criança à desadaptação, dado que nenhuma instituição ou mãe 
substituta poderá proporcionar o acolhimento que a família poderia dar.

d) diante de uma situação de carência emocional ou material da família, cabe ao Estado suprir a família com os elementos 
necessários para a instauração da segurança básica que permitirá o desenvolvimento saudável da criança.

e) o afastamento do convívio familiar da criança, abrigada por um longo período, poderá fragilizar os vínculos de forma a 
dificultar, cada vez mais, a trajetória de vida e os vínculos futuros dessa criança.
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QUESTÃO 40. De acordo com o ECA, o acolhimento institucional é uma medida
a) de caráter socioeducativo, que implica em privação de liberdade, por tempo indeterminado, de crianças e adolescentes 

infratores.
b) de transição para reintegração familiar da criança ou adolescente, ou sua colocação em família substituta.
c) de caráter excepcional, aplicável quando o laudo psicológico emitido pelo Conselho Tutelar atesta incompetência do genitor 

responsável.
d) de proteção à criança e ao adolescente, cuja aplica- ção depende de determinação judicial pela Vara da Família.
e) de proteção a crianças e adolescentes cujo núcleo familiar não apresenta condições materiais satisfatórias.

QUESTÃO 41. A partir de estudos de base psicanalítica sobre relações dos educadores de instituições-abrigo e 
crianças abrigadas, Almeida de Sousa e colaboradores (In: Ferreira e Ghirardi, 2016) observam que o caráter de 
transitoriedade da instituição-abrigo

a) promove a desvalorização da instituição em relação à família e pode ser visto como impedimento para o estabelecimento 
de vínculos.

b) aumenta a probabilidade de adaptação e disponibilidade afetiva da criança à família que venha a abrigá-la definitivamente no futuro.
c) justifica o desestímulo à formação de vínculos afetivos da criança com profissionais das instituições, a fim de evitar novas 

rupturas de laços vivenciada por ela.
d) fundamenta a necessidade de uma atuação dos profissionais focada no aqui-agora, compatível com a curta duração do 

vínculo com a criança.
e) legitima a prioridade do regime disciplinar nas instituições-abrigo, com vistas a aumentar a probabilidade de êxito de uma 

adoção por família estrutura- da e funcional.

QUESTÃO 42. Um psicólogo, no processo de avaliação psicológica dos candidatos à adoção, segue as orientações 
de Leila D. Paiva (In: Shine, 2014) ao indagar sobre as expectativas do casal em relação à criança a ser adotada. 
Assim, ao entrevistá-lo, o psicólogo deverá

a) se limitar a aspectos concretos de idade e sexo, de modo a indicar que outras expectativas serão construídas pelo casal no 
convívio com a criança real.

b) ignorar os dados da dinâmica familiar, dado que o funcionamento do grupo familiar será alterado com o ingresso da 
criança adotada na família.

c) evitar explorar os sentimentos dos solicitantes quanto à família biológica da criança, de modo a propiciar-lhes um espaço 
imaginário íntegro para “gestar” a criança que virá.

d) ir além das características físicas, pois falar sobre o que espera ou imagina da criança contribuirá para que o casal a insira 
em seu curso desejante.

e) focalizar as escolhas racionalmente justificadas pelo casal, porque no âmbito jurídico este é o nível de informações que 
interessa aos operadores da lei.

QUESTÃO 43. Um importante sinal de dificuldade de acolher uma criança a ser adotada, apontada na obra Laços 
e Rupturas – leituras psicanalíticas sobre adoção e o acolhimento institucional (Ferreira e Ghirardi, 2016), é o casal 
apre- sentar necessidade recorrente de fazer referência

a) ao intenso desejo de ter uma criança.
b) à ansiedade quanto à própria competência parental.
c) à família biológica da criança.
d) ao luto sofrido por perdas anteriores.
e) ao temor de que a criança seja problemática.

QUESTÃO 44. O art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente indica as medidas de caráter socioeducativo e 
protetivo aplicá- veis aos adolescentes autores de atos infracionais. As medidas indicadas

a) rejeitam a inserção do adolescente em programas comunitários, porque a inexistência de limites do jovem infrator costuma 
se originar em seu círculo de convivência.

b) têm prazo fixo determinado com base nos programas socioeducativos em que o adolescente será inserido.
c) devem considerar as necessidades de socialização do adolescente e priorizar ações que visem ao con- trole da conduta do infrator.
d) são medidas de cumprimento obrigatório que podem ser substituídas por outras não previstas no referido artigo.
e) podem ser adotadas simultaneamente, desde que sejam atendidas as circunstâncias do caso concreto e não exista incompatibilidade.
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QUESTÃO 45. Considerando-se que o objetivo da aplicação de medidas socioeducativas é o de promover 
o acesso de crianças e adolescentes às vinculações familiares e comunitárias, mas também o de promover o 
desenvolvimento de uma vida pessoal e socialmente construtiva, é correto afirmar que

a) a advertência foi abandonada como medida socioeducativa por ser considerada um discurso disciplinar que fere a dignidade 
do adolescente.

b) a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
c) a internação do adolescente em instituição educacional não está prevista como medida socioeducativa.
d) medidas como liberdade assistida e inserção em regime de semiliberdade deverão ser integralmente cumpridas.
e) obrigação de reparar o dano e a prestação de serviços à comunidade não são aplicáveis a adolescentes portadores de 

doença ou deficiência mental.

QUESTÃO 46. Ao discutir o relatório psicossocial do adolescente em conflito com a lei, Costa, Penso, Sudbrack e 
Jacobina (2011) defendem que

a) para além de sua utilidade como peça de subsídio ao Juiz, o relatório psicossocial deve enriquecer o modus operandi do 
judiciário, trazendo a esse contexto a realidade social do sujeito.

b) a entrevista clínica não é adequada para funda- mentar o relatório psicossocial, porque, no contexto jurídico, o entrevistado, 
via de regra, não confia no entrevistador e não fornece informações fidedignas.

c) a conclusão do relatório psicossocial quanto às perspectivas de reabilitação do adolescente infrator de- verá ser de caráter 
opinativo por parte do psicólogo, dado que não há instrumentos adequados para fundamentá-la.

d) o relatório psicossocial deve demonstrar o potencial de cada medida socioeducativa para a socialização do jovem 
impossibilitado de inserção no mundo social, de modo a demonstrar, para o Juiz, a melhor decisão a ser tomada.

e) como o relatório se destina a subsidiar as decisões do Juiz, seu conteúdo deve se ater às circunstâncias da infração cometida 
e às características psicológicas que levaram à conduta transgressora.

QUESTÃO 47. A psicologia jurídica nasceu na psicologia clínica, mais especificamente na avaliação psicológica. 
Tendo isso em mente, Sidney Shine (2014) defende que

a) os contextos clínico e forense são equivalentes, na medida em que o psicólogo-perito busca algo benéfico para o sujeito 
avaliado.

b) as técnicas da avaliação psicológica clínica não podem ser usadas na avaliação psicológica forense porque, nesse contexto, 
o cliente é o operador do Direito.

c) na avaliação psicológica forense, além de descrever processos psicológicos, o perito deve declarar a aceitabilidade legal 
do desempenho do sujeito.

d) no contexto jurídico, o psicólogo-perito deve assegurar que sua posição de perito, na avaliação psicológica, e os objetivos 
do processo estejam claros para o sujeito-periciando.

e) aspectos como setting e sigilo, centrais na avaliação psicológica clínica, devem ser os mesmos na avaliação psicológica forense.

QUESTÃO 48. A inserção do psicólogo de base psicanalítica no contexto jurídico, conforme comentado por Leila 
D. Paiva (In: Shine, 2014),

a) leva o psicólogo a elaborar relatórios mais profundos que promovem o insight do periciando e exercem função terapêutica.
b) abre a possibilidade de o psicólogo vir a ocupar outro lugar, rompendo com o compromisso único de elaborar laudos e pareceres.
c) permite ao psicólogo privilegiar os elementos do discurso mais relevantes para subsidiar a tomada de decisão pelo 

operador da lei.
d) permite nomear e categorizar o sofrimento humano de acordo com o que é normatizado na lei, balizando, assim, as 

decisões de seus agentes.
e) opõe o psicólogo e o sistema, dado que a expectativa de que venha a oferecer uma “verdade” é epistemo- logicamente 

incompatível com a Psicanálise.

QUESTÃO 49. Considerando o que dispõe o art. 474 da Lei no 13.105/2015 do Código de Processo Civil, no caso 
dos laudos periciais, elaborados por psicólogo,

a) é necessário demonstrar que o método usado para elaboração dos laudos é aceito pelos especialistas da área.
b) aceita-se a opinião pessoal do perito, dada a subjetividade inerente à perícia psicológica.
c) as respostas aos quesitos apresentados terão caráter indicativo e não conclusivo.
d) caberá ao perito indeferir quesitos colocados pelas partes que julgar irrelevantes.
e) deverá o Juiz considerar os dados periciais nas suas tomadas de decisão.
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QUESTÃO 50. A obra Processo Diagnóstico e as Técnicas Projetivas (Ocampo e colaboradores, 2009) recomenda 
iniciar o processo de psicodiagnóstico por uma entrevista

a) totalmente livre, que permita, ao sujeito, revelar sua visão da situação atual e expressar sua ansiedade diante da situação.
b) informal, deixando que o sujeito se sinta à vontade para escolher sobre o que falar, sem se sentir ameaçado.
c) dirigida, nos moldes da anamnese, de modo a coletar os dados mais relevantes do histórico e da demanda.
d) interventiva, que favoreça a elaboração e possivelmente o insight diante das questões mais relevantes trazidas pelo sujeito.
e) inicialmente diretiva, para apresentação mútua e de enquadramento, para então passar para a entrevista livre.

QUESTÃO 51. A atuação do psicólogo no contexto jurídico eventual- mente demanda a avaliação psicológica 
de crianças pequenas, cujo repertório verbal é bastante limitado para expressar o que sente e o que a perturba. 
Ocampo M. L. e colaboradores (2009) sugerem, nesses casos, a realização da hora de jogo diagnóstica. Para os 
autores, a hora de jogo diagnóstica

a) possibilita a expressão de um amplo leque de condutas da criança, dispensando o uso de outras técnicas pelo psicólogo.
b) assemelha-se à entrevista diagnóstica realizada com o adulto, no sentido de que cabe ao entrevistador definir e direcionar 

os conteúdos mobilizados.
c) permite a avaliação dos recursos psicológicos da criança por colocar em ação os processos secundários.
d) inclui comunicação de tipo espacial, na qual são incluídos mais elementos dos processos primários, atuados no próprio 

brincar.
e) poupa a criança de angústias ameaçadoras que inibam sua capacidade de se expressar, porque o vínculo transferencial 

não chega a ser estabelecido.

QUESTÃO 52. Não raro a avaliação psicológica em situações de disputa de guarda envolve a identificação de 
características de transtorno antissocial. Os desenhos podem contribuir para essa avaliação, e revelar o uso de 
identificação pro- jetiva de tipo indutor, um dos aspectos presentes nesse transtorno. Assinale a alternativa que 
apresenta carac- terísticas compatíveis com a presença de identificação projetiva indutora.

a) Desenhos de contornos incertos e mal delimitados, árvore cindida, figura humana com transparências, casa com telhado 
exagerado, indicando dificuldade de contenção e tendência ao comportamento explosivo.

b) Desenhos pequenos e colocados próximos à margem inferior da folha, indicando sentimentos de menos valia e abordagem 
concreta ao meio, com tendência ao pragmatismo sem elaboração.

c) Desenhos de tamanho grande, com ênfase em características de força e tendência à ação: figura humana musculosa, 
galhos da árvore com muita nodosidade e projetados para fora; casa pretensiosa.

d) Desenhos desorganizados que ocupam a página toda, indicando tendência à projeção maciça dos próprios conteúdos 
sobre um outro que precisa ser ativamente controlado e manipulado.

e) Desenhos de tamanho médio, minuciosamente detalhados, com ênfase nas mãos e nos pés da figura humana, indicando 
aderência à realidade e ênfase na ação, e porta acima do nível do solo, indicando inacessibilidade social.

QUESTÃO 53. José Bleger (2011) destaca que “não há possibilidade de uma entrevista correta e frutífera se não 
se incluir a investigação”. Para proceder à investigação, é essencial que o psicólogo

a) prepare antecipadamente o que deverá ser investigado, com base em uma teoria psicológica que oriente os dados que se 
pretende coletar.

b) use a atenção flutuante na interação com o entrevistado, de modo a dar um sentido geral ao que o entre- vistado diz e pedir 
que preencha eventuais lacunas identificadas em seu relato.

c) mantenha-se totalmente centrado na conduta e nas palavras do paciente, deixando o levantamento de hipóteses 
investigativas para o final do processo.

d) mantenha o foco nas informações objetivas que o entrevistado fornece, de modo a afastar potenciais equívocos decorrentes 
da visão subjetiva do entre- vistado na situação.

e) formule hipóteses enquanto observa o entrevistado e com ele interage, e as verifique e retifique, se necessário, no mesmo 
momento em que as levanta durante a entrevista.
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QUESTÃO 54. Ao realizar entrevistas psicológicas com diferentes membros de uma família, uma psicóloga 
constata alta frequência de contradições e divergências entre os dados fornecidos pelos entrevistados. Nessa 
situação, a psicóloga deve

a) ponderar que os dados mostram como cada um dos membros da família se organiza numa mesma realidade.
b) concluir que as divergências observadas devem-se a um pacto velado de ocultamento da verdade entre os membros da família.
c) diagnosticar que a família apresenta uma organização frouxa, o que confere pouca credibilidade aos relatos individuais.
d) eleger o membro mais qualificado para dar as informações relevantes para o caso e basear suas conclusões nessas informações.
e) realizar uma entrevista com a família toda para confrontar as versões e decidir qual membro da família apresenta a versão 

mais realista.

QUESTÃO 55. A entrevista psicológica por vezes é criticada por ser pouco científica. Na visão de José Bleger 
(2011),

a) a crítica é justificada, porque o instrumento é o entre- vistador, que, na relação interpessoal, será afetado por aspectos não 
resolvidos de sua personalidade.

b) a crítica é parcialmente justificada, porque o entre- vistador não tem como controlar as estratégias do entrevistado para 
ocultar a verdade.

c) a crítica procede, porque o entrevistador é parte do campo da entrevista e, como tal, condiciona os fenômenos que vai registrar.
d) a crítica não se justifica, porque o entrevistador terá em mãos um roteiro de perguntas que, uma vez seguido, poderá 

assegurar o rigor de sua conduta.
e) a crítica não procede, porque se quer estudar o fenômeno psicológico, e a relação humana entre entrevistador e entrevistado 

configura uma condição natural desse fenômeno.

QUESTÃO 56. Ao discutir a avaliação psicológica no contexto forense, Sidney Shine (2014) destaca alguns pontos 
relaciona- dos à atuação do psicólogo-perito que merecem reflexão. Assinale a alternativa compatível com as 
posições do autor.

a) A competência profissional do perito deve ser demonstrada por meio de um relato minucioso de tudo o que foi apreendido 
sobre o funcionamento psicológico dos envolvidos.

b) A análise institucional está pressuposta na demanda do trabalho do perito, uma vez que a avaliação psico- lógica dar-se-á 
no âmbito da instituição jurídica.

c) O psicólogo-perito deve estar atento para sua função de avaliar para descrever os indivíduos avaliados, de modo a deixar, 
para o Juiz, a função de julgar.

d) A tarefa do psicólogo-perito se dá à parte das regras jurídicas do contexto institucional, dada a natureza essencialmente 
subjetiva da avaliação psicológica.

e) O laudo final deve caracterizar o psicólogo como perito adversarial, de modo a atender satisfatoriamente a demanda dos 
operadores de direito.

QUESTÃO 57. Ao abordar a relação entre ciências humanas e a instituição judiciária, Michel Foucault (2014) 
identifica, no saber psicológico,

a) um conhecimento cumulativo não mais que tangencial ao saber jurídico.
b) uma disciplina que veicula o discurso da regra, da normalização.
c) um saber clínico libertador cujo foco é o homem senhor de seu próprio destino.
d) um poder epistemológico que adota o código da lei sob a perspectiva da reparação.
e) um domínio de conhecimento humanista sem lugar no âmbito jurídico.

QUESTÃO 58. Em uma situação de perícia, a pericianda pede ao psicólogo-períto que não revele parte do que ela 
lhe disse durante a entrevista, pois teme que essas informações possam prejudicá-la. Nessa situação, Sidney Shine 
(2014) recomenda que o psicólogo-períto esclareça que

a) serão revelados apenas os dados que a pericianda autorizá-lo a revelar.
b) juntos, psicólogo-perito e pericianda, decidirão o que deverá ser revelado ou não.
c) todos os dados os obtidos na perícia estarão protegidos por sigilo profissional.
d) poderão ser protegidos por sigilo os dados irrelevantes para o foco da perícia.
e) constarão no parecer apenas os dados obtidos por meio de testes psicológicos.
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QUESTÃO 59. Um psicólogo é entrevistado por um telejornal para comentar uma infração cometida por uma 
criança menor de idade. Para não a expor, esse profissional menciona apenas as iniciais do nome e do sobrenome 
da criança na reportagem. Nesse caso, o psicólogo

a) descumpre o que é estabelecido pelo ECA, dado que a criança foi o infrator na situação.
b) está protegido pela ausência de definição do ECA quanto ao uso de iniciais do nome e do sobrenome da criança nessa 

situação.
c) atende ao que é determinado pelo ECA, se os pais da criança autorizarem a divulgação.
d) deve revelar o nome da criança de acordo com o ECA, pois se trata de caso de interesse público.
e) age de acordo com o que determina o ECA, ao usar as iniciais do nome e do sobrenome da criança para identificá-la.

QUESTÃO 60. Como destaca Cássia Regina de Souza Preto (2016), há situações de emergência nas quais o 
psicólogo terá de produzir um documento urgente a ser apresentado ao Juiz. Esse documento, via de regra, consiste 
em um breve relato da situação, com posicionamento técnico do profissional, sendo denominado

a) Laudo informativo.
b) Registro documental.
c) Prontuário provisório.
d) Relatório circunstanciado.
e) Briefing psicológico.
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
FCC | 2017

QUESTÃO 01. Consta na Resolução CFP nº 03/2016 que o profissional especialista em Psicologia da Saúde 
desenvolve ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e vigilância em saúde junto a usuários, profissionais 
de saúde e ambiente institucional, colaborando em processos de negociação e fomento à participação social e de 
articulação de

a) redes de atenção à saúde.
b) normas psicossociais conforme a OMS.
c) grupos comunitários politizados presentes no SUS.
d) atendimento em grupo previsto no SUS.
e) séries específicas de cuidado institucional.

QUESTÃO 02. O psicólogo suíço Jean Piaget, importante teórico da Psicologia do Desenvolvimento, explica que 
o conhecimento em si constitui um repertório de ações físicas ou mentais, tais como olhar para algo ou segurar 
alguma coisa de determinada maneira, ou categorizar essa coisa, mentalmente, como uma bola, ou denominá-la 
com a palavra bola, ou compará-la com outra coisa. Piaget usou o seguinte termo para referir-se a tais ações:

a) Ciclo Vital.
b) Mecanismo de Defesa.
c) Condicionamento.
d) Esquema.
e) Apego.

QUESTÃO 03. O surgimento da categoria terceira idade no imaginário cultural se deve à
a) exigência das sociedades industrializadas que desde o final do século XIX pressionavam a classe política para a criação de 

uma categoria que abrigasse o velho na sociedade de forma mais respeitosa e legitimada juridicamente.
b) uma imposição do Estatuto do Idoso.
c) diretiva internacional que obrigou os países aderentes a utilizarem desse nome para se dirigir à etapa do ciclo vital 

denominada velhice.
d) estratégia acadêmica que viabilizou o surgimento de um corpo de conhecimentos específicos relacionado à velhice com 

facilitação para a obtenção de fomento de bolsas.
e) confluência de determinados fatores históricos que entraram em cena no século XX, além de interesses econômicos, dis  

cursos políticos e disciplinas científicas especializadas.

QUESTÃO 04. A orientação a grupos sobre dependência e codependência na adição passa, segundo estudiosos da 
promoção da saúde e prevenção ao abuso de drogas, pela conscientização de suas consequências aos jovens, pais 
e educadores. NÃO aborda estratégias que auxiliam os jovens a lidar com o desenvolvimento de forma favorável:

a) o incentivo à autonomia e participação ativa nas interações ocorridas no ambiente da escola e da casa.
b) o incentivo à competitividade e à obtenção de sucesso pessoal de forma individualista.
c) o estímulo ao desenvolvimento de espírito crítico e sentimento de autoeficácia.
d) apoio à integração corpo, mente e emoção como forma de autoconhecimento.
e) estimular a tomada de decisão responsável e a valorização da autopreservação.

04
PROVA
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QUESTÃO 05. Consta na Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10 que no diagnóstico 
diferencial entre o transtorno de somatização e o transtorno hipocondríaco, no transtorno de somatização, a ênfase 
está nos sintomas em si, em seus efeitos individuais e o paciente pede tratamento para eliminar os sintomas, 
enquanto no transtorno hipocondríaco a atenção é dirigida mais à presença de um processo mórbido subjacente 
sério e progressivo e às suas consequências incapacitantes e o paciente tende a pedir investigações para determinar 
ou confirmar

a) se é portador de doença mental.
b) o número de doenças de que é portador.
c) a natureza da doença subjacente.
d) se é portador de doença rara.
e) o tempo estimado para a cura da doença.

QUESTÃO 06. Segundo o Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais - DSM-5, alucinações são 
experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo externo. São vívidas e claras, com toda a 
força e o impacto das percepções normais, não estando sob controle

a) metabólico e podem ocorrer em duas modalidades sensoriais concomitantemente , embora as alucinações visuais sejam 
as mais comuns na esquizofrenia e em transtornos paranoicos.

b) sistêmico e podem ocorrer em três modalidades sensoriais, embora as alucinações auditivas sejam as mais incomuns nos 
transtornos psicóticos e transtornos relacionados.

c) voluntário e podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as alucinações auditivas sejam as mais comuns 
na esquizofrenia e em transtornos relacionados.

d) operante e podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial, embora as alucinações olfativas e visuais sejam as mais 
comuns nas esquizotimias e em transtornos relacionados.

e) imediato e podem ocorrer na modalidade auditiva e visual somente, sendo as alucinações visuais as mais comuns na 
esquizofrenia e em transtornos relacionados.

QUESTÃO 07. Márcia era solteira, tinha 32 anos, trabalhava em uma empresa multinacional como assistente 
financeira de uma equipe de trabalho, cursava pós-graduação. Chamava a atenção dos colegas de curso por 
irradiar imensa alegria, por vezes, parecendo excessivamente dramática, como se encenasse situações. Mostrava-
se bastante impressionada com os conteúdos do pro  grama. Participava de um subgrupo de estudos com mais 4 
colegas. Aproximou-se especialmente de seu amigo Pedro, para quem reclamava, no decorrer das semanas, de 
diversas doenças e lesões (cair no estacionamento, torcer o pescoço ao olhar pela janela) que interferiam nas suas 
atividades de estudo e de trabalho. Desorganizava-se, deixando para a última hora tarefas que exigiam significativo 
planejamento; fazia promessas para outras pessoas que eram impossíveis de cumprir, embora ficasse obstinada por 
obter a aprovação delas; quando quebrava uma promessa, inventava mentiras para obter simpatia e com  preensão; 
interrompia reuniões para falar de seu mais recente namorado, com grande entusiasmo; mantinha atitude de forte 
otimismo frente ao futuro amoroso, embora rapidamente mudasse de namorado, tendo planejado o casamento 
com a maioria deles, apesar de serem apenas conhecidos dela e de não manter fortes relações interpessoais; 
mostrava-se insinuante, especialmente para os professores do curso de sexo masculino, que acabavam por ajudá-
la a resolver os problemas que ela havia criado por causa de sua desorganização .

Os sintomas desenvolvidos por Márcia indicam um transtorno de personalidade
a) histriônica.
b) borderline.
c) narcisista.
d) evitativa.
e) esquizotípica.
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QUESTÃO 08. Claudia trabalhava há 10 anos como secretária executiva em uma indústria automobilística . Pela 
manhã, ao entrar nos corre  dores da empresa rumo à sua sala, tinha o hábito de cumprimentar sorrindo os demais 
funcionários em torno de sua passagem, pois a todos conhecia após tantos anos. Sentia como se as pessoas no 
trabalho formassem uma grande família profissional. Certo dia, quando cumprimentava uma das funcionárias, a 
funcionária virou de costas consternada, desmaiou caindo no chão, teve um mal súbito e faleceu. Claudia desesperada 
fez o que pode para socorrer a funcionária, mas não houve meio de salvá-la. A partir desta data, a chegada à empresa 
que antes lhe era tão prazerosa, passou a significar-lhe uma grande tormenta. la trabalhar sempre muito exausta, 
pois já há 2 meses passou a ter seu sono perturbado por insônia ou pesadelos, apresentava semblante assustado, 
havia perdido sua conhecida calma para solucionar problemas no trabalho e, às vezes, com questões bem mais 
simples, explodia em raiva, o que era novo para os demais funcionários, tão queridos por ela. Assumiu uma postura 
mais vigilante e quando alguém no corredor, ao acaso, virava-se de costas, Claudia mostrava sinais de tensão e feição 
angustiada. Se alguém no ambiente de trabalho tentava conversar com ela sobre seu comportamento, Claudia evitava 
o assunto. Há indícios de que o transtorno desenvolvido por Claudia corresponde ao transtorno de

a) ansiedade social.
b) estresse agudo.
c) ansiedade generalizada.
d) pânico e agorafobia.
e) estresse pós-traumático.

QUESTÃO 09. O assédio moral organizacional contempla interações entre o indivíduo e a organização ou a 
administração da empresa, as quais utilizam de violência e da hostilização, na formulação de procedimentos e 
políticas organizacionais, de modo

a) declarado e pejorativo, na forma de orientação autoritária, manifestada na figura de um chefe que é visto por todos de sua 
equipe como um ditador.

b) assertivo e pontual, na forma de mecanismos de dominação evidenciados, tendo que necessariamente existir um agressor 
personalizado.

c) dissimulado e sádico, na forma de submissão ofensiva, personificado em um agressor que sempre ocupará uma função 
de autoridade na hierarquia.

d) continuado e crônico, na forma de mecanismos de gestão abusivos, sem necessariamente existir um agressor personalizado.
e) perturbado e dissociado, na forma de coaching de carreira, sem necessariamente existir um assessor externo.

QUESTÃO 10. A palavra burnout é uma expressão da língua inglesa que significa queimar-se ou destruir-se pelo 
fogo. Quando utilizada no contexto ocupacional, transmite a ideia de que o indivíduo acometido por esse transtorno 
pode se sentir consumido ou queimado pelo seu trabalho, pois corresponde a uma síndrome psicológica decorrente de

a) esforços acentuados para corresponder a solicitações do gestor, sendo uma resposta unidimensional ao nível de exigência 
organizacional caracterizado por demandas da equipe.

b) tensão emocional crônica, sendo uma resposta multidimensional ao estresse caracterizada por comportamento e atitudes 
negativos em relação aos clientes, ao trabalho e à organização.

c) conflitos institucionais continuados, sendo uma resposta abusiva gerada por comportamento e atitudes de demanda pre  
sentes nos vínculos entre os setores organizacionais.

d) elementos geradores de conflito intergrupal, porém advindos de resposta aleatória e impulsiva aos processos organiza  cionais.
e) elementos agressivos presentes no contexto organizacional, sendo uma resposta contundente de protesto aos 

constrangimentos a que o trabalhador fica exposto.
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QUESTÃO 11. O ciclo típico de intervenção ergonômica engloba quatro macros etapas distintas e complementares. 
Na etapa de “Avaliação e Replanejamento”, o trabalho, comumente, consiste em realizar uma avaliação das soluções 
implantadas em termos de impactos para o bem-estar no trabalho/satisfação dos usuários, a eficiência e a eficácia 
de produtos e serviços;

a) acessar as fontes primárias e secundárias de informação disponíveis por meio de instrumentos diversos de investigação 
(análise documental, entrevistas, observações) e coletar as informações essenciais para construir as bases de compreen  
são elucidativa do problema de avaliação e/ou concepção.

b) aplicar de forma participativa com os atores envolvidos e implicados, as soluções desenhadas e validadas na etapa de 
diagnóstico, formulando soluções de caráter aplicado.

c) efetuar os ajustes técnicos, operacionais e administrativos que se revelem necessários; e prospectar a necessidade de replanejamento 
da intervenção ergonômica diante da evolução do sistema sociotécnico de trabalho ou das situações de uso de produtos.

d) projetar o desenho de soluções e tratar e analisar os resultados obtidos, correlacionando-os com os elementos constitutivos 
da demanda inicial e as questões que orientaram o percurso metodológico da intervenção inicial e as questões que 
orientaram o percurso metodológico da intervenção ergonômica.

e) conhecer e instruir a demanda de intervenção (objeto, foco, problemas) e estabelecer objetivos, os passos metodológicos, 
os instrumentos a serem empregados, os produtos a serem alcançados.

QUESTÃO 12. O registro da qualidade formal é uma das características mais importantes do processo de codificação 
no momento da avaliação das respostas obtidas na aplicação do Método de Rorschach. Isso se deve à necessidade

a) de aferirmos as respostas de movimento animal ou humano.
b) de verificarmos a existência de respostas populares ou vulgares.
c) da contagem de respostas em que haja a cor envolvida.
d) do levantamento de traços psicopatológicos e de drogadição obrigatoriamente.
e) de aferirmos como a pessoa apreende a realidade e seu esforço integrativo.

QUESTÃO 13. Pode-se dizer que o conceito de resistência foi introduzido cedo por Freud e que ele exerceu um 
papel decisivo no aparecimento da psicanálise, impulsionando-o a renunciar à hipnose e à sugestão, por causa da 
resistência que lhes apunham certos pa  cientes. Nesse sentido, a resistência corresponde a tudo o que, no decorrer 
do tratamento

a) psicanalítico, nos atos e palavras do analisando, se opõe ao acesso deste ao seu inconsciente.
b) analítico, nas fantasias e emoções do analisando, se alinha ao acesso deste ao seu inconsciente.
c) de elucidação dos sintomas, colabora com o acesso aos conteúdos conscientes e inconscientes.
d) cognitivo do discurso do paciente, se põe como acesso aos conteúdos conscientes, pré-conscientes e inconscientes.
e) analítico, nas somatizações ou ações do analisando, melhora o acesso deste ao seu inconsciente.

QUESTÃO 14. Dentre as abordagens em psicanálise que emergiram depois de Freud encontra-se a abordagem 
kleiniana que

a) analisou crianças neuróticas, não tendo se dedicado à análise de pacientes psicóticos.
b) abriu as portas para a análise de crianças, por meio da técnica lúdica, com a utilização de brinquedos e jogos.
c) destacou a descrição de uma angústia de preservação, além de fantasias secundárias inconscientes do bebê.
d) introduziu o conceito de identificação projetiva, que embora já em desuso, auxiliou na compreensão do conceito de posição 

esquizoide e melancólica.
e) não atribuiu importância às pulsões agressivas e aos ataques sádicos-destrutivos e sim a uma adquirida inveja.

QUESTÃO 15. Na psicanálise contemporânea, quer a individual quanto a grupal, os fenômenos da transferência 
e da contratransferência são considerados no processo analítico. No campo grupal, há distintas formas de a 
transferência se manifestar nos grupos, tanto a que é dirigida por um, individualmente, e todos diretamente em 
relação à pessoa do grupoterapeuta, quanto às transferências la  terais, de cada um com

a) sua figura fantasmagórica.
b) suas figuras parentais.
c) as figuras significativas internalizadas.
d) todos e vice-versa.
e) seus respectivos possíveis irmãos.
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QUESTÃO 16. ldalberto Chiavenato considera que a entrevista de seleção é a técnica de seleção mais utilizada 
e que a entrevista pessoal tem outras aplicações, como na triagem inicial do recrutamento, seleção de pessoal, 
aconselhamento e orientação profissional, ava  liação de desempenho e desligamento, por exemplo. Esse autor 
aponta que uma diferença entre a entrevista de triagem e a entrevista de seleção é que a entrevista de triagem é

a) subjetiva e simples e serve para separar os candidatos que são mais motivados ao perfil dos cargos abertos daqueles 
candidatos que não apresentam perfil suficientemente motivado de acordo com o perfil esperado.

b) estruturada e seletiva e serve para separar os candidatos que podem ser aceitos daqueles candidatos que não ficarão na 
espera por nova vaga em demanda futura.

c) demorada e detalhada e serve para separar os candidatos que estão adequados ao processo seletivo daqueles candidatos 
que serão encaminhados a outras empresas, já que apresentam outros perfis organizacionais.

d) rápida e superficial e serve para separar os candidatos que seguirão adiante pelo processo seletivo daqueles candidatos 
que não apresentam as mínimas condições desejadas.

e) exigente e criteriosa e serve para separar os candidatos que atendem ao nível de exigência da empresa daqueles candidatos 
que não apresentam força egoica suficiente às condições desejadas.

QUESTÃO 17. Um programa de treinamento comportamental deve ter uma avaliação de sua eficiência, que necessita 
considerar dois aspectos: verificar se o treinamento produziu as modificações desejadas no comportamento dos 
empregados e se os resultados do treinamento apresentam relação com o alcance das

a) metas da empresa.
b) verbas orçamentárias.
c) ideologias sociais.
d) modificações da qualidade de vida.
e) modalidades hierárquicas.

QUESTÃO 18. Enrique Pichon-Riviére dedicou-se ao estudo de processos grupais e criou a técnica de grupos 
operativos, que se caracteriza por estar centrada em

a) um desafio, que pode ser concreto, imaginativo (neste sentido abrange os grupos de encontro), que estimule a criatividade 
de seus participantes, por exemplo.

b) uma atividade, que pode ser aberta, com tempo determinado (neste sentido abrange os grupos terapêuticos breves), 
limitada em tempo e foco, por exemplo.

c) uma tarefa, que pode ser a aprendizagem, a cura (neste sentido abrange os grupos terapêuticos), o diagnóstico das 
dificuldades de uma organização profissional, por exemplo.

d) um debate, que pode ser de tema da atualidade, que expresse valores grupais (neste sentido abrange os grupos de 
reeducação), podem servir a treinamento de equipes, por exemplo.

e) uma medida socioeducativa, que pode ser a inserção em instituição, a reinserção na família de origem (neste sentido 
abrange os grupos assistenciais), a busca de superação das dificuldades de adaptação social, por exemplo.

QUESTÃO 19. Dentre as diferentes modalidades grupais, encontra-se o “Grupo de Reflexão”, técnica que implica 
em que se trabalhe com as seguintes quatro funções do Ego: percepção, pensamento, conhecimento e

a) simbolização.
b) motricidade.
c) imaginação.
d) memória.
e) comunicação.
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QUESTÃO 20. Um determinado magistrado atuante em Vara de Família determina nos autos que seja realizado 
um estudo psicológico com a finalidade de dar elementos de convicção em assunto que envolve alteração no 
regime de visitação dos filhos menores. É correto afirmar que

a) o psicólogo nomeado pelo juiz deverá apresentar documento denominado laudo pericial baseado na Resolução do 
Conselho Federal de Psicologia nº 007/2003.

b) a tarefa deve ser atribuída sempre a um psiquiatra que, de posse dos dados da avaliação psicológica fornecida por perito 
psicólogo, assinará o documento lançando seu nº de registro profissional (CRM) e o entregará aos pais.

c) a relação custo-benefício deve ser ponderada e caso as partes ou a criança envolvida estejam em psicoterapia, o profissional 
poderá apresentar seu parecer que terá o valor de laudo pericial para o magistrado conforme prevê o ECA.

d) o psicólogo deverá, com base em suas convicções teóricas, responder ao magistrado que o assunto não deve ser rea  lizado 
por profissional da Psicologia e sim do Serviço Social e Psiquiatria exclusivamente, conforme prevê o Código de Ética das 
citadas categorias.

e) conforme a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 007/2003, o psicólogo deve informar ao magistrado que 
apenas poderá responder quesitos formulados pelo membro do Ministério Público, visando à privacidade da família e em 
atenção ao Código de Ética profissional da categoria.

QUESTÃO 21. Mariana, psicóloga com alguns anos de formação clínica, possui dois sobrinhos, filhos de sua única 
irmã Miriam. Certo dia, em uma conversa familiar, Miriam informou a toda a família que as crianças estão sofrendo 
muito com a separação conjugal dela e do marido.

Miriam foi casada com Ricardo e, após doze anos de relacionamento, o casal decidiu se separar. Comunicaram essa 
decisão aos filhos de 5 e 7 anos e resolveram que seriam pais amigos e presentes, o que motivou a opção pela 
guarda compartilhada. No entanto, após 1 ano da separação, Ricardo entrou com uma ação judicial de reversão da 
guarda para unilateral, sob a alegação que Míriam não estava dando permissão total para seu acesso aos filhos.

O juiz determinou perícia psicológica e o ex-casal Míriam e Ricardo, de comum acordo, sugeriu que o trabalho fosse 
realizado pela psicóloga Mariana, pois ela conhecia melhor do que ninguém as crianças, a história do casal e poderia 
também oferecer melhores custos para a família que, naquele momento, atravessava dificuldades financeiras.

Levando-se em consideração o Código de Ética Profissional do Psicólogo divulgado pelo Conselho Federal de 
Psicologia é cor  reto afirmar que

a) a ponderação do custo-benefício deve ser imperiosa para o juiz na aceitação do nome da perita indicada pelas partes.
b) Mariana não poderá assumir o encargo de ser perita ou avaliadora da situação, pois possui vínculos pessoais com a fa mília 

solicitante.
c) a vinculação pré-existente entre Mariana e a família, que ora lhe solicita a avaliação, trará maior clareza, profundidade e 

agilidade na análise que será apresentada ao juiz e, portanto, a tarefa pericial deve ser imediatamente iniciada por ela.
d) a psicóloga Mariana não possui a especialidade solicitada na perícia, qual seja, avaliação de família em sofrimento e, 

portanto, necessitará solicitar um prazo maior ao juiz para a realização do trabalho.
e) Mariana poderá apenas formular quesitos, entregá-los aos advogados das partes e, posteriormente, quando tiver 

conhecimento do laudo protocolado, respondê-los com o cuidado de indicar seu número de registro profissional.

QUESTÃO 22. Baseados em diversos estudos sobre memória, sabemos que as lembranças diminuem 
paulatinamente com o tempo. Assim, um entrevistador deve ser muito cuidadoso e habilidoso ao avaliar uma 
criança e seu testemunho, pois

a) a sugestionabilidade da criança e seu desejo de agradar o adulto são muito comuns.
b) ela percebe o tempo sempre a partir de dados exatos em termos de cronologia.
c) os critérios para validação de testemunhos de adultos e crianças devem ser sempre iguais.
d) a Resolução do Conselho Federal de Psicologia nº 10/2010 sobre princípios norteadores e referenciais técnicos na Escuta 

Psicológica de Crianças autoriza a inquirição de vítimas menores de idade em casos de maus tratos e abusos.
e) o psicólogo como inquiridor deve atender aos preceitos do Código de Ética e do ECA, conforme dita a Resolução do Con  

selho Federal de Psicologia nº 10/2010, que aborda sobre a escuta de crianças em situação de violência.
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QUESTÃO 23. Sobre o trabalho de mediação de conflitos é correto afirmar que
a) não é um trabalho sigiloso, uma vez que as partes interessadas no processo, tal como o juiz e o promotor, devem participar 

ativamente conhecendo os detalhes da tentativa de autocomposição.
b) é um processo de caráter sempre obrigatório no contexto jurídico brasileiro que visa à solução amistosa unicamente dos 

conflitos que envolvem filhos.
c) a construção da solução é sempre feita apenas pelo mediador, que dará a palavra final no encaminhamento do caso.
d) transcende a solução dos conflitos, dispondo-se a transformar o contexto adversaria! em colaborativo .
e) os mediados não devem manejar o próprio conflito, pois os mediadores, que são escolhidos pelo Poder Judiciário local, 

fornecerão as questões que deverão ser abordadas e os parâmetros jurídicos para tal.

QUESTÃO 24. A expressão divórcio emocional refere-se
a) à um dos itens da abordagem cognitivo-comportamental proposto na perícia psicológica determinada pelo Ministério Público.
b) ao documento recebido pelas partes quando da finalização dos litígios travados nas Varas de Família.
c) à uma das etapas previstas pelo Código de Processo Civil.
d) à uma expressão utilizada pela legislação atual quando surgem impasses sobre a guarda e visitas dos filhos.
e) à necessidade que os indivíduos possuem de resolverem o apego emocional.

QUESTÃO 25. Quando a guarda dos filhos for estabelecida de modo compartilhado entre os pais temos que
a) a criança residirá alternadamente na casa do pai e na casa da mãe de forma obrigatória, conforme divisão de tempo 

equitativo a ser estabelecido pelo juiz.
b) a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos.
c) ainda que ambos os pais estejam aptos para o exercício do poder familiar, o juiz nunca poderá determinar o compartilhamento 

da guarda dos filhos se o casal de pais tiver formado outra família.
d) os pais deverão obrigatoriamente residir no mesmo bairro da cidade, caso contrário, torna-se inviável o pleito da guarda 

compartilhada.
e) as bases do compartilhamento da guarda ficarão sempre isentas de avaliação por equipe interdisciplinar.

QUESTÃO 26. A Lei Brasileira que dispõe sobre a Alienação Parental prevê
a) que o perito ou a equipe multidisciplinar designada pelo juiz para avaliação do caso terá prazo de 120 dias para a 

apresentação do laudo.
b) tramitação prioritária do processo quando for declarado indício de ato de Alienação Parental.
c) o imediato pagamento de multa aos pais envolvidos (alienado e alienador) quando da entrada da ação judicial que pleiteia 

mudança no regime de visitas.
d) que quando um dos pais for morar em outras cidades com a criança, reiteradas vezes, não há que se falar em ato de 

Alienação Parental.
e) que em hipótese alguma o genitor alienado poderá ter ampliada sua convivência com o filho.

QUESTÃO 27. Dentre as proposições de Edgar Morin, um dos autores que nos introduziu ao pensamento 
complexo, encontra-se que

a) a complexidade não aspira ao conhecimento multidimensional.
b) complexidade é sinônimo de completude .
c) qualquer sistema de pensamento está aberto e comporta uma brecha.
d) nosso pensamento deve ser sempre concluído para ser complexo.
e) o pensamento simplificador ajuda a integrar a complexidade do real.
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QUESTÃO 28. Nos casos envolvendo violência contra mulheres podemos considerar a ocorrência de uma 
vitimização primária que é atribuída ao próprio agente que, com sua conduta, causa sofrimento físico ou mental à 
vítima. É preciso, porém, também considerar a existência de uma vitimização secundária, que pode ser reconhecida 
de modo direto

a) no desgaste apresentado pela perda do trabalho e condições econômicas.
b) pela gravidez ou aborto espontâneo decorrentes da violência.
c) pela morte da vítima.
d) na perda do engajamento social que até então era mantido pela vítima antes da ocorrência da violência.
e) no sofrimento causado pelas instituições encarregadas de fazer justiça ou do próprio Estado.

QUESTÃO 29. Em casos de violência praticada contra crianças e adolescentes, o profissional de saúde deve 
intervir de maneira diferenciada. Nesse sentido é correto afirmar:

a) A construção de políticas públicas atreladas à problemática da violência contra crianças e adolescentes não deve se basear 
jamais nas notificações de profissionais da saúde.

b) O profissional de saúde deve imediatamente realizar um Boletim de Ocorrência e passar o caso para outro colega, conforme 
prevê as regras do funcionamento dos Conselhos Tutelares brasileiros instituídas pelo Ministério da Educação.

c) A notificação da violência contra crianças e adolescentes não deve ser realizada por profissionais de saúde, pois a manu  
tenção do sigilo da relação é imperiosa e pode macular a vinculação terapêutica .

d) Somente cuidar das lesões causadas por esse fenômeno não é suficiente e por isso os profissionais são solicitados 
também a notificar a violência ao Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais, seja em casos suspeitos ou 
confirmados.

e) O profissional de saúde não deve assumir o papel de ator fundamental na rede de proteção à infância e adolescência, cabendo 
a ele apenas a comunicação policial dos casos confirmados de violência sexual praticados por adultos consanguíneos.

QUESTÃO 30. Nos casos envolvendo abusos sexuais infantis que ocorrem dentro da própria família é correto 
afirmar:

a) São patologias atreladas unicamente ao funcionamento familiar, não podendo ser entendidas como um problema de 
saúde pública.

b) Há invariavelmente a conivência do ambiente escolar da vítima.
c) É comum a chamada Síndrome do Segredo, o que dificulta a intervenção.
d) Não pode ser atribuído a aspectos da transgeracionalidade já que por vezes há um padrão de comunicação distorcido que 

é aprendido pela criança.
e) A situação deve ser tratada unicamente sob o aspecto criminal, punindo-se o abusador confesso.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
IBFC | 2017

QUESTÃO 01. Quando buscamos informações na área da Psicologia do Crime, detectamos várias classificações 
e tipologias. Este fato ocorre pois, todo comportamento humano é resultado de fatores tanto individuais quanto 
sociais que se modificam no decorrer do tempo e do espaço. Portanto, como afirma MARANHÃO (2003): (...) as 
atuações criminosas – essencialmente díspares entre si – só têm em comum a sua ilegalidade, dentro do grupo 
social e no período histórico considerado.” (p.11). A partir do exposto, analise as afirmativas abaixo:

I. As pesquisas etiológicas, desde que científicas, não devem seguir cursos próprios em cada grupo delinquencial considerado.
II. É necessário avaliar as similitudes e discrepâncias para posteriormente, formar grupos razoavelmente homogêneos.
III. A análise da estrutura global da personalidade do agente, não deve ser levado em consideração.
IV. Tanto a tipologia quanto a classificação, devem propiciar conclusões terapêuticas e prognósticas.

Estão corretas as afirmativas:
a) IV apenas
b) I, II e III apenas
c) I apenas
d) II e IV apenas
e) Todas estão corretas

QUESTÃO 02. No âmbito da Psicologia do Crime e do Criminoso, observamos que alguns estudiosos elencam 
características para distinguirem a reação antissocial da reação dissocial. Dentre eles, encontramos MARANHÃO 
(2003) que estabeleceu o que ele denominou de “Índices” que, segundo o autor, foram organizados com base na 
“doutrina e na prática criminológica” (p. 131). Assinale a alternativa que NÃO estabelece corretamente um “índice 
dissocial” de acordo com MARANHÃO (2003):

a) Trabalho ocioso
b) Abandono escolar
c) Lealdade ao grupo
d) Fugas do lar
e) Lealdade a si mesmo

QUESTÃO 03. Um dos papeis importantes da Psicologia, quando inserida na área do Direito, é apresentar métodos 
para a solução de conflitos. De acordo com PINHEIRO (2016) há a possibilidade de utilizarmos cinco métodos, a 
saber: o julgamento; a arbitragem; a negociação; a conciliação e; a mediação. Com relação ao papel do conciliador e 
do mediador, analise as afirmativas abaixo:

I. O conciliador envolve-se na busca de soluções, além de interferir e questionar os litigantes.
II. Tanto o conciliador quanto o mediador, não têm o poder de decisão.
III. Na conciliação busca-se identificar razões ocultas que geraram o conflito.
IV. O mediador propõe sugestões.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II apenas
b) IV apenas
c) I, II e III apenas
d) III apenas
e) Todas estão corretas

05
PROVA
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QUESTÃO 04. Leia o texto a seguir:

As instituições são manifestações e concretizações das realidades da vida em sociedade. Não precisam de 
estabelecimentos para existirem, mas sempre se estabelecem, criam suas leis, suas regras, seus códigos, suas 
ideologias. Impõem costumes, prêmios e punições, transmitem valores e estabelecem limites. Produzem coisas 
ou pessoas, mas também protegem, dão garantias; alimentam egos e ilusões e servem como projeção para as 
fraquezas e anseios da alma humana. São espaços de mediação, como dissemos, entre a vida individual e a vida 
coletiva.

NASCIUTTI, Jacyara C. Rochael. A instituição como via de acesso à comunidade. (p.110) In: Psicologia Social Comunitária.

Tendo como base o texto acima apresentado, infere-se que as instituições e a psicologia comunitária:

I. As relações que se estruturam entre o individual e o coletivo não são estáticas pois, existe uma dinâmica institucional.

PORQUE
II. A Psicologia Comunitária, na atualidade, demonstra a luta pelos direitos humanos e contra a violência.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma justificativa correta da I
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira
e) As asserções I e II são proposições falsas

QUESTÃO 05. Atualmente, no contexto das ciências humanas, é impossível pensarmos que a abordagem de 
um tema não dialogue com outras disciplinas. De acordo com PINHEIRO (2016): “A interdisciplinaridade vai além da 
proposta da pluridisciplinaridade ao defender uma integração teórica e prática das disciplinas, numa perspectiva da 
abordagem do objeto comum a todas elas, como sendo uma totalidade.” (p. 64). Analise as afirmativas abaixo, dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(    ) A Filosofia, por não ser entendida como um conhecimento científico, não exerceu influência na área da Psicologia 
Jurídica.

(      ) Para a Sociologia o Direito estabelece direitos e obrigações para a sociedade.

(    ) Levando-se em consideração a área do Direito e da Psicologia, notamos um objeto de estudo comum: o 
comportamento humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F
b) V, F, V
c) F, F, V
d) F, V, V
e) V, V, V

QUESTÃO 06. Para a conceituação da personalidade, há diversas teorias a respeito, trazendo diferentes definições. 
No entanto, todas elas nos levam ao seguinte conceito: a personalidade é um conjunto relativamente estável e 
previsível dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam um indivíduo. Considere as alternativas 
abaixo e assinale a alternativa INCORRETA em relação as Teorias da Personalidade:

a) “Neuroticismo” é o termo utilizado por Hans J. Eysenck para denominar a dimensão da personalidade que abrange a calma 
e a estabilidade emocional em um extremo, e o nervosismo e a irritabilidade em outro

b) Abraham Maslow discute as motivações das conquistas
c) David C. McClelland nos apresenta a Teoria das Necessidades Aprendidas que revolucionaram o recrutamento profissional
d) Gordon Allport desenvolveu a Teoria dos Traços: cardinais, centrais e secundários
e) Walter Mischel chamou a atenção para os fatores externos, como o contexto na determinação do comportamento
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QUESTÃO 07. Michel Foucault, psicólogo e filósofo francês, influenciou as reflexões contemporâneas sobre o 
sistema prisional. Para Foucault (2003): “Se o crime é um dano social, se o criminoso é o inimigo da sociedade, 
como a lei penal deve tratar esse criminoso ou deve reagir a esse crime? (...) A lei penal deve apenas permitir a 
reparação da perturbação causada à sociedade. A lei penal deve ser feita de tal maneira que o dano causado pelo 
indivíduo à sociedade seja apagado; se isso não for possível, é preciso que o dano não possa mais ser recomeçado 
pelo indivíduo em questão ou por outro.” (p.81-82).
Levando-se em consideração Foucault, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A primeira possibilidade de punição é deportação: expulsar as pessoas, exilá-las, bani-las
b) A segunda possibilidade é a ideia das punições ao nível do escândalo, da vergonha, da humilhação de quem cometeu uma infração
c) A terceira possibilidade é o trabalho forçado, extremamente eficaz em sua função da reparação
d) A quarta possibilidade é a lei de talião
e) As quatro possibilidades de punição foram substituídas por uma pena citada por BECCARIA: o aprisionamento, a prisão

QUESTÃO 08. Um dos aspectos importantes a serem estudados na área da Psicologia Jurídica, diz respeito à 
Vitimologia. De acordo com MESSA (2010): “A Vitimologia é o estudo da influência da vítima na ocorrência de um 
delito, além de estudar os vários momentos do crime, desde a sua ocorrência até as suas consequências. Tem por 
objetivo estabelecer a relação existente entre o que determinou a aproximação entre a vítima e o criminoso, a 
permanência e a evolução desse estado.” (p. 67).
A autora apresentada cita em sua obra MENSELSOHN (1956) que classificou tipos de vítimas. Dentre as classificações, 
há uma modalidade em que as vítimas são classificadas em: vítima infratora; vítima simuladora e vítima imaginária. 
Assinale a alternativa que apresenta o tipo de modalidade acima descrita:

a) Vítima mais culpada que o infrator
b) Vítima completamente inocente ou vítima ideal
c) Vítima unicamente culpada
d) Vitima de culpabilidade menor ou por ignorância
e) Vítima voluntária ou tão culpada quanto o infrator

QUESTÃO 09. Quando nos deparamos com a chamada Violência Velada (MESSA, 2010), encontramos o conceito 
de Assédio Moral e Assédio Sexual. O Assédio Sexual faz parte do Assédio Moral e é definido na Lei 10.224, de 15 de 
maio de 2001. O Assédio Moral é um fenômeno mundial e atual. Levando-se em consideração esses dois tipos de 
Violência Velada, analise as afirmativas abaixo:

I. O Assédio Sexual ocorre somente no ambiente de trabalho.
II. De acordo com GUIMARÃES; RIMOLI (2006, apud MESSA), o Assédio Moral ascendente é quando a pessoa com poder 

assedia outra pessoa de nível hierárquico inferior.
III. Para LEYMANN (1990, apud MESSA), o Assédio Moral passa por quatro fases. Uma delas é a Fase de Mobbing em que a 

empresa faz uma intervenção.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação I está correta
b) As afirmações I e II estão corretas
c) Apenas a afirmação II está correta
d) As afirmações II e III estão corretas
e) Nenhuma das afirmações estão corretas

QUESTÃO 10. A Psicologia Jurídica pode atuar em diversas áreas. MESSA (2010) nos diz que: “A Psicologia Jurídica 
corresponde a toda aplicação do saber psicológico às questões relacionadas ao Direito, abarcando a Psicologia 
Criminal, a Psicologia Forense e a Psicologia Jurídica.” (p. 2). De acordo com LEAL (2008, apud MESSA) a Psicologia 
Jurídica abrange várias áreas, dentre elas o trabalho junto ao recluso, egressos e agentes de segurança. Assinale a 
alternativa que inclui esse trabalho:

a) Psicologia Judicial
b) Psicologia Penitenciária
c) Psicologia Jurídica e o Direito Penal
d) Psicologia Policial e das Forças Armadas
e) Psicologia Jurídica e Direito Civil
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QUESTÃO 11. BRITO (2008) realizou um estudo com pais e mães separados na primeira fase de sua pesquisa. 
Os grupos de reflexão, de acordo com a pesquisadora, deveriam ser realizados com pais e mães separados, que 
poderiam deter ou não a guarda de seus filhos. A pesquisa detectou resultados importantes. Analise as asserções 
abaixo:

I. Os pais sentiam-se rejeitados quando os filhos não concordavam com a programação elaborada na visitação nos finais de 
semana.

PORQUE
II. Havia uma preocupação dos pais em aproveitar ao máximo o tempo que passavam com as crianças, o que implicava a 

elaboração prévia de um intenso roteiro de atividades de lazer.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma justificativa correta da I
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira
e) As asserções I e II são proposições falsas

QUESTÃO 12. De acordo com BRITO (2008): “A família contemporânea é fruto de uma série de modificações 
sociais, como enfocado por diversos autores (...). JABLONSKI (1998), por exemplo, enumera algumas alterações que 
a estrutura familiar sofreu recentemente (p. 83). Assinale a alternativa que não diz respeito a essas alterações, de 
acordo com JABLONSKI:

a) A redução do número de filhos
b) Inserção feminina no mercado de trabalho
c) Casamentos tardios
d) Diminuição do número de separações conjugais
e) Os papeis masculinos e femininos sofreram mudanças

QUESTÃO 13. O tema Guarda faz parte do cotidiano do psicólogo jurídico. Como afirma SHINE (2008): “(...) em 
casos de disputa de guarda em Vara de Família, recorre-se ao perito psicólogo no intuito de buscar uma resposta 
a questões – problemas de origem e natureza psicológicas, mas cujo objetivo final é definir o guardião legal da 
criança.” (p.2).

Neste sentido, o autor apresenta o psicólogo atuando como perito.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao papel do psicólogo, como perito, de acordo com SHINE:
a) O psicólogo quando é contratado pelo advogado ou pela parte, se tornará um perito imparcial
b) O interesse da criança não estaria subordinado ao interesse do genitor que retém o psicólogo por um vínculo de prestação 

de serviços na chamada perícia parcial
c) A imparcialidade ou isenção está presente no denominado perito “pistoleiro”
d) O perito adversarial deve se colocar abertamente do lado do genitor escolhido como o mais adequado
e) A visão que permite que opiniões podem ser emitidas a respeito dos possíveis resultados de diferentes arranjos de guarda 

é a de um perito parcial

QUESTÃO 14. De acordo com SHINE (2008), o laudo psicológico, também chamado de relatório psicológico, deve 
conter, no mínimo, cinco itens. Assinale a alternativa que não corresponde a um item de um laudo psicológico, na 
visão de SHINE:

a) O item em que o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos, diz respeito à Análise
b) A parte destinada à narração da problemática apresentada e dos motivos, razões e expectativas que levaram à produção 

do laudo é a Identificação
c) O item Conclusão é a estrutura em que o psicólogo vai relatar os resultados e as considerações da investigação
d) A descrição dos recursos e instrumentos técnicos utilizados para a coleta das informações, diz respeito ao Procedimento
e) A descrição da Demanda é importante onde devemos analisá-la e justificar o procedimento adotado
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QUESTÃO 15. Quando investigamos estudos relacionados com a Psicologia da Criança, encontramos inúmeras 
teorias. Um dos teóricos importantes nesta temática é SPITZ (1998): “Vamos começar dizendo que uma criança 
normal é um indivíduo ativo, de aparência sadia, que dá a impressão de ser feliz e dá pouca preocupação aos pais 
(...). Emocionalmente, ela dá satisfação aos pais e parentes e, por sua vez, recebe deles cada vez mais satisfação. (...) 
Essas relações objetais devem ser examinadas, até certo ponto, sob o ângulo da normalidade.” (p.205).

Analise, a partir do texto do autor, as afirmativas abaixo:
I. Espera-se, a partir do conceito de relações objetais normais que tanto a mãe quanto a criança sejam satisfeitas.
II. Após o parto, por muito tempo, qualquer conquista do bebê será sua própria realização e qualquer deficiência do bebê será 

seu fracasso.
III. O pai do bebê é o ponto culminante da primeira relação objetal da mãe.
IV. Levando-se em consideração a criança, inicialmente, em um nível mais primitivo, as relações satisfatórias serão satisfações 

de necessidades psicológicas.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas
c) Apenas a afirmação III está correta
d) Apenas as afirmações I e IV estão corretas
e) Todas as afirmações estão corretas

QUESTÃO 16. Segundo CAFFÉ (2003): “(...), a família recorre geralmente ao contexto litigioso judicial como última 
via de resolução de seus conflitos. Observamos que as famílias implicadas com a separação conjugal litigiosa e o 
desacordo quanto à guarda ou à regulamentação de visitas aos filhos apresentam, no âmbito da perícia, condutas 
ou expressões marcadas pela dificuldade em assumir seus respectivos papeis de pai, mãe e filhos.” (p. 90).

A partir do texto e das conclusões do estudo de CAFFÉ, analise as asserções:
I. As relações de mútua dependência, formadas no casamento, não permanecem no contexto litigioso.

PORQUE
II. Os sentimentos que ainda mantém ligados os membros da família, no campo da guerra processual são as expressões de 

raivas e ressentimentos.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:
a) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I
b) As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II não é uma justificativa correta da I
c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa
d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira
e) As asserções I e II são proposições falsas

QUESTÃO 17. O Estatuto da Criança e do Adolescente teve uma alteração em 4 de abril de 2017 em que, a partir 
da Lei N. 13.431, estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 
violência. Para CARVALHO (2011): “A violência presente na vida desses adolescentes pode ser analisada como uma 
moeda de duas faces: a primeira face apresenta o adolescente como agente. (...) A outra face da moeda coloca o 
adolescente como vítima de um fenômeno social bem mais amplo. Vai muito além dos maus-tratos, cenas de 
violência familiar e ambientes violentos enfrentados por esses jovens. Trata-se de uma violência urbana, que pode 
ser classificada como social, por expressar conflitos sociais e econômicos.” (p. 169).

Assinale, a partir do exposto acima, a alternativa INCORRETA:
a) O adolescente como “agente” retrata um ato intencional no mundo, com o objetivo, por exemplo, de se impor
b) A Lei 13.431 define a violência física como uma ação que ofende a integridade ou a saúde corporal da criança ou do 

adolescente
c) A alienação parental, não pode ser entendida como violência psicológica na Lei 13.431 pois ela está inserida na Lei de 

Dissolução da Sociedade Conjugal
d) Para CARVALHO (2011), a vulnerabilidade social do adolescente o torna suscetível às influências do meio e dificulta o 

enfrentamento das transformações vivenciadas
e) O fato de um adolescente se inimputável penalmente não o exime de ser responsabilizado com medidas sócio-educativas
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QUESTÃO 18. Nos dias de hoje, o conceito de família é pluriforme. A Constituição Federal de 1988 tenta dar 
conta dessas mudanças quando descreve nos artigos 226 e seguintes a nova família que está sob a proteção da 
Lei. A esse respeito PAULO (2012) comenta: “Vivemos um momento de incertezas, em que há uma crise de antigos 
paradigmas. O modelo jurídico vigente mostra-se em descompasso com a realidade social, pois relações continuam 
a se estabelecer, independentemente da sua aceitação legal.” (p.50).

Qual das alternativas abaixo, é INCORRETA a esse respeito:
a) A família contemporânea é constituída, sobretudo, por ligações socioafetivas
b) A elaboração de normas jurídicas tem dificuldade em acompanhar a velocidade da transformação da realidade social
c) O Estado, de acordo com o art. 226, assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram
d) O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei
e) É dever, apenas da família, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, por exemplo, o direito à vida, à saúde e à 

alimentação

QUESTÃO 19. SOUZA (2004, apud CARVALHO) afirma, com relação aos Tipos de Guarda: “ O Código Civil define 
que no caso de dissolução conjugal, será observado o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos; e, não 
havendo acordo entre eles a este respeito, a guarda será atribuída a quem demonstrar melhores condições para 
exercê-la.” (p. 212). Neste sentido, de acordo com a Lei n. 11.698 (Guarda Compartilhada) e a Lei n. 13.058 (Nova 
Guarda Compartilhada), assinale a alternativa correta:

a) A guarda unilateral não obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesse dos filhos
b) Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a 

exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, mesmo se um dos genitores declarar ao magistrado que 
não deseja a guarda do menor

c) Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses 
dos filhos

d) Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal sempre negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior

e) Compete a ambos os pais sempre exercerem a guarda compartilhada

QUESTÃO 20. Maria da Penha é o nome de uma lei (Lei Maria da Penha) que traz uma série de medidas que não 
só pune mas também impede que aconteçam agressões contra mulheres pelos próprios companheiros. Neste 
sentido, analise as seguintes afirmativas:

I. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares.

II. Na interpretação desta Lei, não são consideradas as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica 
e familiar.

III. Quanto à assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o juiz assegurará à mulher manutenção do 
vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local do trabalho, por apenas dois meses.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas a afirmação I está correta
b) As afirmações I e II estão corretas
c) As afirmações I e III estão corretas
d) Apenas a afirmação III está correta
e) Todas as afirmações estão corretas



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

61EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com60

QUESTÃO 21. De acordo com ANDROVANDI et al (2007): “O exame para verificação da responsabilidade penal, no 
Brasil, é realizado por peritos médicos psiquiatras e o psicodiagnóstico forense, quando solicitado, é complementar 
à perícia. O psicodiagnóstico, na perícia forense, inclui ainda o estudo dos autos processuais, a entrevista psicológica, 
a aplicação de testes psicológicos, o estudo dos quesitos e das hipóteses diagnósticas médico-legais.”

Os autores, do texto acima, chegaram a algumas conclusões. Analise as afirmações abaixo, atribuindo valores de 
Verdadeiras (V) ou Falsas (F).

(     ) A técnica de observação é vista como uma avaliação complementar pericial.

(     ) A simulação e a dissimulação são muito mais frequentes em pacientes não vinculados à Justiça.

(    ) Os testes psicológicos são capazes de fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma avaliação forense, 
mesmo que utilizados isoladamente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
a) V; V; F
b) V; V; V
c) V; F; F
d) F; F;V
e) F; F; F

QUESTÃO 22. A Psicopatologia refere-se ao estudo tanto dos estados mentais, quanto à manifestação de 
comportamentos que podem indicar um estado “anormal”. Levando-se em consideração os transtornos apresentados 
no DSM – 5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), relacione os Tipos de transtornos aos 
Critérios diagnósticos correspondentes, e assinale a alternativa que apresenta corretamente essa relação.

Tipos de transtornos:
I. Transtorno da Personalidade Paranoide.
II. Transtorno da Personalidade Dependente.
III. Transtorno da Personalidade Esquizóide. 
IV. Transtorno da Personalidade Histriônica. 

Critérios diagnósticos:

(A) Desconforto em situações em que não é o centro das atenções.

(B) Tem dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento 
de outros.

(C) Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. Quase sempre opta por 
atividades solitárias.

(D) Suspeita, sem embasamento suficiente, de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por outros.

Assinale a alternativa correta:
a) I-A; II-C; III-D; IV-B
b) I-D; II-B; III-C; IV-A
c) I-C; II-D; III-B; IV-A
d) I-B; II-A; III-C; IV-D
e) I-A; II-B; III-C; IV-D
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QUESTÃO 23. Para BOCK (2008): “Provavelmente, a Psicologia jamais terá um único paradigma confiável que 
possa ser adotado por todos sem questionamentos (ao menos por um dado período). Isso porque a Psicologia é 
uma ciência humana e as ciências humanas são caracterizadas pela contaminação que sofrem por estudar o que 
estudam. (...) As diferentes formas de pensar a Psicologia representam a própria riqueza do ser humano e sua 
capacidade múltipla de pensar sobre si mesmo.”

Desta forma, entende-se que o desenvolvimento das diversas Teorias Psicológicas contribuem para o conhecimento 
do psiquismo humano. Relacione as Teorias Psicológicas aos enunciados correspondentes.

Teorias Psicológicas:
I. Teoria de Campo.
II. Abordagem Cognitiva.
III. Behaviorismo.
IV. Perspectiva Humanista.

Enunciados:

(A) Esta teoria demonstra que as interpretações que uma pessoa faz do mundo e de suas vivências são, durante 
seu desenvolvimento, gradativamente organizadas.

(B) Nela existem três condições vistas como eficazes como instrumento de aperfeiçoamento de condição humana: 
a consideração positiva incondicional; a empatia e a congruência.

(C) Seu objeto é não só explicar o comportamento humano, mas também a sua natureza. Estuda a totalidade de 
coexistência de fatos que são concebidos como mutuamente interdependentes.

(D) Argumenta que a Psicologia deve ocupar-se apenas de comportamentos possíveis de serem observados e 
medidos.

Assinale a alternativa correta:
a) I-A; II-B; III-C; IV-D
b) I-B; II-A; III-D; IV-C
c) I-D; II-B; III-A; IV-C
d) I-B; II-D; III-A; IV-C
e) I-C; II-A; III-D; IV-B

QUESTÃO 24. GRECO FILHO (2009) afirma, com relação ao uso de drogas: “Nasce a toxicomania de um conflito 
psicológico não resolvido de inadaptação social que podemos enquadrar entre uma das causas básicas já referidas. 
Este conflito, chamado de primário, se resolvido, representa a superação e a permanência na normalidade. O conflito 
primário não resolvido, sobre o qual incidem circunstâncias desencadeantes, gera neurose com manifestações de 
autogratificação ou autopunição.” (p. 35). Analise, de acordo com o autor, as afirmações abaixo:

I. O combate ao uso indevido de drogas necessariamente não pode limitar-se à eliminação de um fator etiológico.
II. Dentre as saídas autopunitivas, isoladas ou concomitantes, encontra-se a prática de delitos para o desafogo da neurose.
III. Podemos classificar as medidas de combate à narcomania em medidas preventivas, terapêuticas e repressivas.

Assinale a alternativa correta:
a) Apenas a afirmação III está correta
b) As afirmações II e III estão corretas
c) Apenas a afirmação I está correta
d) As afirmações I e III estão corretas
e) Todas as afirmações estão corretas
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QUESTÃO 25. Para SANTOS (2004, apud BRANDÃO) “(...) a temática da infância passa a ser tratada num duplo 
registro: de um lado, a defesa do ‘menor abandonado’ - defesa do abandono e da pobreza aos quais foi lançado – e 
de outro a defesa da sociedade contra o ‘menor criminoso ou delinquente’, portador de uma ameaça potencial à 
coletividade. “ (p. 217). De acordo com o autor, assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às formas de 
intervenção técnica:

a) O adolescente sendo responsabilizado pela prática de ato infracional perde o direito de medidas de proteção
b) Antecedendo a audiência judicial, a confecção de estudos é vista como uma forma de intervenção técnica para auxiliar o 

Juiz em sua tomada de decisão
c) O encaminhamento às instituições da rede é uma forma de intervenção
d) É possível intervir no acompanhamento dos adolescentes na determinação de medidas socioeducativas
e) O adolescente pode ser entrevistado pela equipe técnica, antes de ser levado à audiência com o Juiz



65EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com64



65EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com64

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PUC-PR | 2017

QUESTÃO 01. Com base no disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo, marque a alternativa que NÃO 
representa um dever desse profissional.

a) Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos honorários 
contratados.

b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente.

c) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
d) Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que 

for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
e) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 

solicitado, colaborar, salvo impedimento por motivo relevante.

QUESTÃO 02. A Resolução CFP n.º 007/2003 institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica, e dispõe, entre outros pontos, sobre as modalidades de 
documentos. Com base no disposto na resolução, analise as assertivas a seguir.

I. O Manual aponta quatro modalidades de documentos: declaração, atestado psicológico, relatório/laudo psicológico e 
parecer psicológico. Ressalva que a Declaração e o Parecer psicológico não são documentos decorrentes da avaliação 
Psicológica, embora muitas vezes apareçam dessa forma.

II. O atestado psicológico, embora seja um documento simples, deve cumprir algumas formalidades, como a forma de 
redação dos registros, os quais devem, via de regra, ser separados apenas pela pontuação, sem parágrafos, evitando, com 
isso, riscos de adulterações.

III. O Parecer psicológico é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo 
resultado deve ser conclusivo, não podendo ser meramente indicativo, e que visa responder a uma consulta, exigindo de 
quem a responde competência no assunto.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
a) I.
b) Todas.
c) I e II.
d) II.
e) II e III.

QUESTÃO 03. A judicialização das relações sociais vem se intensificando e sobrecarregando as instâncias jurídicas. 
Esse fenômeno social mobiliza uma série de ações da justiça, considerando-se que muitas de suas demandas 
envolvem as relações familiares. A partir de um entendimento teórico-sistêmico, pode-se conceber os conflitos 
familiares e as situações de vulnerabilidade social como parte de um todo que envolve as relações intergeracionais, 
intersistêmicas (com outros sistemas) e intrasistêmicas (no próprio núcleo familiar).

Partindo dessa compreensão teórica, é CORRETO afirmar que são problemas de grande complexidade, que devem 
ser compreendidos a partir de uma perspectiva

a) de retroalimentação patológica, equiorganização e desestrutura familiar.
b) de interdependência, globalidade e recursividade.
c) disjuntiva, de objetividade e do pressuposto da simplicidade.
d) de linearidade, relações assimétricas e padrões de interação patológicos.
e) reducionista, de sintoma intrapsíquico e de comunicação funcional.

06
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QUESTÃO 04. Situações que envolvem a vulnerabilidade social e acentuados conflitos na judicialização das 
relações familiares de- mandam, de forma emergente, a atuação da psicologia. Nesses processos, a abordagem 
sistêmica com grupos e famílias é um dos enfoques teóricos utilizados na prática psicológica. A partir do 
entendimento dessa perspectiva teórica, é CORRETO afirmar que mobilizar uma mudança sistêmica envolve

a) a resolução focal do que se está apresentando como problemática em evidência, seja individual ou familiar, eliminando o 
elemento que a causou.

b) retirar as crianças e adolescentes do sistema desestruturado em que se encontram, a fim de lhes possibilitar novos 
espaços de aprendizagem e desenvolvimento.

c) intervenções psicológicas que se voltem à causa precedente da problemática em questão.
d) mobilizar a rede social para atuar nos aspectos de disfuncionalidade do sujeito ou da família. Entretanto, deve ocorrer 

independentemente do movimento de globalidade, validando essencialmente o processo de análise para a com- preensão 
do todo.

e) mobilizar recursos resilientes do sistema familiar e/ou individual, concebendo a família ou o indivíduo como um hólon.

QUESTÃO 05. A concepção brasileira de garantia de direitos com relação à população infanto-juvenil está 
embasada em diretrizes que pressupõem a necessidade de concebê-la de forma diferenciada em função de 
estar em condição peculiar de desenvolvimento. A atuação do psicólogo deverá estar em consonância com essas 
diretrizes, para que sua prática garanta o respeito aos direitos fundamentais dessa população.

Nesse sentido, é CORRETO afirmar que são pressupostos básicos em prol dessa garantia de direitos
a) a Doutrina da Situação Irregular e o Princípio denominado de Atuação imediata de atenção aos direitos.
b) as Concepções de Crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e de seres em completo processo de desenvolvimento 

físico e mental.
c) a Doutrina da Proteção Integral e o Princípio da Prioridade Absoluta.
d) os Princípios do Melhor interesse dos pais e da Proteção do Menor em situação irregular.
e) a Doutrina da Situação Regular e o Princípio denominado da Prioridade Absoluta e Irrestrita da parentalidade.

QUESTÃO 06. Mediante a concepção brasileira de proteção aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, 
existem princípios que regem a aplicação das medidas de proteção conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Nessa direção, é CORRETO afirmar que alguns desses princípios são:

I. interesse superior da criança e do adolescente e respeito à sua condição como sujeito de direitos.
II. intervenção precoce e oitiva apenas dos pais, sem inclusão da criança ou adolescente, a fim de preservar sua proteção 

integral.
III. responsabilidade primária e solidária do poder público e proteção como sujeito de direitos em peculiar condição de 

desenvolvimento.
IV. proteção integral e prioritária, interesse superior da Família e do Estado.
V. proporcionalidade e atualidade, prevalência da decisão de destituição do poder familiar em detrimento da prevalência da 

família.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
a) I e III.
b) II e IV.
c) I e V.
d) II e III.
e) IV e V.
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QUESTÃO 07. A colocação de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento se manifesta como uma 
forma de proteção de seus direitos fundamentais e, portanto, de seu desenvolvimento psicossocial. A atuação do 
psicólogo nesse contexto deve coadunar-se com essa proposta, com base em conhecimentos específicos. Sendo 
assim, é CORRETO afirmar que

a) o abrigamento deve ser encarado como medida de proteção de caráter definitivo que se justifica pela clara situação de 
vulnerabilidade das crianças e adolescentes envolvidos.

b) o abrigamento de crianças e adolescentes em instituição de acolhimento deve ser uma medida de proteção, excepcional 
e provisória, que visa garantir seus direitos. Isso significa que o poder público deverá acompanhar o processo que daí se 
segue para uma definição de reintegração familiar ou de destituição do poder familiar.

c) maus-tratos, violência de diversas ordens e abandono são justificativas para a decisão de abrigamento e, dessa forma, lhe dão 
um caráter de medida de proteção transitória para que o trâmite de destituição do poder familiar tenha tempo hábil de ocorrer.

d) a reavaliação da institucionalização de criança e adolescentes acolhidos tem como principal objetivo a garantia de que a 
decisão seja coerente com o Princípio da Proteção integral e, como tal, dê o direito aos pais de ter a convivência familiar 
com seus filhos, bem como o direito de educá-los e acompanhar seu desenvolvimento de acordo com a forma como 
compreender ser mais adequada ao exercício da parentalidade.

e) a decisão de reintegração familiar ou de destituição do poder familiar é facultada à equipe técnica da qual o psicólogo faz 
parte, pois lhe cabe averiguar as condições do melhor interesse dos envolvidos e indicar ao magistrado responsável pelo 
caso a decisão mais adequada.

QUESTÃO 08. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a avaliação psicológica é um processo técnico-científico 
que deve respeitar diversos aspectos intrínsecos a uma prática ética e responsável e que leve em consideração o 
impacto de seus resultados.

No que diz respeito a esses aspectos, analise as afirmativas identificando os componentes indispensáveis de tal prática.
I. Considerar a importância dos condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, bem como a visão científica em 

pauta, na qual instrumentos psicológicos representam e legitimam o conhecimento psicológico em dado momento histórico.
II. Interpretar prioritariamente as informações a respeito dos fenômenos psicológicos resultantes da relação do indivíduo 

avaliado com o psicólogo avaliador, bem como enfatizar o procedimento da testagem psicológica como valor sine qua non 
para que a avaliação psicológica seja considerada científica.

III. Compreender a avaliação psicológica como um processo de conhecer fenômenos e processos psicológicos que visa 
essencialmente modificar os comportamentos apresentados na queixa, bem como desenvolver novo repertório 
comportamental.

IV. Conceber a avaliação psicológica como um processo delimitado no tempo, que possibilita o conhecimento dos fenômenos 
e processos psicológicos e que dependerá, dentre várias habilidades do profissional, da capacidade de identificação clara 
da demanda; elaboração de um planejamento com coerência em relação aos fenômenos e objetivos a serem alcançados 
e capacidade de raciocinar de forma integrativa.

V. Buscar inteligibilidade para o conjunto de achados do processo avaliativo é um dos principais desafios técnicos desse 
processo. Na apresentação dos resultados de uma avaliação psicológica, este será um dos diferenciais que demonstrará 
sua qualidade técnica.

VI. Validar a qualidade técnica do profissional por meio da confirmação do uso de informações presentes no SATEPSI, que 
compreenderão minimamente a indicação dos documentos a serem utilizados no caso específico da avaliação em pauta, 
bem como darão orientações de cuidados básicos para o caso em questão.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
a) I, II e VI.
b) II, IV e V.
c) I, V e VI.
d) I, IV e V.
e) II, III e IV.
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QUESTÃO 09. Perícia, palavra que advém do latim e tem como significado habilidade, destreza, e que, dessa 
forma, deve ser praticada por um profissional experiente e especializado. Sendo assim, é CORRETO afirmar sobre o 
trabalho pericial do psicólogo no Poder Judiciário que

a) o psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, não deverá compartilhar informações coletadas a fim 
de resguardar o caráter confidencial das comunicações e, dessa forma, preservar o sigilo.

b) em seu documento, o psicólogo perito deverá apresentar, de forma clara, objetiva e sucinta, esclarecimentos pertinentes à temática 
avaliada, de forma a sustentar com consistência técnica a indicação da posição que deve ser tomada na decisão judicial.

c) quando a pessoa atendida for criança, adolescente ou interdito, é necessária a apresentação de consentimento formal a 
ser dado por pelo menos um dos responsáveis legais.

d) a recusa do periciado em submeter-se às avaliações para fins de perícia psicológica deve ser registrada devida- mente nos 
meios adequados. Porém, não poderá ser acatada - uma vez que a solicitação adveio do juízo e não do periciado ou de seus 
responsáveis - sob pena de ser processado eticamente pela não execução da perícia.

e) um dos princípios fundamentais da avaliação psicológica se refere à função de subsidiar o magistrado responsável 
pelo processo. Sendo assim, o nexo de causalidade da problemática em questão, que será apresentado na análise e na 
conclusão do documento emitido pelo perito, deverá conter uma descrição minuciosa das falas e ex- pressões emocionais 
do periciado durante as sessões de avaliação, para que corroborem e evidenciem a consistência dos resultados.

QUESTÃO 10. A atuação do psicólogo junto ao Poder Judiciário inclui a produção de documentos advindos de 
sua prática profissional, os quais devem ser elaborados dentro de certo rigor científico. A esse respeito, analise as 
afirmativas a seguir.

I. Os recursos técnico-científicos utilizados, bem como o compromisso de imparcialidade frente à investigação psico- lógica 
que permeiam o processo pericial, requerem, por parte do profissional, uma necessária análise crítica de seu trabalho.

II. A equipe interprofissional do fórum deve ter acesso ao documento antes de ser encaminhado ao magistrado, a fim de que 
em conjunto, possam melhor encaminhar os subsídios para a decisão judicial.

III. O documento elaborado pelo psicólogo deve ser visto à luz das circunstâncias do contexto social e político do momento 
em que se dá. Além disso, também considera que é registro de um momento dado da história dos sujei- tos envolvidos 
no processo pericial, e como tal, pressupõe um prazo de validade vinculado à função das características avaliadas, das 
informações obtidas e dos objetivos da avaliação.

IV. Na elaboração do documento, o psicólogo deverá levar em conta a observância dos riscos e compromissos em re- lação à 
utilização das informações presentes nos documentos.

V. Os métodos e técnicas psicológicas utilizadas para a coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito 
da pessoa ou grupo periciado, devem ser descritos minuciosamente no documento, indicando seus objetivos, critérios de 
validação, critérios de fidedignidade e precisão com fins de acentuar a confiabilidade dos resultados apresentados.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) IV e V.
d) I, III e V.
e) II e V.

QUESTÃO 11. Marina, 32 anos de idade, foi encaminhada ao serviço de psicologia e relatou ao profissional: perda 
de interesse pelas coisas e incapacidade de sentir prazer; disse sentir-se culpada e que não merece viver, que leva 
muito tempo para re- alizar atividades simples do dia a dia, e que tem dificuldade de dormir.

Os sintomas correspondem, respectivamente, às alterações psicológicas:
a) disforia; depressão; anedonia; alterações na esfera instintiva e neurovegetativas.
b) elação do eu; ideação paranoide; hipobulia/abulia; alterações na esfera instintiva e neurovegetativas.
c) estupor; negativismo; alterações da volição e hipertimia.
d) alterações na esfera instintiva e neurovegetativas; negativismo; hipobulia/abulia e apatia.
e) anedonia; alterações ideativas ou cognitivas; inibição psicomotora e alterações na esfera instintiva e neurovegetativas.
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QUESTÃO 12. Uma das principais funções psíquicas a ser analisada em um Exame de Estado Mental é a 
sensopercepção. Sobre essa função, é CORRETO afirmar que

a) o fenômeno descrito como alucinose caracteriza-se pela ausência do juízo de realidade e rebaixamento do estado de consciência.
b) a principal diferença entre ilusão e alucinação diz respeito à percepção do objeto, sendo que esse é deformado na primeira 

e produzido na segunda.
c) a ilusão é a percepção clara e definida de um objeto sem a presença do objeto estimulante real.
d) alucinação é um fenômeno psíquico que ocorre exclusivamente em indivíduos que sofrem de transtornos mentais.
e) o delírio é o principal fenômeno da alteração de sensopercepção, caracterizado pela redução no nível de consciência.

QUESTÃO 13. Um paciente encaminhado ao serviço de psicologia demostra estar enérgico e faz uso de roupas 
extravagantes, a atenção é facilmente desviada para estímulos externos insignificantes, ele não apresenta alterações 
no juízo da realidade e de sensopercepção, o humor é eufórico e a autoestima inflada, além de visivelmente 
apresentar atividade motora acelerada mais que o habitual. O Exame do Estado Mental, do caso fictício, descreve o 
espectro de transtorno

a) quadros psicóticos.
b) quadros dissociativos.
c) quadros depressivos.
d) quadros paranoicos.
e) quadros maníacos.

QUESTÃO 14. A legislação brasileira a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher prevê centros 
de educação e reabi- litação para agressores que poderão ser criados e promovidos pela União, Distrito Federal, 
Estados e Município, no limite de suas competências. Já se encontram, em vários Estados do País, iniciativas de 
intervenção junto ao autor da violência doméstica.

Sobre os pressupostos sistêmicos que fundamentam tais intervenções, assinale a alternativa CORRETA.
a) Nas intervenções grupais com autores de violência doméstica, uma vez que são os responsáveis pela ocorrência, o 

direcionamento da atuação do psicólogo deve ser eminentemente jurídico, demonstrando para eles todas as consequências 
legais de seus atos.

b) A ideia de reciprocidade causal não é relevante para abordagem psicológica do autor de violência doméstica, pois a lei será 
aplicada com base na positividade jurídica.

c) A busca de causalidade intrapsíquica para a ocorrência da violência é a meta fundamental da atuação psicológica junto ao 
autor, pois se fundamenta que sua escolha em realizar o ato violento independe da sua rede de relações.

d) A dificuldade na efetividade na aplicação da Lei Maria da Penha foi um dos motivos que fomentou iniciativas de 
implementação de intervenções psicológicas junto ao autor, uma vez que, na violência doméstica por parceiros ín- timos, é 
recorrente a desistência do processo pelas mulheres, quando isso é legalmente possível. Tal fato é con- sequência de ser 
modalidade de violência na qual questões relacionais estão presentes.

e) A proposta de justiça restaurativa nas ocorrências de violência doméstica pode ser uma das formas de implicar o autor 
nos desdobramentos psicossociais de seu ato com relação à vítima. Esse fato é facilitado pelo enfoque retri- butivo dessa 
modalidade de intervenção cuja meta é a penalização.

QUESTÃO 15. Nas separações conjugais, não é raro que litígios se estendam por longos períodos, sem efetividade 
das decisões judiciais. Pela perspectiva sistêmica, é possível se fazer leituras específicas desse fato, que podem 
fundamentar ações interdisciplinares para tal problemática.
Com base nessas premissas, assinale a alternativa CORRETA.

a) A separação é uma ocorrência possível no ciclo familiar e seus desdobramentos dependerão, dentre outros aspectos, das 
interdependências vividas pelos integrantes da família e pelos compromissos de lealdade.

b) A partir da separação, a família se desestrutura e não mais se terá um sistema em que as partes exercem compromissos 
jurídicos de lealdade conjugal, o que desfaz a unidade psicoafetiva.

c) Uma vez que o que se desfaz é o vínculo conjugal, a avaliação do psicólogo nas varas de família deve priorizar as ca- racterísticas 
psicológicas e econômicas de cada ex-cônjuge para que seu relatório auxilie o magistrado na decisão sobre a guarda de filhos.

d) As colusões conjugais bastante comuns nos litígios familiares dizem respeito às relações de casal, por isso, embora 
detectadas num estudo psicossocial da família, não serão fundamento para o subsídio psicológico fornecido ao juiz.

e) Os profissionais de direito, psicologia e serviço social que atuam com separações nas varas de família seguem os ritos 
jurídicos, o que os impede de colaborar com novos rumos para o processo, uma vez que a objetividade, linearidade e 
determinismo fundamentam essas práticas.
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QUESTÃO 16. A atuação do psicólogo na garantia de direitos de crianças e adolescentes, nas diversas teorias 
psicológicas, enfatiza a importância do papel das pessoas (familiares ou de instituições) que acompanham o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes. Com base nesse pressuposto, analise as afirmações a seguir.

I. O psicólogo deve participar da avaliação periódica a cada seis meses de crianças/adolescentes institucionalizados, 
elaborando, ao final da avaliação, documentos que subsidiem a decisão judicial pela reintegração familiar ou colocação em 
família substituta.

II. Na observância de situação socioeconômica muito precária de família que se encontra em estudo psicológico inicial no 
Poder Judiciário, o psicólogo deve emitir o documento que irá subsidiar a decisão judicial, enfatizando que tais condições 
dificultam o desenvolvimento psicológico saudável, indicando a destituição do poder familiar e consequente possibilidade 
de adoção como prevenção de futuros desajustes psicossociais da criança.

III. No caso de colocação em família substituta, pode ser uma das atribuições do psicólogo do Poder Judiciário ouvir a criança 
envolvida e considerar sua opinião, respeitando seu estágio de desenvolvimento.

IV. Em situações de adoção, para colaborar com a garantia do direito de crianças e adolescentes à convivência familiar, é 
relevante a atribuição do psicólogo das varas de infância e juventude de acompanhar o estágio de convivência por trinta 
dias na família substituta, orientando todos os membros da família para a promoção de saúde mental, não sendo sua 
função nessa situação elaborar relatório para o magistrado, uma vez que a adoção já foi concluída.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I e IV.
e) II e IV.

QUESTÃO 17. Numa perspectiva sistêmica sobre o papel do psicólogo atuante com crianças em situação de 
risco e/ou institucionalizadas, o conceito de rede é fundamental para se delinear a atribuição desse profissional no 
sistema de justiça.
Com base nessa afirmação, assinale a alternativa CORRETA.

a) As casas de acolhimento, como instituições implicadas na medida de proteção de crianças e adolescentes, devem ter 
caráter provisório, segundo a legislação vigente e, portanto, os educadores sociais são necessários e suficientes para 
fornecer as informações ao sistema de justiça acerca da situação da criança em acolhimento.

b) O psicólogo, ao realizar o estudo que subsidiará a decisão judicial sobre uma criança em situação de vulnerabilidade na 
família biológica, deverá dar ênfase à estruturação, funcionamento e principalmente às condições materiais da família 
nuclear, uma vez que ela é responsável pela proteção da criança.

c) O psicólogo atuante em casos de crianças institucionalizadas em seus documentos consequentes das avaliações realizadas 
deve ser objetivo em suas afirmações sobre as precárias condições socioafetivas das famílias envolvidas, atribuindo aos 
seus integrantes a responsabilidade pela violação de direitos das crianças e adolescentes, fatos esses que subsidiam a 
futura decisão judicial.

d) Uma vez que a institucionalização tem caráter eminentemente legal, não sofre influências de fatores e valores socio- 
culturais e religiosos em seu funcionamento, o que traria consequências nocivas ao processo de se garantir direitos de 
indivíduos em desenvolvimento.

e) Na rede de proteção de crianças e adolescentes com direitos violados, não é suficiente somente identificar as organizações 
componentes da rede, mas principalmente compreender o padrão relacional existente entre elas.

QUESTÃO 18. A adoção é uma via importante de se garantir a convivência familiar para crianças e adolescentes 
cujos pais foram destituídos do poder familiar. Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA.

a) O papel do psicólogo nos processos de adoção refere-se a realizar a avaliação dos candidatos à adoção na intenção de 
traçar prognósticos de sucesso no processo, para o que deve considerar principalmente as escolhas dos candidatos quanto 
ao perfil da criança, colaborando, assim, para o êxito da adoção.

b) O altruísmo é o principal motivador da adoção, fato essencial para um futuro bom relacionamento familiar.
c) O processo de seleção de candidatos fundamentado na valoração de atributos dos adotantes e o processo seletivo 

que realiza preparação para a adoção seguem os mesmos pressupostos, sendo possível o psicólogo escolher uma das 
estratégias para atingir seus objetivos de contribuir para uma adoção exitosa.

d) Os critérios para a adoção não têm sido constantes na história da adoção, pois dependem de aspetos legais, psicológicos, 
culturais e sociais.

e) A atuação do psicólogo nos processos de adoção não pode se destinar especialmente aos casais/pessoas em espera, pois 
nesses casos a adoção ainda não é certa e intervenções podem gerar expectativas.
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QUESTÃO 19. Sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário, é CORRETO 
afirmar que:

a) a perícia se fundamenta em fontes de informação advindas do uso de técnicas e instrumentos psicológicos, não sendo 
permitido o uso de dados provenientes de visitas a instituições e domicílio do periciando.

b) no item denominado “análise” do documento proveniente da perícia psicológica, o psicólogo que atende a uma demanda do 
Poder Judiciário deverá subsidiar o magistrado com informações pertinentes à área da psicologia. No item “conclusão” do 
documento psicológico, deve constar a síntese dos dados psicológicos relevantes para a de- manda da perícia e a sugestão 
da medida jurídica a ser tomada com base na análise realizada em todo o processo pericial.

c) num litígio familiar, quando um psicoterapeuta de crianças é solicitado pelo Poder Judiciário para emitir um laudo pericial de 
uma criança por ele atendida, deve fundamentar-se nos resultados técnicos e instrumentos por ele utilizados na avaliação 
psicológica inicial da criança e em seus registros de sessões, para compor o documento a ser encaminhado ao magistrado, 
cuidando para ser fidedigno a todas as informações relatadas.

d) o psicólogo-perito deve produzir laudo fundamentado nos quesitos elaborados pelo operador de Direito e, no caso de seu 
documento ser contestado, os assistentes-técnicos das partes não poderão elaborar novos quesitos, de- vendo analisar 
somente a adequação técnica do laudo emitido pelo perito.

e) no contexto jurídico, o psicólogo perito deverá inserir em seu documento somente informações relevantes para a demanda 
que lhe foi destinada, com a recomendação aos outros profissionais que tiverem acesso aos resultados da perícia, sobre a 
confidencialidade e responsabilidade com relação ao dados.

QUESTÃO 20. Sobre os documentos elaborados por psicólogos, decorrentes de avaliação psicológica, definindo-a 
como processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos 
fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, é CORRETO afirmar que

a) no laudo psicológico, a relevância dos aspectos históricos e sociais relacionados aos fenômenos psicológicos é relativa, 
pois a avaliação remete ao momento presente do indivíduo.

b) a linguagem a ser utilizada nos documentos deve ser compatível com as expressões próprias da linguagem pro- fissional 
independentemente do destinatário do documento.

c) na avaliação psicológica que deve ter como fundamento a neutralidade do psicólogo, a Resolução 07/2003 orienta que 
esse profissional recuse solicitações de avaliação e elaboração de documentos apenas em situações que fomentem 
preconceitos, entretanto, que atue com modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes 
modos de subjetivação, pois sua atuação é importante na produção de conhecimento.

d) o psicólogo deve considerar as relações de poder relativas à emissão de documento. Para isso, o cuidado é necessário 
acerca da análise de riscos e compromissos inerentes aos documentos por ele emitidos.

e) estudos e interpretações de informações a respeito da pessoa avaliada ou grupos atendidos não são considera- dos fontes 
de informações para avaliação psicológica, não podendo embasar o conteúdo de um documento psico- lógico.
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
IBADE | 2017

QUESTÃO 01. 0 primeiro exame padronizado exclusivo para o uso no sistema penal do Brasil, que pretende avaliar a 
personalidade do preso e prever a reincidência criminal, buscando separar os bandidos comuns dos psicopatas é o(a):

a) Teste Z de Zulliger.
b) Escala Hare PCL-R.
c) Pirâmides Coloridas de Pfister .
d) Palográfico.
e) RAVEN - Escala Geral.

QUESTÃO 02. Os instrumentos projetivos ou testes projetivos são amplamente usados por psicólogos que 
conduzem avaliações a pedido dos integrantes do Sistema de Justiça Criminal. Sobre a técnica de Rorschach é 
correto afirmar:

a) As respostas dadas têm aspectos objetivos que excluem qualquer tipo de ambiguidade na aplicação do Rorschach.
b) O acerto ou erro na interpretação das manchas define os conflitos vividos pelo avaliado e os aspectos relevantes de sua 

personalidade.
c) As instruções dadas na situação de aplicação informam o indivíduo sobre a natureza do material, sobre o tempo exato de 

cada resposta e a necessidade de explicar todas as etapas da tomada de decisão e resposta.
d) A produção de respostas no Rorschach envolve processos de atenção, percepção, tomada de decisão e análise lógica.
e) O teste se estrutura por meio de simples manchas de tintas e propõe ao indivíduo que descubra o que são e o que querem 

dizer as manchas de tintas.

QUESTÃO 03. Como o psicólogo deverá pautar sua atuação, quando houver determinação judicial que determine 
perícia em criança, adolescente ou interdito, sem a anuência dos responsáveis?

a) Deverá cumprir o que foi determinado judicialmente não havendo, portanto, infrações éticas em face da ausência de 
consentimento dos responsáveis.

b) Deverá solicitar reformulação da determinação.
c) Deverá ficar caracterizado como responsável legal da criança, adolescente ou interdito em face da ação em curso.
d) Deverá cumprir a determinação judicial e informar aos responsáveis sua decisão.
e) A realização de perícia em seus diversos contextos exige a autorização dos responsáveis legais quando a pessoa atendida 

for criança, adolescente ou interdito, não havendo exceções em hipótese alguma.

QUESTÃO 04. No processo de avaliação ou de pericia na área forense ou criminal a escolha das estratégias e 
dos instrumentos a serem empregados na avaliação psicológica é prerrogativa do psicólogo e deve atentar aos 
objetivos traçados pela necessidade da investigação. Constituem técnicas de avaliação psicológica:

a) dinâmicas de grupo, Gestalt terapia e entrevistas.
b) observação lúdica, testes psicológicos e diagnóstico psiquiátrico.
c) observação, diagnóstico psiquiátrico e entrevista motivacional.
d) entrevistas, observação e testes psicológicos.
e) provas situacionais, entrevista motivacional e Gestalt terapia.

QUESTÃO 05. 0documento decorrente de avaliação psicológica que é fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico e cuja finalidade é apresentar uma resposta esclarecedora a uma questão-
problema é o:

a) atestado.
b) diagnóstico psicológico.
c) parecer.
d) laudo psicológico.
e) relatório psicológico.

07
PROVA
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QUESTÃO 06. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, as transgressões dos preceitos estabelecidos 
constituem infração disciplinar sujeita à aplicação das seguintes penalidades:

a) supressão do exercício profissional e multa.
b) abstenção de eleição e advertência.
c) supressão do exercício profissional e multa.
d) cassação do exercício profissional e censura privada.
e) advertência e censura pública.

QUESTÃO 07. A atuação da Psicologia nas prisões vem sendo objeto de reflexão em muitos fóruns de debate, 
tendo sido evidenciada em um processo sistemático de diálogo no ano 2005. Sobre esse processo pode-se afirmar:

a) Ele se dá no âmbito exclusivo do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que reúne especialistas internacionais voltados a 
formar novos profissionais para a prática no sistema prisional.

b) Teve como objetivo produzir e disseminar uma série de guias teóricos e práticos como referência para o agir profissional 
dos técnicos que possuem como fundamento a necessidade de um aumento progressivo do encarceramento e exclusão 
social de criminosos.

c) Apesar da modificação da Lei de Execução Penal, ocorrida em 2003, que facultou a aplicação do exame criminológico, os 
psicólogos não estavam discutindo suas práticas, uma vez que apresentam grande dificuldade de identificar novas formas 
de intervenção frente às dificuldades crescentes apresentadas pelo sistema prisional.

d) Muitos estudos destacam que os modelos de prisão existentes são desfavoráveis para a aprendizagem de comportamentos 
úteis à vida na sociedade livre. Ao contrário, rotulam e estigmatizam determinado grupo social, o que tende a aumentar as 
oportunidades de encarceramento e exclusão social.

e) Resultou de uma imposição do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) a fim de uniformizar as práticas, baseando-
se para tanto em modelos exitosos importados de países desenvolvidos.

QUESTÃO 08. Em relação à elaboração de documentos escritos para subsidiar a decisão judicial na execução das 
penas e das medidas de segurança é correto afirmar:

a) A partir da decisão judicial fundamentada que determina a elaboração do exame criminológico ou outros documentos 
escritos , cabe ao psicólogo somente realizar a perícia psicológica, a partir dos quesitos elaborados pelo demandante e 
dentro dos parâmetros técnico  científicos e éticos da profissão.

b) É permitido ao psicólogo na elaboração de documentos escritos com a finalidade de instruir processo de execução penal 
a aferição de periculosidade.

c) Na perícia psicológica realizada no contexto da execução penal é permitida a elaboração de prognóstico criminológico de 
reincidência.

d) A produção de documentos escritos só pode ser realizada pela(o) psicóloga(o) que atua como profissional de referência 
para o acompanhamento da pessoa em cumprimento da pena ou medida de segurança.

e) Na perícia psicológica realizada no contexto da execução penal é permitido o estabelecimento de nexo causal a partir do 
binômio delito  delinquente.

QUESTÃO 09. Conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei nº 10.216 dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais, dentre os quais pode-se destacar o direito de:

a) ter garantia de publicidade nas informações prestadas.
b) receber o menor número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
c) ser tratada de acordo com o interesse da equipe médica prescindindo da recuperação pela inserção na família , no trabalho 

e na comunidade.
d) ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
e) ser tratada, preferencialmente, em serviços privados de saúde mental.

QUESTÃO 10. Entende-se por internação involuntária aquela:
a) que se dá com o consentimento do usuário.
b) realizada exclusivamente pela família.
c) determinada pela Justiça.
d) que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro .
e) realizada pela equipe médica a pedido do usuário.
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QUESTÃO 11.A EAP é uma equipe multiprofissional para avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas 
aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua 
função é:

a) garantir a individualização das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, de 
acordo com as singularidades e as necessidades de cada caso.

b) desresponsabilizar as redes de saúde e de assistência social.
c) implementar um modelo de contenção determinado pela legislação criminal , desarticulado das políticas públicas de 

saúde.
d) garantir internações “perpétuas”, não relacionadas à gravidade do delito e sem justificação clínica .
e) garantir o recurso ao encarceramento de pessoas com transtorno mental , independente da gravidade do delito, ou da real 

necessidade de medidas custodiais.

QUESTÃO 12.A EAP (Equipe para avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com 
transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do SUS) é constituída por uma equipe interdisciplinar, composta 
por 5 (cinco) profissionais com as seguintes formações em nível superior:

a) 1 médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; 1 médico cardiologista; 1 psicólogo ; 2 assistentes social; 
1 agente comunitário de saúde.

b) 1 enfermeiro ; 1 médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; 1 psicólogo; 1 assistente social; 1 profissional 
com formação em ciências humanas, sociais ou da saúde, preferencialmente e d u c a ç ã o , terapia ocupacional ou 
sociologia.

c) 1 enfermeiro; 1 médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; 2 psicólogos; 1 assistente social; 1 profissional 
com formação em terapia ocupacional.

d) 2 enfermeiros; 1 médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; 1 psicólogo; 1 assistente social; 1 profissional 
com formação em educação.

e) 1 médico psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental; 1 médico cardiologista; 1 psicólogo; 1 assistente social; 1 
profissional com formação em ciências humanas, sociais ou da saúde, preferencialmente educação, terapia ocupacional 
ou sociologia.

QUESTÃO 13. Constitui uma das atribuições da EAP (Equipe multiprofissional para avaliação e acompanhamento 
de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei no âmbito do SUS):

a) contribuir para a realização da internação involuntária de pessoas que cumprem medida de segurança , articulando-se às 
equipes da PNAISP, quando houver.

b) realizar perícias e exame criminológico.
c) apoiar a capacitação dos profissionais da saúde, da justiça e programas e serviços sociais para orientação acerca de 

diretrizes, conceitos e métodos para atenção à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei.
d) prestar assistência direta à saúde do paciente disponibilizando aparato médico para diagnóstico e tratamento de doenças 

mais comuns no sistema penitenciário, assim como de atendimento emergencial em caso de acidente.
e) elaborar o Projeto Terapêutico Singular (PTS), contando com subsídios do serviço de referência da rede e realizar o 

matriciamento.

QUESTÃO 14. Segundo a Portaria Ministerial que institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde, são pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial na atenção básica em 
saúde :

a) o Hospital Psiquiátrico e a Unidade Básica de Saúde.
b) o Hospital Geral e Equipes de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório.
c) as enfermarias especializadas para atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas em Hospital Geral e os Centros de Convivência.
d) as Equipes de Consultório na Rua e Equipes de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório.
e) os Centros de Atenção Psicossocial e os Serviços Residenciais Terapêuticos.
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QUESTÃO 15.0Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, instituído pelo governo federal em 
201O, visando à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao enfrentamento do tráfico 
de crack e outras drogas ilícitas, é composto de ações imediatas e estruturantes.

Assinale a alternativa que apresenta uma das ações estruturantes:
a) fortalecimento e articulação das polícias estaduais para o enfrentamento qualificado ao tráfico do crack em áreas de maior 

vulnerabilidade ao consumo.
b) criação de sítio eletrônico no Portal Brasil, na rede mundial de computadores, que funcione como centro de referência das 

melhores práticas de prevenção ao uso do crack e outras drogas, de enfrentamento ao tráfico e de reinserção social do 
usuário.

c) formação de recursos humanos e desenvolvimento de metodologias, envolvendo a criação de programa de especialização 
e mestrado profissional em gestão do tratamento de usuários de crack e outras drogas.

d) ampliação do número de leitos para tratamento de usuários de crack e outras drogas.
e) ação permanente de comunicação de âmbito nacional sobre o crack e outras drogas, envolvendo profissionais e veículos 

de comunicação.

QUESTÃO 16. A Política Nacional de Saúde LGBT é considerada um divisor de águas para as políticas públicas 
de saúde no Brasil. Sobre esse movimento em busca da promoção da saúde integral para essa população pode-se 
afirmar:

a) Com a epidemia da AIDS o sistema de saúde focou suas prioridades também nas pessoas travestis e transexuais, conferindo 
certa visibilidade ao grupo , ocasionando uma preocupação exclusiva com as formas de contágio dessas pessoas e uma 
desvalorização de problemas de saúde mais complexos e suas demandas numerosas .

b) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da saúde, no processo de 
sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bis 
se xua i s, travestis e transexuais.

c) A implementação da Política Nacional de Saúde LGBT possibilitou a manifestação da orientação sexual no interior da família 
e nos locais públicos, favorecendo para os gays o exercício pleno da sexualidade que, entretanto, os leva a frequentar 
lugares e situações desprovidos de condições favoráveis à prevenção de doenças.

d) Apesar de haver a inclusão de atenção à saúde dos travestis, não há uma preocupação especial em relação ao uso 
indiscriminado e sem orientação de hormônios femininos, assim como com as mortes de travestis, devido à aplicação do 
silicone industrial, utilizado para promover as mudanças para a feminização do corpo.

e) Os desafios na superação do preconceito e da discriminação serão relativamente fáceis de serem superados, pois 
relacionam-se com mudanças de valores baseadas no respeito às diferenças . Mais difícil, entretanto , será a reestruturação 
de serviços, rotinas e procedimentos na rede do SUS.

QUESTÃO 17. Uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde LGBTé:
a) o combate a ideologia de gênero que, com a noção de igualdade de gênero e o incentivo às relações homoparentais , coloca 

em risco as diferenças sexuais que possuem função estruturante no desenvolvimento psíquico da criança.
b) adequação das políticas nacionais aos conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos em países desenvolvidos 

(como EUA e França) visando à melhoria da condição de saúde da população LGBT e a uniformização dos cuidados e da 
prevenção para todos os indivíduos.

c) a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero de lésbicas , gays, bissexuais, travestis e transexuais nos 
processos de educação permanente desenvolvidos pelo sus.

d) relativização das homofobias e demais formas de discriminação que geram a violência contra a população LGBT no âmbito 
do SUS, contribuindo para a adequação dessa população aos parâmetros sociais tradicionais.

e) distanciamento da representação do movimento social organizado da população LGBT nos Conselhos de Saúde, Conferências 
e demais instâncias de participação social visando à facilitação da construção de um modelo único de atenção à saúde.
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QUESTÃO 18. 0 tema da violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais , travestis e transgêneros, grupo 
conhecido como LGBTs, ainda é relativamente novo, tanto no mundo acadêmico, quanto na esfera das políticas 
públicas no Brasil. O conceito de Gênero baliza discussões acerca dos direitos humanos para a população LGBT e 
pode ser entendido como:

a) imagem fixa e preconcebida acerca do sexo de alguém cujo fundamento são crenças e preconceitos.
b) a atração que um indivíduo sente por outro indivíduo, sendo heterossexual aquele que orienta seu desejo para pessoas do 

sexo oposto ou homossexual para pessoas do mesmo sexo.
c) situado no plano biológico, na diferenciação cromossômica entre indivíduos, sendo a junção dos cromossomos sexuais “X” 

e “Y” resulta em um indivíduo do gênero masculino e a constituição genética “XX” em um indivíduo do gênero feminino.
d) percepção do indivíduo sobre seu sexo.
e) relações estabelecidas a partir da percepção social das diferenças biológicas entre os sexos.

QUESTÃO 19. Tradicionalmente na clínica psicanalítica considera  se a diferenciação estrutural entre neurose e 
psicose para fins diagnósticos. A psicose caracteriza-se fundamentalmente por:

a) um desvio em relação ao ato sexual “normal”, no qual a satisfação é obtida por meio de objetos sexuais ou está subordinada 
de forma imperiosa a certas condições extrínsecas.

b) uma perturbação primária da relação libidinal com a realidade cujos sintomas manifestos representam uma tentativa de 
restauração do laço objetal.

c) sintomas que são a expressão simbólica de um conflito psíquico cujas raízes estão na história infantil do indivíduo e 
constitui um compromisso entre a defesa e o desejo.

d) impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

e) um conflito defensivo que não se traduz na formação de sintomas nitidamente isoláveis, mas por traços de caráter, modos 
de comportamento ou mesmo uma organização patológica do conjunto da personalidade.

QUESTÃO 20. A Gestalt constitui uma das principais correntes teóricas da psicologia e surgiu como uma negação 
da fragmentação das ações e processos humanos, realizada pelas tendências da Psicologia científica do século XIX, 
postulando a necessidade de se compreender o homem como uma totalidade. Sobre a Gestalt é correto afirmar:

a) Uma das premissas da Gestalt é que a maneira como se distribuem os elementos que compõem os comportamentos 
não apresentam equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade fazendo com que nossa percepção não siga a tendência 
da boa-forma.

b) A Gestalt questiona um princípio implícito na teoria behaviorista - que há relação de causa e efeito entre o estímulo e 
a resposta - porque, para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o 
processo de percepção.

c) Dentro de sua preocupação com a objetividade, a Gestalt estuda o comportamento procurando isolar o estímulo que 
corresponderia à resposta esperada e desprezando os conteúdos de “consciência”, pela impossibilidade de controlar 
cientificamente essas variáveis.

d) As “estruturas da personalidade” referem-se àquelas características estáveis da personalidade que na Gestalt são 
subdivididas em traços ou disposições; tipos psicológicos e sistemas de pensamento e cognição.

e) A Gestalt tem como fundamento a autopercepção, ou seja, o ser humano está empenhado a construir (cognitivamente) 
uma autoimagem sem a qual não pode perceber o mundo que o cerca.

QUESTÃO 21. Kurt Lewin é uma importante referência nos estudos sobre grupos. Nesse campo teórico pode-se 
entender grupo como:

a) um conjunto de pessoas que decidem se reunir e assumem as responsabilidades pelos efeitos dessa reunião.
b) a soma de seus membros.
c) um todo dinâmico em que a mudança no estado de qualquer subparte modifica o estado do grupo como um todo.
d) a reunião de um número de pessoas homogêneas voltadas a desempenhar uma determinada tarefa.
e) uma reunião de membros heterogêneos que são selecionados a partir de critérios pré  estabelecidos de inteligência e 

praticidade.
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QUESTÃO 22. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia , é possível fazer referência a uma concepção 
de clínica tradicional ou clássica contrapondo-se a uma outra forma de se pensar a Psicologia Clínica, que surge 
sob a denominação utilizada por esses autores como tendências emergentes. São consideradas as principais 
características da Psicologia Clínica tradicional:

a) ênfase de uma concepção de subjetividade resultante de uma construção social e histórica.
b) significativas alterações na concepção de sujeito e, consequentemente, novas interpretações das teorias psicoterápicas a 

partir do ambiente.
c) que o referencial teórico não ocupa o espaço de principal norteador da prática, mas sim as relações sociais e a ética.
d) algumas atividades como psicodiagnóstico e/ou terapia individual ou grupal.
e) um maior interesse e preocupação com o contexto social.

QUESTÃO 23. No Brasil, as instituições de saúde constituem um novo campo de atuação para os psicólogos. Sendo 
a Psicologia da Saúde uma área recente, desenvolvida principalmente a partir da década de 70, suas pesquisas e 
aplicações visam:

f) fazer com que as pessoas incluam no seu projeto de vida, um conjunto de atitudes e comportamentos ativos que as levem 
a promover a saúde e prevenir a doença.

g) compreender e atuar exclusivamente sobre a relação médico paciente.
h) compreender e intervir sobre os contextos sociais de vulnerabilidade e exclusão onde se localizam as condições de saúde 

impróprias .
i) intervir diretamente nas situações que cabem ao foro médico.
j) identificar doenças psicossomáticas e seus determinantes.

QUESTÃO 24. Tendo em vista o surgimento do conceito de saúde no contexto sanitário e as diversas tensões que 
atravessam sua definição, selecione a alternativa que melhor descreve conceitualmente o fenômeno saúde-doença 
na atualidade.

a) Para o campo da saúde coletiva, saúde-doença são, acima de tudo, fenômenos físicos que podem ser diagnosticados e 
tratados pela medicina.

b) O fenômeno da doença deve ser compreendido pela sua complexa totalidade constituída de influências sociais, políticas, 
institucionais e ideológicas.

c) A doença deve ser explicada somente pelo referencial biomédico , clínico e/ou epidemiológico.
d) Considerando o contexto social brasileiro pode  se considerar saúde o fenômeno em que não há doenças de base orgânica 

ou quando os sintomas estão controlados.
e) A saúde é a vida no silêncio dos órgãos.

QUESTÃO 25. Tendo em vista o surgimento do conceito de saúde no contexto sanitário e as diversas tensões que 
atravessam sua definição, selecione a alternativa que melhor descreve conceitualmente o fenômeno saúde-doença 
na atualidade.

a) Para o campo da saúde coletiva, saúde-doença são, acima de tudo , fenômenos físicos que podem ser diagnosticados e 
tratados pela medicina.

b) A saúde é a vida no silêncio dos órgãos.
c) Considerando o contexto social brasileiro pode  se considerar saúde o fenômeno em que não há doenças de base orgânica 

ou quando os sintomas estão controlados.
d) A doença deve ser explicada somente pelo referencial biomédico, clínico e/ou epidemiológico.
e) O fenômeno da doença deve ser compreendido pela sua complexa totalidade constituída de influências sociais, políticas, 

institucionais e ideológicas.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
CESPE | 2017

QUESTÃO 01. Assinale a opção que apresenta princípio fundamental do Código No que se refere a avaliação e 
testagem psicológica, julgue de Ética Profissional do Psicólogo. os seguintes itens.

a) promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas, porém sem impactar a coletividade
b) prática profissional digna e fundamentada nos preceitos religiosos e espirituais seguidos pelo paciente
c) neutralidade profissional, ainda que com negligenciamento da realidade social, econômica e cultural do paciente
d) atuação responsável, com aprimoramento continuo do profissional
e) prevenção da prática de automedicação por meio da restrição de acesso ao conhecimento da ciência psicológica por 

público leigo

Caso clínico 9AIAAA

Uma criança de seis anos de idade foi levada pela mãe para avaliação psicológica por apresentar enurese noturna, 
ansiedade, compulsão alimentar, insônia, baixo rendimento escolar e medo de pássaros, de acordo com o relato 
materno. O pai da criança não quis acompanhá-las na consulta porque se posicionou contra a intervenção psicológica.

QUESTÃO 02. Antes de iniciar o acompanhamento psicoterápico da criança do caso clínico 9AlAAA, o psicólogo 
deverá

a) encaminhá-la a um nutricionista, para o tratamento da compulsão alimentar, pois isso é a causa provável dos demais 
distúrbios.

b) certificar-se de que está capacitado pessoal, teórica e tecnicamente para assumir as responsabilidades que o caso exige.
c) aguardar a emissão de mandado judicial que autorize o tratamento, caso os pais não entrem em consenso.
d) prestar à autoridade policial todas as informações passadas no atendimento, caso suspeite de abuso cometido pelo pai.
e) obter autorização expressa do pai e da mãe da criança.

QUESTÃO 03. Na escolha da técnica de entrevista adequada para a anamnese da paciente do caso clínico 9AlAAA, 
o psicólogo deve evitar a entrevista

a) de livre estruturação, pois crianças tendem a omitir informações quando os pais estão presentes.
b) estruturada, devido a sua baixa aplicabilidade clínica, já que não considera suficientemente as demandas do paciente.
c) semiestruturada, porque ela dificulta a aplicação de testes psicológicos, procedimento ideal para o caso em questão.
d) de triagem, devido à tenra idade da paciente.
e) de triagem, por ser irrelevante para a decisão acerca da intervenção a ser adotada no caso.

QUESTÃO 04. No que se  refere  a  avaliação e  testagem psicológica,  julgue os seguintes itens.
I. Fidedignidade ou padronização refere-se ao sistema de interpretação dos escores obtidos em um teste.
II. A validade de um teste reside na sua capacidade de medir aquilo que se propõe a avaliar.
III. A precisão é uma característica necessária e suficiente para garantir a validade de um instrumento.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas o item III está certo.
d) Apenas os itens I e II estão certos.
e) Apenas os itens II e III estão certos.

08
PROVA



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

81EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com80

QUESTÃO 05. Na elaboração de um laudo, o psicólogo deve adotar linguagem
a) popular e típica da região de origem do paciente, para facilitar o seu entendimento acerca das informações técnicas.
b) técnica e culta, independentemente de quem seja o destinatário do documento.
c) jovem e moderna, caso o paciente seja adolescente, a fim de fortalecer o vínculo terapêutico.
d) concisa e profissional, evitando plurissignificações e considerando o destinatário do documento.
e) coloquial, dispensando o vocabulário técnico e científico caso o documento se destine a paciente.

QUESTÃO 06. Em se tratando de instrumentos de avaliação em saúde mental, as escalas de avaliação permitem
a) a definição do prognóstico de uma doença, mas perdem funcionalidade no rastreamento de indivíduos que necessitem de 

tratamento específico.
b) a estimação da frequência dos sintomas, mas não têm função alguma na determinação da gravidade de uma doença.
c) a qualificação de características psíquicas, mas não comportamentais.
d) a determinação de diagnósticos clínicos.
e) a avaliação das características clinicas de uma doença ou mesmo a determinação do nível necessário de cuidado.

QUESTÃO 07. O documento em que o psicólogo descreve a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas 
ao atendimento psicológico, com intuito de prestar informações sobre as condições do atendimento, denomina-se

a) laudo psicológico.
b) parecer psicológico.
c) relatório psicológico.
d) atestado psicológico.
e) declaração.

QUESTÃO 08. Uma criança de sete anos de idade , filha de um casal em processo de divórcio litigioso, foi 
encaminhada para avaliação psicológica por determinação judicial. O caso envolvia a suspeita de violência sexual 
pelo genitor e a possibilidade de reversão do modelo de guarda, que, a princípio, era compartilhada.

Assinale a opção que apresenta o documento a ser elaborado ao final do processo avaliativo dessa criança pelo 
psicólogo responsável pela avaliação.

a) comunicado psicológico
b) declaração
c) atestado psicológico
d) parecer psicológico
e) relatório psicológico

QUESTÃO 09. No que tange a documentos escritos decorrentes de avaliação psicoló gica, o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo estabelece que

a) cabe alteração do prazo mm1mo para manutenção da sua guarda, mediante determinação judicial.
b) sejam guardados por até três anos, sob a responsabilidade da instituição onde a avaliação psicológica foi realizada.
c) sejam devolvidos imediatamente ao paciente, se for extinto o serviço de psicologia na instituição onde a avaliação foi 

realizada.
d) cabe revisão e reelaboração daqueles que sejam desprovidos de fundamentação ou qualidade técnico-científica.
e) sejam guardados por um período mínimo de cinco anos, sob a responsabilidade exclusiva do psicólogo.
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QUESTÃO 10. No que tange ao processo psicodiagnóstico, julgue os itens a seguir.
I. Devido à ausência de padronização, as técnicas psicológicas são insuficientes para fundamentar conclusões de um 

processo psicodiagnóstico.
II. Para ser considerado válido, um processo psicodiagnóstico pode fundamentar-se tanto em resultados advindos da 

aplicação de testes psicológicos quanto em técnicas psicológicas.
III. As  características  do  psicólogo  responsável pela avaliação  devem ser dissociadas da escolha dos instrumentos a serem 

utilizados no processo.
IV. Observações e pesquisa documental são exemplos de técnicas psicológicas.

Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

Texto 9A2AAA

Ana, solteira, trinta e quatro anos de idade, é funcionária pública ocupante de cargo de nível superior e trabalha com 
quatro colegas em um mesmo setor. Os quatro colegas e familiares notaram mudanças no comportamento de Ana 
ao longo do último mês. Ela passou a conversar muito, rápido e em voz alta, tanto com eles quanto ao telefone, 
atrapalhando as atividades. O chefe notou que o trabalho dela perdeu qualidade, sendo concluído rapidamente , 
mas com muitos erros típicos de distração. Apesar disso, ela tinha muita facilidade para realizar as tarefas, que, 
muitas vezes, estavam muito aquém de sua capacidade.

O gerente de uma loja onde Ana costumava comprar itens de vestuário ligou para ela pedindo que providenciasse 
cobertura para um cheque devolvido pelo banco, referente a grande volume de compras realizadas na semana 
anterior. Como não tinha dinheiro, Ana fez um empréstimo , pagou pelas compras feitas e comprou alguns outros 
itens com o restante do dinheiro. A família notou que Ana parecia muito disposta, vaidosa e que tinha passado 
a usar maquiagem mais forte que a habitual. Ela começou a fazer atividade física no período noturno e, quando 
chegava em casa, se envolvia em várias atividades, de modo que dormia no máximo três horas por noite.

Mais recentemente, Ana passou três noites fora de casa em encontros sexuais com rapazes diferentes e recém-
conhecidos . Ao retornar para casa, Ana sofreu um acidente de carro por dirigir em alta velocidade. Conforme a 
família, esses comportamentos não eram típicos de Ana ao longo dos anos.

QUESTÃO 11. Os comportamentos de Ana, apresentados no caso clínico 9A2AAA, atendem aos critérios 
diagnósticos para

a) transtorno psicótico breve.
b) transtorno de ansiedade generalizada.
c) transtorno de personalidade borderline.
d) transtorno de personalidade histriônica.
e) transtorno de humor bipolar.

QUESTÃO 12. Considerando o caso clinico  9A2AAA,  assinale  a  opção  que descreve a evolução típica da condição 
clinica de Ana.

a) O prognóstico é de recidiva frequente e aumento na gravidade dos sintomas.
b) As condições socioambientais desfavoráveis é que irão determinar a possível recidiva dos sintomas.
c) Sendo adequado o tratamento , os sintomas desaparecem e não há recidiva.
d) A recidiva dos sintomas pode ocorrer após o uso de drogas prescritas, drogas psicoativas ilícitas ou álcool.
e) A recidiva dos sintomas depende da comorbidade com outro transtorno mental.
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QUESTÃO 13.  Durante a adolescência, João começou a apresentar alguns comportamentos diferentes dos 
da maioria das pessoas. Isso, de alguma forma, lhe trouxe proble mas , dificuldades e sofrimentos . Ao iniciar o 
processo terapêut ico , foi diagnosticado que ele tinha transtorno de personalidade evitativa.

Considerando esse diagnóstico , assinale a opção que descreve as principais características de personalidade de 
João.

a) percepção de si mesmo como inadequado , inibição social e forte preocupação quanto à possibilidade de ser mal avaliado 
ou rejeitado pelas pessoas

b) provocação intencional de lesões no corpo ou falsificação de sinais que simulem doenças, sem que haja qualquer ganho 
aparente como consequência

c) preferência por atividades solitárias , desinteresse por relações pessoais intimas , pouco ou nenhum interesse em relações 
sexuais e aparente indiferença a elogios e críticas

d) sentimento de vazio, esforços claros para evitar o abandono imaginário ou real, ameaças recorrentes de suicídio e episódios 
de irritabilidade e de ansiedade

e) forte desconfiança, crença de que as pessoas podem estar mal intencionadas com ele na vida social ou afetiva, percepção 
de intenção ameaçadora onde não há

QUESTÃO 14. Sabendo que o transtorno do pânico inclui respostas fisiológicas , comportamentais e cognitivas 
que podem limitar a qualidade de vida da pessoa , assinale a opção que apresenta corretamente técnicas ou 
procedimentos geralmente utilizados para o tratamento cognitivo-comportamental dessa doença.

a) treino na prática de ignorar lembranças de ataques de pânico para evitar estresse decorrente de episódios passados
b) treino na interrupção da visualização por imagens ao surgir indícios de ansiedade
c) treino em relaxamento muscular e exposição ao vivo a eventos ansiogênicos
d) treino em observação do aumento de batimento cardíaco e saída da situação desencadeadora
e) treino em respiração diafragmática e evitação de lugares fechados

QUESTÃO 15. O transtorno do estresse pós-traumático é uma condição que surge após a exposição a eventos 
traumáticos, ameaçadores, e implica importantes consequências para a pessoa afetada. Assinale a opção correta a 
respeito dos sintomas e das condições típicos desse transtorno.

a) O evento traumático é definido por ameaça à vida da própria pessoa ou por violência sexual contra ela .
b) O evento traumático deve ocorrer a partir do final da adolescência ou início da idade adulta.
c) O esquecimento de detalhes relevantes do evento traumático pode acontecer, enquanto a lembrança de outros detalhes 

ocorre de modo intrusivo.
d) A pessoa apresenta respostas excessivas de alegria e satisfação frente a situações simples, geralmente consideradas 

neutras ou pouco relevantes.
e) A pessoa apresenta desrealização, sobressaltos, insistência em falar sobre o local do evento estressor e em visitá-lo .

QUESTÃO 16. Na atenção primária à saúde praticada pelo psicólogo, o profissional trabalha para desenvolver 
em seus pacientes um repertório comportamental saudável em diferentes situações. Esse tipo de atenção envolve

a) treinar estratégias para a manutenção do absenteísmo após tratamento bem-sucedido do alcoolismo.
b) treinar a adesão a práticas esportivas orientadas como preparação para a cirurgia bariátrica.
c) promover mudanças de hábitos entre pessoas saudáveis para introduzir frutas e verduras na rotina alimentar diária.
d) treinar repertório para o convívio social após amputação de um membro.
e) promover a adesão ao tratamento medicamentoso entre portadores de hipertensão arterial sistêmica.
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QUESTÃO 17. Um serviço de saúde oferece assistência prestada por uma equipe de médicos , ps icólogos 
, nutricionistas e fisiote rapeutas. Os pacientes são atendidos conforme a demanda de seus quadros clínicos, e 
os profissionais envolvidos trabalham utilizando as informações colhidas por todos eles durante as consultas, 
discutem, regularmente e sempre que necessário, os casos atendidos e tomam decisões de modo consensual. A 
hierarquia na equipe é reduzida e predomina o modelo biopsicossocial de saúde. Essa equipe caracteriza-se como 
interdisciplinar porque

I. adota o modelo biopsicossocial de saúde e seus membros compartilham as mesmas informações.
II. inclui profissionais não médicos entre seus membros e o nível de hierarquia é reduzido.
III. as decisões são tomadas de modo consensual entre todos os membros da equipe.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas os itens I e II estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 18. Paula, uma jovem de vinte e cinco anos de idade demonstrava satisfação com seu trabalho, gostava 
dos colegas e descrevia o ambiente como acolhedor e as atividades que realizava como gratificantes. Foi então 
designada para realizar atividades de um ou dois dias em outros estados. As viagens eram aéreas e não havia 
tempo para transporte terrestre. Paula manteve essas viagens por seis meses, mas sentia muito medo de que o 
avião caísse, situação que piorava nos momentos em que havia turbulências. Durante os voos, não conseguia comer, 
transpirava muito e respirava com dificuldade . Após algumas viagens apresentou desinteresse pelo trabalho, 
chorava facilmente, mostrava irritação, referia angústia, tristeza e passou a dormir muito mais que o habitual.

Considerando o relato hipotético apresentado, assinale a opção que apresenta a caracterização da condição de 
Paula.

a) respostas de agorafobia
b) fobia de avião, seguida de depressão provavelmente associada à fobia
c) transtorno do pânico e depressão, provavelmente associada às características do trabalho
d) transtorno de ansiedade generalizada e depressão maior, provavelmente preexistente à ansiedade
e) claustrofobia

QUESTÃO 19. O consumo de bebidas alcoólicas é comum e considerado natural em diferentes situações. 
Enquanto algumas pessoas podem fazer uso recreativo dessas bebidas ao longo da vida, sem qualquer indício 
de adoecimento, outras desenvolvem um padrão mal-adaptativo de uso, que caracteriza o transtorno por uso de 
álcool, conhecido como dependência de álcool. O transtorno por uso de álcool caracteriza-se pela seguinte resposta 
comportamental:

a) uso de bebida em situações sociais na companhia das mesmas pessoas.
b) uso de bebida em quantidade crescente para a obtenção do mesmo efeito de quando o uso foi iniciado.
c) uso de bebida rotineiro, salvo nas situações em que a bebida seja incompatível com alguma atividade desejada.
d) uso de bebida de cinco a sete vezes por semana, mesmo que a rotina habitual de trabalho ou estudos seja mantida.
e) uso de bebida limitado a situações festivas, em quantidades semelhantes às de quando o uso foi iniciado, com a obtenção 

do mesmo efeito.

QUESTÃO 20. De acordo com a abordagem cognitivo-comportamenta l, os dei írios na esquizofrenia são 
compreendidos como

a) sons, geralmente de vozes, percebidos sem ocorrência de estímulo externo.
b) perdas sequenciais ao falar, uso atípico da linguagem, como criação de palavras ou uso palavras de um modo diferente 

do corrente.
c) lembranças recorrentes de fatos vivenciados no passado com conteúdo aversivo.
d) crenças, ou interpretação da realidade , assumidas como fatos, mesmo quando há fortes evidências contrárias.
e) pensamentos ou lembranças de conteúdo autorreferente que gera euforia e animosidade.
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QUESTÃO 21. De acordo com a teoria freudiana, a relação entre ego e objeto, na melancolia, ocorre por meio do 
mecanismo de

a) projeção.
b) identificação.
c) sublimação.
d) recalcamento.
e) representação.

QUESTÃO 22. Assinale a opção que apresenta o nome de um dos autores exponenciais da psicologia que se 
posicionou abertamente contra as psicoterapias de grupo.

a) Moreno
b) Pratt
c) Foulkes
d) Melanie Klein
e) Pichon-Rivière

QUESTÃO 23. De acordo com Jacques Lacan, em determinada fase do desenvolvimento da criança constitui-se 
uma demarcação de sua unidade corporal, separada do corpo da mãe. Esse primeiro corte com o exercício pleno 
da pulsão ocorre por meio

a) do afeto.
b) da foraclusão.
c) do imaginário.
d) do registro do simbólico.
e) do registro do real.

QUESTÃO 24.  Para Freud, um dos elementos que permitem conceituar a pulsão é o objetiv o. O objetivo é 
sempre a satisfação, a qual se define como

a) a redução da tensão provocada pela pressão.
b) a conquista da sublimação.
c) o sucesso na autoconservação.
d) a realização do desejo.
e) o encontro com o objeto.

QUESTÃO 25. São possibilidades herdadas para representar imagens similares, formas instintivas de imaginar. 
São matrizes arcaicas pelas quais configurações análogas ou semelhantes tomam forma. Comparáveis ao sistema 
axial dos cristais, que determina a estrutura cristalina na solução saturada, sem possu ir, contudo, existência própria.                                

Nise da Silvei ra. Jung: vida e obra . Paz e Terra, p. 79 (com adaptações)

O trecho de texto apresentado descreve o conceito junguiano de
a) sombra.
b) anima.
c) inconsciente coletivo.
d) sonho.
e) arquétipo.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

85EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com84

QUESTÃO 26. Em sua obra, Vigotsky enunciou princ1p10s que definem um aparelho conceituai a partir do qual 
se poderia pensar a psicologia. Considerando esse assunto, julgue os itens a seguir, relativos ao pensamento de 
Vigotsky.

I. As funções mentais superiores não podem ser reduzidas a processos elementares, existindo diferentes níveis de 
funcionamento psicológico com características próprias e irredutíveis.

II. O pensamento e a consciência não são uma emanação de características estruturais e funcionais internas , mas são, ao 
contrário, fortemente influenciadas por atividades externas e objetivas realizadas no ambiente social.

III. Atividade é definida como uma unidade de análise que integra as características sociointerativas e individuais-cognitivas 
das condutas.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas o item III está certo.
d) Apenas os itens I e II estão certos.
e) Todos os itens estão certos.

QUESTÃO 27. As redes de atenção psicossocial seguem determinados princípios, entre eles os princípios de 
rede. Um deles contempla a noção de que é preciso considerar, no âmbito da atenção psicossocial, o espaço em 
que circulam as pessoas, com seus sofrimentos e alegrias, suas instituições e locais que elas frequentam (igrejas, 
cultos, escolas, trabalho, bares etc.). Essa noção corresponde a

a) grupo.
b) espaço interno.
c) entorno.
d) meio ambiente.
e) território.

QUESTÃO 28. Os objetivos dos centros de atenção psicossocial (CAPS), dispositivos estratégicos para tratamentos 
voltados à saúde mental, incluem

I. promover a inserção social dos usuários por meio de ações intersetoriais que envolvam educação, trabalho, esporte, 
cultura e lazer, com estratégias conjuntas de enfrentamento dos problemas.

II. regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental de sua área de atuação.
III. realizar projetos de pesquisa de relevância científica em sua área de atuação.

Assinale a opção correta.
a) Apenas o item I está certo.
b) Apenas o item II está certo.
c) Apenas o item III está certo.
d) Apenas os itens I e II estão certos.
e) Apenas os itens I e III estão certos.

QUESTÃO 29. O modelo integrativo de tratamento psicoterápico para dependentes de substâncias psicotrópicas 
elaborado por Marlatt e Gordon prevê que o indivíduo reestruture suas crenças a respeito do uso de substâncias, 
bem como a respeito de si próprio, de modo a permitir o desenvolvimento da autoeficácia com vistas à manutenção 
do novo comportamento (abstinência). Esse tratamento é denominado

a) O abordagem grupal sistêmica.
b) recognição.
c) mindfullness.
d) psicoterapia dinâmica.
e) prevenção da recaída .



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

87EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com86

QUESTÃO 30. O processo denominado intervenção breve, para abordagem do uso do álcool e de outras drogas, 
tem ganhado espaço entre os profissionais de diferentes formações, como assistentes sociais, educadores, agentes 
comunitários e profissionais de saúde. Os elementos essenciais do processo de intervenção breve são

a) menu de opções, conscientização, empatia, interação e diretividade.
b) aconselhamento, orientação, afetividade, empatia, conscientização e modulação.
c) feedback, responsabilidade, aconselhamento, menu de opções, empatia e autoeficácia.
d) autonomia, insight, empatia, percepção e autoeficácia.
e) responsabilidade, aconselhamento, autonomia, insight, remodelação e autoeficácia.

QUESTÃO 31. Os comportamentos típicos do líder que exerce sua função na equipe a partir de uma perspectiva 
transformacional de liderança incluem

a) atender, orientar e aconselhar cada colaborador de maneira personalizada.
b) abdicar das responsabilidades, evitando tomar decisões .
c) trabalhar somente com colaboradores motivados .
d) condenar desvios a regras e padrões de conduta, adotando atitudes corretivas.
e) estabelecer planos de desenvolvimento somente para os colaboradores que apresentem melhor desempenho.

QUESTÃO 32. Uma das condições necessárias para o estabelecimento de um contexto capacitante, essencial 
para o desenvolvimento dos colaboradores e para a aprendizagem organizacional, consiste no fortalecimento da

a) autonomia dos colaboradores.
b) hierarquia da organização.
c) centralização de poder nos cargos de comando.
d) normatização dos procedimentos de compartilhamento de conhecimento.
e) capacidade técnica específica dos colaboradores.

QUESTÃO 33. O processo de gerar novo conhecimento transformando conhecimento tácito em outro 
conhecimento tácito denomina-se

a) socialização.
b) externalização.
c) memória.
d) combinação.
e) internalização.

QUESTÃO 34. Um gerente que pretenda promover a eficiência no trabalho de sua equipe deve priorizar
a) a liberdade dos membros da equipe na escolha das tarefas.
b) o compartilhamento de informações.
c) os resultados individuais.
d) a escolha aleatória dos membros da equipe.
e) a homogeneidade dos membros da equipe.

QUESTÃO 35. A estrutura organizacional de um tribunal é formal, com organograma e hierarquia rígidos, 
definidos pela formação específica de seus membros, e seu funcionamento baseia-se em regulamentos e normas. 
Dadas essas características, a estrutura organizacional de um tribunal classifica-se como

a) mista.
b) de equipes.
c) matricial.
d) simples.
e) burocrática.
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QUESTÃO 36. Com relação ao teletrabalho e ao trabalho remoto, julgue os itens a seguir.
I. No Brasil, o teletrabalho e o trabalho remoto são regulamentados por legislação específica.
II. Uma das principais vantagens desse tipo de trabalho é a redução do estresse, o que contribui para uma melhor qualidade 

de vida do trabalhador.
III. O custo de investimento em trabalho remoto é alto a médio e longo prazos, devido à demanda por inovações tecnológicas.
IV. Em empresas privadas, uma das atividades de gestão de pessoas passível de ser realizada por teletrabalho é o processo 

de recrutamento e seleção.

Estão certos apenas os itens
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) II e IV.
e) III e IV.

QUESTÃO 37. Na avaliação de programas de treinamento, a avaliação de impacto mede
a) a produção da organização.
b) a relação entre custos e benefícios de um programa.
c) o grau de recomendação do instrutor para outros cursos.
d) o desempenho dos colaboradores.
e) as habilidades dos colaboradores

QUESTÃO 38. Em determinado setor, o gerente estabeleceu critérios próprios para avaliar sua equipe, com 
tendência a ser mais complacente com os erros dos seus liderados.

Assinale a opção que apresenta o erro de avaliação observado na conduta desse gerente.
a) recenticidade
b) tendência central
c) erro de autoidentificação ou similaridade
d) leniência
e) efeito Halo/Horn

QUESTÃO 39. Uma instituição estava com o quadro de colaboradores defasado e, visando recompô-lo, instituiu 
processo seletivo para dois cargos. O cargo lexige nível fundamental de formação educacion al, pois suas tarefas 
são predominantemente braçais, de pouca complexidade, realizadas por períodos curtos e de forma individualizada. 
O cargo II exige nível avançado de formação em áreas específicas e alta especialização para o desempenho das 
atividades, as quais serão desenvolvidas em equipe de alto desempenho com foco em solução de problemas.

Para que o referido processo seletivo possibilite a seleção dos melhores candidatos, indica-se a realização de
a) provas de aptidão física para os candidatos ao cargo I e exames grafológicos para os candidatos ao cargo II.
b) testes psicológicos para os candidatos ao cargo I e prova de conhecimentos gerais para os candidatos ao cargo II.
c) provas de aptidão física para os candidatos ao cargo I e prova de títulos para os candidatos ao cargo II.
d) testes psicológicos para os candidatos ao cargo I e análise curricular para os candidatos ao cargo II.
e) dinâmica de grupo para os candidatos ao cargo I e prova de títulos para os candidatos ao cargo II.

QUESTÃO 40. Assinale a opção que apresenta característica da síndrome de burn out.
a) sentimento de grande excitação com as relações de trabalho
b) aumento excessivo do desempenho do trabalho
c) melhoria gradativa das relações familiares
d) sentimento de mais valia pelas atividades desenvolvidas
e) aparecimento de outros distúrbios psicopatológicos
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QUESTÃO 01. Estudos pertinentes à saúde no trabalho e gerenciamento do estresse evidenciam que, no contexto 
de aumento de afastamentos por problemas de saúde, é necessário rever e/ou melhor identificar as possibilidades 
de prevenção e intervenção no que se refere à saúde do trabalhador. Considerando esse apontamento, analise as 
afirmativas a seguir.

I. No âmbito da saúde do trabalhador, as possibilidades de prevenção e intervenção mais frequentes são aquelas que 
abarcam as dimensões do estresse, da psicodinâmica do trabalho e da epidemiologia.

II. No contexto da psicodinâmica do trabalho, com o emprego de uma metodologia mais flexível, como as entrevistas 
estruturadas, torna-se possível identificar as reais causas do problema apresentado.

III. A dimensão da psicodinâmica do trabalho viabiliza o estabelecimento do objetivo de compreensão das estratégias utilizadas 
pelos trabalhadores para se manterem saudáveis no trabalho.

IV. A dimensão do estresse por meio de metodologia qualitativa viabiliza o levantamento de indicadores estressogênicos 
fundamentais para a intervenção.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a) I
b) II
c) I e III
d) II e IV

QUESTÃO 02. Analise as afirmativas correlatas.
I. “Christophe Dejours é um autor destacado nas perspectivas psicodinâmicas acerca do trabalho, tendo sua teoria sido 

considerada inovadora .”

PORQUE
II. “Em bora a perspectiva psicodinâmica tenha origem na década de 1950 com Le Guillant, por meio das propostas de 

observações sistemáticas a respeito da relação entre trabalho e psicopatologia, bem como a controversa explanação de 
Guil/on, em 1962, de que tal relação não existe; é Dejours quem propõe o estudo, no contexto do trabalho, do espaço que 
separa comportamentos livres dos estereotipados; da significação e das formas de sofrimento e da coletividade, buscando 
intervenções voltadas para a organização à qual os indivíduos estejam submetidos.”

Assinale a alternativa correta.
a) A primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda, falsa.
b) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
c) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

QUESTÃO 03. Analise as afirmativas correlatas.
I. “O entendimento do modo pelo qual se elaboram as facetas sofrimento e prazer na organização do trabalho é indispensável 

para se tentar uma interpretação mais global dos laços entre trabalho e saúde e, também, para se procurarem alternativas 
satisfatórias.”

PORQUE
II. “Para a investigação da relação entre transtornos psíquicos e de comportamentos com o trabalho é necessário desconsiderar 

a situação de desemprego, tendo em vista que se trata de uma problemática socioeconômica e externa ao ambiente de 
uma determinada organização, sem relação com os transtornos mentais relacionados ao trabalho.”

Assinale a alternativa correta.
a) A primeira é uma afirmativa falsa e a segunda, verdadeira.
b) As duas afirmativas são verdadeiras, mas explicitam uma explicação falsa.
c) As duas afirmativas são verdadeiras, mas não estabelecem relação entre si.
d) As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma explicação correta da primeira.
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QUESTÃO 04. A partir da década de 1980, o estudo das emoções no contexto do trabalho torna-se uma constante 
no âmbito da psicologia organizacional e do trabalho, sinalizando, cada vez mais, a importância de indicadores de 
saúde e de gerenciamento do stress no contexto do trabalho. Em relação a esses estudos, marque V.. para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) O trabalho emocional coloca em pauta o trabalho entendido como objeto depositário de emoções e afetos, com 
seus sentidos e significados.

(    ) As emoções dirigidas ao trabalho, no contexto em que este ocorre, ressaltam a repercussão de eventos 
emocionais experimentados fora do ambiente de trabalho.

(    ) As emoções para o trabalho ocupam-se das regras de sentimentos, emoções e dos custos decorrentes para 
atender às demandas organizacionais, embora se destoem dos sentimentos internos do trabalhador.

(    ) O trabalho com emoções descarta as características e a natureza da ocupação ou profissão capazes de 
mobilizar outras emoções que exigem do trabalhador forte identidade profissional e investimento afetivo para um 
bom desempenho.

(    ) O contexto das emoções no trabalho implica no reconhecimento de que a qualidade do ambiente de trabalho 
decorre em grande parte das relações e interações estabelecidas, as quais propiciam tanto o adoecimento quanto 
o equilíbrio emocional e o sentido de vida.

A sequência está correta em
a) F, F, V, V, V. 
b) V, V, F, F, F. 
c) F, V, F, F, V. 
d) V, F, V, V, F.

QUESTÃO 05. As proposições que se seguem tratam do trabalho, subjetividade e saúde psíquica. Com base 
nessa temática, relacione adequadamente os conceitos às proposições.

1. Alienação.
2. Ergonomia.
3. Sublimação.
4. Taylorismo.

(   ) Possibilita a identificação do espaço existente entre o trabalho real e o trabalho prescrito.

(   ) Conceito que evidencia o processo de ruptura de vínculo com as realidades subjetiva, mental, social e cultural.

(   ) Conceito cuja finalidade, no contexto do trabalho, permite a apreensão do sujeito como alguém portador de uma 
história singular construída desde a infância .

(   ) Consiste em um sistema por meio do qual é possível detalhar uma organização a partir da identificação da 
produção e do rendimento viabilizados em tempo e esforços mínimos.

A sequência está correta em
a) 2, 1, 3, 4.  
b) 1, 2, 4, 3. 
c) 2, 1, 4, 3. 
d) 1, 3, 2, 4.
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QUESTÃO 06. Os estudos sobre a saúde e o gerenciamento do stress no contexto do trabalho abrangem a 
compreensão do conceito de Locus controle, o qual fornece subsídios para o entendimento de crenças, atitudes e 
condutas no referido contexto. A respeito desse conceito, analise as afirmativas a seguir.

I. O locus controle consiste em uma percepção ou tendência que cada sujeito possui para analisar acontecimentos de 
trabalho passíveis de controle por ele ou não.

II. A percepção ou tendência de cada sujeito para consideração de acontecimentos de trabalho controláveis ou não está 
associada à mudança de condutas e à comunicação do contexto organizacional.

III. A percepção, associada ao recebimento de reforços contingentes ao comportamento de saúde e segurança no trabalho, 
leva à compreensão de que o estado de saúde é autocontrolável e, por isso, à mudança de condutas.

IV. O locus de controle consiste em uma percepção associada aos esforços e reforços motivacionais implementados por 
uma determinada organização, capaz de levar à compreensão de que a saúde é um atributo condicionado à gestão da 
organização.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a) I
b) III
c) I e II
d) III e IV

QUESTÃO 07. Os estudos acerca da saúde mental e trabalho têm destacado a síndrome de Burnout e a exigência 
que tal síndrome evidencia em relação ao profissional no que tange ao planejamento de um programa de intervenção 
e prevenção frente a essa realidade. Em relação à síndrome de Burnout, marque V.. para as afirmativas verdadeiras 
e .F para as falsas.

(   ) O planejamento de um programa de intervenção e prevenção para Burnout deve ter por objetivo estabelecer 
estratégias de aprendizagem para o enfrentamento adaptativo das situações estressantes.

(     ) Os sintomas que configuram o Burnout afetam geralmente os profissionais que trabalham sem contato direto 
com pessoas, sendo predominante nos profissionais gestores, diretores e/ou executivos de empresas de quaisquer 
segmentos.

(    ) Utilizado em 1953, o termo Burnout apareceu, pela primeira vez, em uma publicação decorrente de um estudo 
de caso de Schwartz e Will, conhecido como ‘Miss Jones’, por meio do qual é descrita a problemática de uma 
enfermeira psiquiátrica desiludida e com comprometimentos severos com o seu trabalho.

(    ) O termo Burnout deriva da conjugação de burn (queima) e out (exterior), sugerindo um consumo físico, 
emocional e mental causado pelo desajustamento entre o indivíduo e o seu ambiente; sendo, portanto, visto como 
um estado de exaustão física, emocional e mental, causado pelo envolvimento duradouro em situações de elevada 
exigência emocional no local de trabalho.

A sequência está correta em
a) V, F, V, F. 
b) F, V, F, V. 
c) V, F, V, V. 
d) F, V, F, F.
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QUESTÃO 08. “A avaliação e a testagem psicológica oferecem recursos, por meio de instrumentos objetivos 
e projetivos, que sustentam o procedimento de psicodiagnóstico.” Considerando essa assertiva a respeito do 
psicodiagnóstico, assinale a afirmativa correta.

a) Pode ser definido como um procedimento científico, limitado no tempo, que lança mão de técnicas e estratégias em nível 
individual ou em grupo, visando o esclarecimento de problemas por meio de pressupostos teóricos dos construtos que o 
problema se refira.

b) É definido como um procedimento científico, sem limite de tempo e com utilização de técnicas e estratégias em nível 
individual, as quais têm por objetivo contribuir para a reunião de informações para esclarecimentos de problemas, pautadas 
ou não, em referenciais teóricos e empíricos.

c) Sustenta-se na necessidade de identificação e avaliação de aspectos específicos para a categorização e determinação 
de um caso, sem sujeição a mudanças repentinas, mas sempre submetidas a re-testes por meio de instrumentos de 
construtos distintos, utilizados também em momentos diferentes para corroboração de respostas lacônicas de outras 
circunstâncias.

d) Se sustenta na necessidade de estabelecer diagnóstico e avaliação do tratamento, o que significa correr o risco de uma 
rotulação do caso e estar sujeito a mudanças repentinas, já que são necessários, respectiva mente, re-testes, manuseio de 
instrumentos em diferentes momentos para evitar respostas lacônicas e esporádicas fora das circunstâncias de t estes.

QUESTÃO 09. Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho - DORT, entre outros, como a Lesão 
por Esforço Repetitivo - LER, consistem em uma síndrome que provoca danos irreversíveis aos trabalhadores, 
implicando até em invalidez permanente. A dor e a fragilidade nos membros ou na coluna podem tornar-se crônicas 
a ponto de impossibilitar até mesmo a realização das tarefas mais simples e corriqueiras. Tendo isso em vista, a 
respeito dos fatores psicossociais da DORT e outros distúrbios relacionados, assinale a alternativa correta.

a) O estudo dos fatores psicossociais da DORT tende a envolver os modelos de demanda-autonomia-suporte de Lazarus, o 
modelo de mediação cognitiva de Karasek e o de equilíbrio, esforço e recompensa de Sieg.

b) A neurose e o perfeccionismo neuróticos funcionam como um fator de proteção e propiciam o desenvolvimento de DORT 
e demais distúrbios, visto que estas características consistem em traços de personalidade muito importantes.

c) A personalidade é compreendida como um fator de proteção contra o desenvolvimento de DORT e outros distúrbios, visto 
que o neuroticismo e o perfeccionismo neurótico inibem desordens não específicas de dores musculoesqueléticas.

d) O estudo dos fatores psicossociais da DORT tende a abranger três modelos de estresse, especificamente o modelo da 
mediação cognitiva, de Lazarus, o modelo da demanda-autonomia-suporte social, de Karasek, e o modelo do desequilíbrio, 
esforço-recompensa de Sieg.

QUESTÃO 10. Nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados com o Trabalho - DORT, entre outros, como a 
Lesão por Esforço Repetitivo - LER, além de fatores psicossociais, estão presentes cognições e percepções de tais 
processos e distúrbios. A respeito das cognições e percepções, é correto afirmar que

a) quando a organização intervém nos aspectos psicossociais, há um impacto direto na produtividade e na satisfação das 
pessoas com o trabalho.

b) o processo de percepção é bastante complexo, pois há um processo cognitivo que é atravessado por esquemas sociais 
férteis em crenças e valores partilhados; e a automatização de esquemas cognitivos leva a pressupostos tidos como 
verdadeiros, oriundos de uma realidade objetiva dada e não construída.

c) o processo de percepção é relativamente complexo, visto que é isento de atravessamentos de esquemas sociais férteis 
em crenças, ideologia e valores experimentados; e a sistematização de tais esquemas pode conduzir a uma composição de 
postulados verdadeiros, originários de uma realidade subjetiva e não objetivada.

d) quando a organização intervém direta e indiretamente nos aspectos psicossociais, haverá impactos diretos e indiretos 
na produtividade e na satisfação das pessoas com o trabalho; porém, terá início a automatização de crenças e ideologias, 
fazendo com que os verdadeiros donos do poder restabeleçam formas de gestão e organização.
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QUESTÃO 11. Uma das principais características da sociedade contemporânea é a forte influência da mídia e das 
redes sociais, sobretudo entre grupos de adolescentes. Essa influência tanto se observa em dimensão positiva, 
quanto negativa, tal como a ocorrência da disseminação de práticas como a automutilação ou cutting como também 
é conhecida. Essa realidade, muitas vezes identificada no contexto da saúde, exige o planejamento da atuação por 
parte de psicólogos, sobretudo com procedimentos e instrumentos de avaliação e testagem psicológica. Assinale a 
afirmativa correta quanto à possibilidade de atuação do psicólogo mais concreta frente a essa realidade.

a) Dedicar atenção às atitudes, condutas e ao material expresso direta ou indiretamente pelo paciente, com seus respectivos 
prejuízos e emoções provocados, é o eixo norteador da atuação do psicólogo.

b) Viabilizar entrevistas com o adolescente e a família na qual está inserida, visando compreender a procedência do fenômeno, 
haja vista a estreita relação do quadro de automutilação com o ambiente familiar.

c) Propiciar a identificação e o registro mental do conteúdo expresso pelo paciente de maneira direta ou indireta, visando 
enumerá-lo e elencá-lo junto à pessoa para exploração desse conteúdo nas sessões seguintes, deixando-o autônomo para 
outros contextos.

d) Dedicar atenção através da identificação e do registro psicológico de sentimentos e emoções incitados por circunstâncias 
ou pessoas e que também desencadeiam ou se associam a pensamentos, fantasias ou lembranças; assim como 
comportamentos e sonhos estranhos no decorrer de uma entrevista.

QUESTÃO 12. Para a perspectiva psicodinâmica do estudo da psicopatologia, a compreensão e a conscientização 
da doença são parte do sintoma, assim como são prerrogativas fundamentais para um plano de tratamento e um 
prognóstico. Com base nessa perspectiva, analise as afirmativas a seguir.

I. É por meio do manejo da transferência, instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à repetição, 
transformando-a em um motivo para recordar os fenômenos de sua moléstia, podendo, assim, ser curado pelo trabalho 
terapêutico.

II. Pela proposta de recordar, repetir e elaborar é possível viabilizar ao paciente uma mudança de atitude consciente para a 
mudança, ou seja, de um habitual contentamento em lamentar, desprezar e subestimar a importância da doença; passa a 
compreensão das repressões que adotava ao que a tenha originado.

III. Com o emprego da interpretação para identificar as resistências evidenciadas em inibições, atitudes inúteis, traços 
patológicos de caráter e sintomas, tornando-as conscientes de modo que sua enfermidade se faça desprezível, é possível, 
em um procedimento psicodiagnóstico, fornecer uma nova tônica psíquica ao paciente.

IV. Com a instrução ao paciente a uma nova atitude em relação à doença, evitando intensificar os conflitos e pôr em evidência 
sintomas até o momento nebuloso, tais como manifestações fóbicas, ideias ou impulsos obsessivos, é possível proporcionar 
consolo ao paciente diante de agravamentos necessários e explicitados pela repetição.

Acerca do psicodiagnóstico de fundamentação psicodinâmica, estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) III e IV
c) I, II e III
d) II, III e IV
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QUESTÃO 13. O DSM-5 é fruto do trabalho de pesquisadores em saúde mental de todo o mundo, incorporando 
dados de pesquisa e experiência clínica de vários grupos de especialistas. Analise as afirmativas sobre o DSM-5, 
marque V.. para as verdadeiras e F para as falsas.

(    ) As versões iniciais do DSM refletiam mais a psicodinâmica do sofrimento psíquico, mas não especificava 
sintomas em detalhes para cada transtorno mental.

(   ) O objetivo da atualização do DSM em sua quinta edição é progredir para uma compreensão cada vez mais fiel 
da manifestação dos transtornos mentais que se traduza em melhores programas de prevenção e tratamento 
dessas doenças.

(   ) Os critérios operacionais utilizados no DSM-5 para o diagnóstico de transtornos mentais são combinações de 
sintomas que devem ser percebidos pelo indivíduo e/ou por outros, causando prejuízos relevantes e sofrimento 
significativo.

(   ) Atualmente, são inexistentes as evidências de estudos científicos que sustentam a perspectiva de que o 
transtornos mentais são apresentação extrema normalmente entre os indivíduos na população.

A sequência está correta em
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F.
c) V, F, F, F.
d) V, V, V, F.

QUESTÃO 14. O DSM-5 rompeu com o modelo multiaxial das versões terceira e quarta do manual, sobretudo 
quarta edição, a qual preconizava que o diagnóstico fosse realizado em cinco eixos. Na quinta edição houve a união 
dos eixos I e II, colocando os transtornos de personalidade e deficiência intelectual em conjunto com os demais 
transtornos psiquiátricos. Além disso sugere que os fatores psicossociais e ambientais sejam codificados de acordo 
com a classificação da CID-10. Essa diretriz incluiu, portanto, novos diagnósticos em diversos capítulos, inclusive no 
de transtornos depressivos. Sobre os referidos novos diagnósticos, assinale a alternativa correta.

a) O transtorno depressivo maior crônico, ainda que careça de maiores estudos, já possui evidências científicas suficientes 
para estarem neste capítulo devido ao acometimento clínico de mulheres.

b) O transtorno disfórico pré-menstrual deve ser diagnosticado com apresentação antes dos 18 anos de idade e caracterizado 
por um temperamento explosivo com expressões recorrentes de agressividades desproporcionais aos estímulos que a 
eliciam .

c) O transtorno depressivo persistente é inserido com vistas a diminuir o alto número de crianças e adolescentes que eram 
anteriormente diagnosticados com transtorno bipolar pelas respostas e expressões desproporcionais aos estímulos que 
as eliciam.

d) O transtorno disruptivo da desregulação do humor deve ser diagnosticado com apresentação antes dos 18 anos de idade 
e caracterizado por um temperamento explosivo com expressões recorrentes de agressividades desproporcionais aos 
estímulos que a eliciam.

QUESTÃO 15. O DSM-5 evidencia uma dicotomia, categorias versus dimensões, em relação aos transtornos 
mentais, explicitando claramente uma ênfase à natureza dimensional desses transtornos. Sobre a perspectiva 
dimensional, assinale a afirmativa correta.

a) A compreensão dimensional implica em uma compreensão dos transtornos mentais e do modo como se diferenciam em 
tipo e em quant idade.

b) Define transtornos mentais como extremos de traços que estão gradativamente distribuídos na população, embora as 
decisões clínicas ainda sejam categóricas.

c) Define transtornos mentais a partir de achados etiológicos consistentes e da patofisiologia descritiva de traços mais 
prevalentes e da expressão de condutas, emoções e pensamentos.

d) A compreensão dimensional implica em um entendimento descritivo da categorização dos transtornos mentais, ancorada 
na manifestação de fenômenos do tripé: comportamentos, emoções e pensamentos.
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QUESTÃO 16. Analise as afirmativas sobre os transtornos relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas.
I. A extinção da diferenciação entre transtornos de abuso e dependência de substâncias fez com que o uso de substâncias 

fosse caracterizado de acordo com transtornos de intoxicação, abstinência, transtornos induzidos pela substância e 
relacionados ao uso.

II. Na atual classificação do manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais foram incluídos os diagnósticos 
abstinência de cafeína e abstinência de Cannabis, bem como do uso de tabaco em todas as categorias e a melhor definição 
de critérios de severidade.

III. No DSM-5 é incluído o transtorno do jogo no que concerne as mudanças relacionadas ao uso de substâncias, devido à 
relação com o modo ou a semelhança ao uso de substância, tanto em critérios comportamentais, quanto em concordância 
com os estudos da neurociência.

IV. A inclusão da “fissura” como critério diagnóstico e a retirada da exigência de problemas com a lei para a caracterização 
do uso no DSM-5, além da redução no número de critérios necessários para diagnóstico, são medidas que evidenciam o 
diagnóstico com base em experiências de profissionais da saúde.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I e |I, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 17. Embora não haja consenso na definição do construto de personalidade, o SATEPSI, órgão do Conselho 
Federal de Psicologia que avalia e fiscaliza a autorização e o uso de instrumentos psicológicos no Brasil, recomenda 
o uso, por exemplo, da Bateria Fatorial de Personalidade - BFP e o do Inventário Fatorial de Personalidade - IFP, 
dentre outros. A respeito da BFP, especialmente do fator neuroticismo, assinale a afirmativa correta.

a) Na qualidade e no quanto os indivíduos vivenciam sofrimento emocional em decorrência da sua percepção de como os 
outros os aceitam.

b) No nível do quanto os indivíduos tendem a apresentar um comportamento de procrastinação, tendo grande dificuldade 
para iniciar tarefas, mesmo que simples.

c) Na qualidade das relações interpessoais e se relaciona aos tipos de interações que uma pessoa apresenta ao longo de um 
contínuo que se estende da compaixão, generosidade e empatia ao antagonismo, cinismo e manipulação do outro.

d) No nível de ajustamento e instabilidade emocional; o que também representa as diferenças individuais que ocorrem quando 
pessoas experienciam padrões emocionais associados a desconforto psicológico e estilos cognitivos e comportamentais 
decorrentes.

O fragmento a seguir contextualiza as questões 18 e 19. Leia-o atentamente.

“A atenção e a consciência são funções psíquicas muito próximas e conectadas, mas não são a mesma coisa. Se não 
há lucidez de consciência, a atenção não pode funcionar adequadamente, mas a atenção pode estar alterada mesmo 
se o nível da consciência está normal. Essa característica exige, pois, uma avaliação precisa e até sistematizada para 
a tomada de decisões no contexto de atuação profissional, sobretudo com testagens objetivas com instrumentos 
tipo TEALT e TEADI.”

QUESTÃO 18. O Teste de Atenção Alternada - TEALT é um instrumento por meio do qual
a) mensura-se o quão um indivíduo mantém o foco em dois estímulos-alvo, dividindo a atenção e um determinado exercício.
b) mensura-se o quanto de atenção um indivíduo dispende a diversos estímulos de modo simultâneo e processual, na 

execução de tarefas gerais e específicas tais como a condução de veículo automotor.
c) é possível responder a 450 estímulos distribuídos em trinta linhas, evidenciando o quanto um indivíduo mantém o foco 

atencional em um dado estímulo, os quais são apurados com base em todos os estímulos marcados, independente de 
erros ou omissões.

d) é possível mensurar a alternância do foco atencional em um estímulo e outro na execução de uma tarefa, sendo o resultado 
calculado com base nos estímulos corretamente marcados, subtraindo-se os erros e omissões, ou seja, estímulos 
distratares marcados indevidamente e estímulos altos deixados em branco.
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QUESTÃO 19. O Teste de Atenção Dividida - TEADI consiste em um instrumento
a) em que os estímulos úteis são selecionados para serem utilizados enquanto os demais são processados.
b) que identifica informações, memórias e outros processos cognitivos necessários para a realização de tarefas.
c) em que a avaliação da atenção refere-se ao modo como ela é empregada na condução de veículos automotores de tração 

dianteira e de uso prioritariamente profissional, ou seja, mede estímulos que não deveriam ser marcados e que foram 
assinalados indevidamente, além dos erros e omissões, ou seja, estímulos distratares que deveriam ser assinalados, e 
estímulos-alvo que não foram marcados.

d) que mensura a manutenção da atenção em estímulos diferentes para executar uma ou mais diferentes tarefas de modo 
simultâneo e essa medida é baseada nos estímulos que deveriam ser marcados e que foram assinalados devidamente, 
subtraindo-se os erros e omissões, ou seja, estímulos distratares que não deveriam ser assinalados, mas o foram, e 
estímulos-alvo que não foram marcados.

QUESTÃO 20. Os transtornos de sintomas somáticos e transtornos relacionados envolvem aqueles nos quais a 
principal característica é a presença de sintomas fisiológicos proeminentes decorrentes, ou nos quais os somáticos 
apresentam-se como importante preocupação. Sobre tais transtornos, assinale a afirmativa correta.

a) O transtorno de sintomas somáticos deixa de exigir um número mínimo de sintomas para o diagnóstico, bem como a 
ausência de diagnóstico médico como critério essencial.

b) O transtorno de sintomas somáticos exige um número muito grande de sintomas para composição do diagnóstico, bem 
como a presença de um diagnóstico médico como critério essencial.

c) Os transtornos de sintomas somáticos são observados em uma ampla gama de serviços de saúde, nos mais diferentes 
níveis de assistência, principalmente no âmbito da saúde mental.

d) Os transtornos de sintomas somáticos e relacionados só são observados em serviços de saúde especializados em saúde 
mental, o que foi indicador para que o DSM-5 adotasse um número maior desses transtornos com outros especificadores.

QUESTÃO 21. As técnicas de exame psicológico têm por finalidade propiciar o conhecimento dos procedimentos 
de normatização e padronização dos testes psicológicos, as qualidades psicométricas, as instruções para aplicação, 
a interpretação e síntese dos elementos apurados por meio dos testes. Os testes, por sua vez, exigem rigor 
psicométrico. Tendo isso em vista, analise as afirmativas a seguir.

I. A validade se correlaciona positivamente com a probabilidade de oferecer predições longitudinais.
II. Profissionais treinados apresentam grau de concordância satisfatório quanto à pontuação de suas variáveis .
III. Os dados normativos de uma determinada população podem ser extrapolados a outras populações, utilizando-se 

coeficientes representativos.
IV. As estimativas do grau de fidedignidade indicam que ele fornece informações precisas, isto é, que os resultados têm 

variância de erro mínima, sendo próximos dos valores reais.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV

QUESTÃO 22. A avaliação psicológica se remete quase invariavelmente aos testes psicológicos. Porém, não 
se restringe a eles, abarcam entrevistas, observação de comportamentos e dinâmicas de grupos visando maior 
conhecimento acerca do indivíduo ou grupo avaliado. No que tange aos instrumentos psicológicos, a sua preparação 
exige algumas condições necessárias para assegurar a qualidade e uso seguro desses instrumentos. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente essas condições.

a) Adaptação de itens, estudos de pertinência e de utilização.
b) Adaptação de itens, estudos de validade, pertinência e padronização.
c) Elaboração de itens, estudos de pertinência, normatização e utilização.
d) Elaboração e análise de itens, estudos de validade, precisão e padronização.
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O trecho a seguir contextualiza as questões 23 e 24. Leia-o atentamente.

“A Bateria de Provas de Raciocínio BPR-5 é um teste psicométrico que originou-se da Bateria de Provas de Raciocínio 
Diferencial construída por Almeida (1986, 1988) e se propõe a medir habilidades cognitivas diferenciadas. Sendo, 
pois, um importante instrumento para uso também em contexto do trabalho e organizações no processo de 
treinamento e desenvolvimento de pessoas.”

QUESTÃO 23. Com base nas informações sobre a BPR-5, analise as afirmativas a seguir.
I. Trata-se de um teste que se fundamenta nas principais e mais recentes concepções fatoriais de inteligência, avaliando, 

simultaneamente, o fator g de Thurstone (1938) e nos fatores específicos de Sperman (1927).
II. O subteste RA associa-se à inteligência fluída e à inteligência cristalizada, o que permite a um sujeito definir a extensão e a 

profundidade do conhecimento de linguagem.
III. O subteste RM associa-se parcialmente à inteligência fluída e aos conhecimentos práticos mecânicos, os quais são 

adquiridos principalmente no cotidiano e permite integrar informações em textos com ilustrações de situações-problema.
IV. Todos os subtestes da BPR-5, exceto o RM, possuem formato que requerem o emprego de raciocínio indutivo e 

conhecimentos de procedimentos, tais como a codificação da informação, os quais consistem na recuperação ou seleção 
de atributos relevantes.

V. Os estudos de validade da BPR-5 (Primi e Almeida, 2000) evidenciaram que os coeficientes apresentam níveis aceitáveis, 
os quais podem ser melhorados se o limite de tempo para resposta for aumentado, o que já ocorreu na atual edição do 
teste.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I, II e III
b) I, IV e V
c) II, III e IV
d) III, IV e V

QUESTÃO 24. As qualidades psicométricas de um instrumento psicológico são fundamentais para o planejamento 
da avaliação e testagem psicológica. A respeito das qualidades da BPR-5, marque V.. para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas.

(    ) É um instrumento que se mantém com seu propósito, avaliando uma única dimensão a partir de diferentes 
conteúdos.

(     ) A BPR-5 quando utilizada em amostra estudantil em nível universitário permite obter coeficientes de correlação 
e estrutura fatorial distintos dos estudos desenvolvidos em amostras com estudantes de ensino fundamental e 
médio.

(      ) A BPR-5 possui um único fator responsável pela maior parte da variação entre os escores nos subtestes, o 
qual se associa a uma medida composta por processamento visual, habilidade quantitativa e inteligências fluída e 
cristalizada.

(     ) Nos subtestes da BPR-5 foi possível verificar que, em relação à validade de critério, as correlações são altas 
com todo o desempenho escolar, embora, em alguns momentos, 29% da variância das notas seja compartilhada 
com as semelhanças de raciocínio.

(     ) O subteste da BPR-5 que demonstra maior associação com as notas escolares é o RA, o que sugere coerência, 
visto que o componente específico avaliado por ele é a inteligência cristalizada, que se refere à extensão e à 
profundidade do conhecimento adquirido .

A sequência está correta em
a) V, F, V, V, F. 
b) F, F, V, F, V. 
c) V, V, V, F, F. 
d) F, F, F, V, V.
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QUESTÃO 25. O Inventário de Habilidades Sociais - IHS é um instrumento que se pauta na compreensão de 
que as habilidades sociais consistem em classes de condutas existentes no repertório de comportamentos de um 
indivíduo, que compõem um desempenho socialmente aceito. Tendo isso em vista, analise as afirmativas a seguir.

I. A fidedignidade do IHS foi avaliada através de uma análise correlaciona! entre os escores das duas aplicações teste-reteste.
II. A validade concorrente do IHS foi avaliada através de uma análise correlacionai entre os dados deste inventário e os da 

Escala de Assertividade de Rathus.
III. Uma avaliação ou julgamento a respeito da adequação do comportamento de uma pessoa e do efeito que produz em uma 

determinada situação é denominado por competência social.
IV. O aspecto analítico dos comportamentos verbais e não verbais necessários à competência social, inclusive a necessidade 

de autoafirmação e defesa dos próprios direitos, que pode ser entendida como assertividade, constituem o repertório de 
habilidades sociais.

V. O IHS demonstra fidedignidade e estabilidade temporal, já que os estudos com método do teste-reteste evidenciaram 
correlação alta e significativa, sobretudo corroborando estudos anteriores, quando a administração do instrumento foi em 
amostra menor e não aleatória.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III
b) II e IV
c) I, III e V
d) II, III e V

QUESTÃO 26. A afetividade é um tema de importância para a compreensão de psicopatologias. Os afetos 
consistem, pois, em estados psíquicos subjetivos que se caracterizam pela propriedade de serem agradáveis ou 
desagradáveis. Nesse sentido é possível afirmar que o conceito de afetividade abrange emoções, sentimentos, 
paixões e humor. Tendo em vista tais considerações sobre a afetividade, assinale a afirmativa correta.

a) Na mania ocorre, entre outras coisas, dificuldade do controle da raiva, labilidade e incontinência afetiva.
b) No transtorno de personalidade borderline ocorrem sintomas depressivos, ansiosos, irritabilidade e estados delirantes.
c) As contribuições da psicanálise são enfáticas e taxativas para o estudo da afetividade, haja vista que o afeto é expresso por 

mímica, olhar, gestos, postura e tom de voz.
d) Os comportamentos de apego podem ser verificados no primeiro mês após o nascimento e tendem a perdurar durante a 

vida toda, mas, considerando, sobretudo, as fases iniciais do protesto, desespero e distanciamento.

QUESTÃO 27. “Instrumentos de avaliação, que têm por objetivo medir a intensidade de sintomas de depressão, 
têm alcançado um papel de destaque no meio clínico e de pesquisa, por conseguirem avaliar sentimentos subjetivos 
e de autopercepção, aspectos importantes para auxiliar no diagnóstico formal da depressão e que são mais difíceis 
de serem observados apenas pela avaliação clínica.” 

(Paranhos, Argimon & Werlang, 2010.)

Nessa perspectiva destacam-se o Inventário de Depressão de Beck, instrumento amplamente estudado e utilizado 
mundialmente, bem como demais escalas e baterias nacionais para identificação, rastreio e avaliação da gravidade 
de quadro depressogênicos, indicados pelo SATEPSI. Tendo isso em vista, a respeito do Inventário Beck de depressão 
é correto afirmar que

a) é uma escala de autorrelato, composto por 20 itens descritivos, com alternativas de respostas variando de nada a um 
pouco, moderadamente e gravemente.

b) uma escala de autorrelato constituído por 21 itens, dentre os quais os primeiros 19 apresentam três alternativas para 
respostas refletindo gradações da gravidade de desejos, atitudes e planos suicidas.

c) é um instrumento que possui 20 sentenças, nas quais o sujeito deve assinalar verdadeiro ou falso para cada afirmação 
apresentada e mede a dimensão do pessimismo ou da extensão das atitudes negativas frente ao futuro.

d) é um instrumento de autorrelato composto por 21 itens, cada um com 4 alternativas com escores de O a 3 que 
subentendem graus crescentes da depressão, utilizado para a medida da intensidade da depressão, sobretudo na área 
clínica e na pesquisa.
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QUESTÃO 28. As funções psicológicas superiores, dentre elas atenção, memória, imaginação, pensamento e 
linguagem são organizadas em sistemas funcionais, cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental 
de um indivíduo em seu meio. Além dessas, consideram-se também a consciência, a sensação e a percepção, a 
criatividade, a inteligência, a orientação etc. Em caso de disfuncionalidade desses sistemas e/ou demais funções, 
identifica-se o que se pode denominar por desorganização mental ou um transtorno psicológico. Tendo isso em 
vista e a respeito das alterações do pensamento, analise as afirmativas a seguir.

I. A ideação anancástica consiste em ideias, pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, que irrompem subitamente a 
consciência.

II. Quando a ideação é do tipo suicida, revela um indivíduo desconfiado, com intensa raiva manifesta ou com antecedentes 
de violência.

III. A ideação tipo fóbica consiste em um medo irracional de situação ou coisa que irrompe subitamente na consciência do 
indivíduo, despertando intensos sentimentos de ansiedade .

IV. Quando as alterações são do tipo obsessivo, caracterizam-se por ser inevitáveis e incompreensíveis e vivenciados como 
intrusivos e inapropriados, ocasionando ansiedade ou intenso desconforto.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) II e III
c) I, III e IV
d) II, III e IV

QUESTÃO 29. A consciência é uma função psíquica por meio da qual o homem pode perceber a si mesmo, as 
outras pessoas e o contexto em que esteja inserido. Relaciona-se às demais funções psíquicas como a percepção e 
a sensação, dentre outras. Contudo, o estado de consciência pode variar, fazendo com que um sujeito experiencie 
outros tantos níveis ou estados, tais como perturbações e prejuízos em distintas dimensões da vida. Relacione 
adequadamente os termos aos conceitos.

1. Confusão mental.
2. Estreitamento.
3. Obnubilação simples.
4. Obnubilação oniroide.

(     ) Define estados crepusculares, delírios, alucinações, agitação ou inibição psicomotora, intensas descargas 
emocionais, transe, sonambulismo, estereotipias, dentre outros.

(   ) Conhecida também por turvação da consciência, ou ainda por amência, perde-se a relação entre os processos 
psíquicos na realização do pensamento, da memória e da percepção.

(   ) Caracteriza-se por ausência de sintomas psicóticos, intensa sonolência, hipoprosexia, desorientação espaço-
temporal, pensamento alentecido, hipoestesia, hipomnesia; apatia e inibição psicomotora.

(  ) Envolve sintomas psicóticos, ilusões, pseudoalucinações visuais, ideias deliroides, dificuldade de concentração 
e exarcebação da atenção espontânea, desagregação de pensamento, desorientação temporoespacial, exaltação 
afetiva, dentre outros.

A sequência está correta em
a) 1, 2, 4, 3.
b) 2, 1, 3, 4. 
c) 1, 3, 4, 2.
d) 2, 1, 4, 3.
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QUESTÃO 30. O psicodiagnóstico constitui uma das atividades fundamentais do psicólogo. Além disso, envolve 
a possibilidade do uso de testes projetivos e objetivos, bem como a utilização de entrevistas. Considerando essa 
característica básica, assinale a alternativa correta.

a) O processo de entrevista propicia menor grau de liberdade para o entrevistador.
b) Uma entrevista diretiva ou fechada é desprovida de programação, requer planejamento, o segmento de uma determinada 

sequência sem que haja alteração das perguntas.
c) A entrevista aberta ou não diretiva fornece ampla liberdade do entrevistador para realizar as perguntas e intervenções, 

possui caráter flexível e permite uma investigação profunda do entrevistado.
d) Uma entrevista diretiva é o procedimento por meio do qual o entrevistador possibilita a fala livre do entrevistado no sentido 

de esclarecer pontos obscuros ou confusos, para obter informações conforme os objetivos previamente designados.

QUESTÃO 31. O estudo da qualidade de vida no trabalho é assunto de extrema relevância e discussão no 
âmbito organizacional, visto o mercado altamente competitivo em que convivemos, o que exige a adoção e o 
desenvolvimento de ações para a melhoria do bem-estar biológico, psicológico e social dos trabalhadores. No que 
concerne à qualidade de vida no trabalho, é correto afirmar que:

a) Consiste em uma transcrição da maneira especial de pensar em relação às pessoas, do trabalho que desempenham e das 
organizações nas quais suas carreiras são realizadas.

b) Consiste em dramáticas mudanças nas organizações, as quais abrangem preocupação renovada de forma exclusiva com 
o alto desempenho em razão da tamanha competitividade.

c) O comportamento nas organizações é decorrente da agregação de indivíduos e grupos para exercerem sua força de 
trabalho de modo desprendido de indicadores de diversidades individuais.

d) O comportamento organizacional é essencial no ambiente de trabalho haja vista o respeito por diferenças como um tema-
chave nas organizações cujas forças de trabalho são, crescentemente, diversas em termos de gênero, raça, etnia, idade e 
capacidade física.

QUESTÃO 32. O psicodiagnóstico pode ser descrito como o procedimento por meio do qual o cliente poderá se 
expressar em um encontro proveniente da relação que estabelece com um profissional devidamente capacitado e 
que diz respeito ao seu modo de ser no mundo. Em outros termos, em um processo psicodiagnóstico, o psicólogo 
descreve o modo de ser no mundo do cliente a partir de seu encontro com o psicólogo e por meio do encontro. De 
acordo com essa definição e as características do psicodiagnóstico, assinale a afirmativa correta.

a) A função do psicólogo no psicodiagnóstico é a de evitar um clima propício para que o cliente possa entrar em contato com 
sua experiência, abstendo-se da percepção mais completa e congruente de si.

b) O retorno fornecido a um cliente em decorrência do psicodiagnóstico deve se referir à devolução de informação e 
à transmissão de resultados, mantendo a objetividade e a racionalidade de todo o processo que envolve, sobretudo, a 
tomada de dados.

c) Embora não se confunda com uma terapia, o psicodiagnóstico tem efeito terapêutico, visto que se pretende que o cliente 
recupere sua dimensão de liberdade, de sujeito que se apropria de suas experiências e as simboliza corretamente, sem 
necessidade de defender-se delas.

d) A comunicação da compreensão/retorno para o cliente ocorre apenas no final do processo, devendo ser evitadas as 
devolutivas parciais ao longo do processo, evitando os vieses que podem ocorrer se o psicólogo comunica ao cliente a 
compreensão que vai alcançando das vivências que este lhe traz.
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QUESTÃO 33. A Resolução n!? 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia - CFP apresenta diretrizes no 
que concerne aos tipos, definições e maneiras de estruturação de documentos psicológicos para a emissão de 
documentos provenientes de procedimentos de avaliação e testagem psicológica, bem como para o auxílio de 
estruturação de psicodiagnóstico.

Com base nessa informação, analise as afirmativas sobre as prerrogativas do CFP para emissão de documentos, 
marque V... para as verdadeiras e F para as falsas.

(  ) As mais diversas questões podem ser explicitadas nestes documentos desde que respaldadas pelo Conselho 
Representante da Profissão de Psicólogo.

(   ) A prestação de um serviço deve ser realizada de modo responsável, independente dos processos de subjetivação, 
da demanda social, da dinâmica da comunidade científica e profissional e do uso de instrumentos.

(    ) A recusa do uso de instrumentos, técnicas e da experiência profissional, em quaisquer condições, para corroborar 
modelos ideológicos e institucionais perpetuadores de segregação aos mudos de subjetivação, é imperativa.

(    ) A prestação de um serviço deve ser realizada de modo responsável, de maneira que os princípios éticos sustem 
o compromisso clínico e experimental da psicologia, visto que as demandas são compreendidas como de grande 
complexidade.

(    ) Independente da exigência do trabalho, as intervenções são sugeridas a partir da identificação de algum tipo 
de demanda e da construção de um projeto de trabalho que apontem para a formulação dos condicionantes do 
sofrimento psíquico.

A sequência está correta em
a) F, V, F, V, V. 
b) V, F, V, F, F.
c) F, F, V, V, V. 
d) V, V, F, F, F.

QUESTÃO 34. Ainda no que se refere à Resolução nº 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, que “Institui 
o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica,” 
analise as afirmativas a seguir.

I. Abrangem princípios para a apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações 
históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.

II. A avaliação psicológica é entendida como o processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação 
de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade, 
utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas - métodos, técnicas e instrumentos.

III. Por meio das diretrizes da Resolução há a abrangência de informações dos fatos ou situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico, com objetivos de fazer com que se compareça, estabeleça o acompanhamento do indivíduo e 
propicie a declaração de informações sobre as condições do acompanhamento.

IV. Os princípios éticos e técnicos da referida Resolução requerem cuidados em relação aos deveres do psicólogo nas suas 
relações com o sujeito assistido, ao sigilo profissional, às relações com a justiça e ao alcance das informações; bem como 
a consideração de que os objetos desse procedimento possuem aspectos históricos, sociais, econômicos e políticos no 
processo de subjetivação.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) II e IV
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QUESTÃO 35. Mediante os transtornos mentais por uso de substâncias é relativamente comum a adoção 
por parte dos profissionais da saúde, inclusive psicólogos no âmbito da saúde mental, do recurso da entrevista 
motivacional visando mudanças para prevenção e promoção de saúde. A entrevista motivacional consiste em

a) um modelo de psicoterapia que requer o desenvolvimento de pesquisas para ser utilizado por profissionais de saúde.
b) uma técnica ou estratégia simples, que não necessita de muito treinamento, podendo ser utilizada por qualquer profissional.
c) uma estratégia de saúde que requer treinamento supervisionado e que vem demonstrando resultados importantes para 

diversas condutas associadas à saúde de um modo geral.
d) um modelo amplamente divulgado com estudos consistentes e estabelecidos de modo que são dispensáveis pesquisas 

sobre a aplicabilidade, repertório de técnicas e resultados alcançados.

QUESTÃO 36. No que concerne às políticas e práticas em saúde mental no Brasil são necessárias habilidades e 
competências essenciais para a atuação de psicólogos junto às equipes interdisciplinares. Acerca dessas habilidades 
e competências, o psicólogo precisa

a) ser porta-voz da equipe em todas as comunicações com administradores ou com os responsáveis pela instituição em que atua .
b) ser capaz de realizar um bom atendimento clínico de todos os pacientes assistidos pela equipe, zelando pelo projeto 

terapêutico.
c) responsabilizar-se pela resolução de conflitos entre os membros da equipe atendendo às diretrizes na política nacional de 

humanização e educação em saúde.
d) preocupar-se com a formação de futuras gerações de profissionais, atuar frente às necessidades identificadas no público 

assistido e realizar a prática baseada em evidências.

QUESTÃO 37. Os transtornos disruptivos do controle de impulsos e da conduta possuem uma característica 
fundamental que os reuniram em um único capítulo no DSM-5. Assinale a afirmativa que evidencia essa característica 
como correta.

a) A presença de déficits cognitivos de síndromes graves.
b) A presença de problemas no autocontrole emocional ou comportamental.
c) A definição de idade cronológica de pelo menos seis anos para o diagnóstico.
d) A definição e a descrição de agressões como lesões físicas ou destruição de propriedade.

QUESTÃO 38. Para que a medida em psicologia tenha validade e demais peculiaridades psicométricas é importante 
que haja fundamentação científica e epistemológica. Considerando essa informação, assinale a afirmativa correta.

a) As medidas têm como função a qualificação e a transcrição; e o aspecto epistemológico assegura a padronização e a 
generalização.

b) O que se mede em psicologia é uma variável psicológica, embora os testes psicológicos não sejam todos medidas de 
processos psicológicos.

c) A medida em psicologia consiste tanto no emprego de números, quanto de figuras, cores ou imagens, como forma legítima 
de representatividade de fenômenos ou construtos.

d) A medida ou sistema métrico possui três propriedades básicas: identidade, ordem e atividade, o que permite garantir que 
as operações empíricas (com base na experiência ou observação direta) garantam a veracidade do objeto investigado, sem 
necessidade de questioná-lo em absoluto.

QUESTÃO 39. A atividade mental consiste em um processo no qual as funções psíquicas são desprovidas 
de autonomia, evidenciando uma integração entre as mesmas em todo o processo, embora cada uma receba 
uma denominação, tal como alucinação, delírios, hiperestesia, juízo, orientação e sensação. Considerando essas 
informações, assinale a afirmativa que caracterize orientação de modo correto.

a) Trata-se de um fenômeno psíquico elementar que resulta de ações sobre os órgãos dos sentidos. Essas ações podem ser 
externas ou internas.

b) Compreende o aumento da intensidade das sensações com exaltação dos reflexos tendinosos, diminuição do limiar da 
sensibilidade fisiológica e aceleração do ritmo dos processos psíquicos.

c) Compreende um ato lógico em que se exprimem os vínculos e as relações existentes entre objetivos e fenômenos da 
natureza, podendo expressar verdade ou erro, conforme as afirmações correspondam ou não à realidade.

d) Trata-se de uma função que possibilita aos indivíduos situarem-se em cada instante de uma determinada situação em que 
se encontre, devido à percepção e elaboração das experiências adquiridas, evidenciando-se em alopsíquica e autopsíquica.
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QUESTÃO 40. Em avaliação e testagem psicológica, quando do uso de testes, sobretudo psicométricos, é preciso 
ter conhecimento e clareza a respeito da tipologia desses instrumentos, com vistas a assegurar a melhor tomada 
de decisão junto àquele que solicitou um dado processo de avaliação e testagem. Tendo isso em vista, relacione 
adequadamente as colunas a seguir.

1. Bateria.
2. Escala.
3. Inventário.
4. Levantamentos.
5. Questionários.

(    ) Lista de perguntas para obter informações sobre opiniões e atitudes dos indivíduos.

(    ) Instrumento de autoavaliação de uma série de afirmações por meio das quais o indivíduo é solicitado a marcar 
aquelas com que concorda.

(    ) Grupo de vários testes ou subtestes aplicados de uma única vez a uma única pessoa e selecionados 
exclusivamente por um psicólogo.

(    ) Indaga apenas informações específicas sobre determinado assunto e costuma ser apresentada sob forma de 
questão única com alternativas dicotômicas.

(    ) Instrumento padronizado e objetivo composto por várias partes; um subteste ou conjunto de itens dentro 
de um teste; um conjunto de subtestes que compartilham as mesmas características; um instrumento formado 
por itens que avaliam uma única característica; e, um sistema utilizado para classificar ou atribuir valor a alguma 
dimensão mensurável.

A sequência está correta em
a) 5,3,1,4,2. 
b) 4,3,5,2, 1.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 4, 5, 1, 3, 2.
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QUESTÃO 03. Avaliando os transtornos psicológicos, marque V... para as afirmativas verdadeiras e .F para as 
falsas.

(    ) A avaliação clínica é avaliação e medida sistemáticas de fatores psicológicos, biológicos e sociais em um 
indivíduo com um possível transtorno psicológico; o diagnóstico é o processo de determinar se esses fatores 
satisfazem todos os critérios de um transtorno psicológico específico .

(    ) A confiabilidade, a validade e a padronização são componentes importantes para determinar o valor de uma 
avaliação psicológica.

(   ) Para avaliar diversos aspectos dos transtornos psicológicos, em um primeiro momento os clínicos podem 
entrevistar e fazer um exame informal do estado mental do paciente. Observações mais sistemáticas do 
comportamento são chamadas de avaliação comportamental.

(    ) Uma variedade de testes psicológicos pode ser usada durante a avaliação, só excluindo os testes projetivos 
(nos quais o paciente responde a estímulos ambíguos projetando pensamentos inconscientes), mas são 
comumente usados os inventários de personalidade, nos quais o paciente responde a um questionário de 
autorrelato elaborado para avaliar seus traços de personalidade e teste de inteligência, que oferece uma 
pontuação conhecida como Quociente de Inteligência (Q.1.).

(    ) Os aspectos biológicos dos transtornos psicológicos não podem ser avaliados por meio de testes 
neuropsicológicos construídos para identificar possíveis áreas de disfunção cerebral. A neuroimagem pode ser 
utilizada para identificar a estrutura e o funcionamento do cére bro. Por fi m, a avaliação psicofisiológica se refere 
às mudanças mensuráveis no sistema nervoso que refletem eventos emocionais ou psicológicos que poderiam ser 
relevantes para um transtorno psicológico.

A sequência está correta em
a) F, F, F, F, F. 
b) F, F, F, V, V. 
c) V, V, V, V, V. 
d) V, V, V, F, F.

QUESTÃO 04. “Ellen fica tonta e nauseada no fim da tarde - pouco antes da hora do marido chegar em casa. 
O seu médico e o neurologista para o qual foi encaminhada não conseguiram identificar uma causa física. Eles 
suspeitam que os sintomas de Ellen tenham uma origem psicológica inconsciente, possivelmente desencadeada 
por seus sentimentos mistos pelo seu marido.” Assinale a alternativa acerca do diagnóstico de Ellen.

a) Síndrome do pânico. 
b) Transtorno de humor. 
c) Transtorno somatoforme.
d) Transtorno de ansiedade generalizada.
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QUESTÃO 05. Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia no início da década de 1960, a qual denominou 
originalmente “terapia cognitiva”, hoje Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Usada para o tratamento da 
depressão, Beck concebeu uma psicoterapia estruturada, de curta duração, voltada para o presente, direcionada 
para a solução de problemas atuais e a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais (inadequados 
e/ou inúteis). Desde aquela época, ele e outros autores tiveram sucesso na adaptação dessa terapia a populações 
surpreendentemente diversas e com ampla abrangência de transtornos e problemas. Essas adaptações alteraram 
o foco, as técnicas e a duração do tratamento, porém os pressupostos teóricos em si permaneceram constantes. 
Em todas as formas de terapia cognitivo-comportamental derivadas do modelo de Beck, o tratamento está baseado 
em uma formulação cognitiva, as crenças e as estratégias comportamentais que caracterizam um transtorno 
específico. (Atford e Beck, 1997). Sobre a TCC, analise as afirmativas a seguir.

I. Está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação 
individual de cada paciente em termos cognitivos.

II. Não requer uma aliança terapêutica sólida.
III. Enfatiza a colaboração e a participação ativa e, inicialmente, o presente.
IV. É orientada para objetivos e focada nos problemas.
V. É educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída.

VI. Visa ser ilimitada no tempo e tem as sessões não estruturadas.
VII. Ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais.
VIII. Usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III, IV, V, VI, VII E VIII
b) II, III, IV, V e VI, apenas
c) I, II, VI, VII e VIII, apenas.
d) I, III, IV, V, VII e VIII, apenas. 

QUESTÃO 06. Na perspectiva de Freud, a personalidade humana - incluindo suas emoções e seus esforços - 
origina-se de um conflito entre moção (impulse) e restrição - entre nossos impulsos biológicos agressivos em busca 
do prazer e nossos controles sociais internalizados sobre esses impulsos. Freud sustentava que a personalidade 
era o resultado de nossos esforços no sentido de resolver esse conflito básico - para expressar essas moções 
(impulses) de modo a produzir satisfação sem trazer também culpa e punição. Freud teorizou que os conflitos estão 
centrados em três sistemas que interagem: id, ego e superego. A partir de então, marque V.. para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.

(     ) ld contém um reservatório de energia psíquica inconsciente que, de acordo com Freud, luta para satisfazer 
impulsos sexuais e agressivos básicos . O id opera com base no princípio do prazer, exigindo gratificação imediata.

(       ) Ego é a parte “executiva” e consciente da personalidade que, de acordo com Freud, serve de mediadora entre 
as exigências do id, do superego e da realidade. O ego opera com base no princípio da realidade, satisfazendo os 
desejos do id de maneira a obter o prazer de maneira realista, em vez de dor.

(     ) Superego é a parte da personalidade que, de acordo com Freud, representa ideais internalizados e fornece 
padrões para julgamento (a consciência) e futuras aspirações.

(      ) Como as demandas do superego quase sempre são opostas às do id, o ego luta para reconciliar os dois. É o 
“executivo” da personalidade, mediando as demandas impulsivas do id, as demandas restritivas do superego e as 
demandas da vida real do mundo exterior.

A sequência está correta em
a) V, V, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, V, F.
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QUESTÃO 07. “Nos últimos dois anos Tom, um eletricista de 27 anos, tem sido incomodado por tonturas, suor 
nas palmas das mãos, palpitações e sons de campainha nos ouvidos. Ele se sente apreensivo e, às vezes, se vê 
tremendo. Com razoável êxito, esconde os sintomas da família e dos colegas. No entanto, se permite pouco contato 
social e eventualmente precisa deixar o trabalho. O médico da família e um neurologista não conseguem encontrar 
um problema físico.” De acordo com o quadro apresentado, o diagnóstico de Tom é:

a) Transtorno fóbico.
b) Transtorno obsessivo compulsivo. 
c) Transtorno de ansiedade generalizada.
d) Transtorno de estresse pós-traumático.

QUESTÃO 08. As ferramentas de avaliação da personalidade são úteis para os estudiosos da personalidade ou 
terapeutas. Essas ferramentas diferem porque são adaptadas a teorias específicas. Acerca de como os clínicos de 
tradição freudiana tentam avaliar as características da personalidade, analise as afirmativas a seguir.

I. A primeira exigência seria ter uma espécie de estrada para o inconsciente, para identificar reminiscências de experiência 
da primeira infância - algo que vai além da superfície e revela conflitos e impulsos ocultos. Pois Freud acreditava que a 
associação livre e a interpretação dos sonhos podiam revelar o inconsciente. Os psicanalistas descartam as ferramentas 
de avaliação objetiva, tais como questionários do tipo concordo-discordo ou falso-verdadeiro, pois consideram que elas 
meramente tocam a superfície do consciente.

II. Os testes projetivos visam a fornecer esse “raio-x psicológico” ao apresentar um estímulo ambíguo e, depois, solicitar aos 
participantes que o descrevam ou que contém uma história sobre ele. Henry Murray introduziu o Teste de Apercepção 
Temática (TAT), no qual as pessoas viam quadros com figuras ambíguas e depois construíam histórias sobre elas. Um 
uso da narração de histórias tem sido avaliar a motivação de realização. Ao observar um jovem em devaneio, aqueles que 
imaginam o que ele está fantasiando sobre uma realização é visto como projetando seus próprios objetivos.

III. O teste mais usado e mais conhecido é o teste Rorschach, em que as pessoas descrevem o que veem em uma série de 
pranchas com borrões de tinta. Embora com posições conflitantes, a sociedade de avaliação da personalidade (2005) 
recomenda o uso “responsável” do teste e em resposta às críticas de resultados e interpretações, foi desenvolvida uma 
ferramenta de codificação e interpretação, assistida por computador e baseada em pesquisa que almeja melhorar a 
concordância entre avaliadores e aumentar a validade do teste (Erdberg, 1990: Exner, 2003).

IV. É feito o inventário de interesses.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) II e III
b) I, II e III
c) I, II e IV
d) I, III e IV

QUESTÃO 09. A respeito de como os psicólogos humanistas avaliaram o sentido do self, marque V._ para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) Os psicólogos humanistas nunca investigaram a personalidade pedindo às pessoas que respondessem a 
questionários para avaliar seu autoconceito.

(     ) Um questionário inspirado por Carl Rogers pedia que as pessoas se descrevessem como realmente eram e 
como gostariam de ser.

(     ) Quando o self ideal e o self real são muito parecidos, o autoconceito é negativo.
(     ) Quando avaliava o crescimento pessoal de seus pacientes durante a terapia, Rogers procurava classificações 
sucessivamente mais próximas entre o self real e o self ideal.

(     ) Alguns psicólogos humanistas acreditavam que qualquer avaliação padronizada da personalidade, até 
um questionário, é “despersonalizante”, em vez de força a pessoa a responder as categorias restritas, esses 
psicólogos consideram que entrevistas e conversas íntimas possibilitam uma compreensão melhor das 
experiências únicas de cada pessoa.

A sequência está correta em
a) F, F, F, F, F. 
b) V, V, V, V, V. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, V, V, V, F.
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QUESTÃO 10. Ao avaliar a perspectiva humanista, podemos afirmar que ela influenciou a Psicologia como:
I. Algo que se diz a respeito de Freud também pode ser dito sobre os psicólogos humanistas, ou seja, seu impacto tem sido 

generalizado. As ideias de Maslow e de Rogers influenciaram o aconselhamento, a educação, a criação das crianças e a 
administração.

II. Para Myers, em seu livro, na página 431, a perspectiva humanista também influenciou, às vezes de modo não intencional, 
muito da Psicologia popular de hoje. Um autoconceito positivo é a chave para a felicidade e o sucesso? A aceitação e 
a empatia ajudam a nutrir sentimentos positivos sobre si mesmo? As pessoas são basicamente boas e capazes de se 
aperfeiçoar? Muitas pessoas respondem sim, sim, sim. Respondendo a uma pesquisa de opinião do Instituto Gallup e da 
Newsweek, feita em 1992, nove em cada dez americanos classificaram sua autoestima como um fator muito importante 
para “motivar uma pessoa a trabalhar com afinco e ser bem-sucedida”. A mensagem da psicologia humanista foi ouvida.

III. Os psicólogos humanistas alegam que o primeiro passo para amar os outros é, na verdade, uma autoaceitação segura e 
não defensiva. De fato, pessoas que se sentem intrinsecamente amadas e aceitas - pelo que são e não apenas por suas 
realizações - exibem atitudes menos defensivas (Schimet et ai., 2001).

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II, e III, apenas.

QUESTÃO 11. Em vez de se concentrar em forças inconscientes e em oportunidades de crescimento frustradas, 
alguns pesquisadores tentam definir a personalidade em termos de padrões de comportamento estáveis e 
duradouros, tais como a lealdade e o otimismo de Sam Gamgee. Essa experiência levou Allport a fazer o que 
Freud não fez: descrever a personalidade em termos de traços fundamentais - os comportamentos e os motivos 
conscientes característicos das pessoas. Allport definiu a personalidade em termos de padrões de comportamento 
identificáveis. Ele estava menos preocupado em explicar os traços individuais do que descrevê-los. Se traços estáveis 
e duradouros guiam nossas ações, seria então possível criar testes válidos e confiáveis desses traços. A respeito 
dos inventários elaborados com base na existência de traços de personalidade, analise as afirmativas a seguir.

I. Inventário de personalidade é um questionário (em geral com opções do tipo verdadeiro/falso ou concordo/discordo) 
em que as pessoas respondem a perguntas criadas para avaliar uma ampla gama de sentimentos e comportamentos 
utilizado para avaliar traços de personalidade selecionados.

II. Inventário Multifásico de Personalidade de Minnesota (MMPI) é o teste de personalidade mais amplamente pesquisado e 
utilizado na prática clínica. Originalmente desenvolvido para identificar transtornos emocionais (ainda considerado seu uso 
mais apropriado), este teste agora é utilizado para outras finalidades de seleção.

III. Teste obtido empiricamente é um teste (como o MMPI) desenvolvido testando-se diversos itens e depois selecionando 
aqueles que melhor caracterizam os grupos.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

109EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com108

QUESTÃO 12. A ansiedade faz parte da vida. Ao falar em frente a turma, olhar para baixo em um penhasco 
ou desejar participar de um grande jogo, qualquer um de nós pode se sentir ansioso. Às vezes podemos sentir 
ansiedade suficiente para evitar o contato visual ou conversar com alguém - “timidez”, nós chamamos. Para a 
sorte da maioria de nós, essa intranquilidade não é intensa e persistente. Caso se torne, podemos sofrer de um dos 
transtornos de ansiedade, marcados por uma ansiedade aflitiva e persistente ou por comportamentos de redução 
de ansiedade disfuncionais.

Acerca dos transtornos da ansiedade, marque V... para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) Transtorno de ansiedade generalizada: a pessoa se sente inexplicável e continuamente tensa e ansiosa. 

(   ) Transtorno do pânico: a pessoa experimenta episódios súbitos de pavor intenso.

(   ) Fobias: a pessoa sente um medo irracional e intenso de um objeto ou de uma situação específicos. 

(   ) Transtorno obsessivo-compulsivo: uma pessoa é perturbada por pensamentos ou ações repetitivas.

(   ) Transtorno de estresse pós-traumático: a pessoa tem lembranças, pesadelos e outros sintomas duradouros 
durante semanas após um evento gravemente ameaçador e incontrolável.

A sequência está correta em 
a) V,V,V,F,V. 
b) V,V, F,V,V. 
c) V,V,V,V,F. 
d) V,V,V,V,V.

QUESTÃO 13. Os extremos emocionais dos transtornos de humor vêm em duas formas principais: transtorno 
depressivo maior, com sua desesperança e sua letargia prolongadas e transtorno bipolar (anteriormente denominado 
transtorno maníaco-depressivo), no qual a pessoa alterna depressão e mania, um estado de superexcitação e 
hiperatividade. Sobre o transtorno de humor, é INCORRETO afirmar que:

a) Uma mente acelerada desperta um humor otimista. Em formas mais brandas, a energia e o pensamento flutuante da 
mania alimentam a criatividade.

b) Embora o transtorno bipolar seja muito menos comum que o transtorno depressivo maior, frequentemente é mais 
disfuncional, causando duas vezes mais a perda de dias de trabalho por ano. Ele afeta mais mulheres que homens.

c) O transtorno depressivo maior ocorre quando pelo menos cinco sinais de depressão {incluindo letargia, sentimentos de 
inutilidade ou perda de interesse na família, nos amigos e em atividades) duram duas ou mais semanas e não são causados 
por drogas ou por uma condição médica.

d) Com ou sem terapia, episódios de depressão maior geralmente chegam ao fim, e a pessoa volta temporária ou 
permanentemente a seus padrões de comportamento anteriores. No entanto, alguns retornam ou, algumas vezes, partem 
para o extremo emocional oposto - o estado eufórico, hiperativo, descontroladamente otimista e mania. Se a depressão é 
viver em câmara lenta, a mania é avançar o filme. Alternar entre uma e outra é sinal de transtorno bipolar .

QUESTÃO 14. A obesidade acomete 300 milhões de pessoas no mundo, com uma tendência ao aumento na maioria 
dos países (Who, 2014). Sua ocorrência está associada ao desenvolvimento de enfermidades como o diabetes, 
doenças coronarianas, derrame, entre outras (Eckerstey, 2001). A base do tratamento é multidisciplinar pois visa: 
perda de peso, melhora de parâmetros clínicos e mudanças de hábitos associados à alimentação inadequada. A 
busca pela perda de peso pode ser iniciada por diferentes profissionais de saúde. E, se trabalhados conjuntamente, 
os resultados são mais rápidos e eficazes. São profissionais que podem e/ou devem estar envolvidos neste processo:

I. Nutricionistas e endocrinologistas. 
II. Profissionais de educação física. 
III. Psiquiatras e psicólogos.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) III, apenas.
d) II e III, apenas.
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QUESTÃO 15. “Como soldado de infantaria do Exército durante a guerra no Iraque, lesse presenciou o assassinato 
de crianças e de mulheres. Foi uma experiência horrível para qualquer um. Após convocar um ataque de helicóptero 
sobre uma casa onde viu caixotes de munição serem carregados, ele ouviu gritos de crianças vindos de dentro. Não 
sabia se estavam lá, recorda Jesse. De volta à sua casa, no Texas, ele sofreu flashbacks horríveis.” (Welch, 2oos.J 
Qual é o diagnóstico de lesse?

a) TF.
b) TOC. 
c) TAG. 
d) TEPT.

QUESTÃO 16. Se a depressão é o “resfriado” dos transtornos psicológicos, a esquizofrenia crônica é o “câncer”. 
Quase uma em cada 100 pessoas desenvolve esquizofrenia, somando-se às estimadas 24 milhões em todo mundo 
que sofrem de um dos transtornos mais temidos da humanidade (OMS, 2008}. Em tradução literal, esquizofrenia 
significa “mente dividida”. O termo refere-se não a uma divisão em múltiplas personalidades, mas a uma separação 
da realidade que se revela em pensamento desorganizado, percepções deturpadas, emoções e ações inadequadas. 
Em relação à esquizofrenia, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Tem como subtipos: esquizofrenia paranoide, esquizofrenia desorganizada, esquizofrenia catatônica, esquizofrenia 
indiferenciada e esquizofrenia residual.

b) Ela não é apenas o transtorno psicológico mais temido, mas também um dos mais intensamente pesquisados. Porém, a 
maioria dos novos estudos não a liga específica e unicamente a anomalias cerebrais e predisposições genéticas.

c) A esquizofrenia tipicamente ataca quando os jovens estão entrando na idade adulta. Ela não conhece fronteiras nacionais 
e afeta tanto homens quanto mulheres, embora os homens tendam a ser atingidos mais cedo, de forma mais grave e 
ligeiramente mais frequente.

d) Uma pessoa com esquizofrenia pode ter alucinações (experiências sensoriais sem estimulação sensorial), vendo, sentindo, 
saboreando ou sentindo o cheiro de alimentos inexistentes. É mais comum, no entanto, as alucinações serem auditivas, 
frequentemente vozes fazendo comentários ofensivos ou dando ordens.

QUESTÃO 17. Em milhares de estudos, psicólogos acumularam evidências para ajudar a explicar os transtornos 
de humor e sugerir maneiras mais eficazes de tratá-los e preveni-los. O pesquisador Peter Lewinsohn e seus colegas 
(1985, 1998, 2003) resumiram os fatos que em qualquer teoria da depressão deve explicar; são eles:

I. Muitas mudanças comportamentais e cognitivas acompanham a depressão.
II. A depressão é muito difundida.
III. Em comparação com os homens, as mulheres são quase duas vezes mais vulneráveis à depressão maior.
IV. A maioria dos episódios de depressão maior termina por si só.
V. Eventos estressantes relacionados ao trabalho, ao casamento e a relações íntimas muitas vezes precedem a depressão.

VI. A cada nova geração, a depressão está atacando afetando mais pessoas.

Explicam a teoria da depressão as afirmativas
a) I, II, III, IV, V e VI.
b) I, II, III e V, apenas.
c) I, II, V e VI, apenas. 
d) I, II, III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 18. Segundo Hirigoyen (2002, p. 17), o “assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta 
abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude...) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a 
dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de 
trabalho”. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que:

a) Somente na última década do século XX foram usados os termos bullying (Adams, 1992) e mobbing (Leymann, 1990) para 
descrever o fenômeno da agressão de forma repetitiva no local de trabalho.

b) Trata-se, portanto, da exposição do trabalhador a situações de constrangimento e humilhações, feitas de maneira repetitiva 
e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções.

c) Freitas (2001) registra que o assédio moral está ligado ao esforço repetitivo de desqualificação de uma pessoa por outra. 
As agressões cotidianas levam a um processo inconsciente de destruição psicológica constituído de procedimentos hostis, 
evidentes ou escondidos, de um ou vários indivíduos sobre o outro, na forma de palavras insignificantes, alusões, sugestões 
e não ditos, que podem desestabilizar alguém ou mesmo destrui-lo, sem que os que o cercam intervenham.

d) As diferentes formas de poder são possíveis fontes para um desequilíbrio das relações de poder, mas o assédio moral 
no trabalho é limitado à agressão vertical de supervisores sobre subordinados. O desequilíbrio nas relações de poder não 
pode ser consequência de outras características individuais, situacionais ou sociais, ou seja, as diferenças nas relações 
de poder requeridas para o assédio moral no trabalho também podem ocorrer entre pares e, em alguns casos, alguns 
subordinados, especialmente agindo dentro de um grupo, podem assediar um supervisor (Cleveland; Kerst, 1993).

QUESTÃO 19. Uma entrevista de admissão havia sido feita por outro terapeuta, portanto, Beck não gastou tempo 
analisando os sintomas de Irene em detalhes ou colhendo uma história. Irene começou por descrever “seus estados 
tristes”. Beck quase imediatamente começou a provocar seus pensamentos automáticos durante esses períodos.

Terapeuta: Quais tipos de pensamentos passaram por sua mente quando você teve esses sentimentos tristes na 
semana passada?

Paciente: Bem... Eu acho que estou pensando em qual é a finalidade de tudo isso. Minha vida acabou. Simplesmente 
não é mais a mesma coisa... Eu tenho pensamentos como: “O que é que eu vou fazer?... Às vezes eu sinto raiva dele, 
do meu mari do. Como ele poderia me deixar? Isso não é terrível da minha parte? O que há de errado comigo? Como 
posso ter raiva dele? Ele não queria ter uma morte horrível... Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter feito ele ir ao 
médico logo que ele começou a ter dores de cabeça... Oh, qual a finalidade...”

T: Parece que você está sentindo muito mal agora. Estou certo?

P: Sim.

T: Continue a me dizer o que está passando em sua mente nesse momento.

P: Eu não posso mudar nada... Acabou... Eu não sei... Tudo parece tão triste e sem esperança ... O que eu posso 
esperar do futuro... doença e, em seguida, a morte...

T: Então um dos pensamentos é que você não pode mudar as coisas e que não vai ficar melhor?

P:Sim.

T: E, às vezes, você acredita piamente nisso?

P: Sim, eu acredito, às vezes.

T: Neste momento, você acredita?

P: Eu acredito - sim.

T: Neste momento você acredita que não pode mudar as coisas e que não vai ficar melhor?

P: Bem, há algum vislumbre de esperança, mas, no geral, sim...

T: Existe alguma coisa em sua vida que você meio que almeja, em termos de sua própria vida, a partir de agora?

P: Bem, o que eu almejo - eu gosto de ver os meus filhos, mas eles são tão ocupados agora. Meu filho é um advogado 
e minha filha faz faculdade de medicina ... Então, eles são muito ocupados... Eles não têm tempo pra gastar comigo.
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A partir dessa fala terapêutica, marque V... para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) Há indicação de depressão.

(    ) A linha utilizada é a psicanálise.

(    ) A linha utilizada pelo terapeuta é a TCC.

(    ) Ao indagar os pensamentos automáticos da paciente, o terapeuta começou a entender a desesperança em 
relação ao futuro.

A sequência está correta em
a) V, F, V, V. 
b) F, V, F, V. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, V, F.

QUESTÃO 20. No DSM-5, os transtornos relacionados a substâncias e os transtornos aditivos incluem problemas 
com o uso de depressores (álcool, barbitúricos e benzodiazepinas), estimulantes (anfetaminas, cocaína, nicotina e 
cafeína), opioides (heroína, codeína e morfina) e alucinógenos (cannabis e LSD), assim como jogo patológico. Sobre 
algumas dessas substâncias, analise as afirmativas a seguir.

Cafeína: substância psicoativa mais comum por ser legalizada, melhorar o estado de ânimo e diminuir a fadiga. 
Encontra-se facilmente em muitas bebidas.

Cocaína: causa euforia, perda do apetite e estado de maior alerta. A dependência aparece após anos de uso. As 
mães dependentes dessa droga podem dar a luz a bebês com irritabilidade.

Alucinógenos: essas drogas, incluindo o LSD, influenciam a percepção, distorcendo sentimentos, visões, sons e 
odores.

Opioides: levam a euforia, sonolência e bradipneia. São substâncias analgésicas que aliviam a dor. Os usuários 
tendem a ser reservados, o que dificulta as pesquisas nessa área.

Nicotina: estimula o sistema nervoso e alivia o estresse. O DSM-5 descreve sintomas da abstinência em vez de um 
padrão de intoxicação.

Anfetaminas: dão sensação de euforia e vigor e diminuem a fadiga. São prescritas a pessoas com narcolepsia e 
transtornos de déficit de atenção.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III, IV, V, VI.
b) I, III e V, apenas.
c) II, IV e VI, apenas.
d) I, II, III e VI, apenas.
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QUESTÃO 21. Fatores psicológicos e sociais desempenham papel fundamental no desenvolvimento e na 
manutenção de alguns transtornos físicos. A psicologia da saúde é um subcampo que foca nos fatores psicológicos 
envolvidos na promoção da saúde e do bem-estar. A respeito da psicologia da saúde, analise as afirmativas a seguir.

I. Os fatores psicológicos e sociais podem contribuir diretamente para as doenças por meio de efeitos psicológicos do 
estresse sobre o sistema imunológico e outras funções orgânicas.

II. Se o sistema imunológico estiver comprometido, pode perder a capacidade para atacar e eliminar efetivamente os 
antígenos do corpo ou até mesmo começar a atacar os tecidos do corpo, um processo conhecido como doença aut oimune.

III. A crescente consciência das muitas conexões entre o sistema nervoso e o sistema imunológico tem resultado em um 
campo de estudo chamado psiconeuroimunologia.

IV. Doenças que podem estar, em parte, relacionadas com os efeitos do estresse sobre o sistema imunológico incluem a AIDS, 
doenças cardiovasculares e câncer.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas. 
d) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 22. “Alguns padrões de comportamento disfuncional prejudicam a atuação social sem depressão ou 
delírios. Entre eles estão os transtornos de personalidade, que geram comportamentos perturbadores, inflexíveis 
e duradouros que prejudicam socialmente o indivíduo. Um grupo desses transtornos expressa ansiedade como 
sensível temor à rejeição, que predispõe o introvertido ao transtorno de personalidade esquiva. Um segundo grupo 
exprime comportamentos excênt ricos, como o distanciamento emocional típico do transtorno de personalidade 
esqui zoide . Um terceiro grupo exibe comportamentos dramáticos ou impulsivos, como o chamativo transtorno 
de personalidade histriônica e o autofocado e autoinflado transtorno de personalidade narcisista. No entanto, as 
categorias de transtornos de personalidade não são nitidamente distinguíveis e provavelmente serão revistas no 
próximo DSM.”

(Clark, 2007; Widiger e Tru/1, 2007.)

Mesmo que demasiadamente interligados através das características deveras semelhantes, a respeito de transtorno 
de personalidade analise as afirmativas a seguir.

I.  O transtorno de personalidade mais problemático e intensamente pesquisado é o transtorno de personalidade antissocial. 
A pessoa (antes chamada de sociopata ou psicopata) é tipicamente um homem cuja falta de consciência se torna evidente 
antes dos 15 anos de idade, quando ele começa a mentir, a roubar, a brigar ou a demonstrar um comportamento sexual 
irrefreável. Cerca da metade dessas crianças torna-se um adulto antissocial - incapaz de manter o emprego, irresponsável 
como cônjuge e como pai, e agressivo, senão cri minoso.

II. Alguns estudos detectaram os sinais precoces de comportamento antissocial em crianças ainda dos 3 aos 6 anos de idade 
(Caspi et ai. 1996; Tremblay et ai. 1994). Meninos que mais tarde se tornaram adolescentes agressivos ou antissociais 
tendiam, enquanto crianças, a ter sido impulsivos, desinibidos, indiferentes a recompensas sociais e pouco ansiosos.

III. O meio e a genética interferem no resultado do sujeito com transtorno de personalidade. A falta de medo, se canalizada 
em direções produtivas, pode levar ao heroísmo corajoso, a uma vocação para a aventura ou a um desempenho atlético 
estelar; todavia, carecendo de senso de responsabilidade social, a mesma disposição pode produzir um frio manipulador 
ou assassino (Lykken, 1995).

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
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QUESTÃO 23. Treinamento organizacional geralmente se refere à educação prática para o domínio de uma 
habilidade ou um cargo. Sobre treinamento, é INCORRETO afirmar que:

a) As necessidades de treinamento são avaliadas por meio do uso da análise organizacional, da análise de tarefas e da análise 
das pessoas.

b) Os objetivos de treinamento são asserções comportamentais do que deve ser realizado por um determinado programa 
de treinamento.

c) O treinamento e o desenvolvimento feitos de acordo com os psicólogos organizacionais não consolidam o conhecimento 
de muitas outras especialidades psicológicas.

d) Os propósitos comuns do treinamento incluem o aumento das habilidades básicas e do nível de instrução, orientando os 
novos empregados e fornecendo contínua educação e planejamento da aposentadoria.

QUESTÃO 24. A psicologia organizacional caracteriza-se pela aplicação da teoria e da metodologia psicológica 
aos problemas das organizações e aos problemas de grupos e de indivíduos em ambientes organizacionais. Dentro 
da psicologia organizacional existem relevantes áreas de especialização. Acerca do tema, marque V... para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(    ) Psicologia de pessoal é a área que lida com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, 
avaliação do desempenho e análise de cargos de pessoal. Geralmente, os psicólogos dessa área trabalham em 
departamento de recursos humanos.

(   ) Psicologia organizacional propriamente dita: o foco recai nas influências do grupo sobre os empregados 
considerados individualmente. O empregado considerado individualmente ainda é de interesse, mas o principal 
tema de estudo é a influência que o grupo exerce sobre ele. Os psicólogos desta área podem estar interessados na 
estrutura da organização, nos padrões de comunicação, no efeito da diversidade entre os empregados, no clima e 
na cultura organizacional e nas tomadas de decisão em grupo. O psicólogo que trabalha nessa área, muitas vezes, 
atua como consultor que se incorpora a uma organização para um determinado projeto, em vez de ser empregado 
permanentemente, tal como seria um membro do RH.

(    ) A terceira área de especialização é a engenharia dos fatores humanos ou ergonomia, que focaliza a interação 
entre o ser humano e a máquina no ambiente de trabalho. Essa área pode incluir o local de trabalho e o design de 
equipamentos, bem como problemas como programas de segurança. A utilização cada vez maior da tecnologia, 
como o computador, aumentou a necessidade de psicólogos organizacionais treinados em fatores humanos. 
Frequentemente o profissional que atua nessa área tem conhecimento tanto em engenharia quanto em psicologia.

A sequência está correta em
a) V,V,V. 
b) V,V, F. 
c) V,F,V. 
d) F,V,V.

QUESTÃO 25. Sobre transtornos de personalidade, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Pessoas com TP bordeline têm instabilidade de humor e em suas relações interpessoais e usualmente têm baixa 

autoestima. Essas pessoas muitas vezes se sentem vazias e correm o risco de cometer suicídio.
b) Um transtorno de personalidade é um padrão persistente de emoções, cognições e comportamentos que resultam em 

um sofrimento emocional duradouro para a pessoa afetada e/ou para outros e pode causar dificuldades no trabalho e nos 
relacionamentos.

c) Pessoas com transtorno de personalidade paranoide são excessivamente desconfiadas e suspeitam de outras pessoas, 
sem nenhuma justificativa; porém, elas tendem a confidenciar aos outros de forma natural, embora achem que outras 
pessoas irão lhe fazer mal.

d) O DSM-5 divide os transtornos de personalidade em três grupos e isso provavelmente continuará até que uma base 
científica sólida seja estabelecida para considerá-los de outro modo. A divisão dos grupos baseia-se na semelhança. Grupo 
A é o dos esquisitos ou excêntricos; inclui os transtornos da personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica. O grupo 
B é o das pessoas que se mostram dramáticas, emotivas ou imprevisíveis; abrange os transtornos de personalidade 
antissocial, borderline, histriônica e narcisista. O grupo C é o das pessoas ansiosas ou medrosas; inclui os transtornos de 
personalidade evitativa, dependente e obsessivo-compulsiva.
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QUESTÃO 01. “O processo de uma avaliação clínica em psicopatologia é comparado a um funil. O clínico começa 
coletando uma grande quantidade de informações sobre muitos aspectos do funcionamento do indivíduo para 
determinar onde pode estar a fonte do problema. Após obter um juízo preliminar do funcionamento geral da 
pessoa, é importante que o clínico adote o uso de instrumentos visando estabelecer um foco em áreas que 
sinalizem ser mais relevantes. Para assegurar que este foco seja bem estabelecido, o instrumento adotado deve 
ser caracterizado por:

I. Confiabilidade: que é o grau de consistência de uma medida.
II. Validade: que é o grau no qual uma técnica mede o que deve medir.
III. Padronização: que é a aplicação de certos padrões para garantir consistência entre medições diferentes.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.

QUESTÃO 02. O exame do estado mental, ou exame psíquico, envolve a observação sistemática do comportamento 
de alguém. O desafio para os clínicos, naturalmente, é organizar as observações de forma que seja possível dispor 
de informações suficientes para determinar se um transtorno psicológico pode estar presente. Os exames de 
estado mental podem ser estruturados e detalhados (Barlow e Durand Psicopatologia. Uma abordagem integrada, 
SP, Cencage 2015 páginas 74 e 75.), mas, na maioria das vezes, são desenvolvidos de maneira rápida por clínicos 
experientes no decorrer da entrevista ou da observação de um paciente. Esses exames cobrem algumas categorias. 
São elas:

1. Aparência e comportamento.
2. Processos de pensamento.
3. Humor e afeto.
4. Funcionamento intelectual.
5. Orientação.

De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta.
a) Somente constam no exame de estado mental: processos de pensamento, humor e afeto e orientação.
b) Somente constam no exame de estado mental: processos de pensamento, função intelectual e orientação.
c) Somente constam no exame de estado mental: aparência e comportamento, processo de pensamento e funcionamento 

intelectual.
d) Aparência e comportamento, processos de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual e orientação: todos 

constam no exame do estado mental.
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QUESTÃO 26. A perspectiva humanista enfatizou o potencial inerente à autorrealização do ser humano. Não é de 
estranhar que os terapeutas humanistas almejem alavancar a autorrealização, ajudando as pessoas a crescer na 
autoconsciência e autoaceitação. Como a psicanálise, as terapias humanistas tentaram reduzir os conflitos internos 
que impedem o desenvolvimento natural, munindo os clientes com novos insights. De fato, com frequência, 
nos referimos às duas vertentes como terapias de insight. No entanto, os terapeutas humanistas diferem dos 
psicanalistas por focarem:

I. O presente e o futuro mais que o passado. Eles exploram os sentimentos à medida que ocorrem, em vez de obter insights 
sobre as origens infantis dos mesmos.

II. Pensamentos conscientes ao invés de inconscientes.
III. Assumir responsabilidade imediata por seus sentimentos e suas ações, em vez de desvelar determinantes ocultos.
IV. Promover crescimento em vez de curar uma doença. Assim, a pessoa em terapia torna-se “cliente” em vez de “paciente”.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV
b) I, II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas. 

QUESTÃO 27. Embora clima e cultura organizacional sejam conceitos relacionados, para alguns autores, esses 
conceitos são sinônimos, para outros, não. O fato é que a cultura organizacional é um dos pressupostos básicos, 
o padrão mais difícil de entender. Ela é passada como a maneira correta de perceber, de imaginar e de sentir 
em uma organização. Já o clima organizacional refere-se às percepções individuais dos eventos culturais das 
organizações: como os empregados, individualmente ou em grupo, interpretam o que acontece na organização. 
Porém, entendendo que são conceitos congruentes, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Uma vez que essas hipóteses básicas são compreendidas, torna-se mais difícil voltar atrás e interpretar corretamente 
alguns dos artefatos, ou aspectos físicos da organização.

b) Alguns pesquisadores já sugeriram que a cultura organizacional se parece mais com a personalidade subjacente de um 
indivíduo e que o clima organizacional é mais semelhante aos diferentes humores que os indivíduos experimentam no dia 
a dia (Kilmann, Saxton & Serpa, 1985).

c) Um dos componentes da cultura organizacional é o layout físico e a utilização do espaço na organização. Se a cultura 
de uma empresa estiver baseada na pressuposição de que cada empregado é singular e trabalha melhor quando lhe é 
permitido expressar essa singularidade, isso se tornará evidente nas características físicas da empresa.

d) Schein (1990) sugere que a melhor maneira de se estudar a cultura organizacional é examinar três diferentes níveis 
que identificam a cultura de uma organização que são: artefatos observáveis (que incluem todos os aspectos físicos da 
organização), os valores das organizações (normas, crenças, documentos ...) e, por fim, as hipóteses consideradas certas, 
fundamentais e inconscientes que determinam os sentimentos e os comportamentos organizacionais.

QUESTÃO 28. Parte significativa das intervenções clínicas em psicologia da saúde focalizam em áreas, tais como:
I. Promoção da saúde e prevenção, com destaque para intervenções de supressão tabágica, de álcool e drogas, promoção de 

comportamentos alimentares saudáveis, mudança de comportamentos sexuais de risco.
II. Efeitos do estresse sobre a saúde, através da promoção de estratégias de confronto adequadas e/ou da melhoria da utilização 

do suporte social, incidindo sobre confronto com procedimentos médicos (cirurgia, cateterismo cardíaco, quimioterapia), 
controle de sintomas (dor crônica, cefaleias), gestão do estresse (doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças 
psicossomáticas), adaptação à doença crônica, adesão a tratamentos médicos e a atividades de autocuidados, melhoria da 
informação em saúde e da comunicação do utente com os técnicos de saúde, intervenção familiar.

III. Prestação de cuidados psicológicos a indivíduos com perturbações mentais (depressão, doença bipolar, perturbações 
fóbicas, neuroses, doença de Alzheimer etc.), incluindo avaliações psicológicas, promoção de estilos de vida saudáveis, 
aconselhamento psicológico e reabilitação psicossocial.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas.
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QUESTÃO 29. O estudo da comunicação nas organizações é estreitamente vinculado ao estudo dos grupos 
nas organizações. Um dos usos mais comuns de grupos no trabalho envolve a tomada de decisão; como diz o 
ditado: “duas cabeças pensam melhor do que uma”. A tomada de decisão em grupo pode assumir várias formas, 
dependendo da tarefa e do grupo. Para isso, a única afirmativa INCORRETA é:

a) Existem três tipos principais de tomadas de decisão em grupo: as decisões consultivas; as decisões democráticas; e, as 
decisões por consenso.

b) Em uma decisão por consenso, todos os membros concordam com a decisão. Alguns membros podem achar que outras 
opções seriam melhores, mas todos concordam em apoiar a decisão do grupo.

c) Na decisão consultiva o líder do grupo toma a decisão depois de receber input dos membros do grupo. Se o líder de uma 
comissão de saúde e segurança pedisse a todos os membros da comissão ideias sobre como impedir a violência no local 
de trabalho, examinasse as sugestões e depois escrevesse um memorando detalhando as práticas que seriam adotadas 
na empresa, essa seria uma decisão consultiva.

d) Em uma decisão democrática os membros do grupo não recebem autoridade para tomar a decisão por si mesmos. No 
exemplo da comissão de saúde e segurança, o grupo pode discutir alguns métodos e depois chegar a um acordo sobre 
qual método deve ser usado na empresa. O acordo geralmente é baseado no voto majoritário e, assim, alguns membros 
podem não concordar com a decisão tomada pelo grupo.

QUESTÃO 30. Diane Krumm, em seu livro Psicologia do Trabalho: Uma introdução à Psicologia Industrial/
organizacional, revela que podem ser considerados alguns princípios tópicos de estudo da Psicologia Organizacional 
atual; analise-os.

I. Questões legais e sociais tais como decisões judiciais, padrões de segurança e emprego justo.
II. Recrutamento e retenção de empregados, juntamente com o estudo das necessidades futuras de recursos humanos.
III. Análise das necessidades de treinamento e avaliação dos programas de treinamento.
IV. Cultura organizacional (a “personalidade” da organizaçã o).
V. Forma física, saúde e estresse.

VI. Efeito de novas tecnologias sobre o local de trabalho e sobre os empregados.
VII. Necessidades futuras e desafios enfrentados pelas organizações.
VIII. Internacionalização e crescente diversidade do local de trabalho.

Estão corretas as alternativas
a) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
b) I, II, III, IV, V e VI, apenas.
c) II, III, IV, VII e VIII, apenas.
d) I, II, V, VI, VII e VIII, apenas.

QUESTÃO 31. “Um cientista, 39 anos, foi encaminhado para tratamento, após seu retorno de excursão a trabalho 
na Antártica onde havia parado de cooperar com os outros, havia se isolado em seu quarto e começado a beber 
sozinho. Órfão aos 4 anos, foi criado por uma tia até os 9 anos e, na sequência, recebeu cuidados de uma governanta 
indiferente. Na universidade destacou-se em física; o xadrez era o único meio pelo qual mantinha contato com os 
colegas. Em toda sua vida subsequente, não teve amigos próximos e preferia atividades solitárias. Até antes de 
partir para a Antártica, havia se saído muito bem em suas pesquisas em física. Agora, alguns meses após seu 
regresso, estava consumindo pelo menos uma garrafa de bebida de alto teor alcoólico por dia e seu trabalho estava 
deteriorando. Agia de modo independente e distante e era difícil atuar de forma eficaz. Não conseguia explicar a 
irritação de seus colegas em razão de seu distanciamento na Antártica e parecia indiferente à opinião dos outros. 
Não aparentava precisar de nenhuma relação interpessoal, embora se queixasse de tédio e em um momento da 
entrevista ficou triste, expressou vontade de visitar seu tio na Alemanha, o único parente vivo.” De acordo com o 
caso clínico, assinale o diagnóstico correto.

a) Transtorno de personalidade esquizoide.
b) Transtorno de personalidade paranoide.
c) Transtorno de personalidade antissocial.
d) Transtorno de personalidade borderline.
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QUESTÃO 32. As questões que envolvem a psicodinâmica do trabalho tornam-se pontos fundamentais de 
preocupação para os que lidam com saúde pública, sobretudo quando se sabe que a separação entre mente e 
corpo é apenas uma questão semântica, didática e que o conceito de saúde vai muito além do que a mera ausência 
sintomática de doenças. Para a psicologia organizacional atual, falar em trabalho e saúde psíquica são questões 
deveras debatidas; e, acerca das conclusões, marque V... para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) Dejours (1994) distingue dois tipos de sofrimento: o sofrimento criador e o sofrimento patogênico. Este 
último surge quando todas as possibilidades de transformação, aperfeiçoamento e gestão da forma de organizar 
o trabalho já foram tentadas, ou melhor, quando somente pressões fixas, rígidas, repetitivas e frustrantes 
configuram uma sensação generalizada de incapacidade.

(   ) O trabalho não pode ser uma negatividade da vida, mas, muito pelo contrário, sua expressão, fator que o 
capitalismo, em suas mais variadas versões apresentadas no decorrer da história, não permitiu que ocorresse.

(   ) As condições e as exigências do mercado de trabalho na atualidade rotinizam e amortecem o sentido da vida, 
deixando no corpo as marcas do sofrimento, que se manifestam nas mais variadas doenças ditas ocupacionais, 
além de atentar contra a saúde mental, em especial quando o psiquismo anquilosado em sua mobilidade faz com 
que a mente seja absorvida em formas de evitação do sofrimento.

(   ) Quando as ações no trabalho são criativas possibilitam a modificação do sofrimento, contribuindo para uma estruturação 
positiva da identidade, aumentando a resistência da pessoa às várias formas de desequilíbrios psíquicos e corporais. Dessa 
forma, o trabalho pode ser o mediador entre a saúde e a doença; e o sofrimento criador ou patogênico.

A sequência está correta em
a) V, V, V, V. 
b) V, V, F, F. 
c) V, F, V, F. 
d) F, V, F, V.

QUESTÃO 33. A liderança na organização envolve fazer com que os seguidores trabalhem visando as metas 
do grupo e não individuais, e é diferente de uma posição gerencial ocupada por designação. Segundo Krumm, a 
respeito de liderança, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Em instalações de trabalho do mundo real, o poder e a influência fazem parte de uma relação individualista entre os líderes 
e os seguidore s.

b) Tanto os homens quanto as mulheres podem ser líderes eficazes, porém as pesquisas mostram que é mais comum que 
homens sejam vistos como tendo características de bons líderes.

c) As primeiras teorias da liderança focalizavam os traços necessários para um líder eficaz. Após um período de rejeição, 
essas teorias estão novamente sendo aceitas. O padrão motriz da liderança de McClelland é um exemplo de uma teoria 
dos traços.

d) O poder nas posições de liderança provém da posição (título do cargo) ou da pessoa (características e habilidades). Os três 
tipos de poder da posição são o poder legítimo, o poder de recompensa e o poder coercitivo. Os dois tipos de poder pessoal 
são o poder de especialização e o poder de referência.

QUESTÃO 34. As organizações muitas vezes utilizam a avaliação de desempenho para diversos propósitos. Os 
mais comuns são a administração de salários, o feedback do desempenho e a identificação dos pontos fortes e 
fracos dos empregados. Em relação às avaliações de desempenho, assinale a afirmativa correta.

a) Nos EUA, a lei do emprego não exige que a avaliação de desempenho se baseie somente em fatores relacionados ao cargo .
b) As avaliações de cargo são utilizadas para se estabelecer o valor comparável de diferentes cargos com base nos fatores 

compensáveis de cada cargo.
c) A análise de cargos não é um processo de coleta de informações sobre os elementos orientados para o cargo e os 

elementos orientados para o trabalhador antes de realizarem a avaliação de desempenho.
d) Os métodos baseados em resultados, embora pareçam indicar, não envolvem mensurações objetivas, tais como a 

quantidade e a qualidade do trabalho, dados pessoais, sistemas de administração por objetivos e avaliação de desempenho 
por computador.
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QUESTÃO 35. Segundo Krumm, sobre o que podem ser vistas como forças críticas do local de trabalho do futuro 
que continuarão a influenciar o campo da psicologia organizacional, marque V... para as alternativas verdadeiras e 
F para as falsas.

(    ) A crescente diversidade da força do trabalho.

(    ) A reintegração da vida profissional com a vida domést ica . 

(    ) A globalização.

(    ) A expansão do planejamento dos recursos humanos.

(    ) A transferência para uma força de trabalho baseada no conhecimento. 

(    ) O aumento das expectativas dos empregados.

(    ) A renovação da responsabilidade social das organizações.

A sequência está correta em
a) V, F, F, V, V, V, V.
b) V, V, V, V, V, F, F. 
c) V, V, F, F, V, V, F. 
d) V, V, V, V, V, V, V.

QUESTÃO 36. A respeito do ambiente de trabalho numa organização, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Não é possível utilizar escalas não tradicionais de trabalho para atender a necessidades da organização e dos empregados.
b) Alguns fatores mais importantes de um bom design de controle são a affordance, a compatibilidade, a padronização e a 

capacidade de escolher o controle adequado.
c) O design de cargo e trabalho como área da especialização da psicologia organizacional denomina-se psicologia de fatores humanos, 

psicologia de engenharia, ou ergonomia. Seu objeto de investigação são as interações entre o ser humano e a máquina.
d) Os programas de qualidade no local de trabalho enfocam os efeitos do trabalho nos empregados, enquanto atendem às 

metas organi zacionais. A participação dos empregados na resolução de problemas e nas tomadas de decisões é parte 
necessária desses programas.

QUESTÃO 37. A complexidade do fenômeno da motivação nas organizações fez surgir o aparecimento de 
diferentes teorias para explicar o tema. É correto afirmar que a Teoria X e a Teoria V foram definidas por:

a) Vroom. 
b) M cGregor. 
c) McClelland . 
d) Grender e Bandler.
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QUESTÃO 38. Existem várias formas clínicas de manifestação dos DORT. Esses distúrbios têm como aspecto 
comum a dor e as incapacidades funcionais que, frequentemente, são causas de incapacidade laborativa 
temporária ou permanente. No Brasil, o sistema nacional de informação do Sistema Único de Saúde não discrimina 
os acidentes de trabalho em geral e nem os DORT, o que prejudica a avaliação dos dados epidemiológicos. As 
estatísticas disponíveis são fornecidas pelo INSS e referem-se apenas aos trabalhadores do mercado formal e com 
contrato trabalhista regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o que totaliza menos de 50% da população 
brasileira economicamente ativa. Cabe ressaltar que esses dados são coletados com finalidades pecuniárias e não 
epidemiológicas. Alguns estudos brasileiros tiveram como preocupação central a epidemiologia dos DORT. Sobre 
os fatores psicossociais relacionados a DORT, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Muitos trabalhadores sentem-se pressionados para se recuperarem em curto período de tempo, o que acarreta insegurança 
quanto ao retorno às atividades e sentem-se amedrontados quanto à estabilidade no trabalho e perspectivas futuras.

b) A psicoterapia de apoio individual ou em grupo, as técnicas de relaxamento, o biofeedback, a hipnose e as estratégias co 
gnitivo-co mport amentais não têm sido técnicas eficientemente úteis para normalizar as alterações afetivas não passíveis 
de controle farmacológico ou para auxiliar esse controle.

c) Os cuidados com os aspectos psicossomáticos são muito importantes na reabilitação dos doentes com dor crônica, 
particularmente dos com DORT. Os doentes são, em geral, ansiosos e depressivos e não sabem “relaxar”; mantém a 
musculatura em estado permanente de tensão, mesmo fora do ambiente do trabalho.

d) Muitos trabalhadores apresentam desajustes nos relacionamentos interpessoais, no lar, na sociedade e no trabalho. Crenças 
inadequadas e especialmente medo e evitações quanto às atividades físicas e aos exercícios são uma das maiores barreiras 
à reabilitação. A atitude da equipe deve ser polida, esclarecedora, evitando informações contraditórias ou catastróficas.

QUESTÃO 39. De uma forma geral, a entrevista de seleção deve ser entendida como um instrumento de:
a) Precisão. 
b) Previsão.
c) Adequação.
d) Comparação.

QUESTÃO 40. O processo de avaliação clínica e diagnóstico é essencial para o estudo da psicopatologia e, em 
última análise, para o tratamento dos transtornos psicológicos. A partir desse conceito, analise as afirmativas a 
seguir.

I. A avaliação clínica refere-se à avaliação e à medição sistemáticas dos fatores psicológico s, biológicos e sociais em um 
indivíduo que apresenta um possível transtorno psicológico.

II. O diagnóstico é o processo a partir do qual se determina se um problema em particular que esteja afetando o indivíduo 
satisfaz todos os critérios de um transtorno psicológico, como definido no DSM.

III. A avaliação clínica busca utilizar o raciocínio científico para interpretar o comportamento.
IV. A avaliação clínica permite descrever exemplos de aplicações práticas e relevantes dos princípios psicológicos na vida 

diária.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas. 
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 01. A Resolução CFP nº 007/2003 instituiu o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos 
pelos psicólogos a partir de avaliações psicológicas . O relatório ou o laudo psicológico configuram-se em documento

a) resumido que visa apresentar o diagnóstico do avaliado, sendo obrigatório constar a Classificação Internacional de Doença - CID10.
b) apresentado de forma descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, 

políticas e culturais , pesquisadas no processo de avaliação psicológica.
c) com escrita simples, cujos registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas pela pontuação, 

sem parágrafos, evitando, com isso, riscos de adulterações. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o 
psicólogo deverá preencher esses espaços com traços.

d) que tem por finalidade informar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, com fins de 
justificar estar apto ou não para atividades específicas.

e) que tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora de uma questão-problema, com base no campo de conhe  
cimento psicológico e em avaliação especializada.

QUESTÃO 02. O Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de 
avaliação psicológica, Resolução CFP nQ 00 7/2003, dispõe que o relatório psicológico deve

a) conter, no mínimo, quatro itens: identificação, descrição da demanda, procedimento e conclusão.
b) apresentar, na descrição da demanda, a análise que se faz da solicitação que justifica o procedimento adotado.
c) ter, na identificação, quem elabora, quem solicita a avaliação e os instrumentos utilizados.
d) conter, no procedimento, uma exposição descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados coletados e das situações 

vividas relacionados à demanda em sua complexidade.
e) apresentar, na conclusão, que se limite às afirmações baseadas em teorias não em fatos.

QUESTÃO 03. Os documentos escritos, decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os 
fundamentou, devem ser

a) guardados, pelo prazo máximo de cinco anos, observando-se que a instituição em que ocorreu a avaliação psicológica é a 
responsável única pelo arquivamento do documento.

b) guardados, pelo prazo máximo de três anos, podendo este período ser reduzido de acordo com as necessidades do 
Psicólogo ou da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.

c) entregues ao paciente avaliado no encerramento da avaliação psicológica, solicitando a ele que os guarde pelo prazo de cinco anos.
d) guardados, pelo prazo máximo de três anos, arquivados como documentos digitais, observando-se que a responsabilidade 

é unicamente do psicólogo responsável pela avaliação psicológica, que poderá também enviá-los a empresas de arma  
zenamento de dados.

e) guardados, pelo prazo mínimo de cinco anos, observando-se que a responsabilidade por eles é tanto do psicólogo quanto 
da instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.

QUESTÃO 04. No processo psicodiagnóstico, segundo Ocampo e Arzeno (1990),
a) definir o enquadre (ou enquadramento) permite dar garantias de que no processo de psicodiagnóstico o paciente não 

tenha contato com aspectos da sua infância já que são muito regressivos, dificultando a entrevista.
b) a entrevista inicial é caracterizada como uma entrevista dirigida, que permite ao entrevistador ter a liberdade de investigar 

as principais questões foco da avaliação psicológica.
c) a entrevista clínica é uma técnica insubstituível, pois cumpre os objetivos do processo psicodiagnóstico, sendo a utilização 

de testes facultativa, uma vez que são apenas complementares.
d) ao planejar a bateria de testes a ser utilizada no psicodiagnóstico, é importante discriminar a sequência em que os testes escolhidos 

serão aplicados, sendo que os primeiros devem ser os que mobilizam a conduta que corresponde ao sintoma do avaliado.
e) na entrevista clínica deve-se observar o motivo latente, subjacente ao manifesto, sem ater-se à queixa que preocupa o 

paciente e pode manter-se, anular-se e ampliar-se.
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QUESTÃO 05. Em psicoterapias, na primeira entrevista o psicólogo deve
a) estabelecer o diagnóstico em três planos fundamentais: clínico e psicodinâmico, diagnóstico da motivação e das aptidões 

do paciente para psicoterapia e diagnóstico das condições de vida do paciente.
b) ter, exclusivamente, como objetivos a função diagnóstica e a fixação de contrato terapêutico.
c) focar-se, essencialmente, nos elementos trazidos pelo paciente, sobre o que ele pensa acerca de seus transtornos e suas 

expectativas em relação ao tratamento.
d) evitar responder ao paciente questões relativas às hipóteses diagnósticas e a perspectiva terapêutica.
e) realizar sempre interpretações sobre os conteúdos apresentados pelo paciente, como forma de promover o estabelecimento 

da aliança terapêutica necessária ao processo psicoterápico.

QUESTÃO 06. A psicoterapia individual é, reconhecidamente, uma forma de tratamento que auxilia o indivíduo 
em relação ao sofrimento psíquico. Os tipos de psicoterapias variam em relação aos objetivos, às técnicas, às 
teorias, à frequência, tempo e duração. A psicoterapia

a) psicodinâmica psicanalítica caracteriza-se por delimitação do foco ou conflito, atitude ativa do terapeuta, estabelecimento 
de uma hipótese psicodinâmica, interpretação de forças inconscientes e ensino de novas formas para lidar com os conflitos 
emocionais.

b) cognitiva é uma variação da terapia comportamental não indicada em quadros patológicos de depressões leves e mode  
radas e de dependência química.

c) de apoio de longa duração objetiva manter ou reestabelecer o nível de funcionamento do ego e de mecanismos de defesa 
adaptativos e adoção de medidas que visem alívio dos sintomas.

d) de apoio em crise ou de curta duração utiliza-se de intervenções que objetivam identificar e corrigir emoções, crenças 
subjacentes e cognições distorcidas. Tem curta duração, entre 1O a 20 sessões.

e) breve dinâmica é indicada para pacientes psicóticos, com transtornos severos de personalidade, com controle precário dos 
impulsos, tendências a atuações e com poucas condições para terapias de insight, problemas físicos limitantes e crônicos.

QUESTÃO 07. Com relação ao alcoolismo ou Síndrome de Dependência de Álcool,
a) apesar do indivíduo encontrar gratificação em outras fontes, permanece bebendo.
b) alcoolista crônico tende a reconhecer o seu problema quando passa a apresentar grave comprometimento físico e 

psicossocial.
c) a alucinose alcoólica ocorre nos períodos de abstinência e se caracteriza por alucinações audioverbais de vozes que falam 

do paciente na terceira pessoa, falam com ele humilhando-o, desprezando-o .
d) o alcoolismo deve ser diagnosticado considerando a dimensão física, a dimensão psicológica e a dimensão social.
e) o deliriun fremens é caracterizado pelo descontrole sensório motor, observado pelo tremor das mãos do paciente, que tem 

sua imagem corporal alterada em função do excessivo consumo de álcool.

QUESTÃO 08. O diagnóstico de depressão, entre as psicopatologias, ocupa um alto índice de incidência na 
população em geral, sendo, portanto, uma preocupação no âmbito da saúde pública. Em relação à predominância 
de sintomas dentre os subtipos de sín  dromes e transtornos depressivos na

a) depressão atípica há diminuição da autoestima, fatigabilidade aumentada, dificuldade em tomar decisões ou se con  centrar, 
mau humor crônico, irritabilidade e sentimento de desesperança. Para diagnóstico deste quadro, os sintomas devem estar 
presentes de forma ininterrupta por, pelo menos, dois anos.

b) distimia, há aumento do apetite e/ou ganho de peso, hipersomnia, sensação do corpo muito pesado, tristeza vital, di  
minuição da latência do sono REM e ideação de culpa.

c) depressão endógena ou melancólica, observa-se a ideação de culpa, perda do apetite, lentificação psicomotora, piora dos 
sintomas no período da manhã, com melhora no período da tarde e da noite.

d) depressão ansiosa, associados aos sintomas depressivos , observa-se delírio de ruína ou culpa, delírio hipocondríaco ou de 
negação de órgãos ou alucinações com conteúdos depressivos.

e) depressão psicótica, o paciente queixa-se de angústia intensa associada aos sintomas depressivos; não para quieto; insone; 
irritado; anda de um lado para outro; desespera-se, há presença de forte inquietação psicomotora e ansiedade. Nos casos 
graves, há risco de suicídio.
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QUESTÃO 09. Em relação à melancolia, Freud (1917-[1915]) compreende que a formação do quadro melancólico 
envolve o tipo de investi  mento da libido ligada ao objeto perdido. Nesse sentido, há

a) escolha narcísica de objeto, identificação com o objeto e intensa ambivalência afetiva.
b) identificação com o objeto, projeção e recusa da realidade.
c) escolha anaclítica de objeto, negação e racionalização.
d) formação reativa, negação e projeção.
e) escolha narcísica de objeto, recusa da realidade e racionalização.

QUESTÃO 10. Em relação a uso dos testes psicológicos,
a) o psicólogo poderá utilizar qualquer teste psicológico que seja reconhecido por ele como atendendo à complexidade do 

motivo que determinou a avaliação psicológica.
b) as técnicas projetivas, por apresentarem tarefas estruturadas, favorecem uma grande variedade de respostas.
c) os testes projetivos, embora muito utilizados, são considerados limitados em função da subjetividade do examinando, uma 

vez que o conteúdo manifesto se altera frente às expectativas dos resultados.
d) a fidedignidade de um teste é a consistência dos escores obtidos quando submetidos novamente ao mesmo teste, ou a 

uma forma equivalente dele.
e) a validade de um teste refere-se àquilo que ele mensura e ao seu alcance de predição temporal.

QUESTÃO 11. No cotidiano das organizações, o conceito de competência é entendido como operativo e implica 
em várias ações. A esse respeito,

a) a competência pode ser atribuída a um ator específico dentro da organização, o colaborador. Deve estar pautada na 
mensuração rigorosa das habilidades dos colaboradores que colocam em prática o patrimônio de conhecimentos da 
organização.

b) ao colocar organização e pessoas lado a lado, verifica-se um processo ininterrupto de trocas de competências, no qual 
as pessoas colocam em prática o patrimônio de conhecimentos da organização, concretizando as competências organiza  
cionais e as aprimorando.

c) por ser um conceito complexo e dinâmico, a competência deve ser avaliada por três aspectos: conhecimentos, habilidades 
e atitudes dos colaboradores . Ou seja, competências individuais, desconsiderando as competências organizacionais .

d) para que um sistema de gestão por competências seja orientado para o desenvolvimento e para a recompensa dos 
colaboradores de forma justa é necessário que as pessoas sejam individualmente avaliadas por sua formação, seu 
conhecimento técnico e suas atribuições.

e) há uma total independência entre as competências organizacionais e as individuais. O estabelecimento das últimas não 
deve estar vinculado à reflexão sobre as primeiras, uma vez que tais competências não são influenciadas mutuamente.

QUESTÃO 12. A Qualidade de Vida no Trabalho - QVT envolve discussões mais recentes sobre novas formas de 
organização do trabalho e novas tecnologias e está atrelada a vários enfoques e abordagens, sendo que

a) é desconhecida como um movimento e conhecida como um método de investigação no qual termos como gerenciamento 
participativo e democracia industrial são adotados frequentemente.

b) pode ser considerada como a percepção do bem-estar profissional no trabalho, a partir de condições internas e externas.
c) há, no mínimo cinco níveis de aplicação e decisão para gestão de qualidade de vida no trabalho: estratégico, gerencial, 

programático , operacional interno e operacional externo.
d) a melhoria das condições de trabalho, visando maior satisfação e menor produtividade é uma preocupação recente dos 

estudiosos da QVT, surgida na década de 1990.
e) na área da gestão de pessoas, espera-se que aconteçam transformações positivas no que se refere às condições de vida 

na organização, tanto coletiva quanto individualmente.
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QUESTÃO 13. A despeito do êxito nos processos de recrutamento e seleção, no contexto de um serviço público, 
pode ocorrer um alto nível de turnover, indicando a falta de engajamento, identificação e afeto dos trabalhadores 
com a organização. O fenômeno a ser investigado para a proposição de intervenções é

a) a liderança no trabalho, tendo em vista identificar as relações de poder e dominação entre gestores e seus grupos 
subordinados.

b) a motivação no trabalho, a fim de proporcionar a compreensão sobre os mecanismos que estimulam os trabalhadores.
c) a motivação no trabalho com o objetivo de propor a implantação de programas de estímulo e motivação de pessoas.
d) o comprometimento no trabalho, para indicar a necessidade de implantar ações que promovam o desenvolvimento dos 

trabalhadores.
e) o comprometimento no trabalho, para entender que incentivos poderiam ser disponibilizados para os trabalhadores.

QUESTÃO 14. Nos processos de comunicação nas organizações o feedback, ou informação de retorno, é considerado 
um importante recurso que se relaciona diretamente com outras dimensões dos processos organizativos, tais 
como: avaliação de desempenho, clima organizacional e relações sócio-profissionais. Deste modo, o feedback no 
contexto organizacional

a) deve ser emitido com o objetivo de ratificar os comportamentos dos colaboradores, uma vez que já conhecem seus 
desempenhos.

b) é considerado mais efetivo quando além de descrever desempenho, apresenta uma interpretação do comportamento do 
colaborador.

c) assume relevância singular na comunicação entre gestores e colaboradores quando estes últimos têm pouca chance de 
avaliarem sozinhos os seus desempenhos.

d) tem como um de seus objetivos o reforço de comportamentos, por isso devem-se utilizar apenas comentários que 
valorizem o desempenho apresentado.

e) mostra-se pouco eficiente para corrigir formas de condução do trabalho e provocar mudanças nos processos e nas atitudes.

QUESTÃO 15. Na Entrevista Comportamental por Competência, o entrevistador deve estar atento às respostas 
dos avaliados para certificar-se de que obtém material consistente. Por meio de instrumentos que auxiliam na 
condução da entrevista, das respostas dos avaliados, devem ser identificados e extraídos:

a) situação, tarefa, ação e resultado.
b) situação, tarefa, agilidade e retorno.
c) contexto, agilidade e resultado.
d) capacidade, atuação e retorno.
e) situação, tarefa, ação e retorno.

QUESTÃO 16. O termo “estresse” tem sua origem na física e representa o desgaste de materiais submetidos 
a excessos de peso, calor ou radiação. O fisiologista austríaco Hans Selye empregou este termo, em 1936, para 
designar uma “síndrome geral de adaptação”, constituída por fases e com nítida dimensão biológica. Sendo assim,

a) a popularização e a polissemia do termo proporcionou explicá-lo a partir da sua relação entre saúde mental e trabalho, no 
entanto, tal condição também tem gerado uma imprecisão em seu uso, o que tem dificultado o estabelecimento do vínculo 
deste com o trabalho.

b) o termo estresse é definidor de uma doença, de uma tentativa de adaptação e não está relacionado apenas ao trabalho, 
mas ao cotidiano de vida experimentado pelo sujeito.

c) o referencial teórico da Gestalt Terapia embasa grande parte do amplo campo das teorias sobre estresse psicológico e 
sustentam os modelos de prevenção, diagnóstico e intervenção propostos.

d) as ações de tratamento e manutenção são voltadas, preferencialmente, para o gerenciamento coletivo do estresse por 
meio de mudanças cognitivas e comportamentais e práticas de exercícios físicos e relaxamento.

e) ações de tratamento do estresse, em geral, apresentam-se em programas de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT, 
focalizadas no gerenciamento dos trabalhadores e com maior ênfase nas condições e na organização de trabalho.
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QUESTÃO 17. O ambiente de trabalho e os eventos que nele acontecem formam um conjunto de normas e de 
valores que caracterizam a organização e que são compartilhadas e transmitidas entre os seus membros. Conhecer 
como se dá a modulação dos comportamentos nesse contexto constitui um importante elemento de diagnóstico 
para a gestão. Para obter tal conhecimento recomenda-se

a) diagnosticar a cultura organizacional a partir dos acontecimentos atuais que influenciam o comportamento dos membros 
da organização .

b) pesquisar o clima organizacional com a coleta de informações que podem subsidiar planos estratégicos, ações de melhoria 
e acompanhamento de processos.

c) a pesquisa de clima organizacional setorial, que levanta problemas precisos e que demanda intervenções específi cas.
d) o diagnóstico do clima organizacional de forma ampla e confiável, com a utilização de instrumentos de medida válidos e 

confiáveis.
e) o diagnóstico da cultura organizacional por meio de instrumentos como: entrevistas e questionários.

QUESTÃO 18. Uma das primeiras etapas apresentadas como pilar da gestão por competência é o mapeamento 
de competências, no qual

a) é essencial que seja independente dos atos normativos da instituição, tais como regimento interno, manual de cargos, 
entre outros, documentos.

b) é desnecessário que possua uma relação direta com os valores das pessoas e do próprio órgão para que gere consequências 
efetivas em termos de resultados estratégicos para a organização.

c) é fundamental que esteja desvinculado do planejamento estratégico organizacional e não deve estar alinhado à visão, à 
missão, aos valores da instituição, pois visa sobrepô-las.

d) a análise documental deve ser o primeiro procedimento, ou seja, deve-se analisar todos os documentos que apresentem 
as normas e os objetivos da organização.

e) torna-se inviável encontrar as lacunas (gap) de competências estratégicas à organização e ter subsídios efetivos para as 
ações e os programas de treinamento e desenvolvimento profissional.

QUESTÃO 19. Sobre a composição de grupos e equipes de trabalho no contexto organizacional compreende-se 
que

a) para compor uma equipe deve-se propor um objetivo a cada participante, estes devem possuir habilidades distintas, mas 
também capacidade para identificarem-se entre si.

b) as equipes de trabalho constituem unidades de desempenho que podem tanto beneficiar quanto prejudicar o desempenho 
organizacional.

c) um grupo de trabalho possui um objetivo comum e agrega trabalhadores que trocam informações, experiências e 
expectativas e tomam decisões em interação constante.

d) sincronia e coesão são duas propriedades imprescindíveis a um grupo de trabalho. A primeira se refere aos ajustes de 
tempo, a segunda ao trabalho em conjunto.

e) a opção por equipes de trabalho, pelos gestores organizacionais, prescinde de planejamento, já que elas estarão sempre 
alinhadas às necessidades da organização.

QUESTÃO 20. O novo padrão de acumulação capitalista transformou o ritmo de trabalho e, por isso, também 
modificou profundamente a gestão do trabalho e estabeleceu uma dinamicidade às mudanças no processo 
produtivo, com a crescente incorporação de tecnologias. Diante desse cenário,

a) os sistemas de produção iniciam sua vinculação ao mundo da comunicação flexível.
b) a eletromecânica tem estabelecido seu lugar assegurando amplo espectro de soluções.
c) os processos de trabalho de base rígida tem sido substituídos pelos de base flexível.
d) os novos princípios científicos interdizem a criação de novos materiais e equipamentos.
e) os processos de trabalho de base flexível tem sido implementados pelos de base rígida.
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QUESTÃO 21. Segundo Lhuilier (2011), a psicodinâmica do trabalho tem como principal referencial teórico a I e 
toma como objeto a II,  interessando-se tanto pelo III quanto pelo IV no trabalho.

As lacunas I , II, III e IV são preenchidas, correta e respectivamente, por
a) psicopatologia do trabalho - dinâmica dos grupos - comportamento prescrito - comportamento real
b) psicologia comportamental - organização do trabalho - estresse - bem estar
c) psicanálise - normalidade - sofrimento - prazer
d) psicanálise - psicopatologia - comportamento manifesto - comportamento latente
e) psicopatologia do trabalho - economia psicossomática - sofrimento - prazer

QUESTÃO 22. Nas últimas décadas, as transformações no perfil produtivo dos trabalhadores foram estimuladas, 
principalmente, pela flexibilização do processo de produção alcançado por meio de novidades tecnológicas. Tais 
transformações apontam para a valorização

a) da atitude técnica.
b) das especializações.
c) do comprometimento humanista.
d) da comunicação criadora.
e) da mobilização subjetiva.

Atenção: Para responder às questões de números 23 e 24, considere o texto abaixo.

“Na atualidade, os transtornos mentais relacionados ao trabalho crescem em diversos países. A explicação para esse 
aumento é controversa e múltipla. Há uma tendência a considerar como fatores explicativos para esse aumento as 
atuais formas de organização e de processos de trabalho, as novas exigências cognitivas e mentais, os processos 
de intensificação do trabalho e os modos de avaliação do trabalho. Novas formas de trabalhar geram novas formas 
de adoecer, e o aumento dos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho é uma expressão dessa realidade“ 
(Lancman; Toldrá; Santos, 2010, p. 98).

QUESTÃO 23. Frente a este cenário, surge uma área específica do conhecimento denominada “Saúde mental e 
trabalho”, que

a) investiga a repercussão do trabalho no processo de construção da subjetividade, assim como sua contribuição nos 
processos de adoecimento/sofrimento psíquico.

b) tem conseguido estabelecer com facilidade o nexo causal entre trabalho e adoecimento psíquico acelerando o desen  
volvimento dos estudos na área.

c) aponta que os transtornos psíquicos graves são os mais frequentemente relacionados ao trabalho entre os trabalhadores 
afastados por motivo de saúde mental.

d) tem como principais correntes teóricas e metodológicas a teoria do estresse, a psicodinâmica do trabalho, a psicologia 
positiva e a abordagem integradora do desgaste mental.

e) focaliza o trabalho no âmbito das organizações, o que enriquece suas análises e consequentemente alcança uma 
compreensão ampliada sobre a relação entre o trabalho e a saúde mental.

QUESTÃO 24. O aumento dos transtornos psíquicos relacionados ao trabalho, apresenta como uma das 
problemáticas associadas à questão da reabilitação do trabalhador. Nesse sentido,

a) para que obtenha êxito, deve ser conduzida pelo psicólogo que atua na organização por meio de técnicas de acolhimento 
e escuta junto ao trabalhador.

b) a reabilitação deve ser centrada no trabalhador que adoeceu, tendo em vista que é este quem apresenta necessidades 
específicas que o diferencia dos demais.

c) a alta e o retorno ao trabalho configuram-se como o fechamento do processo de reabilitação, já que o trabalhador está 
considerado apto para o retorno ao trabalho.

d) a reabilitação e o retorno ao trabalho devem ser planejados enquanto processo contínuo, cujo início se dá nos ambientes 
e nas organizações do trabalho.

e) as ações de reabilitação profissional devem buscar provocar mudanças individuais, ou seja, promover o autoconhecimento 
de cada trabalhador sobre sua história de vida.
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QUESTÃO 25. Os estudos realizados sobre o Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho - DORT apontam 
que há influência de fatores psicossociais no desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos. Assim,

a) a ausência de controle sobre o trabalho e a insatisfação no trabalho têm apresentado associação negativa com os DORT’s.
b) a pressão no trabalho, o controle da tarefa e as cotas de produção podem alterar o comportamento dos trabalhadores e, 

consequentemente, aumentar a tensão musculoesquelética.
c) os mecanismos que relacionam os fatores psicossociais aos DORT’s são classificados em duas categorias: psicofisio  lógicos 

e físicos.
d) embora existam estudos que apontem a relação entre fatores psicossociais no trabalho e DORT, ainda não há evidência de 

que podem influenciar o desenvolvimento de problemas musculoesqueléticos.
e) a definição do mecanismo causal entre fatores psicossociais no trabalho e DORT tem facilitado o diagnóstico e a adoção de 

programas preventivos e terapêuticos nas organizações.

QUESTÃO 26. Em processos seletivos, de avaliação de desempenho e de potencial, a Entrevista Comportamental 
é uma forte aliada da Gestão por Competência. Através dela as potencialidades das pessoas podem ser melhor 
avaliadas e com isso pode ser estruturado um plano de desenvolvimento que abranja a compreensão dos 
comportamentos ante situações vivenciadas no trabalho. Sobre esse tipo de entrevista aliada à Gestão por 
Competência, é correto afirmar:

a) Pretende o acesso a informações sobre comportamentos passados das pessoas no trabalho e a verificação dos com  
portamentos que compreendem o repertório requisitado no perfil de competências do cargo que ele ocupa ou ocupará.

b) É importante a elaboração de perguntas que estimulem respostas curtas, de sim ou não, certo ou errado, a favor ou contra. 
As perguntas devem ser fechadas e específicas, com verbos de ação no futuro.

c) É dispensável a construção do perfil de competências de cada cargo, algo que, por sua vez, é imprescindível para o papel 
estratégico da gestão de pessoas por competência nas organizações.

d) O entrevistador deve ter em mente que a pessoa avaliada deve descrever de forma abrangente sua rotina, apontando em 
sua descrição as situações que vivenciará em seu trabalho para o futuro e manutenção da organização.

e) Para sua utilização é necessária a construção do perfil de competências de cada cargo que deve conter as competências 
atuais que estão presentes nos ocupantes do cargo, sendo desnecessário incluir competências para a manutenção da 
organização.

QUESTÃO 27. A partir das considerações dos estudos sobre desempenho desenvolvidos no âmbito da Psicologia 
do Trabalho e das Organi zações,

a) a dificuldade de mensurar os resultados tem levado ao desenvolvimento de instrumentos baseados na análise dos 
processos, identificando-se os comportamentos que contribuem para alcançar os objetivos da organização.

b) duas perspectivas são consideradas : a do resultado e a da avaliação, sendo a dimensão avaliativa a mais estudada, tendo 
em vista o desenvolvimento de instrumentos de avaliação de desempenho .

c) os estudos podem ser divididos entre as perspectivas do processo e do resultado, sendo a primeira relativa aos compor  
tamentos e a segunda às consequências das ações dos trabalhadores .

d) são identificados três tipos de desempenho: o desempenho da tarefa, o desempenho contextual e o desempenho profis  
sional. Os processos avaliativos devem articular elementos desses três tipos.

e) definidos os critérios e os instrumentos avaliativos, cabe ao gestor guiar-se pelos dados quantitativos levantados pela 
avaliação de desempenho, nos períodos determinados em que ela acontece na organização.UESTÃO 28. As atividades 
de trabalho realizadas em determinado contexto exigem dos trabalhadores esforços e competências. Tais 
exigências são denominadas Custo Humano do Trabalho - CHT, que pode ser compreendido como

a) um conjunto de exigências físicas, tais como esforço corporal, dispêndio fisiológico e biomecânico, necessárias para a 
realização da atividade de trabalho.

b) uma imposição externa aos trabalhadores sob a forma de constrangimentos às suas atividades, repercutindo nas vivências 
de bem-estar e mal-estar no ambiente de trabalho.

c) as estratégias de mediação desenvolvidas individualmente pelo trabalhador, criando novas habilidades para gerir o custo 
humano no trabalho.

d) a demanda de esforços cognitivos, às exigências mentais para a resolução de problemas e aprendizagens necessárias para 
o desempenho das tarefas de trabalho.

e) o custo afetivo (reações emocionais, sentimentos aflorados, estado de humor) exigido ou gerado para o desenvolvimento 
da atividade de trabalho.
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QUESTÃO 29. A especificação do conteúdo, dos métodos e das inter-relações entre os cargos, de modo a 
satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante 
do cargo, trata de uma perspectiva de organização do trabalho em que o processo de

a) organização do trabalho desconsidera aspectos técnicos e aspectos sociais.
b) gestão do trabalho delimita aspectos técnicos e aspectos funcionais.
c) organização do trabalho envolve dimensões técnicas e dimensões tecnológicas.
d) administração do trabalho envolve aspectos técnicos e aspectos funcionais.
e) organização do trabalho envolve dimensões técnicas e dimensões sociais.

QUESTÃO 30. No Brasil, as descobertas da síndrome do trabalho vazio entre bancários, da paranoia entre 
digitadores, da histeria em trabalha  dores de creches e do burnout em educadores foram alcançadas por meio 
de um método de investigação utilizado para identifi car quadros psicopatológicos associados a determinadas 
categorias profissionais. A partir desta elucidação, considere:

I. Este método estuda a distribuição, determinação e modos de expressão, para fins de planejamento, prevenção e produção 
de conhecimento, de qualquer elemento do processo saúde/doença em relação à determinada população.

II. Há o entendimento de que o sofrimento psíquico e a doença mental ocorrem quando, e apenas quando, afetam esferas 
da nossa vida que são significativas, geradoras e transformadoras de significado, como por exemplo, a esfera do trabalho.

III. A relação deste método de investigação com o, chamado hoje, campo da saúde do trabalhador se faz a partir da obra 
de Ramazzini, a primeira publicação sistematizada sobre os efeitos do trabalho nos processos de adoecimento dos 
trabalhadores.

IV. O modelo da determinação social da doença, com a aplicação dos conhecimentos das ciências sociais, empobreceu este 
método de investigação, com contribuições que não permitiram comprovar o caráter social do processo saúde/doença.

V. A concepção monocausal, que se deu apenas a partir da 2ª guerra mundial, tem se apresentado como marco explicativo 
predominante em substituição ao paradigma multicausal, favorecendo a aplicação da epidemiologia no campo da saúde/
doença mental.

Está correto o que consta APENAS em
a) I , II, III e I V.
b) I , IV e V.
c) I , III e v .
d) I, II e I I I.
e) II, III, IV e V.

QUESTÃO 31. Em uma situação hipotética, Paulo e Claudio trabalham, há dez anos, exercendo a mesma 
função, considerada essencial em um setor central de uma multinacional. Há seis meses, após aposentadoria do 
chefe imediato, Claudio foi promovido para chefia substituta. A partir de então, o grupo de trabalho que Claudio 
participa passou a ter conflitos nos relacionamentos interpessoais e no cumprimento de tarefas. Como porta-
voz da insatisfação da equipe, Paulo procurou Claudio queixando-se de sua forma de gerenciar e afirmando, 
categoricamente, que ele (Paulo) deveria ter sido promovido para a atual chefia.

Diante desse cenário, o setor de recursos humanos decidiu contratar um mediador de conflitos, por considerar que 
assim haverá resolutividade para o problema relatado, uma vez que a mediação

a) indicará, para as partes envolvidas, quais mudanças são necessárias a fim de melhorar a comunicação entre chefia e grupo.
b) facilitará a comunicação interpessoal do grupo de trabalho, de forma a restaurar a autonomia dos envolvidos e a 

legitimidade nos processos de trabalho.
c) identificará os conflitos existentes, para que o mediador de conflitos determine a forma de resolução do conflito entre os 

sujeitos envolvidos.
d) possibilitará que haja impessoalidade e o mediador atue de forma a garantir a liderança do chefe em relação ao seu grupo 

de trabalho, que caracteriza a causa do conflito entre chefia e grupo de trabalho.
e) possibilitará a intervenção de uma terceira pessoa que resolverá os conflitos hierárquicos e treinará a chefia a fim de 

prevenir novos conflitos.
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QUESTÃO 32. Em uma situação hipotética, Marta procurou a psicóloga da gestão de pessoas na empresa em que 
trabalha, por sentir necessidade de conversar com alguém de confiança. Queixou-se sofrer assédio moral do seu 
chefe imediato, pedindo sigilo absoluto porque precisa manter o emprego. A psicóloga fica surpresa com o relato 
e preocupada com o visível sofrimento da funcionária.

Diante da situação-problema relatada, a psicóloga deve
a) identificar agentes causais, intervir na situação-problema, considerando-se as relações interpessoais, o clima, a cultura, a 

gestão e ética organizacional.
b) realizar atendimento psicoterápico para potencialização dos recursos psíquicos da funcionária a fim de que consiga 

enfrentar seu chefe e superar o problema.
c) compreender a dinâmica da relação de trabalho da equipe e intervir com base nas características de personalidade de cada 

um dos envolvidos.
d) realizar entrevista com a chefia para verificação da veracidade da queixa relatada pela funcionária e denunciar o caso à polícia.
e) encaminhar a funcionária para atendimento psicológico e avaliação psiquiátrica, uma vez que o assédio está relacionado a 

problemas emocionais da pessoa que permite o assédio.

QUESTÃO 33. No campo da saúde mental do trabalhador, a psicologia pode atuar com base nas diretrizes da 
Política Nacional de Saúde Men  tal - PNSM (Lei nº 10.216 de 6 de abril de 2001) com a utilização dos equipamentos 
e dispositivos do Sistema Único de Saúde. A esse respeito,

a) a internação voluntária ocorrerá quando a pessoa com transtorno mental decidir por essa forma de tratamento e houver 
o assentimento da família ou de um responsável.

b) na atenção básica, a atenção psicossocial para pessoas com transtornos mentais se constitui em atendimentos 
ambulatoriais e internação voluntária, involuntária e compulsória.

c) a atenção psicossocial a pessoas com transtornos mentais tem como base a concepção ampliada de saúde, os 
determinantes sociais e os princípios de integralidade, universalidade e equidade.

d) os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS I, CAPS II e CAPS III,organizam o fluxo e a atenção em saúde mental de acordo 
com o número de pessoas que procuram esse atendimento e tratamento.

e) a atenção à saúde mental de pessoas com transtornos mentais foi ampliada com a criação de Centros de Atenção Psicos  social, 
para junto com os serviços de internação psiquiátrica existentes propiciar maior cobertura no território nacional.

QUESTÃO 34. Como seres sociais, “ Cada indivíduo é uma parte componente de numerosos grupos, acha-se ligado 
por vínculos de iden tificação em muitos sentidos e construiu seu ideal do ego segundo os modelos mais variados. 
Cada indivíduo, portanto, partilha de numerosas mentes grupais - as de sua raça, classe, credo, nacionalidade etc. - 
podendo também elevar-se sobre elas, na medida em que possui um fragmento de independência e originalidade”. 
(Freud,1921, p.163)

Sobre as diferentes concepções teóricas e técnicas psicanalíticas que fundamentam o trabalho dos psicólogos com 
grupos terapêuticos,

a) Bion propõe que, em um grupo de psicoterapia, a tarefa é a compreensão dos problemas de cada um e as suposições 
básicas devem ser impedidas de expressão ou eliminadas para que alcance-se êxito.

b) para Kaes, o grupo tem o mesmo mecanismo psíquico do sonho, ou seja, o lugar para a realização imaginária dos desejos 
inconscientes.

c) de acordo com Bion, os membros do grupo agem fundamentados em suposições básicas sobre o próprio grupo e que são 
iguais à realidade da tarefa proposta.

d) segundo Kaes, grupo é um dispositivo de investigação e de tratamento das formações e dos processos da realidade 
psíquica de seus membros.

e) Bleger entende que nos grupos psicoterápicos um indivíduo vê a si mesmo, sua parte recalcada, refletida nas interações 
de outros membros dos grupos, levando-o a conhecer-se, pela ação que exerce sobre os outros e pela imagem que fazem 
dele.
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QUESTÃO 01. As características estruturais se relacionam com o formato básico e com a aparência da hierarquia 
de uma organização. O formato de uma hierarquia é determinado por sua verticalização, sua amplitude de controle e

a) seu tipo de departamentalização.
b) seus objetivos comerciais.
c) seu número  de servidores.
d) seu estilo de liderança.
e) seu formato comunicativo.

QUESTÃO 02. Enquanto as características estruturais afetam indiretamente o comportamento, as características 
de estruturação se relacionam com políticas e abordagens utilizadas para prescrever diretamente o comportamento 
de gerentes e de funcionários. A segunda categoria de estrutura inclui centralização, padronização, formalização e

a) automação.
b) multidisciplinaridade.
c) focalização.
d) generalização.
e) especialização.

QUESTÃO 03. Foram propostos vários modelos de cultura; um dos mais bem aceitos nas organizações de negócios 
é o modelo dos valores concorrentes, no qual duas dimensões de valores são centrais. A primeira dimensão tem a 
ver com o valor atribuído à flexibi  lidade e à liberdade de ação, em contraposição com

a) a estabilidade e controle.
b) a participação dos colaboradores e foco na produção.
c) o foco nos resultados e participação na tomada de decisão dos gestores.
d) a influência do mercado externo e poder de influência.
e) o poder de influência e foco nos resultados.

QUESTÃO 04. A auditoria cultural é uma análise projetada para descortinar valores e crenças compartilhados em 
uma organização. As quatro etapas a seguir apresentadas podem ser utilizadas ao se conduzir uma auditoria cultural: 
analisar o processo e conteúdo da socialização dos novos empregados e gerentes; analisar respostas para incidentes  
críticos  na história  da organização; analisar os valores e as crenças dos criadores e condutores da cultura; e

a) incentivar comportamentos dos novos colaboradores que fortalecem a cultura.
b) buscar em outras empresas pontos comuns e de divergência da cultura.
c) explorar anomalias ou características enigmáticas descobertas em outras análises.
d) reconhecer valores e crenças pessoais em sinergia com a cultura.
e) identificar comportamentos dos clientes da empresa associados a cultura.

QUESTÃO 05. Trata-se de comportamento de liderança caracterizado por amabilidade e preocupação como bem 
estar, a prosperidade e as necessidades dos colaboradores. Este estilo é denominado liderança

a) flexível.
b) incentivadora.
c) orientada para resultados.
d) situacional.
e) diretiva.
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QUESTÃO 06. Um líder chama seu colaborador e explica-lhe detalhamente o que ele deve fazer, oferecendo-
lhe diretrizes claras e estabele cendo padrões de desempenho bem definidos, assim como indicando controles e 
impondo-lhe comportamentos que garantam que todas as regras e procedimentos sejam cumpridos. Esse líder 
prioritariamente está utilizando um estilo de liderança

a) transformacional.
b) democrático.
c) inspirador.
d) participativo.
e) diretivo.

QUESTÃO 07. Robert Bales em sua teoria da Análise dos Processos de Interação (Interaction Process Analysis - 
IPA) baseia-se em três di  mensões das interações grupais: domínio ou submissão; amigável ou de poucos amigos e 
aceitação ou

a) não cumprimento de regras.
b) rejeição ao comando
c) baixa compreensão de alguns postos de autoridade.
d) não aceitação de autoridade.
e) subjulgamento ao cumprimento do poder presente.

QUESTÃO 08. Um bom facilitador, para Feia Moscovici (2008), é antes de tudo um observador das duas 
dimensões dos processos grupais nos níveis cognitivo e emocional do grupo. No nível cognitivo o facilitador deve 
ficar atento a sequência de comentários dos  membros do grupo ao contribuírem para definir, esclarecer e resolver 
o problema estabelecido e também 

a) no estabelecimento de vínculos emocionais que favoreçam a integração do grupo para atingir os resultados estabelecidos.
b) na disponibilidade de alguns membros da equipe em disponibilizar apoio emocional para com os demais membros do grupo.
c) na dimensão foco em resultados.
d) às contribuições individuais nas tentativas de resolver a tarefa proposta ao grupo.
e) no vetor produção.

QUESTÃO 09. A Teoria X, primeira a ser formulada por McGregor para falar sobre motivação, apoiava-se em 
três princípios básicos: o homem tem aversão ao trabalho; precisa ser controlado e punido para que se esforce e 
cumpra os objetivos organizacionais; e evita a responsabilidade, pois está interessado apenas

a) em contribuir significativamente com seu trabalho para a sociedade.
b) na autorrealização e satisfação total em seu trabalho.
c) na sua segurança pessoal e financeira.
d) no desenvolvimento de todo o seu potencial intelectual no ambiente de trabalho.
e) ser reconhecido como um membro efetivo do grupo de trabalho na empresa.     

QUESTÃO 10. A Teoria do Fluxo desenvolvida por Csikszentmihalyi (1996) considera a motivação como
a) um estado emocional de curta duração e de alta ativação, caracterizado pela clareza de metas, intensa concentração e 

percepção de total controle da atividade que está sendo realizada.
b) um estado racional de pequena duração e baixa regulação em que todo o esforço motivacional se concentra na busca de 

resultados superiores, oportunizando ao trabalhador que coloque todo o seu potencial à prova.
c) momento único em que o estado de flow é vivenciado de forma intensa e que a pessoa não tem controle emocional 

sobre aquilo que faz, realizando de forma automática deixando de lado preocupações com qualidade e senso de 
corresponsabilidade para com a entrega do resultado final.

d) momento único em que o foco no trabalho e no resultado sobrepõem qualquer preocupação emocional, em que a carga 
de dopamina aumenta e o colaborador enfrenta alto grau de excitação e perde total noção sobre seus movimentos 
musculares, entregando-se totalmente a um fluxo de trabalho automático que o fará entregar resultados surpreendentes 
de trabalho que nunca atingira no passado. Isso ocorrerá somente em poucos momentos de sua vida profissional.

e) um estado racional de longa duração e de alta autorregulação emocional em que todo o esforço motivacional se concentrará 
somente na qualidade do trabalho que o colaborador se esforçará para entregar.
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QUESTÃO 11. Uma entrevista de desligamento abrange os seguintes aspectos centrais: motivos que determinou 
o desligamento; opinião do funcionário a respeito da empresa, do gerente e dos colegas; opinião a respeito do cargo, 
horário de trabalho e condições de tra  balho; opinião a respeito do salário, benefícios sociais e oportunidades de 
progresso; opinião a respeito das oportunidades existentes no mercado de trabalho e opinião a respeito

a) da qualidade dos produtos produzidos pela empresa, percepção dos clientes e imagem no mercado de trabalho.
b) do relacionamento humano, moral e atitude das pessoas.
c) da percepção do nível de satisfação dos clientes externos, parceiros e demais clientes internos da empresa.
d) da percepção do nível de integração da empresa com a comunidade, da qualidade dos produtos e das questões ma  

croeconômicas.
e) do posicionamento político da empresa, das relações internacionais e das investidas para desenvolvimento econômico 

internacional.

QUESTÃO 12. Dois pressupostos dos estudos do cotidiano parecem ter influência sobre a psicologia social do 
trabalho. Primeiro, o pressuposto da não coincidência entre os sistemas sociais, com suas formas de generalização, 
homogeneização e controle, e o vivido, aquilo que é experienciado pelas pessoas, sua vida real. Esse hiato permite 
com que o sujeito recupere algum poder sobre sua vida, alguma margem de experimentação e inventividade. 
Outro pressuposto é de que a ação humana não repousa exclusivamente nas estruturas sociais, em seus scripts e 
codificações

a) inconscientes.
b) psíquicas.
c) mentais.
d) racionais.
e) legitimadas.

QUESTÃO 13. Esta entrevista de seleção apresenta a vantagem de proporcionar um roteiro ao entrevistador 
que não precisa se preocupar quanto aos assuntos que irá pesquisar junto ao candidato nem com a sua sequência, 
pois a entrevista já está preparada de an  temão. É o tipo de entrevista planejada e organizada  para  ultrapassar  as 
limitações  dos entrevistadores.  Trata-se  da entre  vista

a) parcialmente padronizada.
b) totalmente padronizada.
c) diretiva.
d) semi-diretiva.
e) não-diretiva.

QUESTÃO 14. A abordagem mais conhecida das aptidões é a teoria multifatorial de Thurstone. Segundo esta 
abordagem,  a estrutura mental das pessoas é constituída por um número de fatores relativamente independentes 
entre si, cada qual responsável por uma de  terminada aptidão. Thurstone definiu sete fatores específicos e criou 
um conjunto de testes  para medi-los,  os chamados  testes de habilidades primárias. O Fator W mede as aptidões 
de

a) arquitetura, precisão, expressão artística e facilidade para lidar com detalhes.
b) capacidade de lidar com números, cálculos, matemática e operações primárias.
c) capacidade de lidar com espaços, geometria, pintura e escultura.
d) oratória, escrita, facilidade de falar e de escrever e argumentação.
e) capricho, atenção, atenção concentrada, raciocínio lógico e visão global.

QUESTÃO 15. O feedback sem fixação de metas consiste apenas em informação cujo efeito na ação depende de 
como o

a) gestor aplica as políticas da empresa e seu grau de rigor.
b) gestor transmite essa informação e da relação existente entre gestor-subordinado.
c) subordinado recebe essa informação e das decisões sobre o que será feito com ela.
d) subordinado participa do processo e das decisões da empresa.
e) gestor e subordinado interagem e do processo de desempenho.
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QUESTÃO 16. Uma das tendências contemporâneas da avaliação de desempenho é o crescimento cada vez maior
a) de um único avaliador, que não seja gestor direto do funcionário.
b) do uso de técnicas de psicodrama.
c) do envolvimento somente de clientes externos.
d) do envolvimento do trabalhador nesse processo.
e) de um tutor.

QUESTÃO 17. Na área de gestão de pessoas, há uma multiplicidade de definições de competência. Apesar das 
abordagens diferentes, quase todas colocam a competência como atributo da ação humana e de seus resultados, 
desempenho bem-sucedido e

a) independente do contexto de trabalho.
b) vinculada à personalidade.
c) dependente da existência de recursos ideais.
d) habilidades inatas do indivíduo.
e) comportamento observável dependente do contexto.

QUESTÃO 18. De acordo com Goldstein (1991), a análise das necessidades de treinamento é caracterizada pelo 
diagnóstico em três níveis. Essa abordagem deixa evidente que é preciso considerar não apenas o público-alvo das 
ações de capacitação e o tipo de trei  namento que as pessoas necessitam, mas também a

a) identificação de fatores do ambiente organizacional que possam interferir nos resultados dos treinamentos .
b) avaliação das competências do mercado concorrente que não estejam presentes na empresa.
c) metodologia de treinamento usualmente adotada pela empresa e seus resultados de sucesso.
d) identificação de fatores sociais presentes na vida dos funcionários que possam interferir no processo de aprendizagem.
e) avaliação de treinamentos já aplicados que se tornaram casos de sucesso na empresa e possam ser replicados.

QUESTÃO 19. A avaliação é o terceiro e último subsistema de Treinamento e Desenvolvimento. Entre os aspectos 
a serem definidos em uma avaliação, está sua categoria, se

a) formativa ou somativa.
b) indutiva ou dedutiva.
c) reacional ou relacional.
d) independente ou dependente.
e) circular ou direta.

QUESTÃO 20.  A entrevista comportamental é  uma  técnica  de  entrevista  por  competências  estruturada  para  
investigar o  comportamento passado da pessoa numa situação similar da competência a ser investigada. Suas perguntas 
são planejadas para obter respostas que contenham três elementos, identificados pelo acróstico CAR.

Um entrevistador obtém a seguinte resposta a uma pergunta comportamental: O líder alertou que estávamos com 
problemas de comunicação. Então fiz um levantamento e identifiquei que o problema era treinamento.

A resposta está incompleta pois não há menção
a) à referência.
b) ao contexto.
c) à ação.
d) ao resultado.
e) ao contato.

QUESTÃO 21. A abordagem moderna nos processos de recompensar pessoas utiliza predominantemente o 
modelo de homem

a) complexo.
b) econômico.
c) político.
d) social.
e) humanista.
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QUESTÃO 22. O grupo focal ou de discussão é um método de pesquisa qualitativa em que se cria um setting de 
interação social entre quatro a doze pessoas, com a finalidade de

a) coletar dados sobre a cultura da empresa em um ambiente informal.
b) discutir um tema de interesse do grupo de forma livre.
c) discutir um tema específico, sob a mediação de um moderador.
d) observar o comportamento das pessoas diante de uma situação de pressão.
e) observar a interação do grupo criando um gráfico sociométrico.

QUESTÃO 23. O trabalho terapêutico (therapeutic work) significa um programa de
a) atendimento terapêutico ao trabalhador, anterior ao seu retorno ao trabalho, por meio de uma equipe multidisciplinar que 

identifique as atividades que serão restritas no retorno ao trabalho e elabore uma nova descrição de cargos a ser cumprida 
rigorosamente pela empresa.

b) retorno ao trabalho gradual e progressivo, por meio da flexibilização da jornada de trabalho em termos de carga horária e 
da adaptação das tarefas de forma monitorada, com vistas a prevenir as consequências negativas decorrentes de longos 
períodos de afastamentos.

c) preparação da equipe de trabalho para receber o colega que será reabilitado ao trabalho, favorecendo o entendimento de 
suas limitações e possibilitando a sua reintegração ao grupo de trabalho, minimizando possíveis preconceitos.

d) treinamento dos profissionais de recursos humanos para receberem e realocarem e/ou adaptarem os postos de trabalho 
aos profissionais que serão reabilitados na empresa, de forma a manter sua produtividade.

e) preparação dos gestores da empresa para receber os profissionais que sofreram longos períodos de afastamento, 
realizando acordos claros de trabalho com relação a atividades que podem ser realizadas e monitorando sua execução.

QUESTÃO 24. Os membros de uma equipe verdadeiramente coesa possuem os seguintes comportamentos: 
confiam um nos outros, envolvem  se em conflitos de ideias sem qualquer censura, se comprometem com as decisões 
e planos de ação, chamam uns ao outros à responsabilidade quando alguma coisa não sai de acordo com os planos, e

a) possuem uma liderança forte e diretiva.
b) atuam sempre questionando a cultura empresarial.
c) se concentram na realização dos resultados coletivos.
d) se submetem à liderança de seu membro mais experiente.
e) estabelecem seu próprio ritmo sem ater-se aos objetivos empresariais.

QUESTÃO 25. O trabalho em equipe só terá expressão real e verdadeira se e quando os membros do grupo 
desenvolverem sua competência interpessoal. Segundo C. Argyris (1968) competência interpessoal é a habilidade 
de lidar eficazmente com relações interpes  soais de acordo com três critérios: percepção acurada da situação 
interpessoal, de suas variáveis relevantes e respectiva interrelação; habilidade de resolver realmente os problemas 
interpessoais, de tal modo que não haja regressões; e

a) uso da preocupação empática de tal forma que haja disposição para gerar auxílio mútuo e entendimento das diferenças 
individuais.

b) solução alcançada de tal forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando juntas tão eficientemente, como quando 
começaram a resolver os problemas.

c) respeito à competência  técnica de cada profissional e ao seu passado de realizações no grupo como forma de estabelecer a 
hierarquia informal.

d) capacidade para criar novas soluções que contemplem as várias necessidades individuais identificadas, chegando a uma 
solução de consenso.

e) habilidade para estabelecer sinergia entre as tarefas e os membros do grupo, criando foco no objetivo e visão comum.

QUESTÃO 26. Um supervisor, que admira grandemente seu gerente, quando se dirige aos membros de sua equipe, 
adota as filosofias e crenças des  se gerente. Diante desse comportamento, é correto afirmar que está ocorrendo um 
processo de influência interpessoal denominada

a) legitimação.
b) concordância.
c) internalização.
d) projeção.
e) identificação.
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QUESTÃO 27. O pensamento grupal é um fenômeno que ocorre quando os membros do grupo
a) restringem a comunicação interpessoal em um processo de tomada de decisão, até que todos os membros possuam uma 

opinião formada que será compartilhada com o grupo por meio da exposição individual de cada um de seus membros.
b) comparam as decisões individuais com a decisão tomada pelo grupo, e identificam grandes divergências entre elas, 

exacerbando as posições iniciais, e retomando as discussões que pareciam superadas.
c) exercem pressão sobre um elemento que conta com ponto de vista divergente, fazendo prevalecer a opinião da maioria, 

sem contudo considerar os novos elementos que essa pessoa possa trazer para a discussão.
d) estão tão preocupados em conseguir unanimidade que as normas em relação ao consenso “atropelam” a avaliação realista 

das alternativas de ação e a possibilidade de expressão dos pontos de vista divergentes, minoritários ou impopulares.
e) concordam sobre uma mesma posição e/ou ideia de forma espontânea, não havendo necessidade de gerar longas dis  

cussões ou aprofundar o tema em questão, para que todos se sintam satisfeitos.

QUESTÃO 28. A clínica psicodinâmica do trabalho pode ser usada como uma prática de melhoria da qualidade 
do trabalho, da gestão e, principalmente, da promoção de saúde mental nos mais diferentes contextos de trabalho 
formal e informal e tem como objeto central compreender a mobilização subjetiva no trabalho. Nesta

a) direção, trata-se de uma técnica de intervenção organizacional que visa o treinamento de habilidades necessárias ao 
convívio entre os trabalhadores de equipes de trabalho em empresas, indústrias e grandes instituições, visando a melhoria 
e eficácia dos processos.

b) perspectiva, não é uma técnica, é uma teoria e um método de pesquisa e de intervenção que busca transformar o sujeito 
em protagonista do seu trabalho e atua apontando o sintoma que interdita a mudança, elaborando, com o grupo, os 
sentimentos invisíveis, desnudando os cenários prescritos, repetitivos, opressores.

c) ótica, trata-se de uma terapia dos vínculos interpessoais estabelecidos no âmbito do trabalho, que utiliza somente o aporte 
teórico e técnico da psicologia positiva, objetivando a compreensão das ações e posturas de um trabalhador em relação 
ao seu contexto na organização.

d) forma de focalização do mundo do trabalho, busca-se a elaboração e utilização de técnicas de intervenção no mundo la  boral, que 
se originem a partir das necessidades diagnosticadas somente no grupo de lideres, voltadas ao desen  volvimento operacional.

e) opção escolhida pela gestão organizacional, busca-se incluir os interesses dos dirigentes e também dos trabalhadores, 
para que se possa criar melhores técnicas de seleção e de desenvolvimento de pessoal, promovendo a percepção da 
corresponsabilidade nas metas estabelecidas e restituição de sentido no desempenho das tarefas cotidianas.

QUESTÃO 29. Define-se a clínica psicodinâmica do trabalho como o espaço da escuta e da fala do trabalhador, no 
qual se alimenta a pos sibilidade de

a) sedimentação de um processo delineado de modo mais estruturado e conclusivo, promovendo saúde mental.
b) ação clínica assistencial, evitando incômodo protagonismo no ambiente profissional.
c) construir/reconstruir, resgatar e potencializar a mobilização subjetiva no cotidiano do coletivo do trabalho.
d) constituir uma racionalidade instrumental, sendo uma construção com começo, meio e fim.
e) gerar a oportunidade de tornar invisível o visível das relações entre a organização do trabalho e as vivências de prazer-

prazer.

QUESTÃO 30. A clínica do trabalho pode ser desenvolvida por meio de sessões coletivas com grupos de 
trabalhadores que estão inseridos na mesma organização do trabalho e/ou vinculados à mesma demanda. Existem 
importantes dispositivos na condução da clínica, dentre eles, a construção de laços que corresponde

a) à formação clínica e à supervisão.
b) à análise da história individual e da organizacional.
c) à elaboração e perlaboração.
d) à interpretação dos comentários coletivos, preservando o indivíduo.
e) ao acolhimento das falas e dos gestos como algo suportável.
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QUESTÃO 31. Muitas mudanças no mundo do trabalho constituem um cenário de risco para o bem-estar e para 
a saúde mental e física do tra  balhador, favorecendo o desenvolvimento do estresse ocupacional e do burnout, 
que se configura como uma resposta multi  dimensional ao estresse caracterizada por comportamento e atitudes 
negativos em relação aos clientes, ao trabalho e às organizações. Trata-se de síndrome constituída pelas dimensões: 
exaustão emocional, despersonalização e

a) aceleração no ritmo da evolução das tarefas.
b) aumento do interesse interpessoal.
c) declínio da compreensão de sinais.
d) diminuição da realização pessoal.
e) proliferação de queixas sensoriais.

QUESTÃO 32. O conjunto de escolhas de bem-estar  para gestão da qualidade de vida no trabalho  pressupõe  
uma visão integrada e dinâmica das necessidades biológicas , psicológicas, sociais e organizacionais e se 
concretiza em programas, ações, ferramentas geren  ciais, inovações tecnológicas, melhorias ergonômicas, 
dentre outras iniciativas, que ocorrem em alguns níveis de aplicação e decisão. O nível operacional externo 
refere-se

a) às condições de cada pessoa, como sua personalidade, história de vida, dinâmica  de autoestima, grau de exigência  para  
si, experiência profissional anterior, bons desempenhos comprovados, competências e habilidades identificadas, desejo de 
aprimoramento e ascensão.

b) a produtos e serviços realizados com os profissionais e recursos da própria organização, como: benefícios legais, trei  
namentos com pessoal interno, compartilhamento de políticas de equidade e justiça social, diversidade, inclusão de pes  
soas com deficiência, paridade de gênero, integração geracional, primeiro emprego, habilidades nutricionais, arte e lazer, 
reciclagem, por exemplo.

c) à missão, valores, imagem da organização, impacto e posicionamento na comunidade e no mercado, especialmente 
integração com os demais eixos da organização, de forma a garantir o bem-estar pessoal e organizacional.

d) à formação e desenvolvimento de competências, lideranças e equipes, metas, atividades de mobilização, comunicação 
interna e externa, ou seja, a implementação da política, diagnóstico, ferramentas, orçamento e condições para difusão de 
um ambiente saudável e controle dos fatores de mal-estar.

e) à contratação de especialistas ou empresas especializadas em atividades de práticas saudáveis, como ginástica laboral, 
orientação nutricional, teatro educativo, suporte psicoterápico, semanas temáticas, consumo sustentável, competições 
esportivas, programas de preparação para a aposentadoria, dentre outros.

QUESTÃO 33. O crescente número de divórcios e rupturas conjugais, nas últimas décadas, aumentou a procura 
por meios alternativos de resolução de conflitos. Nesse contexto, a mediação familiar é usada, basicamente, para 
ajudar casais em vias de separação, a chegarem a um acordo mutuamente aceitável. Dentre as diferenças entre 
mediação familiar, aconselhamento e terapia, encontra-se que conselheiros/terapeutas podem aconselhar apenas 
uma das partes, procuram aumentar o esclarecimento pessoal, facilitam a reflexão, exploram a história pessoal e 
familiar e a experiência passada como uma chave para o presente, enquanto mediadores familiares comprometem-
se com ambas as partes desde o início, procuram

a) iniciar o processo sem contrato escrito, a relação entre cliente-mediador pode envolver dependência durante algum 
tempo, concentram-se mais no passado e no presente, podendo utilizar técnicas complementares, como por  exemplo,  a  
confecção de uma autobiografia .

b) fornecer informação sobre o aconselhamento, podem usar teorias psicanalíticas, concentram-se mais no passado para a 
compreensão da disputa atual, realizam interpretações focais.

c) obter a conciliação, não possuem ligação com processo legal, concentram-se mais no passado recente para  a compreensão 
dos impasses do presente, podendo utilizar técnicas complementares, como por exemplo, role playings.

d) ajudar as partes a atingir um acordo, estruturam discussões e exploram opções, concentram-se mais no presente  e no 
futuro do que no passado, podendo utilizar diversas técnicas complementares, como por exemplo, dividir os problemas 
em partes menores.

e) priorizar as perspectivas e as necessidades dos adultos em detrimento de focar o plano parental, podem utilizar teorias 
psicodinâmicas, concentram-se mais no futuro do que no presente, podendo utilizar técnicas complementares, como por 
exemplo, fotolinguagem.
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QUESTÃO 34. A publicação “Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de 
saúde”, divulgada pelo Minis   tério da Saúde do Brasil (2001) utiliza a taxonomia da CID-1O, para identificar algumas 
doenças identificadas como do grupo LER/DORT: Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORT), 
também conhecidas por Lesões por Esforços Repetitivos (LER). Consta no Manual, que uma intervenção multi ou 
interdisciplinar é fundamental  para a gestão  de programas de prevenção de LER/DORT e que sintomas de fadiga 
podem ser decorrentes de tarefas que solicitam tratamento controlado de informações e ainda atenção múltipla, 
como tomada de decisões e amabilidade com o público, sendo que a fadiga pode ser agravada em presença de ruído. 
Se o trabalhador puder estabelecer estratégias para evitar o risco, a doença terá menos chance de se manifestar. 
Os estudos mostram que o ruído originado de fontes variadas, como sinal sonoro das leitoras vizinhas, conversas 
paralelas, equipamentos e outros, é perturbador das atividades

a) mentais, pois aumenta a exigência cognitiva e essa interfere sobre os efeitos da carga física sobre o aparelho 
musculoesquelético.

b) perceptuais, pois diminui a exigência cognitiva e essa interfere sobre os efeitos da carga física sobre o aparelho cerebral.
c) sensoriais, pois estabiliza a exigência cognitiva e essa interfere sobre os efeitos da carga física sobre o dinamismo fisiológico.
d) motoras, pois acresce sinais perceptuais à exigência cognitiva e essa interfere sobre os efeitos da carga física sobre o 

dinamismo glandular.
e) fisiológicas, pois dispersa a atenção e isso interfere sobre os efeitos da carga física sobre o aparelho molecular.

QUESTÃO 35. O campo da psicopatologia está relacionado com o estudo científico dos transtornos psicológicos, 
sendo que um transtorno psico  lógico corresponde a uma disfunção psicológica no indivíduo que está associada 
com angústia ou prejuízo para o funcionamento (diminuição da capacidade adaptativa) e é uma resposta que não é 
normal nem esperada no que diz respeito ao aspecto

a) organofisiológico.
b) cultural.
c) metabólico.
d) dimensional.
e) neurocientífico.

QUESTÃO 36. Marta testemunhou a morte de um homem baleado por um assaltante à porta do banco em 
que possui conta bancária. Passou a ter lembranças angustiantes e recorrentes do episódio, sem que pudesse 
controlá-las, embora tentasse evitá-las; demorava a dormir e quando já dormia, acordava lembrando-se de sonhos 
relacionados ao assassinato presenciado; adiava sua ida ao ban  co, mesmo quando muito precisava, pois a cena 
lhe vinha à mente, na entrada do estabelecimento, o que lhe causava  mal-estar e seu corpo paralisava como se 
estivesse na eminência do episódio vivido; não conseguia mais ficar feliz, mesmo quando algo favorável ocorria; 
seus familiares preocupavam-se com ela dizendo que estava muito lenta, percebiam-na  irritadiça  e passou a 
ter surtos de raiva, o que não era seu costume; passou a se sobressaltar com pequenos fatos e a manter-se 
hipervigilante; começou a ter dificuldade de concentrar-se em leituras, atividade anterior constante. Transtornada 
com os sintomas que desenvolveu, procurou ajuda profissional em uma clínica de Psiquiatria e Psicologia. Para 
determinar um diagnóstico, a equipe consultou o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais - 
DSM 5 e considerou uma diferença entre o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e o transtorno de estresse 
agudo é que no TEPT a perturbação

a) fica restrita à duração de três dias a um mês depois da exposição ao evento traumático.
b) atenua em um prazo de duas semanas.
c) dura por mais de um mês.
d) ocorre no prazo de três semanas e desaparece.
e) emerge com intensidade no prazo de uma semana, atenuando-se nas duas subsequentes.
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QUESTÃO 37. Jane iniciou um psicodiagnóstico por indicação de seu médico, que identificou em seu relato, indícios 
de episódios depressivos e ideação suicida . O psicólogo incluiu em seu plano diagnóstico, além do teste projetivo 
T.A.T., um inventário de depressão e uma Escala de ldeação Suicida, conhecidos, respectivamente, por:

a) STE e EDS.
b) BAI e BTI.
c) IDB e EIB.
d) BDI e BSI.
e) DIB e BIE.

QUESTÃO 38. Situações de emergência e desastres trazem efeitos impactantes sobre indivíduos, comunidades 
e nações, pois causam medo, insegurança e desequilíbrio. Lidar com o sofrimento em situações de emergência 
requer uma forma  particular  de atuação.  Franco (2005; 2012) apontou que o objetivo da intervenção na crise 
desencadeada por desastres é resolver situações de grande pressão, em um período

a) reduzido e com uso de intervenção direta e focalizada, por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe, para que os 
atingidos possam desenvolver novas estratégias adaptativas.

b) de seis meses e com uso de intervenção relativa, por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe, para que os 
atingidos possam eliminar lembranças traumáticas.

c) ideal e com uso de intervenção profunda e substancial, por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe, para que os 
atingidos possam elaborar estratégias de prevenção.

d) de um ano e com uso de intervenção mediada e confortante, por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe, para  
que os atingidos possam compreender os danos sofridos.

e) contínuo e com uso de intervenção prolongada e significativa, por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe, para 
que os atingidos possam partilhar responsabilidades afetivoemocionais com outros envolvidos.

QUESTÃO 39. Cláudio (38 anos) e Lia (36 anos) estavam casados há 10 anos, quando Cláudio suspeitou que Lia 
tivesse um caso extra-conjugal com um colega de trabalho. Encontrava-se muito ansioso e passou a ter insônia, 
o que lhe trouxe muitos outros sintomas e decidiu por iniciar uma psicoterapia. Preocupada com o marido, Lia 
telefonou ao psicólogo de Cláudio e solicitou um relatório psicológico sobre o estado mental atual do esposo. 
Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, o psicólogo de Cláudio

a) pode emitir um atestado psicológico, certificando uma determinada situação ou estado psicológico de  Cláudio,  para 
justificar faltas e/ou impedimentos apresentados por ele.

b) pode fornecer o relatório psicológico, uma vez que a esposa de Cláudio é a pessoa próxima a cuidá-lo e desrespeitar o 
sigilo, nesse caso, tem o sentido de protegê-lo, o que permite a emissão de documentos específicos.

c) pode emitir um laudo com dados sobre os sintomas registrados, situações ou estados psicológicos.
d) pode emitir uma declaração com o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos.
e) não pode fornecer o relatório psicológico, uma vez que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional  a  fim  de 

proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas.

QUESTÃO 40. A psicanálise freudiana foi bastante modificada por parte de seus discípulos ou seguidores e se 
desenvolveu em várias direções, por exemplo, a psicoterapia psicodinâmica é, em geral, mais

a) focal que a psicanálise clássica e, dentre outras táticas, evita a exploração dos desejos ou fantasias dos pacientes e a ênfase 
nas experiências passadas.

b) breve que a psicanálise  clássica e, dentre outras táticas, põe o foco sobre o afeto e a expressão das emoções do paciente 
e a ênfase em experiências passadas.

c) pontual que a psicanálise clássica e, dentre outras táticas, não valoriza tentativas dos pacientes de evitar tópicos ou de 
envolver-se em atividades que obstruem o progresso da terapia, colocando o foco no futuro.

d) simples que a psicanálise clássica, pois, dentre outras táticas, não se propõe a identificar modelos nas atitudes, pen  
samentos, sentimentos, experiências e relacionamentos do paciente, colocando o foco no presente.

e) complexa que a psicanálise clássica, pois, dentre outras táticas, só focaliza  experiências  interpessoais  dos  pacientes  se possível 
colocar a ênfase no continum passado-presente-futuro.
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QUESTÃO 01. De acordo com o DSM-V, a negligência social, ou seja, a ausência de cuidados adequados durante 
a infância, é uma exigência diagnóstica de alguns transtornos. Dentre os transtornos  listados abaixo, qual  tem a 
negligência social como  exigência diagnóstica?

a) Depressivo.
b) Do espectro autista.
c) Parafílico.
d) Do desenvolvimento intelectual.
e) De interação social desinibida .

QUESTÃO 02. No DSM-V, o transtorno de apego reativo está classificado como um dos transtornos relacionados 
à trauma e a estressares e tem como características:

a) Envolver principalmente as atividades eróticas do indivíduo.
b) Desinibição e comportamento ext ern ali zant e.
c) A presença de interesses restritos e de comportamentos repetitivos.
d) Manifestar-se como um transtorno internalizante com sintomas depressivos e comportamento retraído.
e) Exibir preJu1zos seletivos em comportamentos comunicativos  sociais, como comunicação intencional.

QUESTÃO 03. No DSM-V, o termo parafilia representa qualquer interesse sexual intenso e persistente que não 
aquele voltado para a estimulação genital ou  para  carícias preliminares com parceiros humanos que consentem 
e apresentam fenótipo normal e maturidade física. O critério “intenso e persistente” pode ser de difícil aplicação na 
avaliação de:

a) Mulheres adultas.
b) Homens adultos.
c) Adolescentes.
d) Pessoas muito idosas.
e) Pessoas clinicamente saudáveis.

QUESTÃO 04. De  acordo  com  Furniss (1993), a revelação do abuso sexual da criança geralmente conduz ao 
envolvimento de um grande número de profissionais. Com base no autor  citado,  assinale  a  alternativa INCORRETA.

a) A revelação frequentemente leva a uma crise na rede profissional, que pode ser maior e, às vezes, mais complexa e 
perturbadora do que a crise na família.

b) Abordagens não coordenadas frequentemente não conseguem resolver problemas e resultam em conflitos por procuração   
e    respostas  de  ação não terapêuticas.

c) Abordagens não coordenadas podem conduzir a um dano  e  traumatismo  maior nos relacionamentos familiares e  nas 
crianças individualmente do que o abuso original.

d) No abuso sexual da criança como um problema normativo de direitos humanos, nem todas as crianças ficam perturbadas 
psiquiatricamente, embora todas as crianças sejam afetadas e fiquem confusas pelos efeitos do abuso sexual como uma 
síndrome de segredo.

e) No abuso sexual da criança como uma síndrome conectadora de segredo e adição, tem pouca importância se o dano é 
primário ou secundário, porque nenhum  dos  dois pode ser evitado.
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QUESTÃO 05. Segundo  Furniss  (1993),  o dano psicológico no abuso sexual da criança pode estar  positivamente  
relacionado  a  sete fat ores. Qual dos fatores listados abaixo NÃO está incluído na lista proposta pelo autor?

a) A idade do início do abuso .
b) A duração do abuso .
c) A  condição  econômica  da   criança   e   da família .
d) O grau de violência ou ameaça de violência.
e) A ausência de figuras parentais protetoras.

QUESTÃO 06. De acordo com  Furniss (1993), o dano secundário e a vitimização das crianças que sofreram abuso 
sexual acontecem em cinco níveis, quais sejam:

a) Sofrimento - Conflitiva - Ab-reação - Estigmatização social Traumatização secundária no processo interdisciplinar.
b) Estigmatização social Traumatização secundária no processo interdisciplinar - Traumatização secundária  

no processo família - profi ssional Traumatização secundária no processo familiar Traumatização secundária  
no processo individual.

c) Conflitiva Estigmatização social Traumatização secundária no processo interdisciplinar - Traumatização  secundária no 
processo família-profissional Traumatização secundária no processo individual.

d) Conflitiva -  Ab-reação  -  Estigmatização social Traumatização secundária no processo familiar Traumatização secundária 
no processo interdisciplinar .

e) Conflitiva - Sofrimento - Ab-reação - Estigmatização social Traumatização secundária no processo individual.

QUESTÃO 07. Considerando as ideias de Furniss (1993) quanto à inclusão dos membros da família na avaliação 
de alegação de abuso sexual intrafamiliar, assinale a alternativa correta.

a) É desaconselhável envolver todos os membros da família na avaliação do abuso.
b) É desaconselhável envolver os irmãos da criança abusada .
c) É desaconselhável envolver os abusadores dos quais suspeitamos, embora neguem o abuso .
d) É importante envolver todos os membros da família na avaliação do abuso, inclusive os irmãos da criança abusada e os 

suspeitos abusadores.
e) É importante envolver somente a vítima de abuso.

QUESTÃO 08. Segundo Hamad (2002), há unanimidade entre os especialistas: a criança deve saber que é adotada 
. Todo o ser humano tem direito ao conhecimento de suas origens e sua história, mesmo que elas sejam  dolorosas  
e penosas. Assinale  a  alternativa  que apresenta a situação considerada ideal pelo autor citado quanto à revelação 
da adoção.

a) Deve se dar na forma de um discurso organizado destinado a comunicar à criança toda a verdade.
b) A regra é a transparência em relação ao abandono, e as informações devem ser reveladas todas de uma só vez.
c) Para que a criança possa  manter-se confiante nos pais adotivos, é  melhor  que não sejam eles que revelem à  criança  

que ela é adotada.
d) O que o adulto esconde necessariamente é o que a criança teme; e é o que normalmente produz um efeito de choque na 

criança. A realidade deve ser omitida e substituída por uma versão bem diferente.
e) Os pais precisam falar com o filho sobre a realidade da adoção, ou, pelo  menos, criar  as condições de uma fala livre da 

criança sobre sua adoção. É preferível que nunca tenha havido um momento de  revelação, mas, sim, respostas verdadeiras  
às perguntas das crianças.

QUESTÃO 09. Segundo Pagnocelli e Osório (1987), citados por Outeiral  (1994), considerando a avaliação de risco 
de um adolescente desenvolver dependência química, qual característica ou comportamento NÃO é considerado 
desfavorável?

a) Fazer uso da droga pela primeira vez a convite ou na companhia de outro adolescente da mesma idade.
b) Fazer uso da droga pela  primeira  vez sozinho ou induzido por adultos.
c) Passar a revelar um  progressivo desinteresse pelo ambiente ao seu redor.
d) Deixar de praticar esportes .
e) Modo de pensar ou agir parece estranho mesmo para outros adolescentes.
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QUESTÃO 10. A alienação parental é a mais grave forma de abuso emocional. Considerando as principais 
características desse fenômeno, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Não é um problema novo, é uma maldade discreta disfarçada pelo sentimento  de amor e de cuidados parentais. É um 
fenômeno tão comum e corriqueiro que qualquer pessoa já deve ter observado , mesmo que  não trabalhe com esse tema.

b) É uma perturbação que acontece após a separação conjugal, que consiste em um genitor “programar” de forma consciente 
ou inconsciente a criança para que rejeite ou odeie o genitor alienado sem justificativa, objetivando o afastamento entre 
este e  o filho.

c) Inicia de forma leve. No primeiro estágio, a entrega do filho  ao  genitor  alienado acontece de forma tranquila, a campanha 
de desmoralização do genitor alienado é rara e os laços de afeto do filho com ambos os genitores são fortes e sadios.

d) Apenas quando a alienação parental está instalada em estágio  grave,  a  própria criança passa a contribuir para a 
desmoralização do genitor alienado. Nesse caso, a criança passa a  odiar  e  sentir repulsa pelo genitor alienado e também 
pela sua família e amigos,  privando-se  do convívio necessário com o núcleo familiar e afetivo ao qual estava inserida.

e) A acusação de abuso sexual praticado pelo genitor alienado contra a criança, quando falsa, é a mais grave forma de 
alienação parental, tanto pela eficácia  do  objetivo, como pelas consequências psicológicas na criança.

QUESTÃO 11. Considerando as ideias de Outeiral (1994) sobre adolescência e a sexualidade, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) A sexualidade talvez se  constitua  em  um dos tópicos mais importantes e mais difíceis tanto para o próprio adolescente 
e para seus pais, como para a sociedade como um todo.

b) A identidade sexual, que começa a se organizar desde o nascimento, adquire sua estrutura, seu perfil definitivo, na 
adolescência.

c) É na adolescência que ocorre a passagem da bissexualidade (infantil) para a heterossexualidade adult a.
d) Os rituais de iniciação da adolescência nada têm a ver com a interdição do incesto.
e) O Complexo de Édipo se reedita com intensidade na adolescência, com as peculiaridades anteriores, agora somadas a um 

novo fator: o desenvolviemtno puberal (biológico) torna as fantasias sexuais possíveis de serem realizadas.

QUESTÃO 12. Em um processo judicial, a produção de prova pericial é uma forma de revelar ao juiz a verdade 
sobre determinado  fato. Considerando a perícia, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Um processo judicial poderá estar instruído por diversos documentos que as partes consideram importantes para a causa .
b) Em um processo judicial, somente serão aceitos documentos elaborados por peritos nomeados pelo juiz, jamais serão 

aceitos documentos produzidos unilateralmente pelo interessado.
c) O JUIZ poderá receber  uma  perícia psicológica ou social, produzida unilateralmente pelo interessado,  porém estes 

documentos não terão força de perícia judicial.
d) A perícia judicial se distingue da perícia extrajudicial em relação ao meio em que são produzidas.
e) Não há hierarquia entre as provas apresentadas no processo, cada uma delas tem a sua importância, e é a análise do 

conjunto que deverá  contribuir  com  a decisão do juiz.

QUESTÃO 13. A questão da normalidade e da patologia é crucial na adolescência. Porém, segundo Outeiral (1994), 
o ato  de definir  o que é normal não é uma tarefa fácil, especialmente na adolescência . O autor propõe quatro  
vértices importantes a serem considerados quanto a essa questão . Assinale a alternativa que NÃO corresponde às 
ideias do autor.

a) A normalidade é, na verdade, um critério estatístico.
b) Tratando-se de saúde  mental ,  a normalidade começa a ser atingida quando nos defrontamos com a dor psíquica.
c) A normalidade é  definida  também  em termos da sociedade e da cultura, assim como da época em que vive o adolescente.
d) O adolescente é um  ser  em desenvolvimento e o que  poderá  ser anormal em uma etapa poderá ser  normal em outra.
e) A presença de um fator desencadeante dos sintomas é de prognóstico menos favorável do que os desenvolvimentos 

lentos e insidiosos.
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QUESTÃO 14. Em relação à produção de documentos advindos do  processo psicoterápico, a Resolução nº 
08/2010 (CFP), que dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no Poder Judiciário, 
estabelece que:

a) O psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio pode produzir  documentos  
advindos do processo psicoterápico com a  finalidade de fornecer informações à instituição judicial sobre seus pacientes, 
mesmo sem o consentimento deles.

b) O psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio deve  produzir  documentos  
advindos do processo psicoterápico com a  finalidade de fornecer informações à instância judicial sobre seus pacientes, 
mesmo sem o conhecimento deles.

c) O psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio nunca deve pedir o consentimento 
dos seus pacientes sobre a produção de documentos advindos do processo psicoterápico com a finalidade de fornecer 
informações para qualquer solicitante.

d) É vedado ao psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em um litígio produzir documentos 
advindos do processo psicoterápico com a  finalidade de fornecer informações à instância judicial acerca das pessoas 
atendidas, sem o consentimento formal destas últimas, à exceção de Declarações, conforme a Resolução CFP nº 07/ 2003.

e) A referida Resolução não trata sobre a produção de documentos advindos do processo psicoterápico.

QUESTÃO 15. O principal documento técnico utilizado no contexto  forense,  seja  na  área cível ou na área 
criminal, por parte  do  assistente técnico, é:

a) A declaração.
b) O parecer crítico.
c) O atestado.
d) O paper.
e) A síntese da história.
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QUESTÃO 01. De acordo no Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas, 
instituído na Resolução CFP nº 007/2003, assinale a alternativa correta.

a) Declaração é um documento que visa informar  a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao atendimento 
psicológico. Nesse documento, deve ser feito o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos para que ele esteja 
mais completo.

b) O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor científicos, devendo conter narrativa sucinta e didática, com clareza, 
precisão e harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário, evitando-se os termos técnicos.

c) Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão 
ser guardados pelo prazo mínimo de 6 meses, observando-se a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da 
instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.

d) Atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação   ou   estado   
psicológico,   tendo  como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, solicita-o.

e) Por ser um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, o parecer apresenta em 
sua estrutura apenas dois itens: exposição de motivo e conclusão.

QUESTÃO 02. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ou  DSM,  é  um  manual feito pela  
Associação  Americana  de Psiquiatria para definir o diagnóstico de transtornos mentais. Sobre o DSM e seus 
desdobramentos, assinale a alternativa correta.

a) A versão atualizada, denominada DSM-V, substituiu em 2015 o DSM-IV, criado em 1994.
b) Um dos objetivos do DSM que ainda não foi alcançado é o de unificar os termos e descrições dos transtornos mentais, a fim 

de facilitar a comunicação entre profissionais da área da saúde mental.
c) O DSM é um instrumento desenvolvido  para ser aplicado por profissionais habilitados, com experiência clínica e sólido 

conhecimento da psicopatologia.
d) A primeira edição do DSM  surgiu  na  década de 1960 por estar associada ao processo da Reforma Psiquiátrica e a Franco 

Basaglia, grande nome desse movimento.
e) Dentre as mudanças ocorridas no DSM-V, está a extinção do capítulo sobre alimentação e transtornos alimentares.

QUESTÃO 03. Sobre a Análise Institucional, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Faz distinção entre os conceitos de instituinte e instituído: o instituinte é uma dimensão ou momento do processo de 

institucionalização  em que os sentidos e as ações ainda estão em constituição, trata-se do caráter mais produtivo da 
instituição; já o instituído é a cristalização, que se confunde com a própria instituição.

b) Georges Lapassade é o idealizador do movimento denominado Análise Institucional e propõe uma forma de agir e pensar 
que deveria mobilizar todos os níveis institucionais ao mesmo tempo.

c) Um dos aspectos relevantes da Análise Institucional é que a equipe de analistas institucionais faz parte do processo, 
fenômeno chamado de “análise da implicação”. Dessa forma, na ocasião de intervenção, a equipe de analistas deve examinar 
também seus próprios conflitos e contradições.

d) Trata-se de uma análise sustentada pelo indivíduo na instituição, que assume  a  tarefa de pesquisar, questionar e analisar 
a história,  os objetivos, a estrutura e o funcionamento da organização pela visão individual do funcionário.

e) A Análise Institucional tem influenciado muitos movimentos no Brasil, seja na clínica psi, nas práticas em saúde coletiva, 
intervenções no campo da gestão ou na pesquisa universitária, sendo seus conceitos utilizados e revisados.

QUESTÃO 04. Na psicossomática, o  termo  que  significa  a “ausência de palavras para definir emoções” é
a) alexitimia.
b) disforia.
c) neurastenia.
d) dislalia.
e) parafrenia.
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QUESTÃO 05. Com relação à Interconsulta Psicológica, assinale a alternativa INCORRETA.
a) É uma das formas mais visíveis da aplicação do conceito de interdisciplinaridade.
b) Implica convergência de duas disciplinas diferentes em vários aspectos: critérios de saúde, linguagem técnica, modelos de 

ação, objetivos, enquadre e condições para realizar o trabalho.
c) É solicitada quando o paciente manifesta queixas clínicas no atendimento ambulatorial.
d) Tem como objetivos auxiliar profissionais de outras áreas no diagnóstico e tratamento de pacientes com problemas 

psiquiátricos ou psicossociais e  intermediar  a  relação  entre  os envolvidos na situação, facilitando a comunicação, a 
cooperação e a elaboração de conflitos.

e) Coleta de informações com médicos, enfermeiros, paciente, familiares e outros; elaboração de diagnósticos situacionais; 
devoluçãoeassessoramentoeacompanhamento diário da evolução da situação são etapas da interconsulta psicológica.

QUESTÃO 06. “Uma jovem de 16 anos encontra-se internada na UTI após tentativa de suicídio por intoxicação 
exógena medicamentosa. Está em tratamento psiquiátrico há pouco mais de 5 meses por exigência dos pais, após 
perceberem que ela se automutilava (prática conhecida  como  cutting)”. Considerando o caso apresentado, assinale 
a alternativa correta.

a) O atendimento a pacientes com ideação ou tentativa de suicídio não é fator mobilizador de conteúdos emocionais na equipe 
de saúde, como entrar em contato com seus questionamentos, angústias e dúvidas, já que esta acaba sendo situação 
recorrente em contexto hospitalar.

b) Em relação ao suicídio, não há como inferir que haja ambivalência entre o desejo de viver e o desejo de morrer.
c) Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar 

a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas  de  prevenção.  Ocorre no mês de 
setembro pelo fato de ser no dia     10 desse mês o dia mundial de prevenção do suicídio. Esse movimento acontece no 
Brasil desde meados da década de 1990, quando o tema passou a ser amplamente discutido.

d) No código de ética, aponta-se que o sigilo profissional tem por finalidade proteger a pessoa atendida, e, no caso do 
psicólogo, significa manter sob proteção as informações e fatos conhecidos por meio da relação profissional. Com relação 
a pacientes com risco suicida, é considerada a quebra do sigilo como forma de preservação de vida do paciente, sendo um 
médico psiquiatra o único a quem o psicólogo pode se reportar.

e) O atendimento psicológico a pacientes com ideação ou tentativa de suicídio levanta questionamentos em relação a 
aspectos éticos, notadamente no que se refere à questão do sigilo. O exercício profissional do psicólogo  deve se pautar na 
ética para garantir relação adequada entre profissional, cliente e sociedade, de acordo com valores relevantes.

QUESTÃO 07.  Durante   um   atendimento   psicológico, uma paciente feminina, que se encontrava hospitalizada 
para tratamento de uma pneumonia, fez o seguinte comentário: “Eu disse a minha filha que não deveria fazer 
caminhadas ao ar livre, mas ela insistia e dizia que eram recomendações médicas. Veja o que me aconteceu! Seu 
eu tivesse ficado em casa como gostaria, não teria ficado doente. Quando receber alta médica, não vou mais dar 
ouvidos a minha filha.” Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o mecanismo defensivo descrito.

a) Negação.
b) Deslocamento.
c) Racionalização.
d) Resistência.
e) Intelectualização.

QUESTÃO 08. O psicólogo tem três razões para conhecer os remédios: prática  (saber  conversar sobre os 
remédios), clínica (ter noção sobre sintomas  provocados  por   medicamentos) e teórica (pensar o significado 
psicológico do remédio, dada à alta valorização que ele recebe na cultura moderna). Considerando o exposto, 
assinale a alternativa que apresente a definição correta.

a) Mecanismo de ação é o termo que define a consequência da administração concomitante de duas ou mais substâncias 
químicas no organismo do paciente.

b) Vias de Administração é o efeito produzido que uma substância química inerte produz em uma pessoa que a recebeu.
c) Interação Medicamentosa é a maneira pela qual o remédio exerce o efeito terapêutico desejado.
d) Situações Especiais são condições fisiológicas que alteram a distribuição e a metabolização do remédio no organismo e, 

por isso, representam perigos potenciais no uso da medicação.
e) Efeito Colateral refere-se às situações em que um remédio não deve ser usado.
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QUESTÃO 09. Sobre o processo de educação em saúde, assinale a alternativa correta.
a) Fundamenta-se na articulação interdisciplinar dos saberes científicos, técnicos e populares.
b) Nas últimas décadas, observa-se uma grande estagnação de programas e pesquisas nessa área.
c) Fortalece o paradigma biomédico enquanto norteadora da assistência à saúde.
d) No Brasil, a educação em saúde constituiu-se no âmbito da saúde pública e privada, orientando novas práticas.
e) Pode-se afirmar que, ao conceito de educação em saúde, sobrepõe-se o conceito de promoção da saúde.

QUESTÃO 10. Um profissional de saúde, que trabalha em um hospital, presta o seguinte depoimento sobre o 
setor de atendimento a pacientes em hemodiálise: “Somos Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos 
etc. e desenvolvemos um trabalho em conjunto. Consideramos importante a discussão de cada um dos casos 
e planejamos a intervenção que realizamos e, com isso, trocamos e integramos, permanentemente, nossos 
conhecimentos. Digo mais: nosso compromisso ético não é só com o paciente, mas com a saúde”.

Considerando a situação descrita, assinale  a alternativa que apresenta, corretamente, esse tipo de equipe.
a) Multidisciplinar. 
b) Cooperativa.
c) Transdisciplinar.
d) Interdisciplinar.
e) Integrada.

QUESTÃO 11. Um paciente relata que, de repente, sentiu uma tremenda onda de medo por nenhuma razão 
aparente. Seu coração estava batendo forte, o peito doía e foi ficando mais difícil  de respirar. Ele pensou que iria 
morrer. Com base no caso apresentado, é correto afirmar que esses são sintomas de

a) transtorno de estresse pós-traumático.
b) síndrome do pânico.
c) esquizofrenia.
d) transtorno bipolar.
e) agorafobia.

QUESTÃO 12. Segundo  a   OMS,   drogas   psicoativas   são aquelas que afetam a nossa mente, alterando humor, 
comportamento, cognição, psicomotricidade e personalidade. Os psicólogos não estão autorizados a prescrever 
medicamentos, porém trabalham diretamente com as alterações mentais junto a uma equipe médica. Assinale a 
alternativa que corresponda ao fármaco e sua respectiva indicação.

a) Alprazolam (Frontal) – ansiolítico; Sertralina (Zoloft) – antidepressivo; Haloperidol (Haldol) – antipsicótico; Metilfenidato 
(Ritalina) – TDAH.

b) Sertralina (Zoloft) – ansiolítico; Haloperidol (Haldol) – TDAH; Alprazolam (Frontal) – antidepressivo; Metilfenidato (Ritalina) 
– antipsicótico.

c) Haloperidol (Haldol) – antipsicótico; Alprazolam (Frontal) – antidepressivo; Sertralina (Zoloft) – ansiolítico; Metilfenidato 
(Ritalina) – TDAH.

d) Haloperidol (Haldol) – TDAH; Alprazolam (Frontal) – ansiolítico; Sertralina (Zoloft) – antidepressivo; Metilfenidato (Ritalina) 
– antipsicótico.

e) Alprazolam (Frontal) – TDAH; Metilfenidato (Ritalina) – antipsicótico; Sertralina (Zoloft) – ansiolítico; Haloperidol (Haldol) – 
antidepressivo.

QUESTÃO 13. “Avalia as relações que a pessoa estabelece a partir de seu lugar no adoecimento”. O enunciado se 
refere ao

a) Diagnóstico Reacional.
b) Diagnóstico Médico.
c) Diagnóstico Transferencial.
d) Diagnóstico Situacional.
e) Diagnóstico Psicológico.
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QUESTÃO 14. O atendimento psicológico em contexto hospitalar tem suas peculiaridades e especificidades. 
Muito se fala do atendimento/processo, mas pouco sobre a finalização.

Assinale a alternativa correta que diz respeito a poder se dar por concluído o trabalho da psicologia hospitalar.
a) O que determina a conclusão do processo de atendimento psicológico na psicologia hospitalar é a condição clínica do 

paciente e o adequado enfrentamento da doença.
b) O determinante para a finalização do tratamento psicológico é a cessação da demanda.
c) A alta do atendimento psicológico se dá concomitantemente com a alta médica.
d) O atendimento psicológico em contexto hospitalar é inconcluso e por isso é necessário, após a alta hospitalar, encaminhar 

esse paciente à psicoterapia clínica.
e) A alta psicológica em hospital acontece geralmente entre 3 e 7 atendimentos, seguindo o modelo de psicoterapia breve.

QUESTÃO 15. Uma enfermeira trabalha na UTI de um hospital de grande porte há mais de 15 anos. Com o término 
recente de seu casamento, se viu obrigada a assumir outros trabalhos para complementar a renda familiar e auxiliar 
os pais, já que um deles encontra-se acamado. Há 7 meses, iniciou trabalho também em outro hospital e, as vezes, 
trabalha como cuidadora de idosos. A irritabilidade, privação de sono, angústia, taquicardia e  pressão  elevada  são 
alguns dos sintomas que ocasionaram seu afastamento das atividades por 15 dias após ser diagnosticada com 
Síndrome de Burnout.” Sobre essa síndrome, assinale a alternativa correta.

a) O  acompanhamento  psiquiátrico  e   o   uso   de medicação são considerados os únicos tratamentos efetivamente eficazes.
b) Existe a predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, mas não física. 
c) Também chamada de Síndrome do Esgotamento Profissional, surgiu nos anos 2000 e por ser recente ainda não é muito 

difundida.
d) O Brasil é um dos países que menos sofre com a síndrome no mundo, sendo Alemanha e Estados Unidos os que mais têm 

casos de burnout.
e) Há diminuição da efetividade e do desempenho no trabalho por atitudes e comportamentos negativos.

QUESTÃO 16. De acordo com princípios norteadores da Política de Humanização do Ministério da Saúde, é correto 
afirmar que

a) tem atuação focada no tratamento da doença pelo modelo biomédico de assistência.
b) visa o fortalecimento de trabalho individualizado por valorizar a singularidade de cada indivíduo.
c) é um pacto entre os diferentes níveis de gestão do SUS: estadual, municipal, exceto o federal.
d) há estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
e) a valorização da dimensão social se sobrepõe à dimensão subjetiva.

QUESTÃO 17. Sobre a dependência química, tratamento e prevenção, assinale a alternativa correta.
a) A dependência química, segundo a OMS, pode ser definida como sendo um estado caracterizado pelo uso descontrolado 

a partir de duas ou mais substâncias químicas e psicoativas com repercussões negativas em uma ou mais áreas da vida 
do indivíduo.

b) O psicólogo, no tratamento da dependência química, é essencial e precisa estar voltado para um resgate da saúde e, para 
tanto, ter uma atuação interacional com outros profissionais de distintas áreas do conhecimento.

c) Por serem realizadas de maneira grupal e ser necessário um padrão de tratamento, as capacitações são frequentes para 
que a equipe multidisciplinar possa atender a grande demanda de forma mais adequada.

d) A dependência química é uma doença aguda e multifatorial quase sempre associada a outras doenças.
e) Por a dependência ter um fator genético significativo, não há como pensar em prevenção, mas sim em tratamentos.

QUESTÃO 18. Sobre a Reforma Psiquiátrica que, no Brasil, começou a ser discutida no final da década de 1970, 
assinale a alternativa correta quanto a seus objetivos.

a) Desenvolvimento de ações para a permanência do usuário em alas psiquiátricas de hospitais gerais.
b) Reestruturação da assistência psiquiátrica mediante a reforma e humanização da rede manicomial.
c) Desguarnecer os usuários dos direitos civis, da dignidade pessoal e dos direitos humanos.
d) Criação de serviços substitutivos como as residências terapêuticas.
e) Surgimento do CAPS como auxiliador dos hospitais psiquiátricos para tratamento do doente mental.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

149EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com148

QUESTÃO 19. As equipes de trabalho ou grupos de trabalho têm aumentado nos últimos anos. O primeiro 
aspecto de uma equipe é que ela deve ter os mesmos objetivos que são comuns a todos, não só fazer parte de um 
departamento; um segundo se refere à responsabilidade e o terceiro seria o objetivo compartilhado. Assinale a 
alternativa correta referente a esse tema.

a) Existem estágios de desenvolvimento das equipes, que não necessariamente segue um padrão, mas que podem ser 
definidos como formação, conflito, normatização, desempenho e desintegração.

b) No contexto hospitalar, entende-se que um cuidado oferecido pela equipe multiprofissional, em que há o sentido de 
integralidade, poderá gerar resultados insatisfatórios para o indivíduo, família e sociedade.

c) Alta rotatividade e trabalho em equipe não apresentam, relação em se tratando de contexto hospitalar.
d) Menor desigualdade não significa maior integração na equipe.
e) Profissionais de saúde do âmbito hospitalar destacaram a atuação em equipe como um dos elementos ineficazes de 

assistência, devido à importância da não generalização do sofrer e do sentir.

QUESTÃO 20. Sobre o Programa de Saúde Mental, que é parte integrante do SUS e segue as diretrizes da III 
Conferência Nacional de Saúde Mental e as deliberações da Lei Federal nº 10.216/01, assinale a alternativa correta.

a) Para receber atendimento no CAPS, não é necessário encontrar-se em intenso sofrimento psíquico, basta manifestar o 
desejo de um atendimento de qualidade, a fim de amenizar algumas intercorrências cotidianas.

b) Com a aprovação da lei da Reforma Psiquiátrica, o Ministério da Saúde publicou várias portarias que regulamentam a 
assistência em saúde mental no SUS, criando incentivos financeiros para a implantação de serviços extra-hospitalares 
como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

c) Um grande benefício à população foi a criação do CAPSi - Centro de Atenção Psicossocial para atendimento de usuários de 
álcool e outras drogas.

d) O Programa De Volta Para Casa, assegurado pela Lei nº 10.708, apesar de muito importante, por valorizar assistência, o 
acompanhamento e a integração social fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas de transtornos mentais, com 
história de longa internação psiquiátrica, não teve bom desenvolvimento e sofre com a estagnação por não receber apoio 
do governo e muitas vezes até dos familiares desses pacientes.

e) O programa de Atenção à Saúde Mental que compõe a política de saúde do Ministério da Saúde tem como objetivos a 
inserção social dos pacientes longamente internados em hospitais psiquiátricos, a expansão e melhoria da qualidade de 
atenção à saúde mental e permanência do modelo hospitalocêntrico.

QUESTÃO 21. Em seu relato, um paciente diz: “Lembra do desastre em Mariana? Aconteceu porque fui à praia 
nadar. Começou a chover e todos que estavam na praia começaram a correr tentando recolher seus pertences 
que estavam sujos por conta da combinação de areia e água. Imaginei muita água com lama, desespero e morte 
envolvendo muita gente, como na praia que eu estava. Ao chegar a minha casa, vi a notícia na TV. Aquela situação 
foi terrível e muitos perderam não só seus pertences, mas também a vida! Isso já tem um ano [...]” Nesse relato, 
identifica-se a ocorrência de

a) um Afrouxamento Associativo.
b) um Neologismo.
c) um Pensamento Mágico.
d) uma Associação Livre.
e) um Ato Falho.

QUESTÃO 22. Durante um atendimento psicológico na UTI de um hospital com familiares de um paciente 
idoso que encontrava-se hospitalizado há 28 dias, uma das filhas relatou que ele sempre foi muito proativo e 
generoso. Ajudar sempre foi seu lema e o que o motivava. Expondo que era difícil vê- lo naquela situação, mas 
era reconfortante saber que havia cuidado, respeito e dedicação de toda a equipe, atos que visavam alívio da dor e 
dos sintomas e proporcionavam a ele qualidade de vida em um momento em que a medicina já não oferecia mais 
recursos curativos. E isto para os familiares e para o paciente era muito importante.” O caso clínico apresentado faz 
menção a um tratamento denominado

a) enfrentamento.
b) resiliência.
c) cuidados paliativos.
d) fortalecimento egóico.
e) elaboração do luto antecipatório.
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QUESTÃO 23. I - é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao 
atendimento psicológico, 

II – é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico cujo resultado pode 
ser indicativo ou conclusivo e 

III – é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, 
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.

De acordo com algumas das modalidades de documentos psicológicos, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente as definições apresentadas.

a) I – parecer; II – relatório e III – declaração.
b) I – declaração; II – atestado e III – parecer.
c) I – atestado; II – parecer e III – relatório.
d) I – relatório; II – declaração e III – parecer.
e) I – declaração; II – parecer e III – relatório.

QUESTÃO 24. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, 
norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação 
de cada profissional com seus pares e com a sociedade como um todo. O Código de Ética da Psicologia é reflexo 
da necessidade, sentida pela categoria e suas entidades representativas, de atender à evolução do contexto 
institucional-legal do país, marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição Cidadã, em 1988, e 
das legislações dela decorrentes. De acordo com o código que rege a profissão do psicólogo, assinale a alternativa 
correta.

a) O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, poderá divulgar qualificações, valores, atividades 
e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão, a fim de 
esclarecimentos a população.

b) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo como demissão ou exoneração, ele fica responsável por guardar de 
maneira segura todo o seu material, evitando que o outro profissional tenha acesso para que não haja nenhum tipo de 
exposição do paciente ou quebra de sigilo.

c) De acordo com o Art. 7º- o psicólogo não poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 
por outro profissional.

d) O Art. 16 prevê, em relação à realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, que o psicólogo avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas.

e) Não é vedado ao psicólogo, de acordo com o Art. 2º-, desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício 
próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional.

QUESTÃO 25. Um paciente encontra-se hospitalizado há quase 1 semana pela segunda vez no ano. Sempre que 
fica hospitalizado, ele solicita o atendimento da psicologia por entender a importância nesse momento de dor e 
despessoalização e porque sente a necessidade de falar. Durante um atendimento em que ele mesmo pediu para 
que o psicólogo estivesse lá, fez várias pausas no seu discurso, permanecendo em silêncio várias vezes e até por 
significativos períodos.” Assinale a alternativa correta em relação a postura do psicólogo diante dessa situação.

a) O silêncio durante um atendimento psicológico demostra desinteresse por parte do paciente e é analisado como resistência 
a esse atendimento, devendo ser respeitado pelo profissional.

b) Em se tratando de atendimento psicológico no contexto hospitalar e sendo a psicoterapia breve uma das técnicas utilizadas 
e de grande eficácia por levar em conta um atendimento focal, o silêncio durante a sessão não é agregador.

c) É comum o silêncio durante um atendimento psicológico e ele deve sempre ser preenchido pela fala do psicólogo para 
que a continuidade do atendimento seja conduzida da melhor maneira tanto para o profissional quanto para o paciente.

d) O importante não é a ausência de palavra do psicólogo, e sim sua capacidade de permitir as palavras do paciente como 
sendo tudo que pode ser feito em alguns momentos difíceis, pois certas horas não admitem palavras.

e) Não há embasamento teórico sobre o silêncio durante o atendimento. É uma situação comum, porém o profissional vai 
agir de acordo com o contexto e condução do atendimento da maneira que considerar mais adequada para ambos. 
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QUESTÃO 01. Idoso, 72 anos, foi internado em um hospital particular com quadro de insuficiência cardíaca. 
Após dois dias na U.T.I, ele apresenta fala incongruente, conteúdos absurdos e sem articulação lógica. Esta é uma 
alteração da consciência denominada

a) obnubilação.
b) delirium.
c) transe.
d) delírio.
e) coma.

QUESTÃO 02. O  estado  em  que  ocorre mudança súbita e imotivada de humor, sentimentos ou emoções, em que 
o indivíduo oscila de forma abrupta, rápida e inesperada de um estado afetivo para outro, determina um quadro de

a) neotimia.
b) anedonia.
c) paratimia.
d) labilidade afetiva.
e) apatia.

QUESTÃO 03. Em relação ao trabalho em equipe multiprofissional, é correto afirmar que
a) a multiprofissionalidade é a ocorrência de atividades realizadas entre profissionais de múltiplas especializações dentro de 

uma pretendida harmonia e complementariedade em um determinado ambiente de trabalho.
b) trabalhar em equipe multiprofissional significa buscar uma síntese de saberes ou uma identidade teórica.
c) a multiprofissionalidade busca criar um diálogo entre profissões vizinhas que sempre possuem temáticas comuns, mas 

mantêm a especificidade do seu saber.
d) em uma equipe multiprofissional, o psicólogo compartilha toda informação que obteve com o paciente, para o bom 

andamento da equipe.
e) são necessárias reuniões mensais da equipe.

QUESTÃO 04. Para que seja possível uma sólida construção de equipe e atuações favoráveis por parte de todos 
os envolvidos, são necessários alguns pré-requisitos na postura dos profissionais, EXCETO

a) conhecimento e reconhecimento, por todos os membros do grupo, dos diferentes campos de competência.
b) disposição não só para encarar o desafio que representa a formação de uma equipe, como também para provocar tal desafio.
c) consideração da prática dos demais como dependente e complementar.
d) geração de um paradigma grupal propício à resolução de problemas.
e) desenvolvimento de habilidades interpessoais .

QUESTÃO 05. É um documento conciso, minucioso e abrangente, que busca relatar, analisar e integrar os dados 
colhidos no processo de avaliação psicológica, tendo como objetivo apresentar diagnóstico e/ou prognóstico, para 
subsidiar ações, decisões ou encaminhamentos. O enunciado refere-se

a) à Declaração.
b) a Parecer Psicológico.
c) a Relatório Psicológico .
d) a Laudo Psicológico .
e) a Atestado Psicológico.
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QUESTÃO 06. Com relação ao relatório psicológico, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Descrição ou Desenvolvimento é o item destinado à narração histórica e sucinta dos fatos que produziram o pedido do 

Relatório Psicológico.
b) Independentemente das finalidades a que se destina, o Relatório Psicológico é uma peça de natureza e valor científicos.
c) Os termos técnicos devem, portanto , estar acompanhados das explicações e/ou conceituações retiradas dos fundamentos 

teórico-filosóficos que os sustentam.
d) O Relatório Psicológico é uma apresentação descritiva e/ou interpretativa acerca de situações ou estados psicológicos e 

suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais , pesquisadas no processo de Avaliação Psicológica.
e) A finalidade do Relatório Psicológico será sempre a de apresentar resultados e conclusões da avaliação psicológica, 

entretanto, em função da  petição  ou  da  solicitação do  interessado, o Relatório Psicológico poderá destinar-se a finalidades 
diversas, como: encaminhamento, intervenção, diagnóstico, prognóstico etc.

QUESTÃO 07. Rapaz de 22 anos  se encontra na  U.T.I de um hospital, no pós-operatório de apendicectomia 
supurada que evoluiu para uma sepse. A infecção está controlada, mas ele não come, não dorme e chora muito. Foi 
solicitada uma avaliação psicológica . Nesse caso, o psicólogo irá avaliar

a) dificuldades objetivas e subjetivas do paciente em relação à doença, ao tratamento e à hospitalização.
b) sua história de vida.
c) o que está causando a insônia.
d) seu nível cognitivo.
e) se ele tem algum transtorno de alimentação .

QUESTÃO 08. Sobre Análise Institucional, é correto afirmar que
a) a Análise Institucional é da competência da área de Recursos Humanos.
b) a Análise  Institucional  generalizada  é  relativa a intervenções em instituições específicas: a Igreja, a Escola, o Exército.
c) a Analise Institucional restrita diz respeito ao conjunto de considerações teóricas que forma um reservatório de dados e 

conceitos para as diversas intervenções institucionalistas.
d) a Análise institucional é realizada anualmente .
e) a Análise Institucional em ato ou Socioanálise refere-se à prática de intervenção em organizações-cliente como indústrias, 

administrações , escolas ou formações .

QUESTÃO 09. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O sistema social possui três níveis que devem ser demarcados e entendidos para proporcionar uma análise 
institucional direcionada e “eficaz”. O primeiro nível corresponde   ao/a ______________, que seria o nível material, 
concreto das relações sociais e equivale à vida cotidiana, podendo ser exemplificado pela família, pela sala de aula. 
O segundo nível é a/o _______________ que seria o coletivo de grupo; é (a priori) estabelecido,    marcado    pela     
burocracia e tem como exemplos a Universidade, a fábrica. Por último nível,   entender-se-ia o/a_______________
que estaria a nível simbólico, sinônimo de Estado e de controle.

a) instituição / grupo / organização
b) instituição/ organização/ grupo
c) grupo / organização / instituição
d) grupo/ instituição/ organização
e) organização / grupo / instituição

QUESTÃO 10. Rapaz de 26 anos , desde que perdeu a namorada pelo uso excessivo de álcool, está tentando parar 
de beber. Ultimamente ele apresenta ansiedade, inquietação, náuseas, tremor e sudorese . Esses sintomas referem  
se à

a) intoxicação.
b) fissura.
c) tolerância.
d) dependência psíquica.
e) síndrome de abstinência.
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QUESTÃO 11. Com relação à dependência química, assinale a alternativa correta.
a) Dependência química é um grave problema de saúde privada e necessita de atenção especial.
b) O atendimento a dependentes químicos envolve dois aspectos centrais: primeiro, a desintoxicação com a finalidade de 

retirada da droga e seus efeitos e, segundo, a manutenção, ou seja, a reorganização da vida do indivíduo sem o uso da droga.
c) A o tratamento da dependência qu1m1ca deve abranger apenas o indivíduo dependente.
d) Dependência química é um problema estritamente físico.
e) Internar é o melhor tratamento para o dependente químico.

QUESTÃO 12. Em função do aumento significativo do uso de substâncias psicoativas e de suas consequências 
associadas, o Ministério da Saúde instituiu um programa demonstrando uma vontade política direcionada à 
criação de serviços específicos para usuários e dependentes químicos, considerando-se as particularidades dessa 
problemática, que se denomina

a) Programa Alcoólicos Anônimos.
b) Programa Melhor em Casa.
c) Programa Humaniza SUS.
d) Programa Nacional de Atenção Integrada ao usuário de Álcool e outras Drogas.
e) Programa de Volta para Casa.

QUESTÃO 13. Os benzodiazepínicos são medicamentos que potencializam as ações inibitórias do neurotransmissor
a) aspartato.
b) dopamina.
c) gaba.
d) acetilcolina.
e) serotonina.

QUESTÃO 14. Antipsicóticos podem ter como efeito colateral um transtorno de movimento relacionado ao 
sistema motor e caracterizado por sensação subjetiva de inquietude interna, irritabilidade ou disforia que podem 
ser intensas. Esse transtorno denomina-se

a) acatisia .
b) síndrome serotoninérgica.
c) síndrome de Turner.
d) epilepsia.
e) síndrome neuroléptica.

QUESTÃO 15. Em relação à psicologia da saúde, é correto afirmar que
a) a Psicologia da Saúde está interessada diretamente pela situação, que cabe ao foro médico.
b) seu interesse está na forma como o sujeito vive e experimenta o seu estado de saúde ou de doença, na sua relação consigo 

mesmo, com os outros e com o mundo.
c) busca compreender apenas o papel das variáveis sociais sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e 

seus comportamentos associados .
d) os psicólogos da saúde realizam intervenções com o objetivo de fortalecer a estrutura de personalidade.
e) o estilo de vida dos indivíduos não tem nada a ver com o desenvolvimento ou com a exacerbação das doenças.

QUESTÃO 16. A intervenção em Centros de Saúde e Hospitais deve levar em consideração uma tripla dimensão 
de intervenção que são:

a) a paciente, o tempo de internação e o prognóstico.
b) a psicoterapia, a aplicação de testes, e a avaliação psicológica.
c) o diagnóstico, a medicação usada e a história de vida.
d) o controle da dor, o preparo pré-cirúrgico e a psicoterapia.
e) os pacientes, seus familiares e os profissionais de saúde.
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QUESTÃO 17. O Programa de Atenção à Saúde Mental que compõe a política de saúde do Ministério da Saúde têm 
como objetivos, EXCETO

a) a inserção social dos pacientes longamente internados em hospitais psiquiátricos.
b) a expansão e a melhoria da qualidade de atenção à saúde mental e reversão do modelo hospitalocêntrico   para   o   de   

intensificação da atenção extra-hospitalar às pessoas com transtornos mentais e aos dependentes de álcool e outras 
drogas.

c) mediante processo de reabilitação psicossocial devem ser concedidas, às pessoas portadoras de transtornos mentais, 
oportunidades de atingir seu potencial de autonomia em sua comunidade.

d) redução progressiva de leitos nos hospitais psiquiátricos e ampliação da rede extra- hospitalar.
e) levar a atenção em saúde mental para o modelo hospitalocêntrico/manicomial.

QUESTÃO 18. Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.
1. Programa de volta para casa.
2. Serviços Residenciais Terapêuticos.
3. Programa Nacional  de  Avaliação dos Serviços Hospitalares - PNASH/ Psiquiatria.

(     )  Tem por objetivo garantir a assistência, o acompanhamento e a integração social, fora da unidade hospitalar, 
de pessoas acometidas de transtornos mentais, com história de longa internação psiquiátrica.

(     ) São casas localizadas no  espaço urbano, constituídas para responder as necessidades de moradia de 
pessoas com transtornos mentais graves egressas de hospitais  psiquiátricos ou hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico, que perderam os vínculos familiares e sociais e moradores de rua com transtornos 
mentais severos, quando inseridos em projetos terapêuticos acompanhados nos CAPS.

(     )   É  parte   integrante   desse   Programa o auxílio-reabilitação, no valor de R$ 240,00, pago ao próprio 
beneficiário durante um ano, podendo ser renovado, caso necessário.

(     ) Esse programa instituiu um processo sistemático   e   anual    de   avaliação e supervisão da rede hospitalar 
especializada de psiquiatria, assim como hospitais gerais com leitos psiquiátricos, com o objetivo de avaliar a 
assistência prestada nos hospitais psiquiátricos brasileiros.

(     ) Pode ser beneficiário do programa qualquer pessoa com transtorno mental que tenha passado dois anos 
ou mais internada, ininterruptamente, em instituições psiquiátricas e também aquela que mora em residência 
terapêutica ou que tenha vivido em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico (manicômio judiciário) pelo 
mesmo período.

a) 1 -  2 -  1 -  3 - 1.
b) 2 -  3 -  1 -  1 - 1.
c) 3 -  1 -  1 -  2 - 1.
d) 1 -  3 -  3 -  2 - 1.
e) 1 -  1 -  1 -  3 - 2.

QUESTÃO 19. Uma  psicóloga  atende uma criança de 6  anos de idade. A convite da família, a psicóloga vai ao 
aniversário da menina e lá conhece um primo da família e eles começam a namorar. Agora a psicóloga conhece 
toda dinâmica da família, nuclear e extendida, da criança. A psicóloga foi denunciada e está sendo julgada pelo seu 
CRP, segundo Art. 2°, por

a) prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos , técnicas e 
meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão.

b) utilizar o uso de conhecimento  e  a  utilização de práticas psicológicas como instrumento de favorecimento pessoal.
c) estabelecer com a pessoa  atendida,  familiar  ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido , relação que possa interferir 

negativamente nos objetivos do serviço prestado.
d) prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais.
e) prestar serviços profissionais que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas, decorrentes de informações 

privilegiadas
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QUESTÃO 20. As transgressões dos preceitos do Código de Ética do Psicólogo constituem infração disciplinar 
com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais, na seguinte ordem:

a) multa, advertência , censura pública, suspensão do exercício profissional, por até 30 dias, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia, Cassação do exerc1c10 profissional, ad referendum  do Conselho Federal de Psicologia.

b) advertência , Suspensão do exerc1c10 profissional, por até 30 dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia, 
multa, censura pública, cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.

c) advertência, censura pública, multa, suspensão do exercício profissional, por até 30 dias, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia, cassação do exerc1c10 profissional, ad referendum  do Conselho Federal de Psicologia.

d) advertência , multa , censura pública, suspensão do exercício profissional, por até 30 dias, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia, cassação do exerc1c10 profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.

e) censura pública, advertência, multa , suspensão do exercício profissional, por até 30 dias, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia, cassação do exerc1c10 profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia

QUESTÃO 21. Um psicólogo de um centro de hemodiálise conhece muito bem todos os pacientes. Como parte do 
seu trabalho de mestrado, ele está fazendo uma pesquisa de campo com esses pacientes. De acordo com o Código 
de ética do Psicólogo, esse psicólogo deve

a) garantir o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, em qualquer circunstância ;
b) garantir o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, 

apenas depois de publicado os resultados.
c) garantir o caráter voluntário da  participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo no caso de interdito;
d) guardar todo material coletado por no mínimo dois anos.
e) avaliar os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger 

as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidos.

QUESTÃO 22. Com relação ao câncer de colo de útero, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer 
preconizam a realização do exame citopatológico em 100% da população feminina na faixa etária de 25 a 59 anos. 
É preciso então identificar qual a cobertura realizada atualmente, identificar as razões para a situação encontrada e 
elaborar as estratégias para enfrentá-las e quais e quantos recursos serão necessários para tal. O enunciado refere-se

a) ao humaniza SUS.
b) à educação continuada em saúde.
c) ao planejamento e programação em saúde.
d) ao diagnóstico em saúde.
e) à equidade em saúde.

QUESTÃO 23. O   Planejamento Situacional refere-se à arte de “governar” em situação de poder  compartilhado, 
exige uma categoria mais ampla, que lhe permita representar a complexidade da realidade que cerca o ator que 
planeja, dentro da qual ele deve lutar para alterá-la. Está dividido em 4 momentos, que seguem uma ordem, a saber:

a) explicativo, normativo, estratégico, tático operacional.
b) normativo, estratégico , explicativo, tático operacional.
c) estratégico, normativo, explicativo , tático operacional.
d) explicativo, estratégico, normativo, tático operacional.
e) tático  operacional, normativo, explicativo, estratégico

QUESTÃO 24. A  UBS  de  um  determinado  município utiliza o trabalho em grupo  com  o  intuito de promover 
educação em saúde. Assim, tem-se uma modalidade grupal na qual se convidam todos os integrantes reunidos 
a se sentarem em círculo, o grupo é incentivado a uma determinada tarefa conduzida pelo(s) profissional(is) a 
partir dos temas emergidos nas discussões de equipe com a comunidade, a relação entre os sujeitos se dá de 
forma horizontal, viabilizando a participação democrática, permitindo a permeabilidade dos diferentes saberes que 
a integram. O enunciado refere-se à modalidade

a) grupos motivacionais.
b) roda de conversa .
c) psicodrama.
d) grupos de autoajuda .
e) grupo terapêutico
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QUESTÃO 25. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. 
Os Polos de Educação Permanente em Saúde devem trabalhar com de a perspectiva   construir, nos espaços  
________________________  a capacidade de pensar e executar a formação profissional e o desenvolvimento 
das equipes de saúde, dos agentes sociais e dos parceiros intersetoriais.

a) escolares, estaduais e interestaduais
b) públicos e privados, microrregionais e regionais 
c) das UBSs locais e regionais
d) hospitalares públicos e particulares, com subsídio do SUS
e) locais, microrregionais, regionais, estaduais e interestaduais
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QUESTÃO 01. De acordo com o Manual de elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo 
decorrentes de avaliação psicológica, assinale a alternativa incorreta a respeito da avaliação psicológica.

a) A avaliação é entendida como o processo técnico  científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da relação do indivíduo com a sociedade

b) O resultado da avaliação tem com finalidade servir como instrumentos para atuar exclusivamente sobre o indivíduo
c) Para realizar uma avaliação, é necessária a utilização de estratégias psicológicas como métodos, técnicas e instrumentos
d) Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo
e) O processo de avaliação pode atuar  na modificação  de condicionantes que operam desde a formulação da demanda até 

a conclusão do processo de avaliação psicológica

QUESTÃO 02. Ao produzir documentos a partir de um processo de avaliação psicológica, cabe ao psicólogo 
respeitar princípios técnicos para garantir a qualidade de tais documentos. Assinale a alternativa cuja afirmação 
condiz com tais princípios.

a) O documento deve considerar a natureza dinâmica, definitiva e cristalizada do seu objeto de estudo
b) A linguagem nos documentos deve ser clara, inteligível e prolixa
c) Pode-se utilizar nos documentos todas as informações coletadas na avaliação,  até mesmo aquelas que não tenham 

relação com a finalidade do documento específico, já que podem nortear possíveis intervenções
d) Os documentos devem ser baseados exclusivamente nos instrumentais técnicos que se configuram como métodos e 

técnicas psicológicas para a coleta de dados, estudos e interpretações de informações a respeito da pessoa atendida
e) Deve-se assinar a última lauda do documento, não sendo necessário, assim, rubricar todas as laudas anteriores

QUESTÃO 03. Assinale a alternativa que contenha somente documentos produzidos pelo psicólogo em sua 
prática profissional, que sejam decorrentes de avaliação psicológica.

a) Laudo psicológico; Parecer psicológico
b) Atestado psicológico; Relatório psicológico
c) Declaração; Parecer psicológico
d) Relatório psicológico; Declaração
e) Parecer psicológico; Atestado psicológico

QUESTÃO 04. Quanto ao aspecto formal as entrevistas podem ser divididas em estruturadas, semi-estruturadas, 
e de livre estruturação. Analise as afirmações abaixo como V (verdadeira) ou F (falsa) a respeito das entrevistas 
apresentadas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

(     ) As entrevistas estruturadas são as mais indicadas para a utilização na prática clínica.
(     ) Um exemplo de entrevista de livre estruturação é a entrevista epidemiológica.
(     ) As entrevistas semi-estruturadas privilegiam a objetividade, sendo que as perguntas são quase sempre fechadas 
ou delimitadas por opções previamente determinadas, e buscam respostas específicas a questões específicas.
(     ) As entrevistas semi-estruturadas são assim denominadas porque o entrevistador tem clareza de seus 
objetivos, de que tipo de informação é necessária para atingi-los, de como essa informação deve ser obtida, 
quando ou em que sequência, em que condições deve ser investigada e como deve ser considerada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) F; F; F; V
b) V; F; V; F
c) F; V; V; F
d) V; V; F; V
e) F; F; V; V
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QUESTÃO 05. A seguir são apresentadas definições de tipos de entrevista segundo sua finalidade, comumente 
utilizadas na prática clínica.

I. Tipo  de  entrevista que  é  fundamental   para  avaliar a gravidade de uma situação, e tem como objetivo principal avaliar 
a demanda do sujeito e fazer um encaminhamento, sendo geralmente utilizada em serviços de saúde pública ou em 
clínicas sociais, onde existe a procura contínua por uma diversidade de serviços psicológicos, e torna-se necessário avaliar 
a adequação da demanda em relação ao encaminhamento pretendido.

II. Tipo de entrevista que tem por objetivo primordial o levantamento detalhado da história de desenvolvimento da 
pessoa, principalmente na infância, sendo considerada uma técnica de entrevista que pode ser facilmente estruturada 
cronologicamente. Embora sua utilidade seja mais claramente vislumbrada na terapia infantil, muitas abordagens que 
integram ou valorizam o desenvolvimento precoce podem se beneficiar deste tipo de entrevista.

III. Tipo de entrevista muito  utilizado  para  avaliar  casais e famílias, principalmente quando há a demanda de atenção 
psicológica para crianças e  adolescentes. Elas podem focalizar a avaliação da estrutura ou da história relacional ou familiar, 
além de avaliar aspectos importantes da rede social de pessoas e famílias.

Assinale a alternativa que apresenta os conceitos corretos para cada definição de entrevista.
a) I - devolutiva; II - triagem; III- anamnese
b) I - anamnese; II - diagnóstica; III - sistêmica
c) I -   triagem; II -  anamnese; III -  sistêmica
d) I - sistêmica; II - triagem; III - devolutiva
e) I - anamnese; II - sistêmica; III - diagnóstica

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa correta. Na entrevista realizada com um  paciente internado na ala  de  
psiquiatria de um hospital geral após tentativa de suicídio, o psicólogo vivenciou, a partir do conteúdo apresentado 
pelo paciente, sentimentos de raiva e repulsa. Tais conteúdos mobilizaram o entrevistador em seus núcleos 
inconscientes. Dentro da linha teórica psicanalítica, pode-se sugerir que o profissional em questão esteja diante de 
um evento conhecido na prática clínica como:

a) Racionalização
b) Contratransferência
c) Sublimação
d) Regressão
e) Transferência

QUESTÃO 07. Em relação à intervenção de um profissional psicólogo na prestação de serviços psicológicos que 
estejam sendo efetuados por outro profissional, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

I. A intervenção pode acontecer em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando o profissional 
que realizou o atendimento dará imediata ciência ao profissional responsável pelo caso.

II. Um psicólogo nunca poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional.

III. A intervenção pode acontecer quando informado, expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária 
e definitiva do serviço.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente I está correta
b) Somente II está correta
c) Somente I e III estão corretas
d) Todas estão corretas
e) Todas estão incorretas

QUESTÃO 08. Assinale a alternativa correta. No atendimento psicológico não eventual de criança, adolescente 
ou interdito, cabe ao psicólogo, de acordo com a legislação vigente.

a) Só realizar o atendimento após ter o consentimento de ambos os pais, ou de todos os seus responsáveis legais
b) Realizar o atendimento mesmo sem o consentimento dos pais ou responsáveis legais, caso estes não autorizem, 

priorizando a saúde da criança
c) Não solicitar qualquer tipo de autorização dos pais ou responsáveis, já que esta situação não está prevista na legislação vigente
d) Efetuar o atendimento sem que seja necessário prestar comunicação a qualquer entidade ou autoridade no caso de a 

criança, adolescente ou interdito não apresentar um responsável legal
e) Obter autorização de ao menos um de seus responsáveis para realizar o atendimento
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QUESTÃO 09. As transgresões dos preceitos descritos no atual Código de Etica do Psicólogo constituem infração 
disciplinar, e são previstas na legislação vigente a aplicação de sanções e  ou  penalidades  em  casos de comprovação 
de tais transgressões. Assinale a alternativa que não corresp mde a uma penalidade descrita no atual Código de 
Etica do Psicólogo diante de uma infração disciplinar cometida pelo profissional.

a) Cassação do exercício profissional
b) Multa
c) Censura pública
d) Suspensão do exercício profissional por até um ano
e) Advertência

QUESTÃO 10. Assinale a alternativa correta. No trabalho em equipe multidisciplinar na área da saúde, existe a 
possibilidade de realizar registros em prontuários compartilhados com toda a equipe. No caso dos profissionais 
psicólogos, cabe a estes:

a) Jamais realizar qualquer registro em prontuários compartilhados a fim de preservar a confidencialidade de seu trabalho
b) Realizar o registro apenas de informações relacionadas aos atendimentos de crianças e adolescentes, não sendo permitido 

o registro de atendimentos a pacientes adultos
c) Realizar o registro de todas as informações relacionadas ao caso, considerando que este pode ser o único acesso de alguns 

profissionais às questões psicológicas que permeiam o caso
d) Registrar informações confidenciais relacionadas ao atendimento psicológico, contando com o sigilo dos demais 

profissionais que compõe a equipe
e) Registrar somente as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho

QUESTÃO 11.  Assinale a alternativa correta. Num hospital geral, uma prática comum no atendimento baseado 
no trabalho em equipe é a interconsulta psicológica, caracterizada quando:

a) A presença do psicólogo  é  requisitada  para  atender a solicitação de um outro profissional de saúde em relação ao 
acompanhamento de um paciente

b) O psicólogo solicita a presença de um outro profissional, também psicólogo, para discussão do caso e seguimento conjunto 
do atendimento

c) Dois psicólogos atendem conjuntamente a um mesmo caso
d) O psicólogo, que já faz parte da equipe, participa das reuniões clínicas para discussão de casos dos pacientes hospitalizados
e) O psicólogo realiza seu atendimento juntamente com outro profissional não psicólogo

QUESTÃO 12. Assinale a alternativa correta. Humanização na  área da saúde refere-se à transformação dos 
modelos de atenção e de gestão nos serviços e sistemas de saúde, com vistas a melhorar as relações humanas 
nestes espaços sociais. O princípio da política de humanização que busca reconhecer que as diferentes especialidades 
e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido, e que juntos, esses saberes podem 
produzir saúde de forma mais corresponsável é o (a):

a) Ambiência
b) 1ndissociabilidade
c) Protagonismo
d) Autonomia
e) Transversalidade

QUESTÃO 13. A síndrome da exaustão profissional, conhecida como burnout, atinge principalmente trabalhadores 
da área da saúde por estarem expostos, em suas relações, constantemente ao sofrimento humano em suas 
diversas formas, lidando com a intimidade emocional das pessoas atendidas, muitas vezes atendendo pacientes 
terminais e ou de difícil manejo. Não pode ser considerada uma medida preventiva para o burnout em profissionais 
da área da saúde:

a) Conscientizar sobre o estresse ocupacional
b) Favorecer a criação de equipes multiprofissionais
c) Oferecer suporte social às equipes
d) Contra indicar a participação do profissional nas decisões
e) Investir no aperfeiçoamento do profissional
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QUESTÃO 14. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema 
Unico de Saúde (SUS), que é referência em tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais severos 
e ou persistentes, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas. Assinale a alternativa incorreta 
a respeito do CAPS.

a) O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à população de  sua  área  de  abrangência, realizando o acompanhamento 
clínico e a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 
laços familiares e comunitários

b) Os CAPS tem a responsabilidade de organizar a rede de serviços de saúde mental de seu território
c) É um serviço de atendimento de saúde mental criado para acontecer de forma simultânea às internações em hospitais 

psiquiátricos
d) Os CAPS visam prestar atendimento em regime de atenção diária
e) Podem existir nas modalidades CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPS ad e CAPS i

QUESTÃO 15. Assinale a alternativa correta. O estágio de disposição para a mudança no tratamento da 
dependência química que acontece quando o dependente químico modificou sua relação com a substância e 
mantém-se abstinente já há alguns meses, sendo que a mudança tem consistência, e a recaída é uma ameaça 
menos intensa apesar de ainda presente, é conhecido de acordo com literatura específica da área como:

a) Contemplação
b) Ação
c) Determinação
d) Manutenção
e) Pré Contemplação

QUESTÃO 16. A estratégia de cuidado que faz parte da Política do Ministério da  Saúde para tratamento e  
prevenção da dependência química conhecida como  redução de danos vem se tornando um eixo norteador para o 
trabalho com esta população. Assinale a alternativa incorreta a respeito das características desta estratégia.

a) Trabalha com a preconização imediata da abstinência
b) Busca o resgate no usuário de seu papel autorregulador
c) Incentiva o usuário à mobilização social
d) Cabe ao profissional lidar com as diferentes possibilidades e escolhas que são feitas pelo paciente durante o tratamento
e) Visa reduzir os problemas causados pelo abuso tanto de drogas lícitas quanto de drogas ilícitas

QUESTÃO 17. A respeito da internação compulsória para dependentes químicos, assinale a alternativa incorreta.
a) Recomendações de organizações de saúde, como a OPAS/OMS - Organização Pan-Americana de Saúde/ Organização 

Mundial de Saúde orientam que as internações compulsórias para tratar a dependência química só devem ser utilizadas 
em circunstâncias claramente definidas como excepcionais

b) Neste tipo de internação não é necessária a autorização familiar
c) A internação compulsória está prevista em Lei Federal
d) A internação compulsória é determinada por um juiz, depois de pedido formal feito por um médico
e) Este tipo de intervenção faz parte da atual política do ministério da saúde para o tratamento e prevenção da dependência 

química, e é consonante com as propostas da Reforma Psiquiátrica

QUESTÃO 18. A respeito dos fundamentos e práticas da Psicologia da Saúde, assinale a alternativa incorreta.
a) É uma área recente, desenvolvida principalmente a partir da década de 70
b) Seu início foi influenciado pelo surgimento dos transtornos relacionados ao estilo de vida, e pela diminuição da expectativa 

de vida da população
c) As pesquisas e aplicações em Psicologia da Saúde visam, respectivamente, compreender  e  atuar  sobre a inter-relação 

entre comportamento e saúde, e comportamento e doenças
d) Tem como um de seus objetos de estudo os funcionamentos psicológicos habitualmente saudáveis envolvidos em 

situações que, mesmo implicando ajuste emocional, não acarretam alterações no estado de saúde
e) Busca compreender o papel das variáveis psicológicas sobre a manutenção da saúde, o desenvolvimento de doenças e 

seus comportamentos associados
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QUESTÃO 19.  Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Pode ser um campo de atuação do 
psicólogo que atua em Psicologia da Saúde.

I. Atenção básica.
II. Serviços de saúde de média complexidade. 
III. Serviços de saúde de alta complexidade.

Assinale a alternativa correta:
a) Nenhuma está correta
b) Somente I está correta
c) Somente I e II estão corretas
d) Somente II e III estão corretas
e) Todas estão corretas

QUESTÃO 20. O suicídio é um evento frequente na área da saúde mental e muitas pessoas que buscam 
atendimento nos serviços de saúde podem estar em situação de risco. Quando um profissional da saúde atende 
uma pessoa e identifica que essa apresenta um risco agudo de suicido, deve-se esquematizar um plano terapêutico 
geral para alcançar o objetivo de manter o paciente seguro, com estratégias e ações de prevenções que devem  ser 
desencadeadas de forma sequencial. Assinale a alternativa que apresenta intervenção incorreta quanto ao manejo 
do paciente em crise suicida.

a) Não se deve abordar diretamente se o paciente possui ideação suicida, pois isso pode levá-lo a cometer o ato
b) Deve-se tentar manter o paciente estável, sendo que para isso é importante diagnosticar e tratar transtornos mentais 

identificar estressares crônicos, estimular e encaminhar para a psicoterapia, e cuidar da adesão ao tratamento
c) Pode-se elaborar um plano de segurança viabilizando consultas frequentes e telefonemas periódicos, diminuindo 

estressares e aumentando o apoio social
d) Os familiares devem ser orientados a afastar os meios letais, oferecer apoio emocional e vigilância
e) Pode-se encaminhar ao pronto socorro para possível avaliação do uso de psicofármacos para diminuir a ansiedade, se este 

for o caso

QUESTÃO 21. Um dos programas que compõe a Política d a de Mental do Ministério da Saúde é o Programa 
Residencias Terapêuticas. São características deste programa, com exceção de:

a) Caracteriza-se como central no processo de desinstitucionalização e reinserção social dos egressos dos hospitais 
psiquiátricos

b) O suporte de caráter interdisciplinar deverá con iderar apenas projetos e ações baseadas no coletivo de moradores
c) Tem como um de seus objetivos alocar em casas, pessoas com transtornos mentais que são impossibilitadas de retornar 

às suas famílias de origem
d) Cada residência deve estar referenciada a um Centro de Atenção Psicossocial e operar junto à rede de atenção à saúde 

mental dentro da lógica do território
e) Trata-se de casas localizadas no espaço urbano, constituídas para responder às necessidades de moradia de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves

QUESTÃO 22. Assinale a alternativa correta.  Num  grupo  terapêutico de abordagem psicanalítica observa-se 
um permanente jogo de  assunção  de  papéis,  sendo  que  um  indicador de que está havendo uma boa  evoluçao  
grupal  é quando os papéis deixam de ser fixos e estereotipados e adquirem uma plasticidade intercambiável. O 
papel assumido  por  um  dos  participantes  do   grupo no qual este desempenha o papel através de inúmeros 
recursos  resistenciais,  procura  colocar  obstáculos para o andamento  exitoso  da tarefa  grupal,  e em geral é 
assumido pelo indivíduo que seja portador de uma excessiva inveja e defesas narcisísticas é o de:

a) Líder
b) Porta voz
c) Atuador pelos demais
d) Bode-expiatório
e) Sabotador
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QUESTÃO 23. Assinale a alternativa que apresenta uma característica correta a respeito da definição da análise 
institucional proposta por Lourau e Lapassade.

a) É uma abordagem que busca a transformação das instituições a partir das práticas e discursos dos seus gestores
b) É construída a partir de uma análise sustentada pelo individual
c) Congrega profissionais das áreas da saúde apenas
d) Assume a tarefa de pesquisar, questionar e analisar a história, os objetivos, a estrutura e o funcionamento da organização, 

além dos dispositivos, práticas e agentes grupais
e) Chegou ao Brasil nos anos 2000 a partir de alguns departamentos e grupos de pesquisa de universidades brasileiras e de 

outras organizações

QUESTÃO 24. A Educação Permanente em saúde é um importante instrumento para a consohdaçao do Sistema 
Umco de Saúde (SUS), uma vez que  no  campo  e  atuação  do SUS está incluída a ordenação da formaçao de 
recursos humanos na área de saúde. Assinale a alternativa que não seja compatível com a educação permanente 
em saúde.

a) Ela acontece no cotidiano das pessoas e das organizações
b) Deve  servir para preencher lacunas  e  transformar as práticas profissionais e a própria organização do trabalho
c) Parte do desafio central de que a formação e o desenvolvimento devem ocorrer de modo centralizado para que seja mais 

efetivo
d) Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade, e leva em consideração os conhecimentos e as experiências 

que as pessoas já tem
e) Pode ser entendida como um processo aprendizagem  trabalho

QUESTÃO 25. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo a respeito do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de 
Saúde (PNASS) do Sistema Unico de Saúde (SUS).

(     ) Um dos objetivos do PNASS é aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos avaliados.

(   ) O   sigilo   dos   dados   relacionados aos resultados não permite que estes sejam dispornbilizados para 
conhecimento público, sendo que são utilizados apenas internamente para propostas a serem criadas a partir das 
demandas.

(  ) Os resultados avaliativos são ferramentas imprescindíveis na incorporação do planejamento para o 
aperfeiçoamento do SUS.

A ordem correta de afirmações verdadeira e falsas, de cima para baixo é:
a) V; F; V
b) V; V; F
c) F; F; V
d) F; V; V
e) F; V; F
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QUESTÃO 01. Sobre os tipos de trabalho de equipe, assinale a alternativa correta.
a) Em uma equipe de resolução de problemas, cada membro soluciona um problema, não havendo troca de ideias entre eles.
b) Em uma equipe autogerenciada, os membros assumem outros papéis que não sejam de seus supervisores buscando 

mudança de objetivo.
c) As equipes virtuais usam a tecnologia da informática para reunir seus membros fisicamente dispersos e atingir um 

objetivo em comum.
d) As equipes multifuncionais são formadas por funcionários de diferentes níveis hierárquicos que se juntam na busca de 

solucionar problemas excepcionais.
e) Equipes neorobóticas trabalham através das tecnologias avançadas utilizando conhecimentos arquivados em cada robô.

QUESTÃO 02. O trabalhador X de uma organização Y encontra-se com um baixo nível de motivação no trabalho 
devido à inserção da nova política da organização, que se baseia no acréscimo da jornada de trabalho aos sábados. 
Desse modo, o comportamento do trabalhador X pode ser explicado de diversas formas diante das várias teorias 
motivacionais. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta .

a) Teoria Motivacional da Hierarquia das Necessidades de Maslow, essa nova política afeta a necessidade de autorrealização .
b) Teoria Motivacional dos Dois Fatores de Herzberg, essa nova política está relacionada com os fatores higiênicos do 

trabalhador.
c) Teoria Motivacional das Necessidades de McClelland, essa nova política está relacionada com a necessidade de expectativa.
d) Teoria Motivacional da Expectativa de Vroom, essa nova política está relacionada com a necessidade de afiliação .
e) Teoria Motivacional da Equidade, essa nova política está relacionada com a cultura de origem do colaborador.

QUESTÃO 03. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

Para se mapear o conhecimento organizacional se faz necessário o entendimento dos  pontos  que  delineiam a 
prática da Gestão do Conhecimento nas organizações, que são:

I. criação do Conhecimento, transformando o conhecimento tácito em conhecimento explícito.
II. utilização do conhecimento, podendo utilizar a tecnologia da informação a seu favor.
III. retenção do conhecimento, o de assimilar ou o de preservar o conhecimento .
IV. compartilhamento do conhecimento, com acesso a todas as pessoas da organização.

a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e III. 
c) Apenas I, II e IV.
d) Apenas I, III e IV.
e) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 04. Sobre a sustentabilidade organizacional, assinale a alternativa correta.
a) As desvantagens para a organização referem  se ao aumento dos gastos com a matéria-prima e com maior dependência 

de instalações de tratamento.
b) Promove maior custo operacional e de manutenção na busca de produtos renováveis. 
c) Devido ao grande investimento empresarial, o produto se torna mais oneroso restringindo a adesão dos consumidores.
d) A imagem da empresa possui pouca significância para o consumidor, tornando o investimento inviável para a organização.
e) Promove redução de custos futuros decorrentes de processos de despoluição e de manutenção.
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QUESTÃO 05. Diante do tema clima e cultura organizacional, assinale a alternativa correta.
a) O clima organizacional e a cultura organizacional são distintas, de forma que nenhuma influencia a outra.
b) A responsabilidade do clima organizacional é exclusiva de cada colaborador.
c) A cultura organizacional deve ser conservadora, independente das necessidades dos colaboradores.
d) Pode-se considerar que o clima é resultante da cultura nas organizações, tanto positivo quanto negativo.
e) A responsabilidade do clima organizacional é exclusiva da organização.

QUESTÃO 06. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

Na análise do clima organizacional, deve-se levar em consideração os seguintes indícios:
I. desperdício de material. 
II. absenteísmo.
III. pichações nos banheiros.
IV. ausência de participação nas reuniões.

a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II, III e IV. 
d) Apenas I, II e III. 
e) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 07. Diante do tema, gerenciamento de processos, assinale a alternativa correta.
a) Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, 

monitoramento e controle e encerramento.
b) A maioria dos gerenciamentos de processos possuem vários focos, dificilmente se centralizando em um único foco.
c) O gerenciamento de um projeto é uma operação de rotina que o gestor possui na organização. 
d) Uma equipe de projeto sempre é formada por pessoas que já trabalham juntas na organização e que possuem o mesmo 

conhecimento
e) O gerenciamento de projetos, em sua maioria, não possui seus objetivos relacionados ao negócio da organização.

QUESTÃO 08. Sobre o recrutamento de pessoal na organização, assinale a alternativa correta. 
a) Quando o mercado de trabalho  está em oferta, o processo de recrutamento nas organizações torna-se mais rígido e 

exigente em relação a esse processo.
b) A dimensão dos recursos humanos da organização independe das estratégias organizacionais, não devendo estar 

relacionadas.
c) A cultura organizacional é irrelevante no processo de recrutamento de pessoal na organização, pois nada tem a contribuir 

no processo.
d) Quando o mercado de trabalho está em procura, há grande investimento no recrutamento, com ofertas de salários 

elevados.
e) O recrutamento pode estar focalizado para manter o status quo ou concentrado na aquisição de competências necessárias 

ao sucesso organizacional.

QUESTÃO 09. Considerando o tema seleção de  pessoas na organização, assinale a alternativa correta.
a) A seleção de pessoas   na   organização   é um processo recente que se iniciou neste milênio devido à necessidade do 

mercado organizacional.
b) O processo de seleção de pessoas é uma atividade de responsabilidade total da chefia do cargo pretendido.
c) É um processo de comparação com os requisitos do cargo a ser preenchido e o perfil das características dos candidatos 

que se apresentam .
d) A entrevista individual  no processo  de seleção é irrelevante, podendo ser extraída caso o selecionador optar.
e) A responsabilidade do processo é do organizador do processo, não devendo ser distribuída para a responsabilidade de 

linha e função de staff.
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QUESTÃO 10. Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

Os gestores na organização necessitam desenvolver    suas    habilidades e competências para serem mais eficazes 
em seu trabalho. Assim, o estudo  do _______________ investiga o impacto que as pessoas, grupos e a estrutura 
têm sobre o comportamento dentro da organização e aplica este conhecimento para fazer com que as organizações 
trabalhem de forma mais eficaz.

a) comportamento organizacional 
b) clima organizacional
c) conflito grupal
d) treinamento e desenvolvimento de pessoal
e) turnover organizacional

QUESTÃO 11. Sabe-se que as emoções desempenham um papel  importante na  organização,  mas a área 
do comportamento organizacional direcionava pouca atenção ao tópico das emoções. Isso se justifica devido à 
influência

a) do mito da racionalidade e a crença de que as emoções eram perturbadoras.
b) da teoria behaviorista que valorizava o ambiente de trabalho.
c) da teoria de Henri Fayol.
d) familiar que existia nas organizações.
e) machista na organização e o preconceito em relação à mulher no mundo do trabalho.

QUESTÃO 12. Sobre a motivação, assinale a alternativa correta.
a) Programas de reconhecimento dos funcionários podem aumentar a satisfação do trabalhador caso a necessidade da 

motivação seja intrínseca à valorização profissional.
b) A motivação surge de uma necessidade satisfeita . Quando o colaborador satisfaz sua necessidade ele estará motivado.
c) Para que o trabalhador esteja motivado e envolvido em seu trabalho, a organização deve propor trabalhos rotineiros com 

pouco ou nenhum desafio.
d) A motivação é uma força que está fora das pessoas, criando necessidades nas pessoas para que elas busquem satisfazê-

las.
e) Quando um trabalhador possui uma remuneração acima do padrão do mercado, sempre estará motivado a trabalhar.

QUESTÃO 13. Os indicadores para a gestão de qualidade de vida no trabalho são ferramentas de planejamento 
e decisão que viabilizam maior capacidade de estratégia gerencial e operacional para as questões de qualidade de 
vida no trabalho. Assim, considera-se como indicador empresarial de gestão de qualidade de vida no trabalho

a) critérios organizacionais monetários, com o foco no faturamento organizacional que influenciará no investimento para o 
trabalhador.

b) critérios de padronização organizacional, no que se refere aos vestuários e à forma de realização do trabalho.
c) critérios psicológicos, com o foco no perfil do profissional da organização e sua mudança de personalidade e sentimentos.
d) critérios psicológicos, com o foco no recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, camaradagem e clima 

organizacional.
e) critérios sociais,  referindo-se ao tipo de relacionamento existente na organização e formação de grupos formais e informais.

QUESTÃO 14. Sonia, psicóloga organizacional da empresa X, iniciou um programa na organização composto por 
quatro etapas. Primeiramente, o diagnóstico, realizando uma análise organizacional; em seguida, fez o desenho 
do   programa,   que,   ao   terminar;   iniciou a implementação por meio de técnicas; finalizando com a avaliação na 
busca de obtenção de dados concretos. Esse programa que Sonia iniciou na organização condiz com

a) o programa de avaliação de desempenho.
b) o programa de treinamento e desenvolvimento de pessoal.
c) o programa de qualidade de vida no trabalho.
d) o programa de saúde ocupacional.
e) o programa de recrutamento e seleção de pessoal.
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QUESTÃO 15. Amadeu é um trabalhador muito organizado no trabalho, sempre entrega seus relatórios nos 
prazos previstos e atinge as metas propostas de seu cargo. Diante das teorias psicoterápicas, esse comportamento 
de Amadeu é justificado de diversas formas. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

a) A teoria psicanalítica, em suma, pode explicar o comportamento de Amadeu justificando que seu “ID” domina seu aparelho 
psíquico.

b) A teoria behaviorista pode explicar que Amadeu foi estimulado pelo ambiente através do estímulo-resposta e, assim, 
ocorreu o processo de aprendizagem tornando-o organizado.

c) A teoria humanista busca explicar que suas relações soc1a1s   com   diferentes   estados do ego permitiu a Amadeu 
manifestar esse comportamento.

d) A teoria gestaltista refere que Amadeu age copiando o modelo de sua mãe que deve ser uma pessoa organizada .
e) A teoria biológica revela que os conteúdos inconscientes de Amadeu se manifestam tornando-o organizado , sendo, 

portanto, um comportamento genético.

 QUESTÃO 16. Sobre a gestão do conhecimento, assinale a alternativa correta.
a) A gestão do conhecimento trabalha de forma independente com a cultura organizacional, pois ela não infuencia em sua 

dinâmica.
b) Na gestão do conhecimento, é valorizado o conhecimento tácito deixando o conhecimento explícito para segundo plano.
c) Na implantação da gestão do conhecimento, deve-se deixar claro que a experiência de uns não influenciou no trabalho de 

outros.
d) A gestão do conhecimento deve ser partilhada somente com as equipes de trabalho de modo que não interfira na 

organização.
e) A gestão do conhecimento começa com a identificação de quais conhecimentos são importantes para a organização.

QUESTÃO 17. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

A utilização dos testes psicológicos na organização ocorre no processo de seleção de pessoal e no auxílio ao 
desenvolvimento profissional. No entanto, na escolha dos testes psicológicos, deve-se considerar os seguintes 
aspectos:

I. se os testes apresentam condições de validade científica.
II. se eles oferecem condições de sensibilidade, ou seja, adequado ao profissional que será examinado.
III. se os testes são de fácil interpretação, dando rapidez no processo.
IV. se eles são precisos, ou seja, coerentes entre si e constantes na medida.

a) Apenas II e III.
b) Apenas I e IV.
c) Apenas II, III e IV.
d) Apenas I, II e III.
e) Apenas I, II e IV.

QUESTÃO 18. Um gerente de vendas de uma empresa vem vivenciando, há dez meses, uma fase muito difícil 
no seu ambiente laboral, com responsabilidades aumentadas, pressões constantes, incertezas de resultados e um 
aumento em suas horas de trabalho, afetando sua vida familiar. Consequentemente, esses fatores causaram o 
afastamento do trabalho, pois ele desenvolveu o transtorno de estresse. Diante deste transtorno, é correto 
considerar que

a) produz sintomas físicos, psicológicos e comportamentais.
b) produz alterações cognitivas e alucinações frequentes.
c) produz delírios de pensamento e fobias.
d) produz sintomas de comportamentos anormais e alterações hormonais.
e) produz sintomas de comportamentos desviantes e doenças contagiosas.
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QUESTÃO 19. Diante dos temas: condições de trabalho, segurança no trabalho e saúde ocupacional, assinale a 
alternativa correta.

a) Os agentes mais comuns na produção de ferimentos e doenças no trabalho são as doenças contagiosas, o silêncio 
ambiental, os movimentos exagerados e a exposição ao sol.

b) Apesar da maioria dos funcionários trabalharem em   horários padrão,    os    turnos    curtos  e horários flexíveis podem 
afetar no processo de adoecimento do trabalhador.

c) Os fatores estressantes no trabalho, a ambiguidade e o conflito de papéis, além de uma elevada sobrecarga de trabalho, 
podem comprometer a saúde do trabalhador.

d) Uma política organizacional que favorece as pessoas na organização e um controle sutil, promovendo uma certa liberdade 
aos trabalhadores, podem afetar a saúde ocupacional.

e) A ergonomia organizacional tem consequências na produtividade, mas não afeta a saúde do trabalhador.

QUESTÃO 20. As organizações, na busca de diminuir o nível de absenteísmo de seus colaboradores, tem buscado 
formas alternativas para sanar os motivos desse comportamento. Sobre tais formas, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas .

I. Horários variáveis.
II. Melhoria das condições de trabalho.
III. Incentivos visando ao desenvolvimento da autodisciplina.
IV. Desligamento do colaborador.

a) Apenas I e III.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas I, III e IV.
e) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 21. Um gestor da equipe de produção da organização X, relata que, apesar dos membros de sua equipe 
serem distintos, todos  possuem  potencial   de  crescimento e autorrealização na organização. Ele é um gestor 
que possui uma visão otimista  do  ser humano. Considerando o olhar desse gestor perante a perspectiva do ser 
humano, a teoria da personalidade mais adequada a essa visão é a

a) teoria psicanalítica.
b) teoria humanista.
c) teoria cognitivista .
d) teoria sócio-histórica .
e) teoria evolucionista.

QUESTÃO 22. Uma funcionária da empresa X  trabalhou nos meses  de  janeiro  a  setembro  com uma 
demanda  de  trabalho  muito  elevada. A cobrança de sua chefia era demasiada e, mesmo diante de muitos 
fatores estressantes, ela atingiu um ótimo desempenho nesses nove meses seguidos. No entanto, no mês seguinte, 
outubro, essa funcionária teve uma quebra brutal em seu desempenho, relata não ter mais energia para trabalhar, 
sente -se  esgotada,  com  a  motivação  diminuída e com atitudes, diante de si e dos outros, pessimistas. Diante 
deste histórico, pode-se concluir que essa funcionária

a) pode ter desenvolvido depressão, pois esse estado causa baixo desempenho devido as suas alterações bioquímicas.
b) pode ter desenvolvido a síndrome de burnout, sendo acometida por problemas pessoais, familiares e/ou sociais.
c) desenvolveu transtorno de estresse, uma vez que vivenciou eventos estressares por um longo período.
d) pode estar com  Síndrome de  burnout,  que  se desenvolve somente no ambiente laboral, causando despersonalização.
e) pode estar com transtorno de adaptação, uma vez que seu rendimento diminuiu devido a sua dificuldade de se adaptar a 

eventos estressares
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QUESTÃO 23. Uma psicóloga organizacional  da  empresa X  realizou  um  processo   de  recrutamento e seleção 
de pessoas para o  cargo  de gestor no setor de compras. Na busca de certificar sua análise das características das 
pessoas selecionadas, ela aplicou o teste palográfico na obtenção de dados objetivos dessas pessoas. Desse modo, 
sobre o teste palográfico que a psicóloga utilizou, é correto afirmar que ele é considerado

a) um teste de interesse vocacional, indicando as preferências de várias atividades .
b) um teste de aptidão cognitiva  e psicomotora. 
c) um teste de habilidade que avalia a capacidade de aprendizado .
d) um teste de inteligência emocional, verificando a capacidade de controlar as emoções.
e) um teste projetivo que visa à avaliação da personalidade.

QUESTÃO 24. Um funcionário realizou uma autoavaliação sobre o seu desempenho e  recebeu feedback de 
avaliações da  sua  chefia,  pares, subordinados e fornecedores da organização.  Esse  método  de   avaliação de 
desempenho pelo qual o funcionário foi avaliado é chamado de

a) escala gráfica. 
b) checklist.
c) 360 graus. 
d) escolha forçada. 
e) incidentes críticos.

QUESTÃO 25. Sobre a avaliação de desempenho, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. A  dinâmica  do  processo  de  gerência do desempenho deve ser contínua e flexível.
II. Ela fornece informações para as atividades gerenciais de recursos humanos.
III. A responsabilidade pelo gerenciamento do programa é dos gestores que a estão utilizando.
IV. Ela é uma verificação informal e temporária dos resultados alcançados com os indicadores estabelecidos.

a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I, II e III. 
e) Apenas I, III e IV.
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QUESTÃO 01. A questão da diversidade cultural da força de trabalho é um fenômeno internacional presente 
tanto nos países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento e que tem sido alvo de diversos estudos. Em 
relação ao tema, assinale a alternativa correta.

a) Diversidade cultural diz respeito à coexistência de grupos de minoria e maioria. Os grupos de maioria são os grupos cujos 
membros historicamente obtiveram desvantagens em termos de recursos econômicos e de poder em relação aos outros.

b) A gestão da diversidade preconiza a todos o pleno desenvolvimento de seu potencial na realização dos objetivos da 
empresa. Trata-se de um programa que visa resolver a questão da discriminação e do preconceito na sociedade.

c) Quando há diversidade nas organizações, os impactos provocados tanto em termos de eficácia organizacional como 
individual são positivos.

d) Os aspectos a serem considerados ao se pensar a diversidade resumem-se aos fatores gênero e raça.
e) O não gerenciamento da diversidade pode trazer fortes conflitos intergrupais entre membros da maioria e da minoria, 

diminuindo os resultados efetivos do trabalho para os trabalhadores de ambos os grupos.

QUESTÃO 02. Sobre cultura e clima organizacional, assinale a alternativa correta.
a) A cultura organizacional é conceituada como uma descrição das percepções compartilhadas por empregados de uma 

organização sobre procedimentos, práticas e acontecimentos.
b) A cultura nacional representa um contexto sociocultural maior, no qual as culturas organizacionais se estabelecem, 

entretanto, em organizações com uma cultura fortemente estabelecida, o contexto nacional não exerce influências.
c) O clima organizacional é um fenômeno individual que representa opiniões subjetivas dos membros da organização.
d) É possível falar em diferentes climas e culturas dentro de uma mesma organização, sendo que o clima organizacional 

existe em um nível de abstração mais elevado e a cultura é vista como manifestação do clima.
e) Para se compreender a cultura organizacional, é necessário decodificar as razões encobertas dos comportamentos 

individuais e coletivos que foram tornados naturais em uma organização.

QUESTÃO 03. A gestão de pessoas por competências propõe a reunião de um conjunto de práticas de gestão de 
pessoas articuladas sinergicamente com vistas a prover alta eficácia para a organização. Entre essas práticas, está o 
desenvolvimento de competências. Em relação ao desenvolvimento de competências, assinale a alternativa correta.

a) O desenvolvimento das competências individuais visam oferecer benefícios reais aos consumidores e prover acesso a 
diferentes mercados. Tais competências devem ser difíceis de se imitar.

b) Deve-se incentivar, sobretudo, odesenvolvimento das competências que apoiam diretamente o negócio e os processos-
chaves da organização, sem deixar de levar em conta os interesses pessoais dos funcionários.

c) Para promover o desenvolvimento das competências necessárias em seus funcionários, o ideal é assumir o modelo de 
grades de treinamento, cuja disponibilização de cursos formais atrelada à estrutura de cargos possibilita maior dinamicidade 
à aprendizagem.

d) Para garantir o desenvolvimento das competências necessanas aos resultados esperados, a organização deve transformar 
sua área de treinamento e desenvolvimento (T&D) em uma Universidade Corporativa.

e) Por ser parte de um modelo meritocrático, o funcionário que desenvolve as competências específicas desejadas e alcança 
o desempenho pactuado é valorizado e pode ascender profissionalmente mais rápido. Aqueles que não manifestam as 
competências esperadas, em contrapartida, são excluídos da organização.

QUESTÃO 04. As Trilhas de Aprendizagem são sistemas para o desenvolvimento de competências. Sobre as 
trilhas de aprendizagem, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A competência adquirida é mais importante do que o meio da sua aquisição .
b) Cada profissional constrói seu curso de ações de aprendizagem, fazendo dela única e contextualizada às suas necessidades.
c) Tomam como referência tanto as expectativas da organização quanto às competências como as preferências e aspirações das pessoas.
d) Trata-se de um sistema em que a organização traça um caminho a ser percorrido para a aquisição das competências individuais.
e) Um dos objetivos das Trilhas de Aprendizagem é oferecer uma visão sistêmica da formação profissional.
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QUESTÃO 05. A Clínica da Atividade se configura como uma das abordagens teórico-metodológicas das Clínicas 
do Trabalho. Como é conhecido seu principal método de pesquisa e intervenção?

a) Comunidade Ampliada de Pesquisa e Intervenção .
b) Encontros sobre o trabalho.
c) Intervenção psicossociológica.
d) Autoconfrontação cruzada.
e) Dispositivo dinâmico de três polos.

QUESTÃO 06. Analise as assertivas, acerca da Psicodinâmica do Trabalho, e assinale a alternativa que aponta as 
corretas.

I. O trabalho assume um papel fundamental na construção do sujeito, mediando o inconsciente e o campo social, o singular 
e o coletivo.

II. O sofrimento no trabalho não se resume ao sofrimento patológico, é também origem da mobilização da inteligência no 
trabalho.

III. A clínica em Psicodinâmica do Trabalho é feita em sessões individuais com os trabalhadores voluntários, privilegiando o 
cuidado ético no trato das informações.

IV. O método preconizado se desenvolve basicamente em três etapas: pré  pesquisa, pesquisa e validação  refutação.

a) Apenas I, II e III.
b) Apenas I, II e IV.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas III e IV
e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07. Um analista do setor financeiro de uma empresa foi encaminhado ao setor de Psicologia dessa 
empresa. Segundo seu superior hierárquico, o analista vinha apresentando poucos resultados no trabalho e estava 
desmotivado. Tal analista relatou que, nos últimos oito meses, tem sido constrangido repetitivamente por seus 
colegas que direcionam a ele e-mails e bilhetes hostis, o que o faz se sentir moralmente assediado. Considerando 
o caso em questão, assinale a alternativa correta acerca do assédio moral no trabalho.

a) O assédio moral só se configura quando os atos hostis perdurarem por pelo menos um ano.
b) Não se configuram como assédio moral os gestos, comportamentos ou procedimentos implícitos ou camuflados.
c) Configuram-se como assédio moral as agressões pontuais, eventuais e esporádicas, que não ocorrem de maneira 

recorrente e persistente.
d) O adoecimento psicológico é característica fundamental para diagnosticar a ocorrência de assédio moral.
e) A desigualdade de poder não é um critério para a caracterização do assédio moral.

QUESTÃO 08. Uma empresa, pensando em traduzir sua missão e estratégias empresariais em medidas tangíveis 
financeiras e não  financeiras, decidiu adotar como instrumento gerencial o Balanced Scorecard. Para tanto, esse 
instrumento prevê a necessidade de dividir em quatro as estratégias de perspectivas de negócios. Quais são elas?

a) Crescimento, Clientes, Processos Internos, Tecnologia.
b) Crescimento, Pesquisa e Desenvolvimento, Aprendizado e Crescimento, Operações.
c) Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizado e Crescimento .
d) Financeira, Aprendizado e Crescimento, Operações, Produtos.
e) Financeira, Processos Internos, Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia.

QUESTÃO 09. Uma liderança bem-sucedida só pode ser alcançada por meio da adoção de um estilo de liderança 
adequado ao nível de preparo ou maturidade dos liderados.
A qual teoria acerca do fenômeno liderança o enunciado se refere?

a) Teoria da liderança situacional.
b) Teoria da liderança visionária.
c) Teoria do caminho-objetivo .
d) Teoria dos estilos de liderança.
e) Modelo de participação do líder.
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QUESTÃO 10. Os papéis de liderança são as atuações que um líder deve estar preparado para exercer de acordo 
com o contexto da situação. Sabendo que cada papel pressupõe competências específicas, quais seriam as principais 
competências de um líder facilitador?

a) Desenvolvimento e comunicação de visão, estabelecimento de objetivos e metas, planejamento e organização.
b) Negociação de acordos e compromissos e apresentação clara de ideias.
c) Gerenciamento de projetos, planejamento do trabalho e gerenciamento multifuncional.
d) Autoconhecimento , comunicação eficaz e desenvolvimento dos funcionários (mentoring, coaching) .
e) Construção de equipes, uso de decisões participativas e administração de conflitos.

QUESTÃO 11. O Sistema de Classificação de Bloom facilita o planejamento, a execução e a avaliação de ações 
voltadas à aprendizagem nas organizações. Sobre a taxionomia de objetivos cognitivos, é correto afirmar que

a) a aplicação requer a produção de algo novo a partir das informações originais, reunindo informações de diversas fontes.
b) o conhecimento é o elemento mais complexo que requer a confrontação de informações e ideias com critérios internos 

ou externos.
c) a síntese refere-se à capacidade de utilizar corretamente uma informação genérica em uma nova situação específica.
d) a análise requer a capacidade de perceber as inter-relações e os princípios que regem as relações entre um material ou 

informação.
e) a compreensão é o elemento mais básico e menos complexo dos resultados de aprendizagem , diz respeito a 

comportamentos que requerem a evocação de ideias, informações, objetos ou fenômenos.

QUESTÃO 12. Acerca das características individuais que facilitam a aprendizagem e sua transferência, assinale a 
alternativa correta.

a) Não existem evidências de um relacionamento positivo entre a motivação para aprender e a obtenção de resultados em TD&E.
b) Pessoas com locus de controle externo apresentam mais motivação para aprender do que pessoas com locus de controle 

interno.
c) A procura de ajuda interpessoal é uma estratégia comportamental que facilita a aquisição e armazenagem da informação 

aprendida.
d) Pessoas mais comprometidas com suas carreiras tendem a aplicar mais o que aprendem em treinamentos do que aquelas 

mais comprometidas com a organização .
e) A motivação para aprender não guarda relação entre as expectativas a respeito de seus comportamentos e o valor 

atribuído aos seus efeitos.

QUESTÃO 13. Sobre a avaliação das necessidades de treinamento, assinale a alternativa correta.
a) A avaliação das necessidades de treinamento tem como principal foco identificar as deficiências individuais de competências 

em uma organização.
b) Os resultados gerados pela avaliação das necessidades de treinamento não se correlacionam com fatores externos, como 

a sociedade em que a organização está inserida, para determinar as ações instrucionais .
c) A avaliação das necessidades de treinamento é um processo que conjuga investigação e análise e deve prover informações 

para o desenvolvimento de competências no trabalho.
d) A avaliação das necessidades de treinamento só é necessária quando o resultado esperado não é atingido, demonstrando 

que existe uma lacuna de competências.
e) O objetivo da avaliação de necessidades de treinamento é identificar a satisfação dos funcionários quanto às suas 

participações em atividades instrucionais.

QUESTÃO 14. A respeito dos vínculos dos indivíduos com a organização, assinale a alternativa INCORRETA.
a) O princípio da reciprocidade provoca as noções de débito e expectativas de retribuição, servindo para estabelecer padrões 

de comportamento e para regulamentar os vínculos sociais.
b) O comprometimento calculativo dos indivíduos com a organização está centrado na internalização de objetivos e valores 

organizacionais e no envolvimento com os papéis relativos a esses valores.
c) As três concepções mais aceitas acerca do comprometimento do indivíduo com a organização são: afetiva, calculativa e normativa.
d) Quando os funcionários percebem justiça nos procedimentos, mesmo que haja a percepção de injustiça na compensação 

de seus esforços, eles tendem a não emitir comportamentos retaliatórios.
e) Os empregados formam crenças globais acerca do quanto o empregador cuida de seu bem-estar e valoriza suas 

contribuições. Esse conjunto de crenças é denominado percepção de suporte organizacional.
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QUESTÃO 15. Teoria que compreende que a motivação está relacionada a quatro componentes: auto  observação, 
autoavaliação, autorreação e autoeficácia, que são influenciados por fatores contextuais e de personalidade. A qual 
teoria o enunciado se refere?

a) Teoria da aprendizagem social de Bandura.
b) Teoria bifatorial de Herzberg.
c) Teoria da expectância de Vroom.
d) Teoria do estabelecimento de metas.
e) Teoria da autorregulação.

QUESTÃO 16. Assim como outros teóricos, Carl Rogers não deu ênfase às psicopatologias e aos manuais de 
classificação de transtornos, conquanto apresentou em sua teoria alguns elementos que se configuram como 
obstáculos à saúde psicológica. Sobre esses obstáculos, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Nas condições de valor, não há consideração positiva incondicional, pois o indivíduo é aceito/ amado/valorizado apenas se 
satisfizer as expectativas e condições de aprovação dos outros (por meio das avaliações externas).

b) A vulnerabilidade ocorre quando os indivíduos adquirem consciência da discrepância entre seu self e suas experiências orgânicas.
c) A incongruência surge das condições de valor que recebemos durante a infância, pois levam a um autoconceito de certa 

forma falso, fundamentado em distorções e negações.
d) Ansiedade e ameaça surgem quando o indivíduo começa a se conscientizar da incongruência entre suas experiências 

orgânicas e seu self.
e) As defesas são a proteção do autoconceito contra a ansiedade e a ameaça, negando ou distorcendo as experiências 

incongruentes em relação a elas.

QUESTÃO 17. Considerando que o psicólogo, em seu exercício profissional, tem sido solicitado a apresentar 
informações documentais com objetivos específicos, a resolução CFP 007/2003 instituiu o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica. Considerando o exposto, 
assinale a alternativa correta.

a) O atestado psicológico é um documento que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como 
finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. Uma de suas finalidades é a de 
solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do fato.

b) A declaração tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de 
uma avaliação especializada, de uma “questão  problema”. Ela é estruturada a partir de quatro itens: Identificação, Exposição 
de motivos , Análise e Conclusão.

c) O relatório psicológico deve conter, no mínimo, três itens: Identificação da demanda, Análise dos procedimentos e Conclusão.
d) A finalidade do parecer é a de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação psicológica, 

relatando o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e a evolução do caso, orientação e sugestão de 
projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico.

e) O relatório psicológico é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico. Tem como finalidade declarar o comparecimento do atendido e/ou do acompanhante, assim 
como informações sobre o estado psicológico do atendido, de forma a justificar a necessidade do atendimento.
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QUESTÃO 18. Sobre a utilização de testes no processo psicodiagnóstico, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. Os testes psicológicos, por serem padronizados, refletem a objetividade que outras técnicas e ferramentas não possuem. 
Outra vantagem em sua utilização diz respeito à sua eficiência relacionada ao tempo e ao custo.

II. Por terem validade científica, os testes não são capazes de rotular as pessoas e, muito menos, fornecer resultados equivocados.
III. Comumente, os testes psicológicos são divididos em psicométricos e projetivos. O primeiro refere-se àqueles que se 

fundamentam na descrição linguística e nas interpretações qualitativas da amostra estudada, já o segundo é aquele que 
se fundamenta da teoria da medida, utilizando-se de números para descrever os fenômenos psicológicos.

IV. Há também os testes considerados nos quais há o de cópia de modelos de traçados. Um bom teste expressivo é o Palográfico.
V. Os testes escolhidos para uma específica situação de testagem devem ser adequados à demanda, independendo de idade 

e escolarização.

a) Apenas I e III.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas I e IV.
d) Apenas II, III e V.
e) Apenas II, IV e V.

QUESTÃO 19. Sobre os fatores psicossociais das Lesões por Esforço Repetitivo/Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados com o Trabalho (LER/DORT), assinale a alternativa correta.

a) Intervenções que focam nos aspectos biomecânicos são apontadas como as mais eficazes, pois aumentam a 
responsabilidade do indivíduo sobre o tratamento das LER/DORT.

b) As LER/DORT, embora não possam causar invalidez permanente, podem causar impactos irreversíveis, inclusive afetando 
a dimensão psicológica.

c) De acordo com o modelo de mediação cognitiva de Lazarus, as pessoas que focam mais o problema acarretado pelo 
adoecimento por LER/ DORT apresentam maior dificuldade em solicitar apoio social do que os que focam a emoção.

d) Os aspectos psicológicos na etiologia das LER/DORT encontram-se consolidados , como demonstram estudos que apontam 
a histeria como causa do adoecimento.

e) O suporte social apresenta diversas facetas, podendo inclusive ter um efeito negativo (a depender de como é fornecido) 
aumentando a queixa de dor.

QUESTÃO 20. Sobre a Qualidade de Vida no Trabalho, assinale a alternativa correta.
a) Investimentos em projetos de Qualidade de Vida no Trabalho devem visar o aumento da satisfação do trabalhador, jamais 

o aumento de faturamento empresarial.
b) Ao contrário do turnover, o absenteísmo pode ser influenciado pelos baixos índices de Qualidade de Vida no Trabalho.
c) Fazem parte das categorias que influenciam a Qualidade de Vida no Trabalho o Constitucionalismo, a relevância social da 

vida no trabalho e o uso e desenvolvimento de capacidades.
d) A Qualidade de Vida no Trabalho é vista como uma forma de responder às pressões da vida do indivíduo e não como uma 

estratégia gerencial para a organização.
e) São considerados indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho: aumento das receitas, rotatividade e ações filantrópicas.

QUESTÃO 21. Sobre a sustentabilidade organizacional, assinale a alternativa correta.
a) O que fundamenta a sustentabilidade organizacional são os pilares econômico, ambiental e social.
b) A sustentabilidade deve ser alcançada pela superação das resistências ambientais, predominando o fator econômico.
c) Uma empresa sustentável é aquela que se encontra economicamente saudável, com bom patrimônio e lucros crescentes .
d) Para compreender a sustentabilidade, é necessano decompor suas causas, observando-a de maneira fragmentada.
e) Os projetos de sustentabilidade devem ser compreendidos como custos a serem minimizados pelas organizações.
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QUESTÃO 22. Processo de ação gerencial sistemática e contínua que visa assegurar à organização senso de 
direção e continuidade a longo prazo; agilidade e flexibilidade no dia a dia. Focaliza o potencial de desempenho 
futuro da organização. O enunciado refere-se a qual modelo de gestão?

a) Modelo humanista.
b) Modelo burocrático.
c) Sistema aberto.
d) Modelo holográfico.
e) Gestão estratégica.

QUESTÃO 23. As equipes em que cada um dos membros é elemento estimulador aos demais, colocam em 
primeiro lugar os interesses dos clientes, fazendo com que os resultados esperados pela organização sejam 
alcançados, são denominadas equipes

a) de projeto.
b) de alto desempenho.
c) virtuais.
d) autogerenciadas.
e) gerenciais.

QUESTÃO 24. Os processos de gerenciamento de projetos são aplicados globalmente em variados setores 
econômicos e indústrias. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

a) Os grupos de processos de gerenciamento de projetos são eventos que ocorrem, na maioria das vezes, em um único 
momento, para fornecer ao grupo de execução o plano de gerenciamento do projeto e seus documentos.

b) Os processos de planejamento envolvem coordenar pessoas e recursos, gerenciar as expectativas das partes interessadas 
e integrar e executar as atividades .

c) Os principais objetivos dos grupos de processos de iniciação do projeto são alinhar as expectativas das partes interessadas 
com o objetivo do projeto, dar-lhes visibilidade sobre o escopo e os objetivos e mostrar aos participantes como eles podem 
assegurar a realização de suas expectativas.

d) O grupo de execução de projetos deve controlar as mudanças e ações corretivas, monitorar as atividades contínuas para 
fornecer uma visão melhor sobre a saúde do projeto e identificar áreas com necessidades de atenção adicional.

e) O gerenciamento da integração dos projetos visa finalizar todas as atividades de todos os grupos de processos de 
gerenciamento do projeto, visando concluir o projeto, a fase e as obrigações contratuais.

QUESTÃO 25. A teoria que postula que a psicopatologia resulta da ausência de coragem, de sentimentos 
exagerados de inferioridade e de um desenvolvimento social subdesenvolvido é conhecida como

a) teoria holístico-dinâmica de Abraham Maslow.
b) teoria das relações objetais de Melanie Klein.
c) psicanálise de Sigmund Freud.
d) psicologia individual de Alfred Adler.
e) psicologia existencial de Rollo May.
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QUESTÃO 01. Sobre o conceito de motivação, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Atrela-se ao emprego de esforços nas atividades.
II. Tem relação com intensidade de esforços na tarefa executada.
III. Está intrinsecamente ligada à persistência no fazer.
IV. Tem a ver com o nível de esforço empreendido ao realizar tarefas.
V. Está intimamente ligada aos benefícios que o colaborador recebe.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III apenas
b) I, II, III, IV apenas
c) IV, V apenas
d) I, II, III , IV, V
e) III, IV, V apenas

QUESTÃO 02. Atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto à gestão do conhecimento.

(    ) Tem relação com habilidades de identificação, retenção e multiplicação de saberes.
(    ) O processo eficaz de gerir conhecimento conduz a vantagem competitiva da organização .
(    ) Na gestão do conhecimento reter e captar talentos são ações imprescindíveis.
(    ) Gestão do conhecimento é sinônimo de gestão de informação.
(    ) A gestão do conhecimento colabora para o desenvolvimento sustentável da organização.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
a) V, V, F, F, V
b) F, F, F, V, F
c) V, V, V, V, V
d) V, V, V, F, V
e) F, F, V, F, F

QUESTÃO 03. A gestão de conhecimento é um subsistema da Área de Recursos Humanos. Sobre este, assinale 
a alternativa incorreta:

a) Atrela-se à implantação de processos e procedimentos que utilizam base de dados e/ou de informações
b) Há geração de serviços e produtos por meio do capital intelectual da organização de modo a contribuir para o aumento da 

competitividade
c) Que os saberes relevantes são os identificados como práticos e/ou vivenciais
d) Saberes teóricos e práticos são igualmente relevantes
e) Alguns conhecimentos terão estruturas cognitivas e outros, estruturas formais

QUESTÃO 04. A sustentabilidade organizacional tem relação com práticas de desenvolvimento sustentáveis. 
Nesse sentido, Carvalho e Viana (1998) indicam três dimensões, sendo essas:
Assinale a alternativa correta.

a) Regional, local e ambiental
b) Geográfica, local, territorial
c) Social, ambiental, ecológica
d) Econômica, ambiental, social
e) Política, social, econômica
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QUESTÃO 05. Quanto à dimensão ambiental da sustentabilidade organizacional, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta.

I. Tecnologia limpa.
II. Vantagem competitiva.
III. Suporte no crescimento da comunidade.
IV. Impactos ambientais.
V. Promoção e participação em projetos sociais.

VI. Tratamento de efluentes e resíduos.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III, V apenas
b) I, V, VI apenas
c) I, IV, VI apenas
d) II, III, V apenas
e) III, IV apenas

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa que apresenta um dos elementos do âmbito econômico do desenvolvimento 
organizacional sustentável.

a) Produtos ecologicamente corretos
b) Reciclagem
c) Atendimento legislação
d) Assumir responsabilidade social
e) Qualidade e custo

QUESTÃO 07. “Compromisso com o desenvolvimento da Gestão de Pessoas” e “Vantagem competitiva” são faces 
da tridimensionalidade observada no desenvolvimento sustentável de uma organização. Ambas serão elementos, 
respectivamente das dimensões:

a) Social e Política
b) Social e Econômica
c) Ambiental e Social
d) Ambiental e Política
e) Social e Ambiental

QUESTÃO 08. Sobre o absenteísmo nas organizações, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. Tem relação com doenças comprovadas.
II. Está relacionado às doenças que não são comprovadas. 
III. Advém de distintas razões de cunho familiar.
IV. Atrela-se aos problemas e/ou dificuldades financeiros.
V. Tem relação com o modo de supervisão da gestão.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III, V apenas 
b) I, II, III, IV, V
c) III, IV apenas
d) II, V apenas
e) II, III apenas



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

177EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com176

QUESTÃO 09. Afim de diminuir a rotatividade de funcionários, organizações adotam diferentes estratégias. 
Portanto considere:

I. Reformulação dos desenhos de car gos, tornando-os mais atrativos.
II. Substituição de antigos relógios de ponto pela flexibilidade de horários, ajustando necessidades mútuas.
III. Retomada da reconsideração do elemento de remuneração, transformando em ganho variável e assim atrelado ao 

desempenho, às metas a serem alcançadas.
IV. Redefinição do papel da gerência de modo a torna-la mais eficiente e controladora.
V. Reduzir escritórios físicos adotando o formato de empresa mais virtual.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III, V apenas
b) II, III, IV apenas
c) III, IV apenas
d) I, II, III, V apenas
e) II, III, IV, V apenas

QUESTÃO 10. Na avaliação psicológica, os testes assumem um importante papel. Nesse sentido, considere:
I. O teste é um instrumento utilizado para melhor conhecer as pessoas nas decisões de emprego.
II. Testes possibilitam um norte, ou seja, uma orientação e avaliação profissional.
III. Os testes mensuram aptidões.
IV. Por meio dos testes se é possível fazer o diagnóstico de personalidade.
V. Constituem uma medida objetiva e estandardizada de amostras de comportamento das pessoas.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e III apenas
b) II, IV, V apenas
c) III, V apenas 
d) I, II,III, IV, V
e) II, III, IV

QUESTÃO 11. Assinale a alternativa incorreta quanto aos testes na avaliação psicológica de uma pessoa.
a) Os testes são comparados aos padrões de resultados alcançados a partir de uma amostra de pessoas
b) Os testes psicológicos são utilizados primordialmente para detectar as psicopatologias humanas
c) Testes têm a intenção de obter generalizações, prevendo o comportamento humano em determinadas situações de 

trabalho
d) Testes diferenciam pessoas nos seus aspectos físicos, intelectuais e de personalidade
e) Testes mensuram as aptidões entre os indivíduos, tendo padrões como bases de comparação

QUESTÃO 12. A personalidade humana é dotada de aspectos fenotípicos e genotípicos. Nesse sentido, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta quanto aos testes de personalidade.

I. Os testes identificam traços de temperamento.
II. Testes de personalidade diferenciam as pessoas entre si.
III. Testes genéricos são denominados de globalização personificada.
IV. Testes específicos pesquisam traços de personalidade, tal como as frustrações de um indivíduo.
V. Testes genéricos são também chamados de psicodiagnósticos.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III apenas
b) II, III, IV apenas
c) I, II, IV, V apenas
d) I, II, V apenas
e) I,II, III, IV, V



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

179EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com178

QUESTÃO 13. O uso e aplicação adequados da avaliação do desempenho são imprescindíveis para que haja 
efetividade em sua intencionalidade. Para tanto, leia as proposições a seguir:

I. Instaurar um clima de respeito e confiança entre os colaboradores.
II. Incentivar as pessoas em suas responsabilidades de modo a definir metas de trabalho.
III. Assegurar que a gestão tenha centralidade e autocraticamente aconteça.
IV. Instigar o desenvolvimento contínuo entre as pessoas.
V. Despertar expectativas permanentes de aprendizagem.

VI. Adotar medidas de inovação e desenvolvimento pessoal e, também, profissional.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III, VI apenas
b) II, IV, V apenas
c) III, IV apenas
d) I, II, IV apenas
e) I, II, IV, V, VI apenas

QUESTÃO 14. Sobre educação profissional, assinale a alternativa correta.
a) Trata-se da educação que se faz de modo institucionalizado e que forma o indivíduo para uma profissão no mercado de 

trabalho
b) É a educação institucionalizada ou não, que intenciona preparar o indivíduo para a vida profissional mediante a integração 

de partes distintas que são interdependentes
c) Refere-se à educação que qualifica o individuo para um exercício profissional que será exercido futuramente
d) Tem intrínseca relação com a adaptação do profissional para exercício de cargo ou função
e) É um tipo de educação que poderá ser vivenciada, tanto em espaços escolares, quanto dentro de organizações

QUESTÃO 15. Organizações aprendentes podem ser identificadas quando:
I. Facilita o aprendizado de todos os seus membros. 
II. Está sempre se transformando.
III. Em seu núcleo estão disciplinas que constituem programas de longo prazo de desenvolvimento, aprendizado e prática 

organizacional.
IV. Vive um ciclo de eterna mudança.
V. Tem pensamento sistêmico. 

Estão corretas as afirmativas: a) 1, 11,111 , IV, V
a) II, III, IV apenas
b) I, II, V apenas
c) III, IV apenas
d) I, III, IV, V apenas

QUESTÃO 16. Assinale a alternativa incorreta sobre a gestão da qualidade.
a) Trata-se de estratégia empresarial muito difundida, que visa associar qualidade a todas as etapas e processos de uma 

empresa ou organização
b) É uma gestão que afeta todo o processo de gestão da empresa, inclusive fornecedores e àqueles que, indireta ou 

diretamente, estão envolvidos com a empresa
c) Tem também a intenção de elevar a satisfação dos clientes com o produto a partir de uma melhor eficiência de produção 

e redução de custos
d) lntenciona formar um sistema mais apto a encontrar novos mercados e firmar novas parcerias com outras organizações
e) A gestão da qualidade tem um processo de implantação de custo elevado, principalmente em empresas de pequeno e 

médio porte
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QUESTÃO 17. As proposições a seguir elencam princípios da gestão da qualidade, portanto atribua em cada 
proposição os valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(     ) Trata-se de poder e, também, um dever, gerenciar a qualidade.

(     ) A gestão da qualidade age em prol da prevenção de problemas.

(     ) A maior parte dos problemas na gestão da qualidade tem relação direta com as pessoas.

(     ) Toda organização tem seus fornecedores e seus respectivos clientes.

(     ) Todos os colaboradores da empresa tornam-se responsáveis pela manutenção da qualidade.

Assinale a alternativa que apresenta, de cima para baixo, a sequência correta.
a) V, V, V, F, F
b) V, V, F, V, V
c) V, V, F, V, F
d) F, F, V, V, V
e) F, F, F, V, F

QUESTÃO 18. A gestão da qualidade busca continuamente o aperfeiçoamento de processos e produtos, exceto quando:
a) Qualidade deve ser mensurada
b) Qualidade tem continuidade
c) Os objetivos atendem necessidades
d) O padrão de qualidade não extingue defeitos
e) O planejamento visa à melhoria da qualidade

QUESTÃO 19. Atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto à ação de “administrar projetos”:

(     ) Resolver problemas do âmbito interno. 

(     ) Saber negociar com fornecedores.

(     ) Promover a entrega de produtos.

(     ) Realizar a implantação de sistemas. 

(     ) Implantar estratégias.

Assinale a alternativa correta:
a) F, F, F, F, V
b) V, V, V, V, F
c) F, F, V, F, V
d) V, V, V, V, V
e) F, V, V, F, V

QUESTÃO 20. As áreas de conhecimento abarcadas na administração de projetos são, exceto:
a) Gestão de tempo
b) Gestão de custos
c) Gestão de riscos
d) Gestão de qualidade
e) Gestão de investimentos
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QUESTÃO 21. Treinamento significa “o preparo da pessoa para o cargo”. Já a dimensão de desenvolvimento se 
aproxima mais da educação que é o preparo da pessoa “da vida, para a vida e pela vida” (Chiavenato 1999, p. 20). 
Assim, treinamento é uma ação de recursos humanos pontual e desenvolvimento é uma ação mais voltada para 
o futuro do trabalhador dentro da organização. Nesse sentido, leia a seguir alguns dos métodos de treinamento 
existentes.

I. É aquele que ocorre no dia a dia, com a realização de tarefas rotineiras e orientação da chefia, por meio de feedbacks.
II. É composto por cursos, palestras e seminários para a capacitação dos funcionários e é realizado fora do local de trabalho.
III. É aberto ao público, tendo como uma de suas vantagens o contato com colegas de outras empresas e a troca de 

experiências além de realizar networking.

Assinale a alternativa correta quanto ao treinamento tipo “on the job”.
a) I apenas
b) II apenas
c) III apenas
d) I, II apenas
e) I, III apenas

QUESTÃO 22. _______________é específico para jovens, de nível superior que terão cargos de responsabilidade 
maior na empresa. Pode ser de curta duração ou pode levar até meses. Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.

a) Estágios
b) Trainees
c) Integração
d) Coaching
e) On the job

QUESTÃO 23. Sobre a responsabilidade pelo desenvolvimento de cada pessoa, Lacombe (2002, p. 393) considera que:
I. Cada pessoa é responsável por deu próprio desenvolvimento.
II. Se o funcionário tem interesse em desenvolver competências para determinada função, ele terá oportunidade, a qual será 

oferecida pela empresa.
III. As organizações agem como facilitadoras desse des nv9lyimento, mas a iniciativa deve ser tomada pelo func1onano e 

desenvolver novas competências.
IV. As organizações estão incumbidas desse desenvolvimento, sendo estas as responsáveis em tomar a iniciativa e desenvolver 

novas competências em seus colaboradores.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III apenas
b) II apenas
c) III apenas
d) IV apenas
e) II, IV apenas
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QUESTÃO 24. Toda organização deve adotar procedimentos de segurança para os trabalhos e atividades diversos. 
A segurança no ambiente no trabalho é fundamental para a qualidade de vida dos colaboradores, para sua saúde e 
bem estar. Dentre os envolvidos nos procedimentos de segurança, estão:

I. Prestadores de serviço.
II. Para trabalhos em alturas.
III. Uso de equipamentos de proteção individual.
IV. Criar mecanismos políticos que facilitem o cumprimento desses procedimentos.
V. Promover mecanismos participativos e de incentive ao cumprimento de procedimentos de segurança.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III, IV apenas
b) II, III, V apenas
c) I, II, III, IV, V
d) III, IV, V apenas
e) I, V apenas

QUESTÃO 25. Quando os indivíduos se sentem adaptados e felizes no meio em que vivem, tendem a estabelecer 
relações pessoais e profissionais mais satisfatórias, duradouras, portanto mais produtivas. Para identificar o 
comportamento satisfatório, ou não, é necessário saber o significado de três palavras e/ou dimensões:

1. DESEMPENHO SOCIAL; 2. HABILIDADE SOCIAL;  3. COMPETÊNCIA SOCIAL. Portanto leia as proposições a seguir:
I. Emissão de um comportamento ou uma sequência de comportamentos em uma situação social qualquer.
II. Existência de deferentes classes de comportamentos sociais no repertorio do individuo para responder ás demandas das 

relações que estabelece socialmente.
III. Avaliação que se remete aos efeitos do desempenho social nas situações vividas pelos indivíduos.

Assinale a alternativa correta quanto à descrição de DESEMPENHO SOCIAL.
a) I apenas
b) II apenas
c) III apenas
d) I, II apenas
e) II, III apenas
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QUESTÃO 01. A atividade diagnóstica destaca-se na psicologia por duas principais razões: garantia do status 
científico, por empregar instrumentos que atendem às exigências de padronização, e constitui

a) o marco distintivo da identidade profissional do psicólogo, pelo caráter privativo do uso de testes psicológicos.
b) atividade exclusiva do psicólogo.
c) parâmetro único para definir a necessidade de psicoterapia.
d) passo posterior à psicoterapia.
e) parâmetro para que o psicólogo utilize os testes psicológicos

QUESTÃO 02. Em psicologia clínica, o diagnóstico é um passo anterior à psicoterapia, tendo como objetivo 
investigar os recursos e as dificuldades do indivíduo e indicar a intervenção apropriada. Embora tenha pontos de 
contato com a psicoterapia (e.g., identificação dos conflitos nodais da personalidade, consideração de uma complexa 
interação dinâmica de variáveis), apresenta marcada diferença com ela, uma vez que intervenções terapêuticas não 
fazem parte do seu processo.

Disponível em: <http ://www.scielo.br /pdf/ptp/v26n3/al3 v26n3.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2017, com adaptações.

Considerando as informações do texto, em relação ao psicodiagnóstico, assinale a alternativa correta.
a) A sessão destinada à devolução dos resultados do diagnóstico tem um intuito principalmente informativo e sempre sem 

efeitos terapêuticos.
b) No psicodiagnóstico tradicional, a diretriz de que a escolha dos testes deve basear-se em critérios de validade e precisão 

estatísticas pressupõe buscar a avaliação de variáveis ‘puras’ , não isoladas do contexto de vida da pessoa, já que , quanto 
menores os índices de validade e precisão, maior seria essa ‘ pureza ‘.

c) A sistematização do processo em passos implica uma rotina de procedimentos que não limita a liberdade do psicólogo, 
ficando restrita à escolha dos instrumentos que serão empregados.

d) O psicodiagnóstico interventivo (ou avaliação terapêutica) possui como principal característica a realização de intervenções, 
tais como: assinalamentos, interpretações e holding durante as entrevistas diagnósticas e aplicações de técnicas projetivas.

e) No momento da síntese final, na sessão devolutiva, os resultados não precisam ser inseridos no contexto de vida do 
indivíduo, de modo a informar a respeito das relações deles com as circunstâncias pessoais passadas e presentes.

QUESTÃO 03. Quanto às técnicas projetivas utilizadas no psicodiagnóstico, é correto afirmar que elas permitem
a) alcançar o sentido psicológico da experiência, permanecendo-se em um plano formal.
b) averiguar, de modo mais coeso, diversas variáveis em interação e, assim, ascender à singularidade do paciente, e sua 

utilização permanece restrita à indicação dos níveis de integridade das funções egoicas, ou seja, à adaptação do indivíduo 
à realidade.

c) combinar técnicas quantitativas e qualitativas, conferindo ao trabalho do psicólogo um caráter menos abrangente e uma 
compreensão menos completa do paciente.

d) que o modo de organização e execução requeira o psicodiagnóstico tradicional para atingir o objetivo de obter uma 
compreensão profunda, integrada e completa de uma pessoa em sua singularidade.

e) ao psicólogo utilizar apenas a interpretação teórica como resultado.
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QUESTÃO 04. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) oferece aos profissionais do Sistema Conselhos informações 
de natureza ética, teórica e método lógica relativas à avaliação psicológica, vis ando a aprimorar a qualidade dos 
serviços psicológicos oferecidos à sociedade brasileira. Essa demanda emergiu a partir dos fóruns de discussões 
quanto aos métodos e, entre eles, a definição de critérios mínimos para a validação dos testes psicológicos.

Disponível em: <http://site.cfp.org.b/rwp-content/uploads/2013/05/ Cartilha-Avalia%C3%A7%C3%A3o-Psicol%C3%B3gica.pdf>.
Acesso em: 18jan. 2017, com adaptações.

Com base no texto, a respeito da avaliação psicológica, assinale a alternativa correta.
a) Ela é dinâmica e se constitui em fonte de informações de caráter determinativo acerca dos fenômenos psicológicos, com a 

finalidade de subsidiar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do psicólogo, entre eles, saúde, educação, trabalho 
e outros setores em que ela se fizer necessária.

b) Essa avaliação consiste em estudo que requer um planejamento prévio e cuidadoso, de acordo ou não com a demanda e 
os fins aos quais a avaliação se destina.

c) Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, 
com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses 
condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação psicológica.

d) Ela refere-se a um processo restrito que envolve a integração de informações provenientes de uma única fonte, tais como: 
testes, entrevistas, observações e análise de documentos.

e) Ela utiliza apenas a testagem psicológica como instrumento avaliativo.

QUESTÃO 05. O complexo ambiente de mudanças nas organizações que atinge o mundo do trabalho, consequência 
da dinâmica do mercado globalizado e das alterações organizacionais, tem

a) repercussão no bem-estar individual relacionado ao ambiente, mas não nas relações sociais no trabalho e na saúde 
psíquica do trabalhador.

b) impacto direto sobre o trabalhador que vivencia objetiva e subjetivamente essa realidade no exercício de suas atividades.
c) papel irrelevante na identificação e avaliação das fontes de sofrimento psíquico do trabalhador no contexto organizacional, 

que passa por mudanças.
d) relação inexistente com a troca de controlador e de gestores, a inserção de novos valores e inovações organizacionais.
e) a mudança organizacional como um processo de ruptura com um modelo anterior. As organizações mudam de um estado 

presente para outro diferente , com o objetivo de diminuir a sua eficácia e, consequentemente, as fontes de angústia e sofrimento.

QUESTÃO 06. A definição de fatores culturais como obstáculos ao avanço das questões da saúde e segurança 
no trabalho nas empresas constitui problema não apenas nos países onde as relações entre capital e trabalho 
ainda se encontram em estágios atrasados. Mesmo nas economias altamente desenvolvidas, o problema existe e 
manifesta-se , em alguns pontos, tal como ocorre no Brasil e em outros países em vias de desenvolvimento.

Disponível em: <http://www.scielo.br /scielo.php?script sci_arttext&pid S0l 02-88392003000200002&lng en&nrm iso>. Acesso em: 18 jan. 201z

Em relação à saúde e à segurança no trabalho, e considerando os itens elaborados por Hale e Glendon (1997), 
assinale a alternativa correta.

a) Competência técnica para remoção do perigo.
b) Não influência do clima social.
c) Não aceitação dos perigos como inevitáveis .
d) Limitação das tarefas ou atribuições dos profissionais.
e) Limitação de recursos para remoção do perigo.

QUESTÃO 07. No que se refere ao absenteísmo nas empresas, é correto afirmar que ele está relacionado a
a) causas sociais e psíquicas geradoras de sofrimento.
b) equilíbrio na carga laboral.
c) clima satisfatório.
d) fonte de prazer.
e) boa comunicação entre os funcionários.
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QUESTÃO 08. Em relação às doenças ocupacionais , assinale a alternativa correta.
a) A doença ocupacional não deve estar sempre relacionada ao tipo de ocupação que o trabalhador exerce, como o câncer 

que se desenvolve em trabalhadores de minas de metais ou carvão.
b) No Brasil, as doenças conhecidas como ocupacionais, que são consequências da espécie de trabalho executada, não 

possuem equiparação ao acidente de trabalho, e não geram, para fins legais, os mesmos benefícios e direitos. 
c) Doenças ocupacionais são as doenças causadas pela exposição contínua a agentes nocivos no ambiente de trabalho. Esses agentes 

podem ser físicos (ruído, vibração e outros), químicos (poeiras metálicas, gases e vapores) e biológicos (vírus, bactérias e fungos).
d) Não é necessário o acompanhamento frequente de um responsável nas empresas para que se fiscalizem os trabalhadores 

no sentido de assegurar que todos se cuidem e saibam que acidentes e problemas estão sempre suscetíveis de acontecer.
e) Nos casos em que os trabalhadores já sofreram o problema, um acompanhamento psicológico não é aconselhável.

QUESTÃO 09. No que tange à motivação no trabalho, a teoria de Herzemberg dividiu os fatores que alteram o 
comportamento do indivíduo em dois grupos: os

a) intelectuais e os espirituais.
b) sociais e os intuitivos.
c) materialistas e os espirituais
d) clássicos e os conservadores.
e) higiênicos e os motivacionais .

QUESTÃO 10.  O conceito de gestão de qualidade total (GQT) originou-se na Asia (Japão) e depois se espalhou 
para os outros continentes. No século 20, o Fordismo (Henri Ford 1863- 1947, EUA) foi um dos fatos relevantes da 
gestão da qualidade pelo fato de

a) compreender um sistema de exploração industrial com normas voltadas para o controle dos movimentos dos seres 
humanos e das máquinas, com o objetivo de alcançar o máximo rendimento com o mínimo de tempo de atividade.

b) caracterizar-se por um conjunto de métodos de racionalização de produção com base no princípio da especialização, no 
qual a empresa e os trabalhadores dedicam-se apenas a uma tarefa.

c) adotar a divisão do trabalho em especialidades para favorecer a eficiência e a produtividade.
d) instituir unidade de comando, ordens dadas por apenas um chefe.
e) instituir unidade de direção, um plano para grupos que realizam a mesma atividade .

QUESTÃO 11. Joseph Moses Juran define que a qualidade nas organizações é feita por meio de três processos 
gerenciais. Assinale a alternativa que apresenta esses processos.

a) Avaliação, gerenciamento e planejamento.
b) Planejamento , gerenciamento e avaliação.
c) Melhoria, controle e avaliação.
d) Controle, avaliação e melhoria. 
e) Planejamento, controle e melhoria.

QUESTÃO 12. No âmbito da qualidade, a teoria das necessidades de Abraham Harold Maslow (1943), parte do 
princípio de’ que , uma vez satisfeita uma necessidade, emerge imediatamente outra de nível mais elevado e passa 
a· ser motivadora. Assinale a alternativa que corresponde aos cinco níveis de necessidades humanas, preconizadas 
pelo referido autor.

a) Fisiológicas básicas, segurança, necessidade de pertencer a um grupo, autoestima e prestígio, e autorrealização e 
sentimento de ter alcançado objetivos.

b) Reconhecimento, amor, autorrealização e sentimento de ter alcançado objetivos , necessidade de cumprir metas e segurança .
c) Autoestima e prestígio, segurança, autorrealização e sentimento de ter alcançado objetivos , fisiológicas básicas e amor.
d) Segurança, fisiológicas básicas, amor , autorreali7:ação e sentimento de ter alcançado objetivos, e necessidade de cumprir metas 
e) Fisiológicas básicas, amor, autorrealização e sentimento de ter alcançado objetivos, segurança e reconhecimento.
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QUESTÃO 13. A respeito da qualidade de vida no trabalho (QVT), assinale a alternativa correta.
a) Huse e Cummings (1985) enfatizam o conceito da QVT por meio da desnecessária participação dos trabalhadores nas 

decisões e nos problemas do trabalho, pelo fato de ela não interferir nos aspectos de bem-estar do trabalhador e de 
eficiência organizacional.

b) Nadler e Lawler (1983) consideram a QVT como uma forma de melhoria do ambiente de trabalho, mesmo não visando a 
alcançar maior produtividade e satisfação .

c) Guest (1979) conceitua a QVT como um processo pelo qual uma organização tenta revelar o potencial criativo do respectivo 
pessoal, não o envolvendo em decisões que o afetam no próprio trabalho.

d) Para Walton (1973), o termo QVT frequentemente é usado para descrever valores humanos e ambientais que foram deixados de 
lado pelas sociedades industriais em favor dos avanços tecnológicos, da produtividade e do crescimento econômico .

e) Fernandes (1996) define QVT como uma gestão estática e assídua de fatores físicos, tecnológicos e sociopsicológicos que 
afetam a cultura e renovam o clima organizacional, refletindo no bem-estar do trabalhador e na produtividade das empresas.

QUESTÃO 14. Quanto os processos de aprendizagem nas empresas, assinale a alternativa correta.
a) O sistema de classificação e hierarquização de resultados de Bloom foca sua intervenção somente no domínio das 

habilidades mo toras.
b) O sistema de classificação e hierarquização de resultados de Bloom ancora-se na perspectiva de aprendizagem de tradição 

behaviorista, chamada estímulo-resposta.
c) O sistema de classificação e hierarquização de resultados de Gagné tem como uma das categorias de análise as chamadas 

estratégias cognitivas.
d) Os sistemas de classificação e hierarquização de resultados de Bloom e de Gagné são os únicos aceitos na área de 

aprendizagem humana da psicologia das organizações e do trabalho.
e) As teorias de aprendizagem, no contexto organizacional , que se ancoram na tradição cognitivista foram amplamente 

utilizadas até o início do século 20, depois caíram em desuso.

QUESTÃO 15. Acerca da cultura organizacional e do clima organizacional, assinale a alternativa correta.
a) Em uma cultura organizacional forte, os valores essenciais da organização são intensamente acatados e amplamente 

compartilhados pelos colaboradores.
b) Uma cultura organizacional forte aumenta a consistência do comportamento, contudo, não substitui a formalização dos 

processos organizacionais.
c) Há pouca correlação entre cultura forte e rotatividade da força de trabalho.
d) O clima organizacional refere-se ao conjunto de processos responsáveis pela intensidade, a direção e a persistência para o 

alcance de determinadas metas orgamzac1onais .
e) O clima organizacional se dá por pouca influência das pessoas que trabalham em uma organização.

QUESTÃO 16. No âmbito teórico e prático da gestão do conhecimento nas organizações, Ikujiro Nonaka e Hirotaka 
Takeuchi propuseram um modelo teórico que consiste em um ciclo composto por quatro etapas, no qual as 
organizações vão criando e incrementando o próprio capital de conhecimento. As etapas do ciclo de Nonaka e 
Takeuchi são as seguintes:

a) combinação, extemalização, afetação, intemalização.
b) intemalização, efetivação, moderação, socialização.
c) socialização, intemalização, treinamento, incrementação.
d) socialização, extemalização, combinação, intemalização.
e) intemalização, moderação, combinação, extemalização.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

187EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com186

QUESTÃO 17. Na área do comportamento organizacional, existem diversas teorias que tratam da liderança em 
ambientes empresariais e corporativos. Um dos modelos teóricos mais conhecidos e utilizados foi desenvolvido por 
Paul Hersey e Ken Blanch ard, e traz, em linhas gerais, a ideia de que a lider ança bem  sucedida é alc ançada pela 
escolha de um estilo de lide rança adequada ao nível de prontidão dos liderados . No referido modelo teórico, há 
um enfoque nos liderados e na prontidão destes , isto é, na habilidade e na disposição demonstradas pelas pessoas 
para a realização de determinada tarefa.

A teoria de Hersey e Blanchard é conhecida como
a) do Indivíduo Superior. 
b) das Contingências de Liderança.
c) da Liderança Situacional.
d) da Meta e do Caminho.
e) da Troca entre Líder e Liderados.

QUESTÃO 18.O tema da motivação é bastante estudado no segmento organizacional. Existem diversas teorias 
que sustentam práticas que visam a aumentar a motivação de funcionários e colaboradores nos mais diversos 
ramos empresariais. Uma dessas teorias sustenta a ideia de que um funcionário se sente motivado a despender 
um alto grau de esforço quando acre dita que isso resultará em uma boa avaliação de desempenho, que acarretará 
recompensas organizacionais, as quais satisfarão as metas pessoais do referido colaborador .

Essas informações se referem á teoria do(a)
a) reforço.
b) expectativa.
c) equidade.
d) avaliação cognitiva.
e) fixação de objetivos.

QUESTÃO 19. A energia orgânica (...) funciona no organismo vivo como energia biológica específica. Assim sendo, 
governa o organismo total e expressa-se nas emoções e nos movimentos puramente biofísicos dos órgãos.

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 2005, com adaptações.

A partir do segmento de texto apresentado , assinale a alternativa que indique, respectivamente, o autor e a teoria 
da personalidade a que se refere o recorte de texto.

a) Alexander Lowen, Bionergética.
b) Sigmund Freud, Psicanálise.
c) David Boadella, Biossíntese.
d) Wilhelm Reich, Análise do Caráter.
e) Carl Jung, Psicologia Analítica.

QUESTÃO 20. De acordo com a psicanálise freudiana , a instância concebida como um conjunto de conteúdos de 
natureza pulsional e de ordem inconsciente é conhecida como

a) Pulsão.
b) Sublimação.
c) Isso.
d) Inconsciente.
e) Eu.
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QUESTÃO 21. Na perspectiva da Gestalt-terapia, o conceito que se refere à formação padrão do campo perceptivo, 
de maneira que as realidades significativas ficam aparentes, e que há uma percepção imediata de uma unidade 
entre os elementos, que no campo aparentam ser díspares, é conhecido como

a) Figura-fundo.
b) Insigth.
c) Awareness.
d) o Todo e as Partes.
e) Teoria de Campo.

QUESTÃO 22.No âmbito da psicopatologia, existem alguns transtornos nomeados de transtornos de ansiedade. 
Um deles se caracteriza por envolver breves períodos de ansiedade espontânea excepcionalmente intensa , que vão 
e vêm subitamente, via de regra durando apenas alguns minutos, com ocorrência imprevisível.

Considerando a descrição clínica apresentada, assinale a alternativa que corresponde à denominação do referido transtorno.
a) Transtorno de estresse pós-traumático.
b) Transtorno de ansiedade generalizada.
c) Agorafobia.
d) Transtorno de estresse agudo.
e) Transtorno de pânico.

QUESTÃO 23. Assinale a alternativa que indica exemplos de sintomas negativos no espectro da esquizofrenia.
a) Alucinações e delírios.
b) Delírios e comportamentos bizarros.
c) Alucinações e humor deprimido.
d) Inundação de pensamentos e apatia.
e) Pobreza de fala e apatia.

QUESTÃO 24. Os transtornos de personalidade caracterizam-se pela prevalência de comportamentos e 
sentimentos que não se distanciam muito dos das pessoas consideradas normais, trazendo menos sofrimento e 
angústia para quem os apresenta. Um desses transtornos caracteriza-se pela falta de interesse por outras pessoas 
ou por relacionamentos sociais, demonstrando poucas emoções, mau humor e isolamento social, não apresentando 
qualquer evidência de transtorno de pensamento (alucinações, delírios ou problemas de linguagem).

Com base nessas informações, é correto afirmar que se trata do transtorno de personalidade
a) esquizoide.
b) narcisista.
c) histriônica.
d) dependente.
e) paranoide.

QUESTÃO 25. Os transtornos somatoformes giram em tomo de sintomas físicos para os quais não se conseguem 
encontrar causas físicas. Assinale a alternativa que apresenta exemplos de transtornos somatoformes.

a) Hipocondria e delirium tremens.
b) Doença psicogênica de massa e amnésia dissociativa.
c) Ansiedade e hipocondria.
d) Transtorno dismórfico corporal e hipocondria.
e) Somatização e despersonalização.
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Leia o trecho para responder às questões 01, 02 e 03.

“A psicologia social estuda nossas percepções dos outros, nossas motivações resultantes da interação com outros 
e, ainda, nossas atitudes, comportamentos pró-sociais (altruísmo e amor) e antissociais (violência e agressão), 
estereótipos e preconceitos, o comportamento grupal, a formação de amizades, as formas de  influenciar  as pessoas 
etc., e uma vez adquirido o conhecimento decorrente desse estudo, aplica tal conhecimento ao entendimento de 
situações sociais e ao fornecimento de subsídios para solução de problemas sociais.” 

(Rodrigues, 2001, p. 17.}

QUESTÃO 01. Considerando o trecho e os estudos de interação humana, é correto afirmar que, em pesquisa, o 
psicólogo social utiliza

a) somente o método experimental.
b) raramente o método experimental.
c) principalmente o método experimental.
d) apenas o método experimental quando não dispõe de outros métodos.

QUESTÃO 02. “O otimismo é um tema que vem sendo abordado nos estudos da interação humana no âmbito dos 
comportamentos pró-sociais.” Considerando essa afirmativa e o trecho referenciado, marque V.. para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.

(   ) Encarar uma situação com realismo significa empregar defesas frente aos perigos do otimismo exagerado.

(    ) Um estilo atribucional pessimista leva os indivíduos a atribuírem fracassos a causas internas, estáveis e globais.

(    ) Nossas emoções e comportamentos são influenciados pelas atribuições que fazemos a nossos sucessos e fracassos 
experimentados.

(    ) Quando se reconhece a falta de controle sobre uma determinada situação que se apresente desagradável, experimenta-
se o que é denominado por otimismo irrealista.

A sequência está correta em
a) F, V, F, V. 
b) V, F, V, F. 
c) F, F, F, V. 
d) V, V, V, F.

QUESTÃO 03. Um dos indicadores importantes no estudo, o otimismo é a capacidade que os indivíduos possuem 
de generalização. A respeito desse indicador e em conformidade com o trecho citado, quando se generaliza a causa 
de um insucesso a  todas as situações com que nos deparamos, é possível afirmar que essa causa se caracteriza 
por

a) globalidade. 
b) estabilidade. 
c) controlabilidade. 
d) intencionalidade.
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QUESTÃO 04. Os métodos de pesquisa no âmbito da psicologia da educação são empregados com a finalidade 
de aprimorar o conhecimento, o emprego de práticas educacionais gerais, que podem ser aplicados com vistas a 
investigar o quanto uma estratégia ou programa educacional particular esteja e/ou tenda a funcionar de modo 
eficaz. Nessa perspectiva, esse tipo de aplicação é direcionada e, frequentemente, envolve avaliação de programa, 
pesquisa-ação e o professor como pesquisador. A pesquisa de avaliação de programa visa

a) delinear o tempo gasto em um programa para extinção de critérios criativos.
b) a tomada de decisão, o foco e o direcionamento acerca de um determinado programa.
c) a condução e a tomada de decisão sobre os estudos para o aprimoramento de práticas.
d) solucionar um problema específico de uma classe ou escola, aprimorar o ensino e outras estratégias educacionais.

QUESTÃO 05. A entrevista psicológica é uma ferramenta importante em diferentes áreas e momentos de 
atuação do profissional da psicologia. Uma das finalidades dessa entrevista é propiciar a compreensão do motivo 
do  psicodiagnóstico, auxiliando o planejamento dos procedimentos de avaliação requeridos nesse processo, 
sobretudo por meio das entrevistas iniciais. A respeito das entrevistas iniciais, analise as afirmativas a seguir.

I. Pode seguir diferentes modelos e mesmo na forma livre deve ter algum tipo de direcionamento  por  parte  do avaliador.
II. Trata-se de um tipo de entrevista em que o paciente é quem constrói a forma como as informações são trazidas; 

primeiramente definindo dados e sinalizando quais outros serão inseridos no contexto de avaliação.
III. Na modalidade semiestruturada é importante ter em mente os temas pretendidos como a abordagem do paciente, posto 

que a ideia é que a entrevista possa envolver questões que se mostrem relevantes para o entendimento do caso e o 
delineamento das etapas posteriores do processo psicodiagnóstico.

IV. As entrevistas de livre estruturação guiam o curso das informações fornecidas pelo paciente; esse tipo de entrevista se 
inicia com questionamentos acerca do motivo da busca ou do encaminhamento pelo atendimento e, como isso, é possível 
encaminhar e direcionar as demais perguntas.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e IV. 
d) II, III e IV.

QUESTÃO 06. De acordo com Arzeno (1995, p. 36), “’a primeira entrevista’ é a primeira etapa do processo  
psicodiagnóstico, que possui diversos objetivos”, inclusive o planejamento do processo psicoterápico. Trata-se de 
um momento, pois, no qual caberá ao psicólogo propiciar um ambiente propício para que o sujeito não se sinta 
reprovado ou acusado de fracassos e erros. Sobre a primeira entrevista, marque V.. para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas.

(  ) A consciência da doença e a fantasia inconsciente da doença são conceitos análogos independente do 
posicionamento teórico e do paciente, pois as crianças, assim como os adultos, relatam problemas desde o início, 
ainda que em situações lúdicas no curso da consulta.

(   ) Uma vez conhecido o motivo manifesto da consulta, o profissional direciona as perguntas a respeito de tudo 
o que possa estar relacionado a tal motivo, considerando, ainda, de imediato, o caráter fenomenológico que ele 
possui, sem conceituar conteúdos como previamente conhecidos.

(   ) É possível afirmar que motivo manifesto da consulta e consciência da doença consistem em conceitos que 
constituem um paralelismo, visto que a preocupação do paciente e o que ele considera preocupante desde o 
momento inicial podem ser considerados a consciência da doença.

(   ) Em uma entrevista inicial, o psicólogo dispõe de recursos fundamentais para registrar tudo o que for necessário e 
pertinente ao cliente, os quais se restringem aos registros verbais e não verbais expressos pelo cliente, tendo em vista 
que o registro transferencial e contratransferencial somente são estabelecidos no decorrer dos demais encontros.

A sequência está correta em
a) F, V, V, F. 
b) V, F, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F.
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QUESTÃO 07. Dobson e Block (2006), em texto sobre as bases teóricas e filosóficas das terapias cognitivo-
comportamentais, salientam que essa modalidade de psicoterapia representa uma inovação frente às abordagens 
comportamentais radicais em relação aos problemas humanos. Essa inovação consiste em uma mistura de processos 
cognitivos e estratégias comportamentais tendo em vista alcançar mudanças cognitivas e comportamentais, o que 
culminou no desenvolvimento de formas diversificadas conforme a diversidade de orientações teóricas de seus 
seguidores. De acordo com essa diversidade, sobre a terapia racional emotiva, é correto afirmar que

a) postula que os emparelhamentos repetidos de uma percepção com pensamentos avaliativos levam a reações 
comportamentais e emotivas racionais ou irracionais.

b) sugere que o relacionamento com outros significantes determina o desenvolvimento da autoimagem e provê confirmações 
contínuas e reforçamento desta autoimagem.

c) evidencia um conjunto de distorções sistemáticas nos padrões de pensamento, os quais incluem inferência arbitrária, 
abstração seletiva, supergeneralização, maximização e minimização.

d) propõe que pensamentos e emoções estão significativamente interligados, o que evidencia que sintomas neuróticos ou 
consequências são determinados pelo sistema de crenças do indivíduo frente a experiências e eventos.

QUESTÃO 08. “As pessoas diferem não apenas em sua inteligência, mas também em seus desejos, sentimentos 
e comportamentos,  em suas visões de si mesmas e dos out ros, e em suas perspectivas sobre o mundo e o futuro. 
Todas essas maneiras em que as pessoas diferem se agrupam sob a categoria geral da personalidade. Porém, o estudo 
da personalidade envolve mais que apenas catalogar as diferenças entre as pessoas, acarretando, também, explorar 
como as diferentes partes de cada pessoa se unem para tornar aquela pessoa quem ela é. Assim, a psicologia da 
personalidade examina como diferimos uns dos outros e o que motiva cada um de nós. Dessa forma , é tão ambiciosa 
que nenhuma abordagem única proporciona uma explicação completamente satisfatória de toda a personalidade.”

(Gleitman, Reisberg & Gross, 2009. Adaptado.)

Um dos pilares iniciais da teoria de personalidade proposta por Freud é o conceito de repressão. Esse conceito 
conduz ao entendimento de que um indivíduo possui menos probabilidade de lembrar material proveniente ou 
associado à ansiedade. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta sobre esse conceito.

a) Trata-se de um sintoma originário do desenvolvimento psicossexual, quando ocorrem as frustrações sociais trazidas ou 
mediadas por outros indivíduos.

b) Trata-se de um impulso proibido, o qual é recanalizado para um curso mais seguro e em que novas formas de expressão, 
muitas vezes, disfarçadas e que são mais aceitáveis para o ego e o superego.

c) Consiste no principal mecanismo de defesa de um indivíduo, protege-o contra ansiedade, sobretudo quando compreendido 
em associação a outros mecanismos para reforçar a barreira do recalque.

d) Consiste no principal mecanismo de defesa de um indivíduo e por meio do qual o desejo é compensado por seu equivalente 
oposto, propiciando a interpretação de sentimentos ou atos que sejam mais aceitáveis.

QUESTÃO 09. “A tese central dos escritos de Fromm é que os humanos foram arrancados da natureza; ainda 
assim, permanecem como parte do mundo natural , sujeitos às mesmas limitações físicas dos outros animais. 
Como único animal dotado de autopercepção, imaginação e razão, os humanos são ‘as aberrações do universo’ 
. A razão é, ao mesmo t empo, uma benção e uma mal dição . É responsável pelos sentimentos de isolamento e 
solidão, mas também é o processo que permite aos homens reconciliar-se com o mundo .”

(Feist & Feist, 200s, p. 194.)

A referida citação sinaliza a concepção de Fromm a respeito das necessidades humanas. Dessa forma, é correto 
afirmar que

a) uma necessidade humana consiste em uma estrutura de orientação, a qual dá mobilidade ao indivíduo  e impede ações 
despropositadas e inconsistentes.

b) a estrutura de orientação flexível e maleável em contraposição a uma estrutura sólida e rígida permite ao indivíduo mais 
confiabilidade em dar sentido aos eventos e fenômenos da vida.

c) uma necessidade humana consiste em uma necessidade de relacionamento, a qual pode ser satisfeita pela submissão, 
dominação ou amor ; mas, apenas a transcendência é uma força criativa individualizante.

d) a estrutura de orientação pautada na busca pela cessação da insatisfação e no pleno ajustamento, desprovidos de forças 
destrutivas e de filosofia irracional, é a única forma base para o crescimento da personalidade total.
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QUESTÃO 10. George Kelly propõe uma teoria na qual um dos conceitos centrais é o de constructo pessoal. Esse 
conceito fez com que a teoria de Kelly se diferenciasse das demais teorias de personalidade, sendo referenciada, 
por vezes, como teoria cognitiva, teoria comportamental e, em outros momentos, como teoria existencial ou teoria 
fenomenológica. Sobre a teoria de personalidade proposta por George Kelly, assinale a afirmativa correta.

a) Todas as pessoas antecipam acontecimentos devido ao fato de todos serem capazes de interpretar ou atribuir significados 
a esses acontecimentos, eventos e experiências vivenciadas.

b) Os significados pessoais são conceitos da teoria de Kelly que abrangem relações interpessoais, percepção de si e dos 
demais indivíduos, acolhimento e incondicionalidade, congruência e consciência de si.

c) Os significados dinâmico, estrutural e de desenvolvimento da teoria de Kelly explicitam um arcabouço inato ao indivíduo, 
provido de dispositivos que orientam repostas e demais eventos que se seguem, bem como a possibilidade de recorrência 
das mesmas em um dado contexto social.

d) Todas as pessoas constituem fatores dinâmicos em suas relações psicológicas, com diversas dimensões, os quais 
delimitam uma extensão vital que envolve todos esses fatores para a expressão de uma pessoa ou grupo, sendo, portanto, 
essencialmente operacionais e voltados para o bem-estar.

QUESTÃO 11. De acordo com Cordioli (2008), as psicoterapias de apoio possuem entre seus objetivos, utilizar 
intervenções que visem diminuir a ansiedade, pelo aumento do autoconhecimento, ou pela influência direta 
exercida  pela  pessoa  do terapeuta e, com isso, mais aumentando do que desfazendo as defesas. Considerando 
essas informações a respeito das psicoterapias de apoio, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Aconselhamento/sugestão/persuasão/reafirmação.

2. Controle ativo.

3. Confrontação.

4. Ventilação.

(     ) Consiste no restabelecimento do controle de situações de emergência e de afastamento de situações estressantes. 

(   ) Tem por finalidade o alívio dos sintomas e a melhora da relação terapeuta-paciente, pautados no controle de 
afetos intensos e reprimidos mediante sua expressão verbal.

(   ) Consiste no aumento da capacidade de discriminar a realidade interna da externa, e na redução de afetos e 
condutas inadequadas ou incongruentes, visando à promoção do autoconhecimento e do juízo de realidade.

(   ) Tem por finalidade a redução dos sintomas, tais como insegurança e ideias de desvalia, promovendo a autoestima 
por meio do uso dos aspectos não racionais  da relação  para influenciar  o paciente, inclusive,  mediante  o apoio 
externo.

A sequência está correta em
a) 2, 4, 3, 1. 
b) 4, 2, 1, 3. 
c) 2, 3, 1, 4. 
d) 4, 1, 3, 2.
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QUESTÃO 12. “A psicologia das diferenças individuais estuda pessoas, e as pessoas vivem em sociedade. O estudo 
científico das diferenças individuais e os resultados práticos derivados dessa pesquisa têm tido grande impacto 
no transcurso deste século. Provavelmente, a tecnologia mais conhecida seja a dos testes, mas também tiveram 
grande repercussão os estudos realizados sobre as diferenças entre grupos humano s.” (Colam, 2006.)

De acordo com a referida informação, analise as afirmativas.

I. As pesquisas  no  segmento  da psicologia  das diferenças  individuais  abrangem  diversos métodos de análise conforme  
a variável de interesse aos estudos.

II. Nos estudos envolvendo inteligência, os procedimentos quantitativos, prevalecem as análises fatoriais, por meio das quais 
é possível delimitar, por exemplo, as habilidades cognitivas, explicadas por meio do desempenho em testes.

III. Os estudos da escola soviética da psicologia das diferenças individuais possuem um caráter psicofisiológico ou biológico, 
os quais foram decisivos nas tentativas de autores, como Hans J. Eysenck, de explorar as bases biológicas de determinados 
conceitos psicológicos relacionados com as diferenças de personalidade.

IV. As pesquisas que visaram dividir a inteligência em cinco modelos, os quais consideram que a capacidade intelectual é 
composta por dois componentes: um geral ou comum e o outro específico,  e que propiciam  o entendimento  de que um 
teste de inteligência seja determinado pelas consequências das tarefas na inteligência geral.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III.
b) II e IV. 
c) I, II e III. 
d) II, III e IV.

QUESTÃO 13. Uma importante ferramenta no âmbito das intervenções psicológicas é o aconselhamento 
psicológico, o qual é considerado também uma disciplina básica da formação do psicólogo, sendo utilizado, 
portanto, como forma de aproximar o aluno do universo clínico e dos atendimentos nos estágios específicos 
supervisionados. É interessante notar que essa ferramenta tende a ser pouco consensual entre os profissionais 
devido à variabilidade das formas de defini-la. Independente da variabilidade de definições, o aconselhamento 
psicológico, genericamente, consiste em:

a) Um processo de indicar caminhos, direções e procedimentos ou criar condições para que a pessoa faça, ela própria, o 
julgamento das alternativas e formule suas opções.

b) Uma experiência que visa a ajudar as pessoas a planejar, tomar decisões, lidar com a rotina de pressões e crescer, com a 
finalidade de adquirir uma autoconfiança positiva.

c) Um método de assistência psicológica destinado a restaurar no indivíduo suas condições de crescimento habilitando-o a 
perceber, sem distorções, a realidade que o cerca e a agir nessa realidade .

d) Uma relação interpessoal que requer a presença genuína do aconselhador, manifestada por ele mediante diferentes 
atuações, como fornecimento de informações, exame e reflexão sobre situações conflitantes vivenciadas  pelo cliente, o 
reconhecimento e a exploração de recursos e as capacidades pessoais do aconselhando.
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QUESTÃO 14. “Pesquisas úteis são conduzidas frequentemente sobre estilos de aprendizagem e formas de 
inteligência. Leia essas pesquisas. A ideia básica que você deve ter em mente é que os estudantes devem pensar por 
si mesmos. Seu trabalho é ensiná-los como pensar e dar a eles as ferramentas necessárias. Seus estudantes ficarão 
muito surpresos ao perceberem o quão inteligentes são. E você não precisa mostrar a eles o quão inteligente você é...”

(Sandtrock, 2009, p. 2.)

A referida citação remete à abordagem psicológica da educação. Diante do exposto, marque V.. para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas.

(   ) A psicologia educacional extrai muito de seu conhecimento de uma teoria mais ampla e da pesquisa em 
psicologia. 

(   ) A psicologia educacional tem como objetivo fornecer conhecimento de pesquisa que possa ser eficientemente 
aplicado a situações de ensino.

(   ) As teorias inatista-maturacionistas da aprendizagem preconizam que o desenvolvimento e a aprendizagem são 
processos incoerentes e que o ambiente e a experiência são determinantes do comportamento.

(   ) As teorias psicogenéticas concebem que o desenvolvimento é um processo mediado, ou seja, as mudanças que 
ocorrem ao longo da vida estão marcadas pela interação que as pessoas estabelecem com seu meio social e cultural.

A sequência está correta em
a) V, F, V, F. 
b) F, V, F, V. 
c) V, V, F, F. 
d) F, F, V, V.

QUESTÃO 15. De acordo com Santrock (2009, p. 7-8), as habilidades motivacionais dão aos estudantes a 
oportunidade de pensar de forma criativa e profunda sobre objetos, situações e experiências de modo geral. 
Essa concepção remete a algumas estratégias de ensino adotadas por professores no processo de ensino-
aprendizagem. De acordo com essa concepção e as estratégias que podem ser adotadas no referido processo, 
relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Abordagem construtivista.

2. Abordagem do ensino direto.

(   ) Centrada no estudante, enfatiza a importância de o indivíduo construir ativamente o conhecimento e  a 
compreensão com orientação do professor.

(   ) Os estudantes geralmente são controlados e orientados na exploração de elementos do mundo, visando 
assegurar o progresso no desempenho adâmico.

(      ) Os estudantes devem ser encorajados a explorar o mundo, descobrir conhecimento, refletir e pensar criticamente 
com monitoramento cuidadoso e orientação significativa do professor.

(     ) Centrada na estruturação e centralização de expectativas para o progresso do estudante, para o máximo tempo 
empenhado no cumprimento de tarefas e na manutenção de um quantum mínimo de aspectos negativos.

A sequência está correta em
a) 2, 1, 2, 1. 
b) 1,  1, 2, 2. 
c) 2, 2, 1, 1. 
d) 1, 2, 1, 2.
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QUESTÃO 16. A psicologia, enquanto profissão, ultrapassa a limitação das normas de conduta do exercício 
profissional por possibilitar um diálogo e um aprofundamento de questões éticas, bicéticas e morais no contexto 
da saúde devido à compreensão e caracterização da consciência de si permeada de valores culturais e relacionais 
que somente é identificada na espécie humana. Além disso, requer, no âmbito de estudos e realização de pesquisa 
para produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, cuidados éticos tão importantes quanto no 
campo do exercício profissional. De acordo com o exposto em relação às considerações éticas acerca da produção 
de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, o psicólogo deve assegurar

a) informação e orientação, bem como exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas no CEP.
b) divulgação, ensino, cessão, empréstimo ou venda de instrumentos e técnicas psicológicas utilizadas e empregadas em um 

determinado contexto.
c) o conteúdo de registro e observação da prática psicológica empregada no contexto de pesquisa, principalmente mediante 

situações imprevistas em legislação específica.
d) o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações 

previstas em legislação específica e respeitando os princípios.

QUESTÃO 17. “( ...) a perspectiva das diferenças individuais também vem pesquisando o tema da personalidade. 
Em resumo, poder-se-ia afirmar que a maior parte dos programas de pesquisa que abordam o problema das 
diferenças de personalidade vem concentrando-se na análise dos traços psicológicos, ou seja, nas propriedades da 
personalidade que podem ajudar a explicar as diferenças de conduta.” (Colom, 2006, p. 33.)

De acordo com o referido fragmento de texto e em relação ao construto da personalidade nos estudos da psicologia 
das diferenças individuais, assinale a afirmativa correta.

a) A investigação das diferenças de personalidade é influenciada pelos genes ou pelo ambiente; os autores usam testes 
fatoriais que são aplicados em pessoas geneticamente idênticas (gêmeos).

b) A teoria de Eysenck constitui um indicador de referência e é utilizada internacionalmente para analisar o problema de 
determinar até que ponto as diferenças de personalidade são herdadas ou são produtos das condições socioambientais.

c) Os projetos de pesquisa, voltados a encontrar dados acerca de como as condições socioambientais em que vivemos 
influenciam na expressão da personalidade, têm se intensificado na tentativa de explicitar um conjunto de testes baseados 
em evidências psicométricas.

d) Os escores de indivíduos com diversos graus de parentesco genético e ambiental, provenientes de testes, são submetidos 
a diferentes tipos de análise estatística visando realizar as correspondentes estimativas quanto ao peso da influência de 
ambos os fatores nas diferenças de personalidade.

QUESTÃO 18. “O Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro traçou algumas reflexões éticas 
para o exercício profissional da psicologia. Por meio dessas reflexões, explicitou a necessidade de uma postura 
ética, além das normas, tendo em vista alguns dilemas como ‘prática da psicologia exercida por padres, pastores 
ou pessoas diretamente vinculadas a algum tipo de religião’ e a ‘Revelação de cliente ao psicólogo (em ambulatório 
público) sobre sua Condição de foragido da polícia’.” (CRP-RJ, 2014, p. 27.)

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.
a) É vedado ao psicólogo ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados 

por psicólogos na prestação de serviços profissionais.
b) Cabe ao profissional da psicologia recusar-se, mesmo quando requisitado a depor em  juízo,  prestar  informações quaisquer 

tipos de informações, sobretudo a quebra de sigilo relativo a pessoas e/ou organizações.
c) Cabe ao profissional da psicologia induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação 

sexual, ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.
d) É vedado ao psicólogo informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
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QUESTÃO 19. Em meados da década de 1970, a psicologia social, por parte da escola Americana, enfrentou 
uma crise de paradigmas. Com isso, ganhou um novo status e constituiu sua própria identidade ao demonstrar 
maior preocupação com as configurações e estruturas sociais, em detrimento de uma concepção do indivíduo 
em sociedade pautada em pesquisas com métodos experimentais, como ocorreu na América Latina e no Brasil. A 
referida preocupação explicita a articulação com a psicologia de grupos e com a psicologia comunitária. Em relação 
à interface psicologia social com a psicologia de grupos, assinale a afirmativa correta.

a) Um grupo é caracterizado coeso quando seus integrantes se desprendem de maneiras comuns de seguirem as regras 
previamente estabelecidas.

b) Por meio da modalidade operativa, os grupos podem ser compreendidos como sendo uma interface das teorias propostas 
por autores como, por exemplo, Lewin e Freud.

c) Um grupo se configura pela união e reunião de pessoas com objetivo comum, compartilhado por todos os seus membros, 
os quais podem desempenhar diferentes papéis para a efetivação desse objetivo.

d) Por meio da avalição do clima grupal das influências de lideranças sobre a atmosfera de um grupo é possível propor um 
clima democrático, autoritário ou de laissez-faire, os quais não dependem da vocação do grupo e do estabelecimento de 
lideranças que o viabiliza.

QUESTÃO 20. Atualmente, é possível afirmar que existem vários fatores que atualmente influenciam a formação 
do cidadão, de sua “personalidade”, fatores basicamente exógenos, externos, deixando-se de lado os fatores 
endógenos, biológicos ou psicológicos, eis que de menor relevância e possibilidade de eliminação, senão através 
das ciências humanas. Diante do exposto, marque V.. para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) Os fatores ambientais são a influência das pessoas e das condições sob as quais se vive.

(   ) Os fatores sociofamiliares influenciam diretamente os seus membros, com assimilação de suas características 
e ensinamentos.

(   ) Fatores econômicos influenciam de todo o processo de aculturamento social do cidadão, desde a informação 
da escola até a informação da mídia que por si é colhida e assimilada.

(   ) Fatores sócio-ético-pedagógicos influenciam diretamente na situação econômica sob a qual está sujeita o 
indivíduo e, decorrente dessa, a maior ou menor dificuldade de acesso às condições adequadas de vida, saúde, 
educação, lazer etc.

A sequência está correta em
a) V, F, V, F. 
b) F, F, V, V. 
c) F, V, F, V. 
d) V, V, F, F.
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QUESTÃO 01. O campo da psicologia tem pouco mais de cem anos de existência. Uma pessoa a quem muitas 
vezes se credita a fundação do campo é Wilhelm Wundt, responsável pelo desenvolvimento do primeiro laboratório 
de psicologia da Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. A psicologia organizacional, como campo de 
especialização, data do início dos anos 1900, quando psicólogos começaram a estudar problemas relacionados 
ao trabalho e ao comportamento no trabalho. Apesar de a maioria das pessoas atribuir a Walter Scott, a Hugo 
Münsterberg, ou a ambos, o crédito de fundação da psicologia industrial/organizacional, um outro autor  teve 
uma  profunda  influência no campo que então desenvolvia Frederick W. Taylor, um engenheiro que sustentava 
que princípios científicos poderiam ser aplicados para o replanejamento do ambiente de trabalho. Com base nos 
estudos de Taylor, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) A motivação não resulta dos ganhos financeiros.
b) Os melhores trabalhadores devem ser selecionados e treinados no novo “método melhor”.
c) Os métodos de trabalho podem ser cientificamente planejados visando à eficiência, o que resulta em “um método melhor” 

para se executar uma tarefa.
d) Deve haver uma atmosfera íntima e cordial de cooperação entre a administração e os trabalhadores; a administração e os 

trabalhadores devem compartilhar a responsabilidade pelo planejamento e pela condução do trabalho.

QUESTÃO 02. “À medida que a importância da saúde pessoal e do gerenciamento do estresse foi sendo 
reconhecida, os psicólogos organizacionais começaram a estudar a contribuição do trabalho para a higidez e para 
as doenças individuais.”  (IIgen, 1990.)

Com uma força de trabalho mais afluente e com nível de instrução mais alto e os crescentes custos da substituição 
de empregados licenciados ou demitidos, a satisfação e a motivação no trabalho se tornaram mais importantes. Os 
psicólogos 1/0 agora estudam a vida dos trabalhadores fora do trabalho (Zedeck & Mosier, 1990) e de que maneira 
esse aspecto afeta sua vida no trabalho. Reduções da lealdade organizacional entre os empregados deram origem 
a pesquisas sobre o compromisso organizacional. Analise os principais tópicos de estudo da psicologia 1/0 atual.

I. Questões legais e sociais, tais como decisões judiciais, padrões de segurança e emprego justo.
II. Recrutamento e retenção de empregados, juntamente com o estudo das necessidades futuras de recursos humanos.
III. Análise das necessidades de treinamento e avaliação dos programas de treinamento.
IV. Cultura organizacional (a “personalidade” da organização).
V. Forma física, saúde e estresse.

VI. Efeito de novas tecnologias sobre o local de trabalho e sobre os empregados.
VII. Necessidades futuras e desafios enfrentados pelas organizações.
VIII. Internacionalização e crescente diversidade do local de trabalho.

Estão corretas as alternativas
a) I, II, IV, VI e VIII, apenas.
b) I, III, IV, VI e VII, apenas.
c) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
d) II, III, IV, V, VI e VII, apenas .

QUESTÃO 03. Dislexia é um distúrbio na leitura afetando a escrita, normalmente detectado  a partir  da alfabetização, 
período  em que a criança inicia o processo de leitura de textos. Sobre dislexia, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Inversão de letras e sílabas.
b) Normalmente é hereditária.
c) Leitura rápida mas ineficiente.
d) Distúrbio que envolve percepção, memória e análise visual.
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QUESTÃO 04. A psicologia organizacional está interessada em algo mais do que a eficácia e a produtividade. A 
saúde dos empregados, a redução do estresse e a qualidade da vida no trabalho estão se tornando cada vez mais 
importantes. Sobre as “forças críticas” do local de trabalho do futuro que continuarão a influenciar o campo da 
psicologia 1/0, analise.

I. A crescente diversidade da força do trabalho.
II. A reintegração da vida profissional com a vida doméstica.
III. A globalização.
IV. A individualidade subjetiva do ser humano.
V. A expansão do planejamento dos recursos humanos.

VI. A transferência para uma força de trabalho baseada no conhecimento.
VII. O aumento das expectativas dos empregados.
VIII. A renovação da responsabilidade social e de opções de trabalho.

Estão corretas as alternativas
a) I, III, V e VII, apenas.
b) I, III, V, VI e VIII, apenas.
c) I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII.
d) I, II, III, V, VI, VII e VIII, apenas.

QUESTÃO 05. Em relação ao acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao 
estresse,  é INCORRETO afirmar que

a) algum estresse é necessário para produzir comportamento motivado, como foi mostrado por Yerkes e Dodson (1908).
b) estresse excessivo traz consequências para a organização (absenteísmo, atrasos, rotatividade, mau desempenho, 

sabotagem e acidentes) e também para o indivíduo.
c) os resultados pessoais do excesso de estresse não incluem os efeitos físicos e mentais descritos nos estágios da síndrome 

geral de adaptação de Selye (alarme, resistência e exaustão).
d) os problemas no trabalho relacionados ao estresse custam bilhões por ano às empresas em consequência de absenteísmo, 

rotatividade, baixa produtividade, acidentes e custos médicos e de segurança .

QUESTÃO 06. Em relação ao estudo do estresse nas organizações, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Os fatores pessoais que contribuem para o estresse não englobam as modificações da vida, uma personalidade tipo A e 

o Burnout.
b) Os programas de controle do estresse, em sua maioria, enfocam o comportamento do empregado individual e são 

administrados por meio de um programa de assistência ao empregado.
c) Alguns dos métodos mais comuns de manejo do estresse são a prática de exercício, a meditação, as técnicas de relaxamento, 

as abordagens cognitivas, o controle do tempo e o estabelecimento de metas.
d) Os fatores organizacionais que contribuem para o estresse incluem as exigências do trabalho (sobrecarga de trabalho, 

pouca carga de trabalho, ambiguidade e conflito de papéis), tecnoestresse, assédio sexual e atitudes do gênero.

QUESTÃO 07. Eric Hobsbawm encerra seu livro sobre o século XX (A Era dos Extremos - o breve século XX. São 
Paulo: Cio das Letras, 2001), afirmando que não temos o mapa do futuro. Ou seja, não sabemos para “onde caminha 
a humanidade”.  Ele se refere ao século XXI. E, nessas mudanças fantásticas e enigmáticas que estão ocorrendo 
e estão por vir, sem dúvida, a instituição família ocupa papel de desta que. Os novos métodos de reprodução, os 
bancos genéticos, a possibilidade de gerar um ser humano sem contato sexual, a distribuição de responsabilidades 
sobre as novas gerações, a tecnologia que faz a mediação das relações substituindo o contato face a face (via 
celular ou internet), tudo isso é novo dentro do contexto e classificação familiar; porém, para se falar em família, 
existem bases sólidas. Com base no contexto familiar, é INCORRETO afirmar que

a) no processo de convivência familiar, o fundamento das relações está no vínculo.
b) o modelo de família PAl~MÃE~PROLE torna-se um entre vários modelos possíveis.
c) a família (independente da sua formação) não reproduz a cultura que a criança internalizará.
d) os pais exibem o filho, ou aspectos dele, como se fossem seus; ou projetam no filho a possibilidade de que ele realiza 

sonhos pessoais que eles próprios não conseguiram realizar.
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QUESTÃO 08. Não há um parâmetro para julgar o que é certo, o que é normal. São questões complexas. De certa 
forma, todos fazem julgamentos sobre a normalidade, uma vez que expressam opiniões sobre a saúde mental dos 
outros (e talvez deles mesmos). É claro que os diagnósticos formais sobre transtornos psicológicos são feitos por 
profissionais da saúde mental. Ao fazê-los, os clínicos contam inúmeros critérios para a análise de comportamentos 
patológicos, entre os quais podemos citar:

a) Caráter: diz-se que uma pessoa manifesta seu caráter através de reações da vida cotidiana.
b) Desvio: segundo Szasz, diz-se comumente que uma pessoa tem um transtorno quando seu comportamento desvia-se do 

que a sociedade considera aceitável. Quando as pessoas violam os padrões aceitáveis da sociedade.
c) Angústia pessoal: o diagnóstico de um transtorno psicológico é comumente baseado no relato de grande angústia 

pessoal de um indivíduo. Este é o critério satisfeito por pessoas que estão perturbadas por transtornos de ansiedade ou 
da depressão.

d) Comportamento inadequado: em muitos casos julgam-se as pessoas como tendo um transtorno psicológico porque 
têm poucos comportamentos adaptativos cotidianos. Este é o critério-chave no diagnóstico de transtornos pelo uso de 
substância (drogas).

QUESTÃO 09. Todos experimentamos ansiedade de tempos em tempos. É uma reação natural e comum a 
muitas dificuldades da vida. Para algumas pessoas, no entanto, a ansiedade torna-se um problema crônico. Elas 
experimentam altos níveis de ansiedade com regularidade perturbadora. Transtornos de ansiedade são uma classe 
de transtornos marcados por sentimentos de excessiva apreensão e ansiedade. São considerados os principais 
transtornos de ansiedade:

I. Transtorno de ansiedade generalizada.
II. Transtornos fóbicos e transtorno do pânico. 
III. Transtorno obsessivo-compulsivo.
IV. Transtorno do estresse pós-traumático.

Estão corretas as alternativas
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) I, II e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 10. O Transtorno de Déficit de Atenção/ Hiperatividade (TDAH) consiste num padrão persistente 
de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade, mais frequente e grave do que aquele tipicamente observado 
nos indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento. Alguns sintomas hiperativo-compulsivos que causam 
comprometimento devem ter estado presentes antes dos 7 anos, mas isso não impede que indivíduos sejam 
diagnosticados depois. São características fundamentais na observação de pessoas com TDAH, EXCETO:

a) A desatenção pode manifestar-se em situações escolares, profissionais e sociais.
b) Nas situações sociais, a desatenção não se manifesta por frequentes mudanças de assunto ou por distração durante as conversas.
c) O fracasso em completar tarefas deve ser considerado, ao fazer o diagnóstico, apenas se for devido à desatenção em vez 

de outras possíveis razões.
d) Os indivíduos com esse transtorno são facilmente distraídos por estímulos irrelevantes e, habitualmente, interrompem 

tarefas em andamento para dar atenção a ruídos ou eventos triviais facilmente ignorados por outros.

QUESTÃO 11. Freud foi, provavelmente, o primeiro teórico da psicologia a enfatizar os aspectos desenvolvimentais 
da personalidade e, em particular, o papel decisivo dos primeiros anos do período de bebê e da infância, como 
formadores da estrutura de caráter básica da pessoa. Na verdade, Freud considerava que a personalidade já estava 
muito bem formada pelo final do quinto ano de vida e que o desenvolvimento subsequente era praticamente a 
elaboração dessa estrutura básica. Chegou a tal conclusão com base em suas experiências com pacientes que 
se submetiam à psicanálise. Para ele, a personalidade se desenvolve em respostas a algumas fontes de tensão; 
assinale-as.

a) Processo de crescimento psicológico; conflitos; e, ameaças.
b) Processo de crescimento fisiológico; frustrações; e, conflitos.
c) Processo de crescimento psicológico; frustações; e, ameaças.
d) Processo de crescimento fisiológico; frustrações; conflitos; e, ameaças.
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QUESTÃO 12. A família é  uma  instituição  social  que  tem  passado  por  mudanças  aceleradas  em  sua  
estrutura,  organização  e  funções de seus membros,  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XX.  Ao modelo  
tradicional  de  família  somam-se  muitos outros e não há como afirmar se são piores, ou melhores; são diferentes. 
Diferentes principalmente da família monogâmica - que serve, de fato, como um ponto de partida histórico. 
Pesquisas realizadas pelo antropólogo americano L. H. Morgan (1818-1881) demonstraram que, desde a origem da 
humanidade,  houve,  sucessivamente, alguns tipos de classificação de família; assinale-os.

a) Consanguínea, patriarcal e, finalmente, monogâmica.
b) Consanguínea, punaluana, patriarcal e, finalmente, monogâmica.
c) Consanguínea, sindiásmica, patriarcal e, finalmente, monogâmica.
d) Consanguínea, punaluana, sindiásmica, patriarcal e, finalmente, monogâmica.

QUESTÃO 13. Em geral, a dificuldade em aprender matemática pode ter várias causas. De acordo com Johnson 
e Myklebust, terapeuta de crianças com desordens e fracassos em aritmética, existem alguns distúrbios que 
poderiam interferir nesta aprendizagem; analise-os.

I. Distúrbios de leitura.
II. Distúrbios de memória auditiva.
III. Distúrbios de escrita.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a) I, II e III. 
b) III, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas.

QUESTÃO 14. Sabe-se que o portador de discalculia comete erros diversos na solução de problemas verbais, nas 
habilidades de contagem, nas habilidades computacionais, na compreensão de números. Kocs (apud Garcia, 1998) 
classificou a discalculia em seis subtipos, podendo ocorrer em combinações diferentes e com outros transtornos. 
É correto afirmar que os subtipos são:

a) Inicial; practognóstica; léxica; gráfica; ideognóstica; e, final.
b) Inicial; practognóstica; léxica; gráfica; ideológica; e, operacional.
c) Verbal; practognóstica; léxica; gráfica; ideológica; e, operacional.
d) Verbal; practognóstica; léxica; gráfica; ideognóstica; e, operacional.

QUESTÃO 15. A respeito de disartria, marque V_ para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) Pode ter origem em lesões no sistema nervoso, o que altera o controle dos nervos provocando uma má 
articulação . 

(    ) A de origem muscular é resultante de paresia, paralisia ou ataxia dos músculos que intervêm nesta articulação .

(   ) No caso de lesões cerebrais, os exames clínicos mostram que as alterações se manifestam isoladamente não 
estando associadas a nenhum outro distúrbio.

(   ) Tem como característica principal a fala lenta e arrastada devido a alterações dos mecanismos nervosos que 
coordenam os órgãos responsáveis pela fonação.

A sequência está correta em
a) V, V, F, F. 
b) V, F, V, F.
c) V, V, F, V.
d) F, F, V, V.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

201EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com200

QUESTÃO 16. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de id, ego 
e superego para referir-se aos três sistemas da personalidade. Podemos afirmar, então, em relação ao aparelho 
psíquico, EXCETO:

a) Para compreender a constituição do superego é necessário introduzir a ideia de sentimento de culpa.
b) O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id, as exigências da realidade e as “ordens” do superego.
c) O superego origina-se com o Complexo de Édipo, a partir da internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A 

moral, os ideais são funções do superego. O conteúdo do superego refere-se às exigências sociais e culturais.
d) O id não constitui o reservatório da energia psíquica e é onde se “localizam” as pulsões: de vida e de morte. As características 

atribuídas ao sistema inconsciente na primeira teoria são atribuídas ao id, que é regido pelo princípio do prazer.

QUESTÃO 17. A característica principal de um sujeito com disortografia são as confusões de letras, sílabas de 
palavras e trocas ortográficas já conhecidas e trabalhadas pelo professor. Sobre as características dessa confusão 
de letras; analise.

I. Confusão de sílabas como “encontraram”/ “encontrarão”.
II. A troca de letras que se parecem sonoramente (faca/vaca).
III. Adições (ventilador); omissões (cadeira/cadera); fragmentações (a noitecer), inversões (pipoca/picoca) e junções (maistar 

de).

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I,  II e III. 
b) I, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e II, apenas.

QUESTÃO 18. A disgrafia é também chamada de “letra feia”. Acontece devido à incapacidade de recordar  a grafia  
da  letra.  Ao tentar recordar este grafismo, a pessoa escreve muito lentamente, unindo, assim, inadequadamente 
as letras, tornando-as ilegíveis. São características desse distúrbio, EXCETO:

a) Escrita desorganizada.
b) Há a disgrafia motora e a disgrafia perceptiva.
c) Desorganização do texto, das formas e das letras.
d) O disgráfico apresenta características isoladas e pontuais.

QUESTÃO 19. Sob a pressão de excessiva ansiedade, o ego, às vezes, é forçado a tomar medidas extremas para 
aliviar a pressão. Essas medidas são chamadas de mecanismos de defesa. Sobre os mecanismos de defesa de 
Freud, é INCORRETO afirmar que

a) todos os mecanismos de defesa negam, falsificam ou distorcem a realidade.
b) na projeção, a fonte de ansiedade é atribuída aos impulsos primitivos do indivíduo.
c) as principais defesas são a repressão, a projeção, a formação reativa, a fixação e a regressão .
d) os mecanismos de defesa operam inconscientemente, de modo que a pessoa não tem consciência do que está acontecendo.
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QUESTÃO 20. Em psicanálise, a grosso modo, podemos afirmar que cada estágio do desenvolvimento durante 
os primeiros cinco anos de vida é definido em termos dos modos de reação de uma zona específica do corpo. Diante 
do exposto, analise as afirmativas a seguir.

I. Os estágios são chamados de “psicossexuais”, embora as pulsões sexuais não levem à aquisição das características 
psicológicas.

II. O ressurgimento da dinâmica na adolescência reativa os impulsos pré-genitais. Se eles forem satisfatoriamente deslocados 
e sublimados pelo ego, a pessoa passa para o estágio final da maturidade, o estágio genital.

III. Os estágios - oral, anal e fálico - são chamados de estágios pré-genitais. A criança, então, atravessa um prolongado período 
de latência, os chamados anos de tranquilidade, dinamicamente falando; durante esse período, os impulsos tendem a ser 
mantidos em um estado de repressão.

IV. Durante o primeiro estágio, que dura cerca de um ano, a boca é a principal região de atividade dinâmica. O estágio oral 
é seguido pelo desenvolvimento de catexias e de anticatexias em relação às funções eliminativas, o chamado estágio 
anal, que acontece no segundo ano de vida e é seguido pelo estágio fálico, em que os órgãos sexuais se tornam as zonas 
erógenas mais importantes.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II. 
b) III e IV. 
c) I,  II e III. 
d) II, III e IV.
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QUESTÃO 01. PERVIN, Lawrence A. (2004) afirma que em relação à personalidade, os determinantes ambientais 
abrangem influências que tornam muitos de nós semelhantes uns aos outros, assim como as experiências que nos 
tornam únicos. São considerados determinantes ambientais da personalidade, EXCETO:

a) Família. 
b) Cultura. 
c) Classe social. 
d) Desenvolvimento.

QUESTÃO 02. “Freud usava a palavra ‘objeto’ para se referir a qualquer pessoa, objeto ou atividade com capacidade 
para satisfazer ao instinto. Na sua visão, o primeiro objeto na vida do bebê capaz de satisfazer ao instinto era o seio 
materno. Mais tarde, a própria mãe como pessoa torna-se um objeto de satisfação do instinto. E, à medida que a 
criança cresce, outras pessoas tornam-se objetos de satisfação do instinto.” (SCHULTZ, Duane P. & Schultz p. 390.)

Sobre as Teorias das Relações entre os Objetos na visão de Freud, é correto afirmar que:
a) As teorias dos objetos para Freud concentram-se nas relações interpessoais entre esses objetos e não aos impulsos 

instintivos propriamente ditos.
b) Freud acreditava que as relações entre os objetos dão ênfase às influências sociais e ambientais sobre a personalidade, 

principalmente na interação entre mãe e filho.
c) Para alguns estudiosos, as teorias dos objetos concentram-se nas relações interpessoais entre esses objetos, enquanto a 

teoria de Freud enfocava mais os impulsos instintivos propriamente ditos.
d) Freud afirmava que as questões mais cruciais no desenvolvimento da personalidade envolvem o aumento da capacidade 

e da necessidade da criança, com o passar do tempo, de libertar-se do objeto primário (a mãe) a fim de se estabelecer uma 
firme noção de si mesma e desenvolver relações com outros objetos (pessoas).

QUESTÃO 03. “Carl Jung chegou a ser considerado o herdeiro do movimento psicanalítico de Freud; depois do 
rompimento da amizade entre os dois, Jung desenvolveu a psicologia analítica, em oposição a grande parte do 
trabalho de Freud.” (SCHULTZ, Duane P. & Schultz p. 391.)

Em relação à Teoria Analítica de Jung e Psicanálise Freudiana, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Ao contrário de Freud, Jung não desenvolveu nenhum tipo de insegurança, inibição ou ansiedade sexual na vida adulta.
b) Na teoria analítica de Jung não havia espaço para o complexo de Édipo; esse conceito simplesmente não teve importância 

em sua infância.
c) Enquanto Jung definia a libido exclusivamente em termos sexuais, Freud referia-se à libido como uma energia de vida 

generalizada da qual o sexo apenas fazia parte.
d) Jung achava a mãe gorda e nem um pouco atraente, e jamais entendeu a insistência de Freud em afirmar que os meninos 

desenvolvem paixões sexuais pelas mães.
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QUESTÃO 04. “Geralmente as pessoas com transtornos de personalidade pensam e se comportam de um modo 
que causa sofrimento para si mesma e para as pessoas que se preocupam com elas.” (Barlow D. H. e Durand V. M. 2008.)

Existem grupos ou conjuntos principais de transtornos da personalidade, que geralmente principiam na infância. 
Em relação a estes grupos, analise as afirmativas a seguir.

I. O grupo A desrespeita os transtornos de personalidade singular ou excêntricos sendo os transtornos de personalidade do 
tipo esquizoide e esquizotípica caracterizada principalmente por desconfiança e comportamento estranho.

II. O grupo B desrespeita os transtornos de personalidades antissocial e limítrofe, sendo as principais características o perfil 
de pessoa exagerado, emotivo ou imprevisível.

III. O grupo C desrespeita os transtornos de personalidades dependente e obsessivo-compulsiva; geralmente são pessoas que 
apresentam necessidade recorrente de receber cuidados e fixação em detalhes.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III. 
b) I, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas.

QUESTÃO 05. De acordo com Sara Pain (1985) podemos entender a patologia da aprendizagem em um sentido 
amplo e estrito. A autora afirma em um “sentido estrito” como um problema clínico, tal como se apresenta no 
consultório e na escola. Supõe um desvio mais ou menos acentuado do quadro normal, mais aceitável, e que 
responde às expectativas relativas a um sujeito que aprende. São considerados fatores fundamentais que precisam 
ser levados em consideração no diagnóstico de um problema de aprendizagem:

a) Orgânicos. 
b) Específicos. 
c) Psicógenos. 
d) Neurológicos.

QUESTÃO 06. “O Indivíduo sujeito da história é constituído de suas relações sociais e é, ao mesmo tempo, passivo 
e ativo, ou seja, determinado e determinante. Ser mais ou menos atuante como sujeito da história depende do grau 
de autonomia e de iniciativa que esse sujeito alcança.” (Sílvia T. M. Lane & Wanderley Codo (orgs.) pág. 40.)

Considerando a informação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(   ) O homem é sujeito de sua história na medida em que se insere e se define no conjunto de suas relações sociais, 
desempenhando atividades transformadoras destas relações.

(   ) O indivíduo consciente de si, necessariamente, tem consciência de sua pertinência a uma classe social; enquanto 
indivíduo, esta consciência se processa transformando as suas próprias ações.

(  ) O homem como ser ativo e inteligente se insere historicamente em um grupo social através da aquisição 
da linguagem, condição determinante para a comunicação e o desenvolvimento de suas relações sociais e, 
consequentemente, de sua própria individualidade.

(   ) O homem age produzindo e transformando o seu ambiente e para tanto ele pensa, planeja sua ação e, depois de 
executada, ela é pensada e avaliada, determinando ações subsequentes; este pensar se dá através dos significados 
transmitidos pela linguagem aprendida.

A sequência está correta em
a) V, V, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) F, V, F, F.
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QUESTÃO 07. “Até o momento, diferentes trabalhos vêm sublinhando a existência de um conjunto de mecanismos 
de ações próprios das psicoterapias. Numerosas observações clínicas revelam, sem dúvida, a presença de um 
complexo entre cruzamento de influências de mudança. Contudo, permanece a impressão de que saber que atuam 
nas psicoterapias múltiplos mecanismos de ação é apenas a primeira abordagem; constitui um conhecimento vago, 
insuficiente, alude a uma conjunção sem dar ideia de sua organização.” (Héctor Juan Fiorini. Pág. 85.)

Em relação ao conjunto de influência de mudanças nas psicoterapias, existem alguns eixos de fundamental 
importância neste processo; analise-os.

I. Os eixos do processo de mudança em psicoterapia enfatizam três pilares sobre os quais se constrói um sistema de 
influências de mudanças. Esses pilares constituem uma espécie de tripé de sustentação do processo.

II. Os eixos do processo de mudança em psicoterapia objetivam produzir no paciente uma ativação de suas funções egoicas, 
por meio das quais se torne possível elaborar de modo focalizado a problemática inserida numa situação vital específica, 
com base no direcionamento, no estímulo e nas realizações simbólicas do vínculo vivido numa relação de trabalho 
personificada com o terapeuta, com a correlativa ativação das funções egoicas.

III. Os eixos do processo de mudança em psicoterapia enfatizam três pilares, sendo o foco, a ativação de funções egoicas 
do (paciente e do terapeuta) e o processo terapêutico. Esses três pilares atuam instalando uma estrutura de tensões 
ativadoras recíproca: é necessário um ego ativado para focalizar a tarefa, caso contrário esta se difunde sem limites.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III. 
b) I, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I e III, apenas.

QUESTÃO 08. “As psicoterapias de apoio exigem uma cuidadosa avaliação clínica, incluindo a identificação dos 
sintomas, fatores desencadeantes, diagnóstico nosográfico, aspectos da personalidade e, em muitas situações, uma 
compreensão profunda da psicodinâmica do paciente.” (Cordioli, 2008.)

As intervenções em psicoterapias de apoio destinam-se basicamente em:
a) Identificar lacunas em processos evolutivos básicos como separação, individuação, aquisição da autonomia e da identidade 

de ego.
b) Reforçar determinadas funções do ego, utilizando a influência que o terapeuta exerce sobre o paciente por intermédio da 

sugestão e do aumento do autoconhecimento.
c) Apontar semelhanças, diferenças ou detalhes do material, de maneira a chamar a atenção do paciente para aspectos que 

ele não percebe por se encontrarem dissociados.
d) Identificar déficits no funcionamento do ego, mecanismos de defesa patológicos predominantes, nível de organização 

estrutural da personalidade, assim como aspectos sadios e defesas maduras ou adaptativas.

QUESTÃO 09. “As diversas técnicas de entrevista têm em comum o objetivo de avaliar para fazer algum tipo 
de recomendação, seja diagnóstica ou terapêutica. A entrevista, como ponto de contato inicial, é crucial para o 
desenvolvimento de uma relação de ajuda no processo terapêutico.” (CUNHA, Jurema Alcides p. 52.)

Para levar uma entrevista a termo de modo adequado, o entrevistador deve ser capaz de:
a) Não assumir iniciativas em momentos de impasse.
b) Restringir os processos contratransferenciais do paciente.
c) Tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista.
d) Consentir, jamais confrontar pacientes esquivas e evitar contradições.
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QUESTÃO 10. “A psicanálise contemporânea caracteriza-se por uma diversidade de escolas com distintas 
perspectivas, havendo, em decorrência disso, inúmeras aplicações. Uma destas aplicações é a psicoterapia de 
orientação analítica que, diante do discurso psicanalítico, possuem tendências importantes que podem ser pontos 
de influência na aplicação desta técnica.” (Cordioli, 2008.)

Em relação à aplicação da técnica mencionada anteriormente, analise as afirmativas a seguir.
I. Existem múltiplos modos de ação terapêutica.
II. O enfoque tem migrado da reconstrução para as interações entre paciente e analista.
III. Há maior flexibilidade e negociação quanto aos limites, ao enquadramento e às regras analíticas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III. 
b) I, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) II e III, apenas.
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QUESTÃO 01. A ansiedade, para Freud, funciona como uma espécie de alerta das ameaças contra o Ego. Freud 
descreveu três tipos de ansiedade. De acordo com o exposto, analise as afirmativas a seguir.

a) A ansiedade objetiva surge do medo dos perigos reais.
b) A ansiedade neurótica surge diante do reconhecimento dos perigos potenciais inerentes à satisfação dos instintos do Id; não 

se trata dos instintos propriamente ditos, mas do temor à provável punição em consequência de algum comportamento 
indiscriminado dominado pelo Id. Em outras palavras, a ansiedade neurótica é o medo da punição por expressar os desejos 
impulsivos.

c) A ansiedade moral surge do medo da consciência. Quando realizamos, ou mesmo pensamos em realizar algum ato 
contrário aos valores morais da nossa consciência, é bem provável sentirmos culpa ou vergonha. O nível de ansiedade 
moral resultante depende do quão desenvolvida é a nossa consciência. As pessoas com menos virtudes apresentam 
menos ansiedade moral.

d) A ansiedade provoca a tensão, motivando o indivíduo a tomar alguma atitude para reduzi-la. De acordo com a Teoria de 
Freud, o Ego desenvolve um sistema de proteção – os chamados “mecanismos de defesa”, que consistem nas negações 
inconscientes ou distorções da realidade.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 02. Freud chegou a considerar Carl Jung o seu substituto e herdeiro do movimento psicanalítico, 
chamando-o de “meu sucessor e príncipe coroado”. Depois do rompimento da amizade entre os dois, em 1914, 
Jung desenvolveu a psicologia analítica, em oposição à grande parte do trabalho de Freud. Sobre essa psicologia 
analítica, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Inconsciente pessoal é o local em que se armazena o que de algum momento foi consciente, mas que foi esquecido ou 
suprimido.

b) Inconsciente coletivo é o nível mais profundo da psique que contém as experiências herdadas das espécies humanas e 
pré-humanas.

c) Arquétipos são tendências adquiridas de forma habitual, contidas no inconsciente coletivo, que levam o indivíduo a 
comportar-se de forma semelhante aos ancestrais que passaram por situações similares.

d) Os conceitos de Jung a respeito de introversão e extroversão são bem conhecidos. O indivíduo extrovertido libera a libido 
dentro dele; o introvertido normalmente é mais inseguro ao lidar com pessoas e situações.

QUESTÃO 03. Em virtude do seu rompimento com Freud, em 1911, Adler normalmente é considerado o primeiro 
proponente da abordagem psicológica social da psicanálise. Ele desenvolveu uma teoria em que o interesse social 
desempenha o papel principal. Sobre Adler, é INCORRETO afirmar que:

a) O destino indestrutível da espécie humana é o interesse social.
b) Considerava a consciência como fator secundário à formação da personalidade.
c) Enquanto Freud dividia a personalidade em partes separadas (Id, Ego e Superego), Adler enfatizava a sua unidade e 

consistência.
d) Self criativo consiste em um grupo de processos psicológicos servindo aos fins dos instintos inatos, um sistema subjetivo 

altamente personalizado, que interpreta e torna significativas as experiências do organismo.
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QUESTÃO 04. Sobre a Teoria Psicossocial do Desenvolvimento de Erik Erikson, é INCORRETO afirmar que:

a) Esses estágios consecutivos seguem sempre uma ordem cronológica rígida e têm duração exata para a “mudança de fase”.
b) Erikson deu ênfase especial ao período da adolescência, pois é nele que se faz a transição da infância para a idade adulta.
c) O desenvolvimento avança em oito estágios. Os primeiros quatro estágios ocorrem durante o período de bebê e da infância, 

e os três últimos durante os anos adultos e velhice.
d) O que acontece durante a adolescência é da maior importância para a personalidade adulta. Identidade, crises de identidade, 

e confusão de identidade são indubitavelmente os conceitos mais conhecidos de Erikson.

QUESTÃO 05. A teoria dos objetos de Melanie Klein concentrava-se na ligação emocional intensa entre mãe e 
filho, principalmente durante os seis primeiros meses de vida do bebê. Em relação à teoria de Klein, é INCORRETO 
afirmar que:

a) Descreve a relação entre mãe/bebê em termos sociais e cognitivos e não em termos sexuais.
b) O seio materno seria o primeiro objeto parcial para o bebê, que o julgaria como bom ou não, dependendo da satisfação do 

instinto do Ego.
c) A interação social inicial entre a mãe e o bebê é generalizada a todos os objetos (pessoas) da vida da criança e, assim, a 

formação da personalidade do adulto baseia-se na natureza da relação dos primeiros seis meses de vida.
d) À medida que se expande o universo do bebê, ele se relaciona com objetos completos (a mãe como pessoa, por exemplo) 

e não com objetos parciais, e define aqueles objetos completos do mesmo modo que definiu o seio, ou seja, satisfatório 
ou hostil.

QUESTÃO 06. Feminista à frente do seu tempo, Karen Horney estudou psicanálise freudiana em Berlim. 
Descrevia seu trabalho como uma extensão do sistema de Freud e não como uma tentativa de suplantá-lo. Sobre 
as necessidades neuróticas podemos afirmar que para Horney a ansiedade básica deriva da relação entre pais e 
filhos. Inicialmente ela listou dez necessidades neuróticas, incluindo o afeto, a realização e a autossuficiência. Nos 
últimos trabalhos, agrupou essas necessidades em três tendências; analise-as.

I. A personalidade condescendente: o indivíduo que vai ao encontro de outros em busca de aprovação, de afeto e de um 
parceiro dominante.

II. A personalidade independente: o indivíduo que se afasta dos outros em busca de independência, de perfeição e isolamento.
III. A personalidade agressiva: o indivíduo que vai de encontro aos outros expressando necessidades de poder, de exploração, 

de prestígio, admiração e conquista.
IV. A personalidade passiva: o indivíduo busca a satisfação de tornar-se “invisível” aos olhos dos outros, para não ter que 

provocar nenhuma reação de aceitação ou repugnação.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 07. Em síntese, podemos afirmar que a Terapia Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, considera pessoas 
plenamente funcionais ou psicologicamente saudáveis as que apresentam as seguintes características:

I. Mente aberta para aceitar qualquer tipo de experiência e novidades.
II. Tendência a viver cada momento plenamente.
III. Capacidade para se orientar pelos próprios instintos e não pelas opiniões ou razões de outras pessoas.
IV. Senso de liberdade no pensamento e na ação.
V. Alto grau de criatividade.

VI. Necessidade contínua de maximizar o seu potencial. 

Estão corretas as alternativas
a) I, II, III, IV, V e VI. 
b) I, II e III, apenas.
c) I, II, III e IV, apenas. 
d) I, II, III e V, apenas.
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QUESTÃO 08. Harry Stack Sullivan foi o criador de um novo ponto de vista, conhecido como a Teoria Interpessoal 
da Psiquiatria. Seu princípio central, no que diz respeito a uma teoria da personalidade, é que a personalidade é 
“o padrão relativamente duradouro de situações interpessoais recorrentes que caracteriza uma vida humana”. A 
personalidade é uma entidade hipotética que não pode ser isolada de situações interpessoais, e o comportamento 
interpessoal é tudo o que podemos observar como personalidade. Embora Sullivan desse à personalidade um 
status apenas hipotético, ele afirmava que ela é o centro dinâmico de vários processos que ocorrem em uma série 
de campos interpessoais. Além disso, ele atribuiu um status substantivo a alguns desses processos, identificando-
os, nomeando-os, e conceitualizando algumas de suas propriedades, tendo como principais:

a) Personificação, evolução e ansiedade.
b) Dinamismos, unicidade e processos cognitivos.
c) Personificação, evolução e processos cognitivos.
d) Dinamismos, personificação e processos cognitivos.

QUESTÃO 09. Acerca da Teoria de Fromm, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Em 1973, introduziu uma sexta necessidade básica: a necessidade de excitação e estimulação.
b) Cinco necessidades específicas têm origem nas condições da existência humana: a necessidade de relacionar-se; de 

transcendência; de enraizamento; de identidade; e, de uma estrutura de orientação.
c) A distinção entre TER e SER para Fromm perante a vida diz respeito a TER como uma preocupação excessiva em consumir 

recursos, enquanto o mundo do SER focaliza a importância na junção do que a pessoa é e no que ela tem.
d) Identificou e descreveu cinco tipos de caráter social encontrados na sociedade atual: receptivo, explorador, açambarcador, 

comerciante; e, produtivo; esses tipos representam as diferentes maneiras como os indivíduos se relacionam com o mundo 
e com os outros.

QUESTÃO 10. Reich considerava que a saúde mental estava diretamente relacionada à saúde sexual e dedicou-
se a estudar a função sexual. Construiu a Teoria da Análise de Caráter que introduz a questão corporal pela 
avaliação das couraças musculares. Do ponto de vista desta teoria, a energia dos conteúdos inconscientes fica 
depositada em determinados pontos de nossa musculatura, formando anéis de tensão. Podemos definir as fases 
de desenvolvimento da psicologia Reicheana em:

I. Orgonoterapia.
II. Análise do caráter.
III. Vegetoterapia caractero-analítica.

Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a) I, II e III. 
b) II, apenas. 
c) I e II, apenas. 
d) I e III, apenas.
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QUESTÃO 01. A Psicanálise considera a angústia um afeto que sinaliza o temor do Ego frente á:
a) Castração.
b) Ansiedade.
c) Histeria.
d) Obsessão.

QUESTÃO 02. “Processo pelo qual o indivíduo permanece vinculado a modos de satisfação ou padrões de 
comportamento característicos de uma fase anterior de seu desenvolvimento libidinal.”

Com relação aos princípios psicodinâmicos da personalidade, o texto discorre sobre qual deles?
a) Regressão.
b) Compulsão.
c) Fixação .
d) Obsessão.

QUESTÃO 03. Considere os itens a seguir sobre a psicologia analítica:
I. O termo persona designa os papéis sociais aprendidos, para que possamos interagir com outras pessoas;
II. A persona se desenvolve desde os primeiros anos de vida, quando a criança aprende quais valores são socialmente aceitos 

e quais comportamentos são valorizados por seus pais;
III. O indivíduo apresenta padrões comportamentais condizentes com aquilo que aprendeu como sendo a conduta adequada frente 

a cada um dos ambientes e situações nos quais desempenha funções. Está correto o que se afirma em:

a) I e II, apenas .
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas .
d) I, II e III.

QUESTÃO 04. De acordo com a teoria Junguiana, durante o processo de aprendizado ocorre separação espontânea 
dos aspectos socialmente aceitos daqueles indesejados. Tudo que é valorizado pelo grupo social como positivo ajuda 
a compor a persona. Aquelas características ou comportamentos subvalorizados ou considerados indesejáveis, 
aspectos instintivos e animalescos ou avaliados como ridículos são reprimidos no inconsciente pessoal e compõem a:

a) Persona.
b) Sombra.
c) Energia primitiva.
d) Ad equação.

QUESTÃO 05.  Em 1900, Jung transfere-se para o hospital psiquiátrico de Zurich, onde estuda a técnica das 
associações verbais livres. Através disso, podiam emergir os “complexos” . Segundo Jung, os complexos seriam:

a) Conjuntos de representações, lembranças, imagens com forte conteúdo emocional e afetivo que causavam como reações 
às palavras associadas pelo sujeito à palavra teste.

b) Partes da personalidade que poderiam ser conscientes se o processo da cultura não as tivesse reprimido.
c) Conteúdos são pessoais, na medida em que foram adquiridos durante a existência do indivíduo.
d) Tendências infantis reprimidas , devido à incompatibilidade de seu caráter .
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QUESTÃO 06. Com relação aos conceitos da Teoria dos Sistemas frente ao efeito da cultura sobre o indivíduo , 
considere a alternativa que discorre corretamente sobre o autoconhecimento:

a) O fato de um indivíduo estar frequentemente com fome vai depender, não apenas da disponibilidade de alimento no 
ambiente não social, mas dos procedimentos culturais que controlam o que come, quanto come, se observa os períodos 
de jejum etc. Seu comportamento sexual dependerá , não apenas da disponibilidade de membros do sexo oposto, mas do 
controle ético das relações sexuais, das restrições governamentais e religiosas, da educação sexual etc. Outros tipos de 
privação e saciação também são controlados tanto por condições sociais quanto não sociais .

b) As respostas discriminativas ao próprio comportamento e às variáveis das quais o comportamento é função parecem ser 
produto exclusivo do ambiente social. Se o nosso indivíduo será ou não autoconsciente e introspectivo vai depender da 
medida em que o grupo insistiu em respostas como “O que está fazendo?” ou “Por que fez isso?”.

c) O ambiente social é especialmente responsável pelo fato de que nosso sujeito tenha crescido em uma atmosfera de amor, 
ódio, raiva, ou ressentimento e que muitos outros padrões emocionais tenham caracterizado seu comportamento.

d) Um ambiente puramente físico poderia sem dúvida gerar um comportamento tão ineficaz, desvantajoso ou perigoso que 
seria chamado de neurótico. Mas a grande maioria das fontes de problemas, contudo, é social. O fato de nosso sujeito ser 
bem equilibrado, ter bom contato com o ambiente, ou estar livre de complicações causadas por reações emocionais vai 
depender principalmente dos procedimentos controladores do grupo no qual nasceu.

QUESTÃO 07. O movimento da Teoria da Gestalt constituiu-se numa renovação teórica radical no campo da 
Psicologia Experimental no começo do século XX, por vários motivos . Entre eles podemos citar:

I. O empenho com uma pesquisa teórica que une reflexão filosófica a concretas indagações empíricas.
II. Busca de uma correspondência entre o dado fenomenológico e o processo neurofisiológico.
III. Descrição de fenômenos psíquicos (por exemplo, na área da percepção) que hoje são reconhecidos e estudados 

universalmente pela Psicologia independentemente das explicações fornecidas pela teoria. 
IV. Simplicidade da teoria: ampliação dos fenômenos a poucos princípios básicos.

Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas .
b) II, III e IV, apenas .
c) I e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 08. “Quando se sente que o eu é influenciado pelas características de certo objeto, isto quer dizer que 
no cérebro, os processos que suportam o eu experimentado devem ser afetados pelos processos que correspondem 
ao objeto, mais particularmente, as características específicas dos processos correspondentes ao objeto devem, de 
algum modo, ser representados na área em que ocorrem os processos que sustem o próprio eu e, sob a influência 
desse campo, os processos correspondentes ao eu devem mudar de uma maneira ou de outra. Inversamente, uma 
atitude particular do eu a respeito de um objeto deve ter um correspondente fisiológico que se estende ao local onde 
esse objeto é fisiologicamente representado, de maneira que o processo correspondente ao objeto pode mudar sob 
a influência do campo do eu.”

Fonte: < https://psico48.files.wordpress.com/2011/08/apostila-inteiral.pdf>
Sobre o trecho acima:

a) Apenas a primeira frase está correta.
b) Apenas a segunda frase está correta.
c) As duas frases estão corretas.
d) As duas frases estão incorretas.
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QUESTÃO 09. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o processo de gestão de pessoas e assinale a alternativa 
que traz a sequência correta:

(_) Gestão de pessoas é a Junção que permite a colaboração eficaz das pessoas para alcançar os objetivos 
organizacionais e individuais;

(_) Os profissionais de gestão de pessoas participam dos desafios mais relevantes da organização e contribuem 
para o alcance dos objetivos organizacionais e individuais;

(_) É o conjunto de esforços que tem por objetivo:  planejar;  organizar;  e controlar  as atividades  de um grupo de 
indivíduos que se associam para atingir um resultado comum.

a) V-F-F.
b) V-V- F.
c) F-   F- V.
d) F-V-V.

QUESTÃO 10. O recrutamento é meio de encontrar e atrair candidatos para as posições  abertas  na organização. 
É também uma atividade de ligação que põe em contato os que têm cargos a preencher com aqueles que procuram 
cargos. O recrutamento pode ser dividido nas seguintes etapas:

a) Planejamento -> Execução -> Fontes de recrutamento.
b) Indicação -> Especialização -> Caça talentos.
c) Anúncio -> Seleção -> Captação.
d) Consultoria -> Procura -> Oferta.

QUESTÃO 11. Considere os itens a seguir com relação à Lei orgânica da Assistência Social - LOAS:

K Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

X Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em 
cada esfera de governo.

Y Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

W
Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços 
de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade.

Z Igualdade   de   direitos   no  acesso   ao  atendimento,   sem   discriminação de qualquer  
natureza, garantindo-se  equivalência  às populações urbanas e rurais.

São princípios da LOAS os itens descritos em:
a) K, X e Y, apenas.
b) X, Y e W, apenas.
c) Y, W e Z, apenas.
d) W, Z e K, apenas.
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QUESTÃO 12. Sobre a lei nº 10.741 do Estatuto do Idoso, considere os itens a seguir:
I. Mesmo  ao idoso com domínio  de suas faculdades  mentais, seu direito de optar sobre a modalidade de tratamento deverá 

ser compartilhado com familiares ou tutores legais;
II. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos  para  o atendimento  às necessidades do idoso, promovendo 

o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-ajuda;
III. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos 

serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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QUESTÃO 01. Para articular as duas vertentes do objeto a, é necessário entender a noção lacaniana de fantasma. 
Uma das funções do fantasma é:

a) Oferecer as coordenadas, permitindo dar certa orientação para o desejo.
b) Não respeitar condições pulsionais.
c) Traduzir a invariância que procuramos no campo do gozo.
d) Lamentar a permanência excessiva ao lado de alguém.

QUESTÃO 02. O que Lacan propõe, ao tomar o sujeito a partir do inconsciente, é um outro tipo de prática: fazer do 
desejo inconsciente o objeto norteador da análise, o que conduz necessariamente a um posicionamento particular 
do analista frente ao:

a) Campo das virtudes.
b) Sujeito cognoscente.
c) Retorno do desejo recalcado.
d) Escape processual.

QUESTÃO 03. O questionamento de Lacan sobre o “fazer analítico” prosseguiu em todo seu ensino, sofrendo as 
transformações que seu percurso, muitas vezes tortuoso, reservava às suas elaborações teóricas. É perguntando-
se sobre a causa do desejo que Lacan delimita seu objeto - o objeto a, objeto causa do desejo, alvo impossível para 
o qual o desejo se dirige: aquém da linguagem, por ser causa desta, e além da linguagem, por ser:

a) Deste lugar de objeto a.
b) O amor transferencial.
c) Ele um objeto de incógnita.
d) O objeto mesmo do desejo.

QUESTÃO 04. Considere os itens a seguir sobre os pesquisadores em  psicopatologia e suas vertentes e assinale 
a alternativa que traz a associação correta:

1 Eugene Minkowski X Fala em "antropose" para referenciar a preponderância dos 
fatores psíquicos nas impropriamente chamadas afecções da alma.

2 Binswanger y
Para o clínico a ciência é apenas um meio auxiliar para atingir 
um objetivo: ajudar o doente. Para o psicopatologista, a ciência 
psicopatológica é em si própria o objetivo.

3 Karl Jaspers z
A psicopatologia assume-se como uma ciência pura,  subsidiária de 
muitas áreas do  conhecimento humano. Corresponde mais a uma 
"psicologia do patológico" do que a uma "patologia do psicológico".

a)  1-   Y; 2 - Z; 3 - X.
b) 1 -  Z; 2 - X; 3 - Y.
c) 1 -  X; 2 - Y; 3 - Z.
d) 1 -  Z; 2 - X; 3 - Y.
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QUESTÃO 05. Segundo a psicopatologia geral, aquilo que em um determinado comportamento se desvia da 
“norma” do correspondente grupo a que o indivíduo pertence é denominado:

a) Normal.
b) São.
c) Anormal.
d) Referência.

QUESTÃO 06. Mesmo em sua metapsicologia a psicanálise freudiana utiliza o valor positivista do determinismo 
dos fenômenos naturais. Na obra A Interpretação dos Sonhos Freud nos dá um exemplo de um dos pilares da 
psicanálise, a consideração dos fenômenos psíquicos como sendo incontornavelmente:

a) Indeterminados.
b) Imediatos.
c) Determinados.
d) Controlados.

QUESTÃO 07. A questão da necessidade nos fenômenos naturais carrega também junto de si a ideia de conexão 
necessária entre causa e efeito. Ao adotar o determinismo psíquico, Freud o fez para que pudesse:

a) Compreender os fenômenos da natureza.
b) Conceber os fenômenos que se nos apresentam, apesar de passar despercebida  na maioria  das vezes como uma ‘verdade 

evidente’.
c) Obedecer a certas regras lógicas de definição para que os conceitos não se tornem confusos, ou mesmo, obscuros.
d) Inferir causas necessárias, inaparentes, para os sintomas observados na clínica.

QUESTÃO 08. Considere os itens a seguir sobre os movimentos do Humanismo:

I. Foi um movimento ou uma corrente de pensamento associada ao início da idade moderna e ao fim do dogmatismo 
medieval. Caracterizou-se pela defesa da individualidade, da singularidade, e da expressividade irrestrita. Estimulou a busca 
por liberdade e independência, despertou a curiosidade por novos conhecimentos, e sistematizou métodos de pesquisa 
para a confirmação da verdade. Ele esteve na gênese das transformações políticas e econômicas que mudaram a face do 
mundo europeu. Seu correlato político e social foi o liberalismo.

II. Foi um movimento filosófico,jurídico, político, econômico e artístico que se caracterizou pela defesa da expressão plena 
dos sentimentos, pela afirmação irrestrita da liberdade, e pela defesa da individualidade. Neste humanismo, o pensamento 
humano não era entendido nem como produto da natureza nem da razão. Era entendido como elaboração livre e poética 
da imaginação, movido por determinações irracionais.

Sobre os itens acima é correto afirmar que:
a) I refere-se ao Humanismo clássico e o II refere-se ao Humanismo romântico.
b) I refere-se ao Humanismo clássico e II refere-se ao Humanismo ideal.
c) I refere-se ao Humanismo romântico e II refere-se ao Humanismo clássico.
d) I refere-se ao Humanismo romântico e II refere-se ao Humanismo ideal.

QUESTÃO 09. “O humanismo ________________ é a negação de todos os humanismos e de suas formulações 
fantasiosas e utópicas. É uma redefinição da relação do homem consigo mesmo e do homem com o mundo. Essa 
nova relação está presente no conceito do ato de existir em Heidegger, na busca da pura consciência em Sartre, ou 
no reconhecimento da inextrincável relação com o mundo, em Merleau  Ponty.”

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Social.
b) Crítico.
c) Individual.
d) Filosófico.
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QUESTÃO 10. Paralelamente à consolidação de uma concepção científica a respeito da deficiência, ainda 
hoje ocorrem atitudes sociais de marginalização das pessoas com deficiência, semelhantes àquelas vividas na 
Antiguidade Clássica. Os estudos científicos apontam três atitudes sociais que marcaram a história da Educação 
Especial no tratamento dado às pessoas com deficiência, sendo elas:

a) A marca física, a marca social e a marca psíquica .
b) As atitudes sociais, as significações e as concepções .
c) A marginalização, o assistencialismo e a educação/reabilitação.
d) A perspectiva clínica, a etiologia da deficiência e a reabilitação.

QUESTÃO 11. Alunos com deficiência física são aqueles que apresentam alterações musculares, ortopédicas , 
articulares ou neurológicas que podem comprometer seu desenvolvimento educacional.  Quando estas alterações 
acarretarem dificuldades no processo de aprendizagem, o aluno deve receber atendimento psicopedagógico, 
recursos didáticos adaptados e equipamentos especiais que facilitem seu processo de construção de conhecimento. 
A deficiência física pode causar diversos comprometimentos, sendo eles:

I. De um ou de ambos os membros superiores, por ausência, deformidade, paralisia, falta de coordenação, ou presença de 
movimentos que afetam o funcionamento e o uso das mãos nas atividades escolares.

II. De um ou de ambos membros inferiores por ausência, deformidade, paralisia, falta de coordenação, ou presença de 
movimentos anormais que afetam a locomoção e a posição sentada.

III. Da vitalidade, que resulta em menor rendimento no trabalho escolar, em virtude de falta acentuada ou temporária de vigor 
e agilidade, por doenças que afetem os aparelhos circulatório, respiratório, digestivo, geniturinário, entre outros.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas .
b) I e III, a penas .
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 12.  “Também conhecida como doença da idealização, ela decorre do esforço para atingir os ideais de 
excelência no trabalho, cada vez mais exigentes. O indivíduo desenvolve uma imagem semelhante aos padrões de 
excelência da instituição, em detrimento de sua personalidade.”

Com relação às neuroses profissionais, o texto traz a definição para:
a) Psiconeurose profissional.
b) Neurose da excelência.
c) Neurose profissional traumática.
d) Neurose profissional de Chanlat.
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QUESTÃO 01. Considere os itens a seguir sobre as diretrizes da organização da assistência social:

A Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de governo.

B Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas 
e no controle das ações em todos os níveis.

c Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada 
esfera de governo.

D Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais.

São diretrizes da organização da assistência social de acordo com a Lei nº 8 .742/93 os itens descritos em:
a) A, B e C, apenas.
b) A, C e D, apenas.
c) B e C, apenas.
d) A e D, apenas.

QUESTÃO 02. É princípio da assistência social a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de:

a) Rentabilidade econômica.
b) Políticas públicas.
c) Projetos assistenciais.
d) Proteção social não contributiva.

QUESTÃO 03. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o castigo físico é ação de natureza disciplinar 
ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em:

a) Humilhação ou ameaça grave.
b) Ameaça grave ou ridicularização.
c) Sofrimento físico ou lesão.
d) Ridicularização ou humilhação.

QUESTÃO 04. Os objetivos da gestão de pessoas são vários. Ela deve contribuir para a eficácia organizacional 
através dos seguintes meios:

I. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; proporcionar competitividade à organização.
II. Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas.
III. Aumentar a autorrealízação e satisfação das pessoas no trabalho.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas .
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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QUESTÃO 05. De acordo com as responsabilidades do setor de recursos humanos, o conjunto de técnicas e 
procedimentos  que  visa  atrair  candidatos  potencialmente  qualificados  e  capazes  de  ocupar  cargos na 
organização é denominado:

a) Descrição de cargos.
b) Seleção.
c) Recrutamento.
d) Treinamento e desenvolvimento.

QUESTÃO 06. Com relação ao recrutamento interno considere os itens a seguir:

A Não requer socialização organizacional de novos membros.

B Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas.

c Custa financeiramente menos do que fazer o recrutamento externo.

D Ideal para a situação de estabilidade e pouca mudança ambiental.

E Mantém e conserva a cultura organizacional existente .

São desvantagens do recrutamento interno os itens descritos em:
a) A, B e C, apenas .
b) D e E, apenas .
c) B, C e D, apenas .
d) B e E, apenas.

QUESTÃO 07. Considere os conceitos de desenvolvimento intelectual trazidos por Piaget, responda (V) verdadeiro 
ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(_) O desenvolvimento intelectual envolve uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado 
de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim, do ponto de vista da inteligência, é fácil se opor à 
instabilidade e incoerência relativas às ideias infantis à sistematização de raciocínio no adulto.

(_) Piaget trata como igualmente cognitivas todas as fases do desenvolvimento, postulando que este se deve ao 
processo de desequilíbrio/reequilibração, que permite a assimilação do conhecimento e a aprendizagem.

(_) O conceito de assimilação é central na discussão de desenvolvimento intelectual, porque é através dela que o 
sujeito retira do ambiente as informações que passam a fazer parte de sua organização psíquica e é a partir do 
que foi assimilado que ele desconstrói percepções mais organizadas e realiza ações menos eficazes e adaptativas.

a) V- F-F.
b) V-V-F.
c) F-V-V.
d) F-F-V.

QUESTÃO 08. Por_____________ entende-se o conjunto de instrumentos pedagógicos que podem ser utilizados 
para o reconhecimento de diferentes habilidades dos alunos em diversas áreas do conhecimento, considerando as 
especificidades das altas habilidades / superdotação.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Dependência.
b) Comprometimento.
c) Identificação.
d) Tarefa .
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QUESTÃO 09. Considere os tipos de altas habilidades na tabela a seguir e suas características e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta:

1 Tipo Criativo A

Relaciona-se às seguintes características: originalidade, imaginação, 
capacidade para resolver problemas de forma diferente e inovadora, 
sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir e produzir 
diferentemente e, até de modo extravagante; sentimento  de desafio 
diante da desordem  de fatos; facilidade de auto-expressão, fluência 
e flexibilidade.

2 Tipo Talento Especial B

Revela capacidade de liderança e caracteriza-se por demonstrar 
sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade 
expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas e grupos para 
estabelecer relações sociais, percepção acurada das situações de 
grupo, capacidade para resolver situações sociais complexas, alto 
poder de persuasão e de influência no grupo.

3 Tipo Psicomotor C
Pode-se destacar tanto na área das artes plásticas, musicais, como 
dramáticas, literárias ou cênicas, evidenciando habilidades especiais 
para essas atividades e alto desempenho

4 Tipo Social D

Destaca-se por apresentar  habilidade  e interesse pelas atividades 
psicomotoras, evidenciando desempenho fora do comum em 
velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle e 
coordenação motora.

a) 1-A; 2 -  B;  3 -  C; 4 - D.
b) 1 - A; 2 -  C; 3 - D; 4 - B.
c) 1  -  B;  2 -  A; 3 -  C; 4 - D.
d) 1 -  B; 2 - D; 3 -  A; 4 - C.

QUESTÃO 10. A abordagem psicodinâmica refere-se a uma compreensão do psiquismo em seus processos 
dinâmicos, orientando o trabalho em direção ao insight. A abordagem está fundamentada nos princípios da teoria 
psicanalítica, cuja técnica visa elaborar e resolver conflitos intrapsíquicos a serviço da reestruturação, reorganização 
e desenvolvimento da personalidade. Sob essa perspectiva, o sintoma consiste em:

a) Uma comunicação simbólica sobre a natureza e a extensão do conflito subjacente.
b) Uma definição conceitual única e precisa, que tem por objetivo de auxiliar os pacientes a compreender os significados.
c) Determinação inconsciente de desejos, motivações ou medos no plano da ação.
d) Alternativas mais adaptadas para lidar com o sofrimento psíquico .

QUESTÃO 11. A habilidade para sentir na perspectiva do aluno é a condição facilitadora de aprendizagem denominada:
a) Congruência.
b) Incongruência.
c) Empatia.
d) Respeito.

QUESTÃO 12. De acordo com Rogers, o homem é arquiteto de si mesmo, consciente de sua incompletude interior 
e exterior, um ser em transformação e um agente transformador da realidade. A ênfase está no processo e não nos 
estados finais de ser, por isso não aceita um projeto de planificação social, o controle e manipulação das pessoas . 
O importante é a qualidade de relacionamento interpessoal que irá possibilitar aos indivíduos a:

a) Subjetividade.
b) Acumulação.
c) Interpessoalidade.
d) Autorrealização .
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QUESTÃO 13. O enfraquecimento ou perda dos movimentos nas funções vitais são achados semiológicos que 
determinam as neuroses classificando-as em:

a) Comas.
b) Adinamias.
c) Espasmos sem febre.
d) Vesânias.

QUESTÃO 14. Segundo Freud, o meio pelo qual a neurose obsessiva expressa seus pensamentos secretos, a 
linguagem da neurose obsessiva, é por assim dizer um dialeto da linguagem histérica, mas em relação ao qual se 
deveria conseguir mais facilmente empatia, pois se aparenta mais com:

a) O dialeto histérico do que com nosso pensar consciente.
b) Narrativas do trauma e da alienação da alma do que dispensáveis para definir a perversão.
c) Os sintomas baseados no modelo de um elemento intrusivo do que uma alteridade que não pode ser reconhecida pelo 

próprio aparelho psíquico.
d) Ideias substitutivas  ou objetos do que forma sintomas.

QUESTÃO 15. Quanto à etiologia dos transtornos mentais, a psicanálise acredita que a psicose se origine de um 
recalque do real e do processo de investimento narcísico do eu, enquanto a neurose se origina de um recalque do 
ego contrapondo-se ao instinto proveniente do:

a) Superid.
b) Id.
c) Ego.
d) Superego.

QUESTÃO 16. De acordo com as teorias lacanianas a diferença sintomatológica básica entre neurose e psicose se 
dá, sendo ambos “mártires do inconsciente”, na projeção do discurso, uma vez que:

a) O psicótico faz o seu testemunho de forma compreensiva, enquanto o testemunho do neurótico se faz de forma expressiva.
b) O psicótico faz o seu testemunho de forma expressiva, enquanto o testemunho do neurótico se faz de forma compreensiva .
c) O psicótico faz o seu testemunho de forma encoberta, enquanto o testemunho do neurótico se faz de forma explícita.
d) O psicótico faz o seu testemunho de forma explícita, enquanto o testemunho do neurótico se faz de forma encoberta.

QUESTÃO 17. Sobre a formação patológica, é possível distinguir os dois tipos principais de transtornos mentais a 
partir de teorias psicanalíticas, que propõe essa alteração no psiquismo humano ideal, que podem posteriormente vir 
a desencadear reações patológicas.  Enquanto  há  um distanciamento da  realidade na     neurose________________, 
encontramos uma fuga de realidade na psicose ______________

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa:
a) Recalque; foraclusão.
b) Rejeição; intolerância.
c) Foraclusão; rejeição.
d) Intolerância; recalque.

QUESTÃO 18. Melanie Klein (1970) desenvolveu uma abordagem distinta, mas também fundamentada nas 
teorias de Sigmund Freud. Klein acreditava que as atividades lúdicas da criança eram tão importantes quanto as 
associações livres da terapia com adultos . Desta forma, poderiam ser interpretadas para a criança. Esta abordagem 
foi denominada de Ludoanálise e buscava reduzir a:

a) Fobia da criança.
b) Ansiedade da criança .
c) Depressão da criança.
d) Hiperatividade da criança .
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QUESTÃO 19. “Entende os grupos como um sistema em constante interação, complementação e suplementação. 
Deste modo, a modificação de um elemento afetará necessariamente o sistema como um todo, ou seja, todos os 
envolvidos. A terapia de família é um exemplo da utilização deste tipo de modelo.”

Os grupos com objetivos psicoterápicos devem ser apoiados em um referencial teórico-técnico. Com relação à esse 
referencial, o texto traz o modelo denominado:

a) Corrente psicodramática.
b) Teoria sistêmica.
c) Corrente cognitivo-comportamental.
d) Corrente psicanalítica .

QUESTÃO 20. Para Vygotsky, o pensamento por conceitos é o passo a uma forma nova e superior de atividade 
intelectual, um modo novo de conduta e a chave de todo o problema do desenvolvimento do pensamento. A 
formação de conceitos, na adolescência, se encontra no centro do desenvolvimento do pensamento e trata-se de:

a) Um processo de extinção dos velhos interesses e o desenvolvimento dos novos.
b) Um processo que representa na realidade as autênticas mudanças revolucionárias tanto no conteúdo como nas formas 

de pensamento.
c) Características determinantes do desenvolvimento humano pautadas na hereditariedade.
d) Um processo de mudanças biológicas, naturais, caracterizadas por consequentes síndromes devido aos “hormônios que 

estão à flor da pele”.
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QUESTÃO 01. De acordo com a lei orgânica de saúde nº 8.080/90, entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de:

a) Recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
b) Diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
c) Formular a política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e 

participar na sua produção.
d) Participar, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das 

condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.

QUESTÃO 02. Considere as alternativas sobre a lei nº 8.069/90 e assinale a alternativa que traz informações 
incorretas:

a) Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados 
intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, 
nos casos de internação de criança ou adolescente.

b) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança 
ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais.

c) Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente 
especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da 
primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular 
que inclua intervenção em rede e, se necessário, afastamento domiciliar.

d) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades 
que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos.

QUESTÃO 03. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 
esta será feita pelo médico quando:

a) O idoso for interditado.
b) O idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil.
c) O idoso recusar atendimento necessário.
d) Ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.

QUESTÃO 04. A existência social do idoso representa que este não é apenas um indivíduo, sujeito biológico, que 
se restringe a um processo de evolução do nascimento até a morte, pois como afirma Bazo (1996), “a velhice, mais 
que um conceito biológico, é uma construção social”. E por se tratar de uma construção social, deve revestir-se de 
valor. Porém na maioria das vezes o valor atribuído é negativo, frisando:

a) A incapacidade, fragilidade ou inadequação do idoso frente à sociedade.
b) A construção social das gerações que se concretiza através do estabelecimento de valores morais.
c) Valores culturais, sociais, econômicos e psicológicos de uma sociedade que determina o papel e o “status” que o velho terá.
d) Toda experiência acumulada e as contribuições feitas para a constituição da sociedade atual.
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QUESTÃO 05. Os programas de redução de danos visam acessar e vincular usuários de drogas a serviços de 
saúde que promovam a diminuição da vulnerabilidade pela reinserção social pelos princípios:

I. Da busca ativa em locais onde o usuário vive e faz uso de drogas;
II. o vínculo ético e afetivo na relação entre usuário e agente redutor de danos, adquirido pela confiança; a abordagem sigilosa, 

não estigmatizante ou excludente;
III. a intervenção que instigue o desenvolvimento da autonomia do sujeito; e ações de educação em saúde que oportunizem 

novos modos possíveis de relação com as drogas.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 06. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as características das crianças superdotadas e assinale 
a alternativa correta:

(_) Aceitar as regras é comum entre os superdotados, pois muitas vezes eles as consideram justas e necessárias. Os pais e a 
escola devem analisar os limites que estão impondo e explicar à criança os motivos dessa conduta .

(_) As crianças superdotadas em geral são emocionalmente diferentes, pois suas aptidões intelectuais e criativas desenvolvem-
se em um ritmo mais elevado que suas outras capacidades, que evoluem com normalidade.

(_) Tendo os superdotados necessidades de cuidados e estímulos para canalizarem todo o potencial de suas habilidades de forma 
positiva, devem ser monitorados por especialistas. Sem acompanhamento adequado, eles podem querer se igualar à média, 
atrofiando-se para tal. Podem se rebelar e usar seu potencial contra si mesmo ou contra o grupo social de que fazem parte.

a) V - V - F.
b) V - F- F.
c) F-V-V.
d) F- F- V.

QUESTÃO 07. A maioria dos pesquisadores científicos relaciona os riscos para a depressão materna em três categorias: 
a primeira refere-se à qualidade dos relacionamentos interpessoais da mãe, particularmente com seu parceiro; a segunda 
relaciona-se à gravidez e ao parto e a ocorrência de eventos de vida estressantes; e a terceira refere-se a:

a) Adversidades socioeconômicas.
b) Histórico familiar de doenças mentais.
c) Gravidez não planejada ou indesejada.
d) Modificações hormonais pós-parto.

QUESTÃO 08. Os bebês apresentam, no entanto, uma vida subjetiva, traços de temperamento duradouros e 
linhas de base afetivas particulares que fazem parte de seu senso privado de self. Nas interações mãe  bebê, os 
afetos, sentimentos e emoções de um ecoam os do outro por espelhamento, contágio ou reações contingentes 
dentro de um curto espaço de tempo. É isto que permite o desenvolvimento da:

a) Gradatividade.
b) Intersubjetividade.
c) Dominação social.
d) Pré-adaptação .
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QUESTÃO 09. Considere as alternativas sobre a perversão e assinale a que traz informações incorretas:
a) A perversão é uma organização estrutural da psique que enquadra aspectos particulares de violência e situa o indivíduo na 

ordem do prazer arcaico e regressivo.
b) A problemática central é a de negação da diferença de sexos que origina uma angústia de castração . A fixação é exclusiva 

do modo de obtenção do prazer característico deste modo de funcionamento arcaico.
c) O perverso para ultrapassar o seu conflito intrapsíquico fixado a nível pré-genital utiliza mecanismos de defesa como a 

clivagem e a negação. Neste sentido o indivíduo pode optar pelo prazer auto erótico, no qual mediante o tipo de violência, 
pode prevalecer o sadismo ou o masoquismo.

d) Há também uma intersubjetividade dos afetos e uma baixa vulnerabilidade narcísica.

QUESTÃO 10. Com relação ao processo do ego e seus mecanismos de defesa descritos por Freud, considere os 
itens da tabela a seguir e assinale alternativa que traz a associação correta:

1 Anulação X

Mecanismo pelo qual a pessoa vai expressar uma tendência oposta ao 
que está expresso anteriormente. É um traço de caráter que representa 
o exato oposto do que seria naturalmente esperado pela expressão de 
tendências libertadas, um traço desenvolvido para manter a repressão 
destes impulsos e para negar e mascarar tendências de personalidade 
que existiriam de uma forma oculta.

2 Sublimação y

Consiste em afastar uma determinada coisa do consciente, mantendo-a 
distante - no inconsciente - manipular o conflito, impulsos, em 
competição, tendências a atos que constitui uma ameaça é imagem que 
fazemos de nós mesmos, afastar-se a consciência um afeto, uma ideia 
ou apelo do instinto .

3 Recalque w É o mecanismo pelo qual o sujeito desagressiva a energia agressiva ou 
dessexualiza a libido, transformando-as em algo aceito .

4 Formação reativa z Mecanismo pelo qual invalida uma ação ou um desejo anteriormente 
válido.

a) 1- W; 2 - Z; 3 - X; 4- Y.
b) 1 - X 2 - Y; 3 - Z; 4 - W.
c) 1 - Y; 2 - X; 3 - W; 4 - Z.
d) 1 - Z; 2 - W; 3 - Y; 4 - X.

QUESTÃO 11. Identificar o risco de desenvolvimento de psicoses antes de qualquer manifestação da doença é 
ainda um desafio, mas alguns fatores de risco podem denunciar um estado mental de risco, uma série de fatores 
ou comportamentos que indicam a possibilidade do aparecimento futuro da doença, geralmente detectáveis a 
partir da adolescência ou do início da fase adulta. Considere os itens a seguir sobre os fatores de risco:

I. A predisposição genética em famílias com parentes próximos com algum tipo de doença mental.
II. O desenvolvimento fora dos padrões da normalidade na infância, como atraso escolar, dificuldade de socialização e de 

comunicação, também podem indicar predisposição a algum transtorno mental. 
III. A vivência de algum trauma, como violência física, sexual ou psicológica.
IV. O uso de drogas como o tabaco, sobretudo na adolescência, pode desencadear psicoses.

Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas.
b) I, III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 12. Conforme Lacan, Freud partira da ideia de que aquilo que é da ordem do eu é também da ordem 
da consciência. Com o avanço de sua obra, Freud confessa que não pode situar a consciência, e podemos dizer, com 
Lacan, que o [eu] = Je é distinto do eu= moi. O sujeito não se confunde com o indivíduo, a pessoa. O sujeito está:

a) Inconsciente como sendo aquele que sabe.
b) Descentrado em relação ao indivíduo.
c) Assegurado de ser pelo único fato de que ele pensa.
d) Retomado aqui pelo jogo da metáfora e da metonímia.
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QUESTÃO 01. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 
comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, exceto:

a) Conselho Nacional do Idoso.
b) Autoridade Policial.
c) Conselho de Saúde e Serviço Social.
d) Ministério Público.

QUESTÃO 02. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra:

(_) A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução  das desigualdades étnicas e o combate 
à discriminação nas instituições e serviços do SUS.

(_) A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de 
movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS.

(_) O desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das 
vulnerabilidades da população negra.

a) V- F-F.
b) V-V-F.
c) F-V-V.
d) F- F-V.

QUESTÃO 03. Dando primazia ao discurso do paciente, Freud descobre que o inconsciente tem leis próprias, e 
que estas estão referidas a uma maneira própria a cada pessoa de dar conta do sexual. Ele passa do trauma para 
as fantasias, apontando para o seu núcleo: a castração. O Édipo é a  sustentação simbólica do temor à castração . É 
à entrada do sujeito na cultura pela via da:

a) Utilização de conceitos, para estabelecer distinção e semelhança entre as coisas.
b) Interdição operada pelo pai enquanto no lugar de lei.
c) Subjetividade, passando a inserir o sujeito em um grupo.
d) Intensificação e certamente marcando um lugar de mortificação subjetiva.

QUESTÃO 04. Pode-se afirmar que a psicanálise, com sua ética, denominada por Lacan como a ética do bem  
dizer, tem relação com:

a) A linguagem e o sujeito.
b) A castração e o desejo.
c) A implicação do sujeito com o seu padecimento.
d) O nascimento e a procriação .
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QUESTÃO 05. Estudar o desenvolvimento é compreender o que é pertinente a cada faixa etária. Para esse 
entendimento existe a necessidade de conceber fatores de interação para com os mesmos, como: a hereditariedade, 
o crescimento orgânico; a maturação neurofisiológica; e a influência do meio sociocultural. Com relação a esses 
fatores, associe os dados da tabela abaixo e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

1 Aspecto físico-motor X Que abrange a capacidade do pensamento e do raciocínio.

2 Aspecto intelectual y Que abrange o crescimento orgânico.

3 Aspecto afetivo-emocional z Que se refere à maneira como o indivíduo reage diante de 
situações que envolvem outras pessoas .

a) 1 -  X; 2 - Y; 3 - Z.
b) 1 - X; 2 - Z; 3 -  Y.
c) 1 -  Y; 2 -  X; 3 - Z.
d) 1  -  Y; 2 -  Z; 3  - X. 

QUESTÃO 06. Analise os itens a seguir sobre a relação pais-filhos-comportamento:
I. Compreendemos que a criança e o adolescente possuem modos  particulares de se comportar, de agir e de sentir, e só 

podem ser compreendidos a partir da relação que é estabelecida entre eles e os adultos. 
II. Essa interação pais e filhos é instituída de acordo com as condições objetivas da cultura na qual se inserem. Condições 

históricas , políticas e culturais diferentes produzem transformações não só na representação social da criança e do 
adolescente, mas também na sua interioridade.

III. Há uma correspondência entre a concepção de infância presente em uma sociedade, as trajetórias de desenvolvimento 
infantil, as estratégias dos pais para cuidar de seus filhos e a organização do ambiente famílíar e escolar.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas .
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 07. São características da Síndrome da Adolescência Normal, exceto:
a) A busca de si mesmo e de identidade; tendência grupal; necessidade de intelectualizar e fantasiar .
b) Crises religiosas; deslocação temporal; evolução sexual manifesta .
c) Atitude social reivindicatória; contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta.
d) Aproximação progressiva dos pais; constantes flutuações do humor e do estado de ânimo.

QUESTÃO 08. Quando um grupo se estabelece, uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas 
individualmente e, consequentemente, sobre o grupo. É o chamado processo grupal. Sobre os fenômenos do 
processo grupal definimos padrões grupais como:

a) Resultado da aderência do indivíduo ao grupo, a fidelidade aos seus objetivos e a unidade nas suas ações. Todo grupo 
só consegue sobreviver se mantiver uma atração entre seus membros, assim, faz-se necessário certa pressão entre os 
membros para que nele permaneçam.

b) As expectativas de comportamentos partilhados por parte dos membros do grupo. Essas normas de comportamento são 
estabelecidas com a especificação de atitudes ou comportamentos desejáveis por parte dos membros.

c) Os elementos que estão relacionados com a escolha que cada indivíduo faz quando decide participar de um grupo e são 
importantes para garantir a adesão.

d) A habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo produz efeitos na atmosfera deste.
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QUESTÃO 09. O psiquiatra suíço-argentino Pichon Riviere (1907-1977) foi também um estudioso dos grupos. Ele 
desenvolveu uma nova abordagem, que resultou nos chamados grupos operativos. Para ele, o grupo é um conjunto 
restrito de pessoas, que, ligadas por constantes de tempo e espaço e articuladas por sua mútua representação 
interna, propõe-se, explícita ou implicitamente, a uma tarefa, que constitui sua finalidade. No entanto, não basta 
que haja um objetivo comum ou que tenha como finalidade uma tarefa, é preciso que essas pessoas façam parte 
de uma estrutura dinâmica chamada:

a) Vínculo.
b) Intimidade.
c) Confiança .
d) Adesão.

QUESTÃO 10. Para Pichon Riviere, um grupo opera melhor quando há em seu conjunto de pessoas pertinência, 
afiliação, centramento na tarefa, empatia, comunicação, cooperação e aprendizagem. A pertinência pode ser vista 
como:

a) A intensidade do envolvimento do indivíduo no grupo.
b) O eixo principal da cooperação, refere-se ao grau de interação com que um participante mantém o vínculo com o trabalho 

a ser efetuado.
c) A qualidade da intervenção de cada um no grupo.
d) O modo como o grupo pode ganhar força para operar cada vez mais significativamente.

QUESTÃO 11.  A proposta de inserção do Psicólogo na Estratégia Saúde da Família (ESF) busca:
I. Atuar junto à comunidade, difundindo informações sobre saúde mental e fazendo uma identificação das pessoas portadoras 

de diabetes e hipertensão arterial com comprometimentos da doença.
II. Possibilitar um espaço terapêutico para que as pessoas possam trocar experiências e desenvolver suas potencialidades, 

a fim de usá-las da forma mais adequada no atendimento de suas necessidades, esperando-se, com isso, beneficiar não 
apenas o seu quadro clínico, mas também despertá-las para seu potencial na construção de uma vida com mais qualidade.

III. Atuar junto à equipe de ESF, colaborando com outros profissionais da Saúde, visando a integrar esforços, estimular a 
reflexão e a troca de informações sobre a população atendida, de modo a facilitar sua avaliação e evolução clínica.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 12. Os testes são instrumentos de medida que investigam amostras de comportamento e devem 
ser capazes de auxiliar na identificação de características de sujeitos. Para tanto, devem ser construídos com 
base científica e apresentar parâmetros psicométricos que de alguma forma atestem a confiabilidade e a 
representatividade do construto que está sendo medido. Nesse sentido, um teste bem-construído e padronizado 
oferece:

a) Uma prática profissional importante para o psicólogo, tendo-se em vista que pode fornecer elementos de análise 
imprescindíveis para a atuação em diferentes campos.

b) O  estabelecimento  de  critérios para  a  construção de  instrumentos com base em normalizações e estudos de 
padronização .

c) Observação de pacientes em entrevistas e de outros registros elaborados pelo psicólogo ou indivíduos treinados por ele.
d) A assistência necessária para a investigação de uma variedade de problemas práticos.
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QUESTÃO 01. Segundo Jaspers, “ as ideias de delirante s ou delírio são juízos patologicamente falseados” . Deste 
modo, o delírio é um erro do ajuizar, que tem origem na doença mental. Sua base é mórbida, é motivado por 
fatores patológicos. Neste sentido, conforme Kendler e colaboradores (1983), propuseram uma série de vetores da 
atividade delirante, que seriam indicadores da gravidade do delírio. São eles:

a) Convicção, Extensão, Bizarrice, Desorganização, Componentes psicóticos, Resposta afetiva e Comportamento desviante;
b) Convicção, Extensão, Bizarrice, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e Comportamento desviante;
c) Convicção, Extensão, Componentes Psicóticos, Componentes neuróticos, Pressão, Resposta afetiva e Comportamento desviante;
d) Convicção, Extensão, Componentes Psicóticos, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e Comportamento desviante;
e) Convicção, Extensão, Componentes neuróticos, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e Comportamento desviante.

QUESTÃO 02. Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do 
desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam em geral antes da criança ingressar na escola. Neste 
sentido, é correto afirmar que a edição mais recente do Manual Diagnóstico e Estatístico DSM V (2015), abarca na 
Seção dos Transtornos do Neurodesenvolvimento as seguintes patologias:

a) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), Atraso Global do 
Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da 
Comunicação: Transtorno da Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 
Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não Especificado; Transtorno do Espectro 
Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção 
/Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: Transtorno Específico da Aprendizagem;

b) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), Atraso Global do 
Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da 
Comunicação: Transtorno da Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 
Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não Especificado; Transtorno do Espectro 
Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: Transtorno Específico da Aprendizagem; 
Transtornos Psicóticos: Esquizofrenia, Transtorno Delirante.

c) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento 
e Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtorno do Espectro Autista: 
Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção /Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: Transtorno Específico da Aprendizagem; Transtornos 
Motores: Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Movimento Esteriotipado e Transtornos de Tique, 
incluindo o Especificado e Não Especificado. Transtornos Psicóticos: Esquizofrenia, Transtorno Delirante.

d) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), Atraso Global do 
Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtorno do 
Espectro Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit 
de Atenção/Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit 
de Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtornos Motores: Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, 
Transtorno do Movimento Esteriotipado e Transtornos de Tique, incluindo o Especificado e Não Especificado. Transtornos 
Psicóticos: Esquizofrenia, Transtorno Delirante.

e) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), Atraso Global do 
Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da 
Comunicação: Transtorno da Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 
Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não Especificado; Transtorno do Espectro 
Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: Transtorno Específico da Aprendizagem; 
Transtornos Motores: Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Movimento Esteriotipado e 
Transtornos de Tique, incluindo o Especificado e Não Especificado.
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QUESTÃO 03. Segundo a Resolução n. 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que institui o Manual 
de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrente da avaliação psicológica, adverte no 
artigo 3° e parágrafo único que: “Toda e qualquer comunicação por escrito decorrente de avaliação psicológica deverá 
seguir as diretrizes descritas neste manual. A não observância da presente norma constitui falta ético-disciplinar, 
passível de capitulação nos dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, sem prejuízo de outros que possam ser arguidos” (CFP, 2003, p.11).
Neste sentido institui-se como Modalidades de Documentos:

a) Declaração e Atestado Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação Psicológica); Parecer Psicológico; Relatório/
Laudo Psicológico;

b) Atestado Psicológico e Parecer Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação Psicológica); Declaração; Relatório/
Laudo Psicológico;

c) Declaração e Parecer Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação Psicológica); Atestado Psicológico; Relatório/
Laudo Psicológico;

d) Declaração e Parecer Psicológico; Atestado Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico (todos são decorrentes de avaliação psicológica);
e) Declaração e Parecer Psicológico; Atestado Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico (todos não são decorrentes de 

avaliação psicológica);

QUESTÃO 04.  A American Psychological Association (APA)  elaborou, em 2004, um conjunto de recomendações 
para os psicólogos adequarem sua assistência à população mais velha.

Em 2013, diretrizes revisadas foram adotadas pela APA (2014), Em relação aos complementos que incentivam os 
psicólogos podemos citar alguns deles:

a) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; as pesquisas são irrelevantes nesta faixa 
etária; entenderem a importância da interface com outras disciplinas por meio de referências e/ou trabalhos em equipes 
colaborativas, dentre outros;

b) Os aspectos biológicos inexistem em saúde do envelhecimento; buscarem evidências de pesquisas atuais que mostrem a 
eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; entenderem a importância da interface com outras disciplinas 
por meio de referências e/ou trabalhos em equipes colaborativas, dentre outros;

c) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; buscarem evidências de pesquisas atuais 
que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; entenderem que somente a psicologia se 
responsabilizará por práticas nesta área, dentre outros;

d) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; buscarem evidências de pesquisas atuais 
que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; entenderem a importância da interface com 
outras disciplinas por meio de referências e/ou trabalhos em equipes colaborativas, dentre outros;

e) Os aspectos biológicos inexistem em saúde do envelhecimento; buscarem evidências de pesquisas atuais que mostrem a 
eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; entenderem que somente a psicologia se responsabilizará por 
práticas nesta área, dentre outros.

QUESTÃO 05. Segundo a Resolução n. 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), todo documento deve 
ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes 
psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e 
científico adotado pelo psicólogo. No caso do Relatório Psicológico, este deve conter no mínimo 5 (cinco) itens. São eles:

a) Identificação; Exposição de Motivos; Procedimento; Análise e Conclusão;
b) Identificação; Finalidade do Documento; Procedimento; Análise e Conclusão;
c) Identificação; Procedimento; Análise; Diagnóstico e Conclusão;
d) Identificação; Descrição da Demanda; Análise; Diagnóstico e Conclusão.
e) Identificação; Descrição da Demanda; Procedimento; Análise e Conclusão;

QUESTÃO 06. A Semiologia Psicológica da aprendizagem normal baseia-se na premissa de que o desenvolvimento 
psicológico se constrói a partir de 3 (três) grandes fatores. São eles:

a) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Subjetivos e Fatores Ambientais;
b) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Orgânicos e Fatores Ambientais;
c) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Orgânicos e Fatores Sociais;
d) Fatores Subjetivos; Fatores Orgânicos e Fatores Ambientais;
e) Fatores Subjetivos; Fatores Orgânicos e Fatores Sociais.
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QUESTÃO 07. Na Avaliação Psicológica, utiliza-se de instrumentos psicométricos e projetivos / expressivos, que 
são os testes neuropsicológicos e psicológicos, cuja aplicação e levantamento obedecem a dados normativos. 
O processo avaliativo inicia-se com a entrevista de anamnese e posteriormente utiliza-se os testes psicológicos 
e instrumentos necessários para avaliação. Neste sentido, assinale a alternativa correta em relação aos testes 
psicológicos neuropsicológicos disponíveis e mais utilizados atualmente, de acordo com Kaefer (2016):

a) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV, WAIS III e Wisconsin de Classificação de Cartas; Testes 
grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de 
Personalidade: Teste de Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática-TAT, CAT-A e CAT-H.

b) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV, WAIS III e Wisconsin de Classificação de Cartas; Testes 
grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de 
Personalidade: Teste de Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática - TAT, CAT - A e CAT - H, Pirâmides Coloridas 
de Pfister.

c) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes grafomotores: Teste Gestáltico 
Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de Rorschach, 
de 1931, Testes de Apercepção Temática-TAT, CAT-A e CAT-H, Pirâmides Coloridas de Pfister.

d) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes grafomotores: Teste Gestáltico 
Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de Rorschach, 
de 1931, Testes de Apercepção Temática-TAT, CAT-A e CAT-H.

e) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes grafomotores: Teste Gestáltico 
Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana, Figura Complexa de Rey, Wisconsin de Classificação de Cartas; Testes 
de Personalidade: Teste de Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática - TAT, CAT - A e CAT - H, Pirâmides Coloridas 
de Pfister.

QUESTÃO 08. Em relação ao manejo das crianças com dificuldade de aprendizagem, infere-se a necessidade 
de uma avaliação e acompanhamento multiprofissional em função de que elas suportam múltiplos enfoques, e, 
consequentemente, múltiplos atendimentos. É entendido no momento em que pode ser necessário agir sob as 
dificuldades predominantes em cada caso. Analise as proposições e assinale a alternativa correta de acordo com o 
enfoque e os profissionais inseridos no contexto.

a) Sensitivo-Sensoriais - atendidas pelo fonoaudiólogo, médico otorrinolaringologista, oftalmologista e pelo fisioterapeuta; 
Perceptomotoras - atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras - atendidas pelo 
fisioterapeuta, psicomotricista, pelo terapeuta ocupacional e pelo médico ortopedista; Emocionais - atendidas pelo psicólogo 
e psiquiatra; Sociais - atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade de 
apoio a família.

b) Sensitivo-Sensoriais - atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo oftalmologista; Perceptomotoras 
- atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras - atendidas pelo fisioterapeuta, 
psicomotricista, pelo terapeuta ocupacional e pelo ortopedista; Emocionais - atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais 
- atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade de apoio a família.

c) Sensitivo-Sensoriais - atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo oftalmologista; Perceptomotoras 
- atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras - atendidas pelo fisioterapeuta, 
psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Emocionais - atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais  - atendidas pelo 
assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade de apoio a família.

d) Sensitivo-Sensoriais - atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, pelo oftalmologista e pelo psicomotricista; 
Perceptomotoras - atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras - atendidas pelo 
fisioterapeuta, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Emocionais - atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais - 
atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade de apoio a família.

e) Sensitivo-Sensoriais - atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo oftalmologista; Perceptomotoras 
- atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras - atendidas pelo fisioterapeuta, 
médico ortopedista e pelo terapeuta ocupacional; Emocionais - atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais  - atendidas 
pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade de apoio a família.

QUESTÃO 09. De acordo com Ohlweiler (2016), em um processo neuropsicológico do ato de aprender, algumas 
características tomam-se essenciais para que o ato ocorra. Analise as proposições e assinale a alternativa correta:

a) São elas: Sensopercepção, Memória e as Funções Executivas;
b) São elas: Atenção, Sensopercepção e as Funções Executivas;
c) São elas: Percepção, Memória e a Sensopercepção;
d) São elas: Percepção, Memória e as Funções Executivas.
e) São elas: Atenção, Memória e as Funções Executivas;
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QUESTÃO 10. De acordo com Soifer, a luz da psicanálise, a saúde na criança e no adolescente depende do: “(..) grau 
de organização psíquica, de desenvolvimento libidinal e de aptidões psicofisicas adequados à sua idade cronológica”, 
ou seja, o ego da criança teve de assimilar as aprendizagens pertinentes à sua idade cronológica, pertinente a 
capacidade psicomotora, inteligência esperada, a afetividade e o respectivo grau de resolução da simbiose. 
Considerando este entendimento, assinale a alternativa correta em relação ao desenvolvimento adequado a partir 
da segunda infância:

a) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, capacidade para o esporte, artes (de acordo com a idade); Na 
puberdade e na adolescência: normalidade dos estudos, destreza em geral e inserção social e na Juventude: boa inserção 
no trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais.

b) Na segunda infância: a socialização ainda não é percebida; Na puberdade e na adolescência: normalidade dos estudos, 
destreza em geral e inserção social e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais.

c) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, porém é normal que as crianças nesta faixa etária demonstrem 
seus sentimentos por meio do corpo, por exemplo mordendo; Na puberdade e na adolescência: normalidade dos estudos, 
destreza em geral e inserção social e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais.

d) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, capacidade para o esporte, artes (de acordo com a idade); Na 
puberdade e na adolescência: deve ocorrer a reedição de conflitos infantis, por exemplo o Complexo de Édipo, e nesta fase 
o adolescente sempre enfrentará prejuízos sociais e afetivos e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação 
nas relações sentimentais.

e) Na segunda infância: a socialização ainda não é percebida; Na puberdade e na adolescência: deve ocorrer a reedição de 
conflitos infantis, por exemplo o Complexo de Édipo, e nesta fase o adolescente sempre enfrentará prejuízos sociais e 
afetivos e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais.

QUESTÃO 11. Ao observar crianças de 4 anos conversando entre elas, verifica-se que cada uma pode emprestar 
definições diferentes às mesmas palavras, e que não procuram avaliar essa diferença. Verifica-se a mesma coisa 
no jogo de regras: cada uma segue as suas próprias, sem parecer sentir necessidade de regular as diferentes 
condutas a partir de uma referência única. Piaget, define esta fase como:

a) Fase Operatória;
b) Fase Pré Operatória;
c) Fase Operatória Formal;
d) Fase Pós Operatória;
e) Fase da Alfabetização.

QUESTÃO 12. Observa-se a notória complexidade do cuidado em saúde mental, uma vez que, em muitos casos são 
necessários tratamentos poli- medicamentosos, suporte terapêutico e ocupacional de longo prazo. Nesse sentido 
o processo de assistência destes pacientes deve ser otimizado visando à reabilitação e interação psicossocial. 
No Brasil, algumas das propostas da Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, centram-se na 
qualificação, expansão e fortalecimento da rede extra  hospitalar de serviços com assistência humanizada, das 
quais pode-se citar:

a) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde 
mental na atenção básica e a reinserção social de pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, 
além da Reabilitação Psicossocial;

b) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde 
mental na atenção básica e a reinserção social de pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, 
além da Reabilitação Psicossocial;

c) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais 
Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a reinserção social de pacientes longamente 
institucionalizados na família e na comunidade, além da Reabilitação Psicossocial

d) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais 
Gerais (UPHG);

e) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), também  inclusão  das ações  da 
saúde  mental  na  atenção  básica  e  a  reinserção  social  de pacientes longamente institucionalizados na família e na 
comunidade, além da Reabilitação Psicossocial
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QUESTÃO 13. A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de 
atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isto é, que garante a livre circulação das pessoas com 
transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade. Considerando os CAPS existentes, em relação a 
quantidade de habitantes é correto afirmar que:

a) CAPS I - Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS II - Serviço 
de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS III - Serviço de atenção a 
saúde mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad - serviço especializado para adultos. (de 70 mil 
a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima de 200 mil 
habitantes.

b) CAPS I - Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS II - Serviço 
de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III - Serviço de atenção a 
saúde mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad - serviço especializado para usuários de álcool 
e drogas. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado para idosos (a partir de 60 anos). Acima de 200 
mil habitantes.

c) CAPS I - Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS II - Serviço 
de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III - Serviço de atenção a 
saúde mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad - serviço especializado para adultos. (de 70 mil 
a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima de 200 mil 
habitantes.

d) CAPS I - Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS II - Serviço 
de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III - Serviço de atenção a 
saúde mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad - serviço especializado para usuários de álcool e 
drogas. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). 
Acima de 200 mil habitantes.

e) CAPS I - Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS II - Serviço 
de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III - Serviço de atenção a 
saúde mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad - serviço especializado para adultos. (de 70 mil 
a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado  idosos (a partir de 60 anos). Acima de 200 mil habitantes.

QUESTÃO 14. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 2008 
com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de saúde na rede de 
serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das  ações. Atualmente regulamentados pela Portaria 
nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada 
com as equipes de Saúde da Família (ESF), as equipes de atenção básica para populações específicas (consultórios 
na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. Em relação ao objetivo dos NASF, é 
correto afirmar:

a) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS; 
permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de 
prevenção e promoção da saúde.

b) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos 
terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações 
de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.

c) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, permite a construção conjunta de projetos 
terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações 
de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações relacionadas a grupo terapêuticos.

d) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS; 
permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na 
saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações 
relacionadas a grupo terapêuticos.

e) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o atendimento compartilhado entre 
profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS e dos 
CRAS; permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território 
e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas 
ações de prevenção e promoção da saúde.
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QUESTÃO 15. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, 
a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Neste 
sentido, a atenção básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a 
atenção integral. É correto afirmar que os fundamento e diretrizes são:

a) I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes 
da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - 
Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de 
cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica 
e sanitária; III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 
adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV - Coordenar a integralidade 
em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de 
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias 
de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de 
forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o 
no conjunto da rede de atenção.

b) I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da 
saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - Possibilitar 
o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela 
atenção às suas necessidades de saúde. III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV 
- Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; 
articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo 
das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e 
coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral 
do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção.

c) I - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, 
cuja participação no cuidado se faz sempre necessária; II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de 
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os 
usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. III - Adscrever 
os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, 
a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção 
de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 
necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, 
interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de 
atenção.

d) I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da 
saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - Possibilitar 
o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada 
aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela 
atenção às suas necessidades de saúde. III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV 
- Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, 
cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

e) I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes 
da saúde das coletividades que constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - 
Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de 
entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização 
pela atenção às suas necessidades de saúde. III - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais 
elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária; IV - Coordenar a 
integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; articulando 
as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas 
tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; 
trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e 
coordenando-o no conjunto da rede de atenção.
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QUESTÃO 16. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Capítulo II “Do Direito a Liberdade, ao 
Respeito e à Dignidade”, Art. 18-B. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.010, de 26-6-2014) refere: Os pais, os integrantes 
da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou qualquer 
pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los que utilizarem 
castigo fisico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro 
pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de 
acordo com a gravidade do caso:

a) I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II encaminhamento  a  tratamento   psicológico   
ou   psiquiátrico;  III  - encaminhamento a internação psiquiátrica; IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado; V - advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar, 
sem prejuízo de outras providências legais.

b) I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento psicológico 
ou psiquiátrico; III -  encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a criança a 
tratamento especializado; V - encaminhamento a internação psiquiátrica. Parágrafo único. As medidas previstas neste 
artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.

c) I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a internação psiquiátrica; 
III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a criança a tratamento 
especializado; V - advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar, 
sem prejuízo de outras providências legais.

d) I - encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II - encaminhamento a tratamento psicológico 
ou psiquiátrico; III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a criança a 
tratamento especializado; V - advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho 
tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.

e) I - encaminhamento a Estratégia Saúde da Família (ESF) de seu bairro; II - encaminhamento a tratamento psicológico 
ou psiquiátrico; III - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; IV - obrigação de encaminhar a criança a 
tratamento especializado; V - advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho 
tutelar, sem prejuízo de outras providências legais.
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QUESTÃO 17. De acordo com o Estatuto do Idoso, Capítulo IV “Do Direito a Saúde”, Art. 15. Refere: É assegurada a 
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 12 das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a  atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Neste 
sentido, o § 1.ºnos traz: “A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: “

Analise as proposições a seguir referente as maneiras de efetivação da prevenção e manutenção da saúde do idoso.

a) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em  ambulatórios; 
III   -   unidades   gerais  de  referência, com  pessoal especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, 
incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas 
decorrentes do agravo da saúde.

b) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 
III - unidades gerais de referência, com pessoal especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, incluindo a 
internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, 
nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela clínica geral, para redução das sequelas decorrentes do agravo 
da saúde.

c) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; III - 
unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV - atendimento 
domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive 
para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente 
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para 
redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.

d) I - cadastramento dos responsáveis pelo idoso em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios; III - unidades gerais de referência, com pessoal especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, 
incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos 
abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o 
Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas 
decorrentes do agravo da saúde.

e) I - cadastramento dos responsáveis pelo idoso em base territorial; II - atendimento geriátrico e gerontológico em 
ambulatórios; III - unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 
social; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de 
se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 
eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela clínica geral, 
para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde.
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QUESTÃO 18. A prevenção implica sempre ações localizadas no meio social, ou seJa, os dados de uma pesquisa 
podem demonstrar que determinadas condições de trabalho propiciam o aparecimento de um certo distúrbio de 
comportamento. Pode-se falar em prevenção nos mais diversos âmbitos e conforme observa-se no Capítulo III: Do 
Direito a Saúde, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Art. 19 refere que: “Compete ao SUS desenvolver ações 
destinadas à prevenção de deficiências por causas evitáveis, inclusive por meio de:”.

Analise as proposições em relação a prevenção de deficiências e assinale a alternativa correta.
a) I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro; II - promoção de 

práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos 
relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança; III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização 
e de triagem neonatal; IV - identificação e controle da gestante de alto risco.

b) I - acompanhamento da gravidez e do parto, com garantia de parto humanizado e seguro; II - promoção de práticas 
alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados 
à alimentação e nutrição da mulher e da criança; III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de 
triagem neonatal; IV - identificação e controle da gestante de alto risco.

c) I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro; II - promoção de 
práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos 
relacionados à alimentação e nutrição da mulher e da criança; III - aprimoramento e expansão dos programas de controle 
de natalidade; IV - identificação e controle da gestante de alto risco.

d) I- acompanhamento da gravidez e do parto com garantia de parto humanizado e seguro; II  promoção de práticas alimentares 
adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à 
alimentação e nutrição da mulher e da criança; III - aprimoramento e expansão dos programas de controle de natalidade; 
IV - identificação e controle da gestante de alto risco.

e) I - acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto humanizado e seguro, bem como 
acompanhamento psicológico a familiares conforme a necessidade; II - promoção de práticas alimentares adequadas 
e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e 
nutrição da mulher e da criança; III - aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de triagem neonatal; IV - 
identificação e controle da gestante de alto risco.

QUESTÃO 19. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao psicólogo é vedado:
a) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar beneficio pessoal; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a 
seus serviços; Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou 
anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.

b) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar beneficio pessoal; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a 
seus serviços; Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional;

c) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos 
e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a 
recorrer a seus serviços; Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;

d) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos 
e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a 
recorrer a seus serviços; Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 
beneficio pessoal;

e) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos 
e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a 
recorrer a seus serviços; Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, 
atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.
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QUESTÃO 20. De acordo com Ministério da Saúde, a Lei 8.080, de 19/09/1990 e a Lei 8.142, de 28/12/1990 dispõe 
sobre:

a) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 - 
Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde.

b) 8.080 de 19/09/1990 - Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do Sistema 
Único de Saúde. 8.142 de 28/12/1990 - Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

c) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 
- Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

d) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 
- Dispõe que o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família.

e) 8.080 de 19/09/1990 - Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do Sistema 
Único de Saúde. 8.142 de 28/12/1990 - Dispõe que o atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por 
indicação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família.
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QUESTÃO 01. Jean Piaget foi um estudioso, que contribuiu muito para a Educação. Assinale a alternativa incorreta, 
no que se refere a sua teoria.

a) Piaget se propôs a estudar o processo de desenvolvimento do pensamento e não especificamente a aprendizagem em si;
b) O modelo teórico proposto por Piaget pode ser qualificado como interacionista, pois acreditava que o conhecimento não é 

imanente nem ao sujeito, nem ao objetivo, mas, construído na interação entre estes dois polos.
c) O processo de construção do conhecimento obedece, uma linha evolutiva que parte da ação consciente e conduz ao 

pensamento formal, ou seja, ao conhecimento lógico-matemático.
d) Por meio de seus estudos, Piaget, elaborou as etapas de desenvolvimento infantil, que são: Período Sensório-Motor; Período 

Pré-Operatório; Período das Operações Concretas; Período das Operações Formais.
e) Em sua teoria, Piaget propôs que a aprendizagem antecede o processo de desenvolvimento, pois é somente por meio da 

aprendizagem familiar é que o sujeito poderá ter um desenvolvimento adequado.

QUESTÃO 02. A atuação do psicólogo no contexto escolar, é considerada uma área tradicional da profissão de 
psicólogo no Brasil, entretanto, sofre críticas referentes ao modo como são conduzidas determinadas práticas, e 
por esse motivo, necessita ser constantemente repensada e discutida. A partir disso, assinale a alternativa que não 
é condizente com a atuação do psicólogo escolar:

a) A atuação do psicólogo na escola, deve pautar-se por meio de um modelo clinico, o qual buscará, por meio de testagem 
psicológica, avaliar os alunos com problemas de aprendizagem.

b) O psicólogo escolar desenvolve atividades direcionadas aos alunos, professores e demais colaboradores, atuando em 
parceria com a direção da escola, familiares e profissionais que acompanham os alunos.

c) A psicologia escolar, pode propor ações em duas frentes, sendo uma preventiva e outra que requer ajustes ou mudanças, 
desta forma, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, humano e social de toda a comunidade escolar.

d) A atuação na psicologia escolar, ocorre por meio encontro entre o sujeito e a educação, não focando os aspectos 
psicológicos, nem o contexto educacional isoladamente, mas buscando compreender as relações que se estabelecem 
entre estes processos.

e) A função do psicólogo escolar é de auxiliar a escola, a minimizar os obstáculos que se colocam entre os sujeitos e o 
conhecimento.

QUESTÃO 03.Avalie as afirmações abaixo, relacionadas à teoria de Vygotsky:
I. Vygotsty defende a tese de que desenvolvimento antecede a aprendizagem.
II. Para Vygotsky, as potencialidades do indivíduo devem ser levadas em conta durante o processo de ensino-aprendizagem, 

isto porque, a partir do contato com uma pessoa mais experiente e com o quadro histórico-cultural, as potencialidades do 
aprendiz são transformadas em situações que lhe ativam esquemas processuais cognitivos ou comportamentais, de tal 
forma, que este convívio produza no indivíduo novas potencialidades, num processo dialético contínuo.

III. A relação do homem com o mundo é sempre uma relacao direta. 
IV. A linguagem é um sistema simbólico dos grupos humanos.
V. A questão do desenvolvimento da linguagem e suas relações com o pensamento ocupam lugar de destaque na obra de 

Vygotsky.

É correto o que se afirma em:
a) I, V
b) I, II, III
c) II, IV e V
d) I, II, III, IV e V 
e) III e V
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QUESTÃO 04. Assinale a alternativa incorreta, no que se refere a relação família/escola:
a) O envolvimento da família na educação dos filhos é um fator crucial para o sucesso acadêmico e, sobretudo, para seu 

desenvolvimento emocional e social.
b) Para não expor o aluno que apresenta problemas de comportamento, a direção da escola não deverá solicitar a presença 

da família na escola, a não ser que ocorra agressão física a algum colega ou professor.
c) Reuniões bem planejadas no contexto escolar, podem contribuir para o vínculo família e escola.
d) Uma condição indispensável para que a escola traga os pais para seu interior é o respeito que tanto a escola quanto os pais 

devem ter um pelo outro, entendendo suas dificuldades, suas limitações e buscando sempre atender suas expectativas e 
necessidades.

e) O envolvimento ativo dos pais na tomada de decisão dentro da escola, ainda tem causado debates, porém, o que se 
percebe é que essa prática tem apresentado resultados positivos nas escolas.

QUESTÃO 05. A psicologia escolar é uma área reconhecida como uma especialidade pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) conforme Resolução n.º 013/07. Nesse sentido, avalie as questões abaixo que estão de acordo com 
essa Resolução.

I. O psicólogo que se ocupa dos processos educacionais pode atuar junto a organizações não governamentais (ONGs).
II. Em conjunto com a equipe, colabora com o corpo docente e técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de 

currículos, de projetos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais.
III. No âmbito administrativo, contribui na análise e intervenção no clima educacional, buscando melhor funcionamento do 

sistema que resultará na realização dos objetivos educacionais.
IV. O psicólogo escolar/educacional trabalha os processos educacionais que acontecem tanto com crianças e adolescentes 

como com pessoas adultas.

É correto o que se afirma em:
a) II, III, IV
b) I, II, III, IV
c) I, II, IV
d) II, IV
e) I, III

QUESTÃO 06. A atuação do psicólogo escolar, que inicialmente tinha somente um cunho clinico, vem ganhando 
espaço em intervenções em promoção e prevenção em saúde mental. É incorreto afirmar:

a) Os fatores protetores são fatores que fortalecem aspectos saudáveis do indivíduo, podendo ser ambientais, como o bom 
convívio social, desempenho escolar, ou competências pessoais, como autoestima.

b) Em 2005, a Organização Mundial da Saúde definiu o sono, os exercícios físicos e a adaptação ao estresse como a tríade 
básica da promoção da saúde mental.

c) A prevenção de problemas de saúde mental, são pensados da mesma forma que a prevenção de doenças físicas, e, nesse 
contexto as escolas tem um papel fundamental.

d) O sistema escolar brasileiro, anteriormente a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) apresentava obrigatoriamente programas 
para a implementação de políticas de saúde pública para crianças e Jovens.

e) No Brasil (1996), por me10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da construção dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, o tema saúde tem ganho mais consistência nas escolas.

QUESTÃO 07. Quanto as origens da Psicologia Escolar, assinale a alternativa correta:
a) As origens históricas da Psicologia Escolar remontam ao século XX.
b) Os testes psicológicos foram instrumentos que auxiliaram positivamente a permanecia de pessoas com dificuldades de 

aprendizagem na escola.
c) Os primórdios da psicologia escolar no Brasil, datam de 1960, especialmente ligadas as escolas normais.
d) A introdução da Psicologia Escolar no currículo de graduação em Psicologia ocorreu a partir de 2000.
e) Na falta de psicólogos formados, pedagogos assumiam as disciplinas de Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem, 

na Universidade, bem como os estágios nesta área.
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QUESTÃO 08. Assinale a alternativa incorreta, quanto a teoria de Piaget:
a) O estágio sensório motor inicia no nascimento e segue até aproximadamente dois anos; e este está dividido em seis sub 

estágios.
b) Os estágios de desenvolvimento em ordem crescente são: Sensório-motor, Pré-operacional, Operacional concreta, 

Operações formais.
c) É no estágio Pré-operacional que a criança consegue pensar, e por exemplo fazer cálculos matemáticos de forma abstrata
d) O estágio de Operações formais inicia por volta dos 12 anos de idade.
e) A criança Pré-operacional é capaz de compreender os números, uso de símbolos, entre outros.

QUESTÃO 09. Vygotsky desenvolveu vários trabalhos voltados a aprendizagem e desenvolvimento. No que 
tange ao brincar infantil, analise as questões abaixo:

I. Vygostky acredita que o brinquedo não tem clara relação com o desenvolvimento da criança;
II. De acordo com Vygotsky, por meio do brinquedo, a criança aprende a atuar numa espera cognitiva que depende de 

motivações internas.
III. Mesmo sendo uma situação imaginária o brinquedo é também uma atividade regida por regras, até para brincar de “faz-

de-conta” existem regras que devem ser seguidas;
IV. Brincadeiras que promovem o envolvimento da criança como aquelas onde elas cnam situações imaginárias, não tem uma 

nítida função pedagógica;
V. Por meio do brincar a criança passa a criar uma situação ilusória e imaginária, como forma de satisfazer seus desejos não 

realizáveis.

É correto o que se afirma em:
a) II, III, IV, V
b) I, II, III, IV, V
c) I, II, III, V
d) II, IV
e) I, III

QUESTÃO 10. Assinale a alternativa incorreta:
a) Para Wallon, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre posterior ao desenvolvimento das dimensões 

motora e afetiva.
b) Para Wallon, o meio e a cultura condicionam os valores morais e sociais que a criança incorporará, e que devem ser 

cultivados os valores de solidariedade e justiça.
c) Para Wallon, a passagem dos estágios de desenvolvimento não ocorrem linearmente, por ampliação, mas por reformulação, 

instalando-se no momento da passagem de uma etapa a outra, crises que afetam a conduta da criança.
d) É a comunicação emocional que dá acesso ao mundo adulto, ao universo das representações coletivas.
e) Para Wallon, o professor deve conhecer as condições de existência de seu aluno, para saber quais os valores que nela estão 

sendo cultivados, nos outros meios em que está imersa, e saber como cultivar aqueles que são seu objetivo.
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QUESTÃO 01. Considere a alternativa que traz corretamente fundamentos e diretrizes da Atenção Básica de 
Saúde:

a) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à 
sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na 
organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle 
social.

b) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja 
participação no cuidado se faz sempre necessária.

c) Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando-as em relação aos outros 
pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos 
usuários.

d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família pelos serviços municipais de saúde como tática prioritária de 
expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica à Saúde.

QUESTÃO 02. Com relação às responsabilidades frente à Política Nacional de Atenção Básica, compete 
exclusivamente ao Ministério da Saúde:

a) Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, prioridades, estratégias e metas para a organização da atenção básica.
b) Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos fundamentos e diretrizes assinalados.
c) Divulgar as informações e os resultados alcançados pela atenção básica.
d) Estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o 

processo de gestão, formação e educação permanente dos gestores e profissionais da atenção básica.

QUESTÃO 03. “Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. Deve comparecer e 
sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas de saúde, é construído 
de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações 
de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede 
socioafetiva.”

Baseado nas Diretrizes da Política Nacional de Humanização, o texto traz a definição para:
a) Gestão Participativa.
b) Acolhimento.
c) Cogestão.
d) Ambiência.

QUESTÃO 04. Entende-se   por ________________ as mudanças ocorridas, temporalmente, na frequência, 
na magnitude e na distribuição das condições de saúde e que se expressam nos padrões de morte, morbidade e 
invalidez que caracterizam uma população específica e que, em geral, acontecem, concomitantemente, com outras 
transformações demográficas, sociais e econômicas.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Crescimento relativo.
b) Padrões diferenciados.
c) Transição epidemiológica.
d) Agenda de saúde pública.
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QUESTÃO 05.  As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, 
vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, que 
permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela Atenção Primária de 
Saúde (APS). As RAS apresentam três elementos constitutivos, sendo eles:

a) A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde.
b) A população, a estrutura epidemiológica e a rede de cuidados.
c) A Unidade de Saúde, o modelo assistencial e a região de saúde.
d) A Unidade de Saúde, o modelo epidemiológico e os modelos de atenção à saúde.

QUESTÃO 06. Com relação aos critérios de funcionamento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), considere 
os itens a seguir:

I. Garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 
interdisciplinar.

II. Organização dos serviços em rede de atenção à saúde regionalizada, com estabelecimento de ações intersetoriais para 
garantir a integralidade do cuidado.

III. Promover o acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas e suas famílias aos pontos de atenção.

IV. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território,  qualificando  o cuidado por meio 
do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências.

Trazem objetivos gerais da RAPS os itens:
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) II e III, apenas.

QUESTÃO 07. “Atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos. Serviço com no máximo doze leitos para 
observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para 
Municípios ou regiões com população acima de duzentos mil habitantes.”

Com relação ao funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), o texto traz a descrição de modelos de:
a) CAPS i.
b) CAPS AD II.
c) CAPS AD III.
d) CAPS i III.

QUESTÃO 08. A denominada terapia familiar sistêmica recebeu influência, predominantemente, da teoria 
geral dos sistemas (TGS) e da teoria da comunicação. As propriedades do sistema que podem ser observadas na 
família são: totalidade, causalidade circular, equifinalidade, equicausalidade, limitação, regras de relação, ordenação 
hierárquica e teleologia. No que se refere à propriedade equifinalidade entende-se:

a) Que o entendimento de uma família não se constitui apenas pela soma das condutas de seus membros, mas sim pela 
compreensão das relações entre eles.

b) As relações familiares como recíprocas, pautadas e repetitivas, de forma que a resposta de um membro A para a conduta 
de outro membro B é um estímulo para que B dê uma resposta que pode servir de estímulo para A.

c) Que um sistema pode alcançar o mesmo estado final a partir de condições iniciais distintas, o que dificulta buscar uma 
única causa para o problema.

d) Que a mesma condição inicial pode resultar em estados finais diversos.
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QUESTÃO 09. Da relação entre tipo físico e tipo de personalidade segundo Sheldon, considere a tabela a seguir 
e assinale a alternativa que traz a associação correta:

1 Viscerotônico X Sensitivo, delicado, intelectual, religioso, retraído.

2 Somatotônico. Y Gosto pelo conforto, sentimental, hedonista, sociável.

3 Cerebrotônico. Z Ativo, energético, orientado pelo desempenho agressivo.

a) 1 -  Z; 2 -  X; 3 - Y.
b) 1 -  Z; 2 -  Y; 3 - X.
c) 1 - Y;2 - X; 3 - Z.
d) 1 -  Y; 2 -  Z; 3 - X.

QUESTÃO 10. ________________são pensamentos, imagens e impulsos que ocorrem de modo repetitivo, 
intrusivo, usualmente associados com ansiedade, que a pessoa não consegue controlar, apesar de reconhecer seu 
caráter anormal.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Obsessões.
b) Compulsões.
c) Ilusões.
d) Delusões.

QUESTÃO 11. Com relação ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), considere os itens a seguir:
I. No transtorno de ansiedade generalizada, as manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem 

na forma de ataques, nem se relacionam com situações determinadas.
II. Estão presentes na maioria dos dias e por longos períodos, de muitos meses ou anos. O sintoma principal é a expectativa 

apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida. A pessoa está a maior parte do tempo preocupada em excesso. Além 
disso, sofre de sintomas como inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, insônia e 
sudorese.

III. O início do transtorno de ansiedade generalizada é insidioso e precoce. Os pacientes informam  que sempre foram 
“nervosos”, “tensos”. A evolução se dá no sentido da cronicidade.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas .
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 12. Segundo os critérios diagnósticos para um episódio depressivo, responda verdadeiro (V) ou falso 
(F) com relação aos sintomas fundamentais e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

(_) Humor deprimido, falta de interesse e fatigabilidade.

(_) Concentração e atenção reduzida, autoestima e autoconfiança reduzidas.

(_) Ideias de culpa e inutilidade, visões desoladas e pessimistas do futuro.

a) V-V- F.
b) V- F - F.
c) F - F -V.
d) F -V-V.
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QUESTÃO 13.  “É compreendida como um amplo processo de investigação, no qual se conhece o avaliado e sua 
demanda, com o intuito de programar a tomada de decisão mais apropriada do psicólogo.”

Entre os conceitos do processo Psicodiagnóstico, o texto traz a definição para:
a) Avaliação psicológica.
b) Testagem psicológica.
c) Ciência psicológica.
d) Planejamento psicológico.
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QUESTÃO 01. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a 
profissionais/equipes da Atenção Básica, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, 
consiste na construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo:

a) O aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do tempo, além de carregar, em 
si, um potencial terapêutico.

b) A proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade são fundamentais para a 
efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada preferencial da rede de atenção.

c) Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; 
articulando as ações de promoção à saúde e prevenção de agravos.

d) O deslocamento do processo de trabalho centrado em procedimentos, profissionais para um processo centrado no usuário, 
onde  o cuidado do usuário é o imperativo ético-político que organiza a intervenção técnico-científica.

QUESTÃO 02. A premissa inicial de Freud era de que há conexões entre todos os eventos mentais. Quando um 
pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as 
conexões estão no:

a) Pré-inconsciente.
b) Inconsciente.
c) Pré-consciente.
d) Consciente.

QUESTÃO 03. O Superego é a última parte da estrutura que se desenvolve não a partir do id, mas a partir do 
ego. Atua como um juiz ou censor sobre as atividades e pensamentos do ego. É o depósito dos códigos morais, 
modelos de conduta e dos construtos que constituem as inibições da personalidade. Freud descreve três funções 
do superego, sendo elas:

a) Consciência, auto-observação e formação de ideais.
b) Compulsões, proibições e domínios.
c) Tradições, julgamentos e inibições.
d) Satisfação de necessidades, juízo e autoestima.
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QUESTÃO 04. O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados  
ou  reais  do encaminhamento e/ou da consulta,  que  norteiam  o  elenco  de  hipóteses inicialmente  formuladas,  
e delimitam  o escopo a avaliação. Portanto, relacionam-se essencialmente com as questões propostas e com as 
necessidades da fonte de solicitação e "determinam o nível de inferências que deve ser alcançado na comunicação 
com o receptor".

Com relação aos objetivos do psicodiagnóstico e suas especificações, considere a tabela a seguir e assinale a 
alternativa que traz a sequência de associação correta:

1 Classificação 
simples X Hipóteses iniciais são testadas, tomando  como referência critérios diagnósticos.

2 Classifícação 
nosológica y

O exame compara a amostra do comportamento do examinando com os 
resultados de outros sujeitos da população geral ou de grupos específicos, 
 com condições demográficas equivalentes; esses resultados são fornecidos 
em dados quantitativos, classificados sumariamente, como em uma avaliação 
de nível intelectual.

3 Avaliação 
compreensiva W

É determinado o nível de funcionamento da personalidade, são examinadas 
as funções do ego, em especial a de insight, condições do sistema de defesas, 
para facilitar a indicação de recursos terapêuticos e prever a possível resposta 
aos mesmos.

4 Prognóstico Z Determina o curso provável do caso.

a) 1 -X; 2 - Y; 3 - Z; 4 - W.
b) 1-X; 2- W; 3 - Y; 4-Z.
c) 1 -  Y; 2 - X; 3 -  W; 4 - Z.
d) 1 -  Y; 2 -  Z; 3 -X;   4 - W.

QUESTÃO 05.  Baseado nos conceitos da Política Nacional de Humanização (PNH) considere os itens que 
discorrem sobre as diretrizes da política:

I. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. 
A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as 
pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses 
saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

II. Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer 
e sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/populações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é 
construído de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações 
de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva .

III. Cogestão expressa tanto à inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão quanto à ampliação das tarefas da 
gestão - que se transforma também  em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em 
particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.

Está correto o que se afirma em: 
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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QUESTÃO 06. Para Winnicott nada que diga respeito às pulsões vitais prejudica o desenvolvimento, salvo nos 
casos onde houve falhas na provisão ambiental.  A _____________, para o autor, é um centro de vitalidade e de 
criação entre pares (não entre iguais) que reconhecem no outro e em si mesmo a responsabilidade pelo destino a 
ser construído.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Família.

b) Sociabilidade positiva.

c) Perspectiva animadora.

d) Cultura.

QUESTÃO 07. Sobre a Psicologia Plural, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a 
sequência correta:

(    )  O fato de a religiosidade ser altamente diversa em termos temporais, culturais e individuais pode facilitar uma 
seleção inicial de muitas psicologias divergentes e minipsicologias.

(   )  Na psicologia teórica, ou na filosofia da psicologia, o domínio diverso da formação teórica em psicologia 
é subdividido geralmente em dois ou três grupos. As pessoas se referem às teorias mecanicista, organicista e 
hermenêutica que exibem níveis sucessivos de complexidade crescente em consequência dos determinantes 
histórico-culturais do objeto e dos resultados da pesquisa.

(   ) Enquanto nas teorias hermenêuticas e organicistas, há a tendência de negligenciar tanto quanto possível os 
determinantes histórico-culturais da realidade humana, na psicologia mecanicista isto é considerado impossível e 
indesejável.

a) V-F-F.

b) V-V-F.

c) F-F-V.

d) F-V-V.

QUESTÃO 08. A religiosidade, como muitos aspectos característicos dos seres humanos, é um fenômeno 
constituído culturalmente. Décadas atrás, psicólogos como Vygotsky já tinham indicado que as funções psíquicas 
mais elevadas têm uma dupla origem: primeiramente cultural e, após sua apropriação, individual. Todos os 
fenômenos concretos que pertencem à realidade do psíquico são determinados por encadeamento cultural. Todo 
conhecimento, experimentação, ação, desejo e fantasia somente podem ser trazidos à luz do contexto histórico-
cultural através da mediação do indivíduo. As emoções, por exemplo, não:

a) Se caracterizam por convicções, por avaliações e por desejos, cujos conteúdos não são dados pela natureza.

b) São determinadas por sistemas de convicções, de valores e de costumes das comunidades culturais particulares.

c) São padrões de experiência e da expressão determinados socioculturalmente, adquiridas e expressadas em situações 
sociais específicas. 

d) São erupções irracionais de reações puramente naturais e inevitáveis.
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QUESTÃO 09.  "No ciclo atual da R forma, a prática clínica enfrenta diretamente os desafios da inclusão social. Os 
serviços estão colocados no front da batalha da inclusão, num país em que as desigualdades estruturais assumem 
os paroxismos da violência, abandono, estigma, institucionalização perversa. Hoje o trabalho já está fora dos 
manicômios e a dura construção desta clinica a céu aberto é o desafio de todos nós. O manicômio real se modifica 
no cenário brasileiro e faz mover o manicômio-metáfora.O desafio é a construção de uma clínica da inclusão social, 
da autonomia e do protagonismo (DELGADO, 2007, p. 197-205)."

Dentro dos conceitos trazidos por Delgado sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil, podemos afirmar que a construção 
da clínica do protagonismo social, inclusão social e da autonomia não está representada corretamente em qual das 
alternativas a seguir:

a) As práticas guiadas pelo modo de atenção psicossocial representaram a sedimentação de um vasto conjunto de variações 
teórico-técnicas e éticas, mais ou menos radicais, em relação às práticas então vigentes e dominantes, que estavam 
no lugar estrutural de sua alteridade necessária. Por isso, as transformações que configuraram o modelo de atenção 
psicossocial são sempre medidas na relação com o Modelo Asilar ou Paradigma Psiquiátrico.

b) A Psiquiatria passou por uma transição paradigmática. A desinstitucionalização passou a ser o novo paradigma buscando 
substituir velhos pressupostos, valores, objetivos, crenças, expectativas e teorias que fundamentavam a prática excludente 
e totalizante. O objetivo principal da desinstitucionalização era poder transformar as relações de poder entre instituição e 
os sujeitos (usuários, profissionais, gestores).

c) Pensar a desinstitucionalização como paradigma significa relacioná-la a um conjunto de soluções científicas de problemas 
concretos do portador de sofrimento psíquico. Nesse sentido, a desinstitucionalização é uma concepção de mundo que 
pressupõe o modo de ver o louco na sociedade e a prestação de cuidados, englobando um conjunto de teorias, instrumentos 
e conceitos.

d) A extinção significativa de leitos e hospitais psiquiátricos, no Brasil, com a simultânea implantação de serviços de atenção 
psicossocial não representaram parte da dinâmica do processo de transformação estrutural.

QUESTÃO 10. O acolhimento nas Unidades de Acolhimento (UA) será definido exclusivamente pela equipe do 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência que será responsável pela elaboração do Projeto Terapêutico 
Singular do usuário, considerando a hierarquização do cuidado, priorizando a atenção em  serviços   comunitários 
de saúde. O Projeto Terapêutico Singular (PTS), formulado no âmbito do CAPS, com a participação da Unidade de 
Acolhimento, deve observar as seguintes orientações, exceto:

a) Acolhimento humanizado, com estímulo à grupalização e à socialização, por meio de atividades terapêuticas e coletivas.
b) Desenvolvimento de ações que garantam a integridade fisica e mental, considerando o contexto social e famíliar.
c) Desenvolvimento de intervenções que favoreçam a adesão ao tratamento, visando à cessação total do uso de crack, álcool 

e outras drogas.
d) Acompanhamento psicossocial ao usuário e à respectiva família; atendimento psicoterápico e de orientação, entre outros, 

de acordo com o Projeto Terapêutico Singular.

QUESTÃO 11. O processo de trabalho dos profissionais do NASF devem ser desenvolvidos por meio do apoio 
matricial, organizando e estruturando espaços. Dentre as alternativas apresentadas qual não condiz com a proposta 
do Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

a) Ações clínicas compartilhadas.
b) Intervenções específicas do NASF com os usuários.
c) Ações compartilhadas nos territórios de sua responsabilidade.
d) Ações clínicas particulares.

QUESTÃO 12. Compete á equipe do NASF, particularmente a seu componente vinculado ao Programa de Atenção 
à Saúde da Criança e do Adolescente, apoiar as equipes de Saúde da Família em diversas circunstâncias, entre elas 
é correto afirmar:

a) Apoiar as equipes de SF na identificação das crianças que não possuem sinais de perigo clínicos, encaminhando aos 
serviços de saúde próximo.

b) Realização frequente de visitas domiciliares a crianças que não estão em situação de risco.
c) Apoiar as equipes de SF no desenvolvimento de estratégias de organização da atenção à saúde da criança. 
d) Apoiar as equipes de SF para que não realizem encaminhamento da criança para serviços de referencia, emergências ou internações. 
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QUESTÃO 13. É incorreto afirmar quanto à atenção a saúde do adolescente que a equipe do NASF:
a) Apoia as equipes de SF no acompanhamento de adolescentes que apresentarem sinais de violência, inclusive sexual, 

maus- tratos, problemas com álcool, tabaco, drogas ilícitas e acidentes de trânsito.
b) Atua junto às equipes de SF em ações de prevenção da violência contra adolescentes que não se encontram em situação 

de risco social ou afetivo - cultural.
c) Desenvolve, junto as equipes de SF, estratégias para a integração de diferentes projetos, programas, serviços e ações das políticas sociais.

d) Apoia na orientação dos pais sobre os cuidados para prevenir acidentes, promovendo hábitos e atitudes que proporcionam 
um ambiente seguro e saudável para adolescentes.

QUESTÃO 14.  A linguagem, em particular na sua forma verbal, é uma atividade  especificamente humana, talvez 
a mais característica de nossas atividades mentais. Tais alterações da linguagem são associadas a transtornos 
psiquiátricos primários, exceto:

a) Logorréia
b) Despersonalização
c) Bradifasia
d) Ecolalia

QUESTÃO 15. Esse transtorno psicológico caracteriza-se por medo e angústia relacionados a espaços amplos ou 
com muitas pessoas.

a) Agorafobia
b) Histeria de Conversão
c) Fobia Social
d) Paranóia

QUESTÃO 16. Sobre a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 é correto afirmar:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano e cabe a este obter condições indispensáveis ao seu exercício.
b) O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
c) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e repercussão da saúde. A organização e o não funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providências.
d) Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados, isolada ou conjuntamente, em 

caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.

QUESTÃO 17. São Ações, Programas e Estratégias da Política Nacional da Atenção Básica:
a) Academia ao Ar Livre e Rede Cegonha
b) Saúde na Escola e Consultório Particulares
c) Academia da Saúde e Amamenta e Alimenta Brasil
d) Rede Cegonha e Brasil Contente

QUESTÃO 18. Na construção da atenção integral, a Atenção Básica deve cumprir algumas funções para contribuir 
com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas:

a) Ser Base, atuando no mais elevado grau de descentralização e Misturar as Redes, reconhecendo as necessidades da 
população.

b) Ser Resolutiva, identificando os riscos, necessidades, demandas e Coordenar o Cuidado, elaborando, acompanhando e 
criando projetos terapêuticos.

c) Acompanhar, Desordenar o fluxo dos usuários e Coordenar o Cuidado, elaborando, acompanhando e criando projetos 
terapêuticos.

d) Misturar as redes, Reconhecendo as necessidades da população e Coordenar o Cuidado.
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QUESTÃO 19. São características de uma linguagem científica:
a) Honestidade, Clareza e Exatidão.
b) Concisão e Subjetividade.
c) Objetividade e Concisão.
d) Subjetividade, Clareza e Exatidão.

QUESTÃO 20. A Resolução CFP nº 010/05 aprova o código de ética Profissional do Psicólogo. Em seu Art 1° 
descreve:

a) Este código entra em vigor em 27 de agosto de 2006.
b) São deveres fundamentais dos psicólogos.
c) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações.
d) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá dar destino aos seus arquivos.
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QUESTÃO 01. O SUS, garantido pela Lei Orgânica de Saúde - 8080/90, e regulado pela Constituição, estabelece 
um sistema com princípios doutrinários e organizativos. Sobre esses princípios considere os itens a seguir:

K Universalidade

Q Hierarquização

X Participação Popular

Y Integralidade

W Regionalização.

Z  Equidade.

São princípios organizativos do SUS os apresentados nos itens:
a) K, Y e Z, apenas.
b) Q, Y e W, apenas.
c) K, X e Z, apenas.
d) Q, X e W, apenas.

QUESTÃO 02. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente a lacuna:

A ______________, como princípio do SUS, é um desdobramento da ideia de universalidade, assegurando que 
a disponibilidade dos serviços de saúde considere as diferenças entre os diversos grupos de indivíduos. Desta 
maneira, ela consiste em “assegurar ações  e  serviços  de todos os níveis  de acordo  com a complexidade  que  cada 
caso requeira” e afirma que “todo cidadão  é igual perante o SUS e será atendido  conforme suas necessidades. “

a) Integralidade.
b) Equidade.
c) Descentralização.
d) Participação popular.

QUESTÃO 03. Com relação aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, são estratégias de 
Desinstitucionalização:

a) Consultórios de Rua e Centros de Convênio e Cultura.
b) Salas de Estabilização e Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
c) Serviços Residenciais Terapêuticos e o Programa de Volta para Casa.
d) Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais e Enfermaria Especializada em Hospital Geral.
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QUESTÃO 04. Considere os itens a seguir sobre os Agentes Sociais que atuam em Consultórios de Rua:
I. Profissional de nível médio que desempenhe atividades que visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas 

em situação de risco pessoal e social, assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas 
em situação de rua;

II. É necessário ter habilidades e competências para: trabalhar junto a usuários de álcool, crack e outras drogas, agregando 
conhecimentos básicos sobre Redução de Danos;

III. São profissionais que devem ter habilidade de realizar atividades educativas e culturais; dispensação de insumos de 
proteção à saúde; encaminhamentos/mediação para Rede de Saúde e intersetorial; acompanhar o cuidado das pessoas 
em situação de rua.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 05. O Projeto Terapêutico Singular - PTS deverá ser desenvolvido pelo serviço de atenção em regime 
residencial, com acompanhamento do CAPS de referência, da Atenção Básica e de serviços das redes de outros 
setores, considerando o caso a caso. O Serviço de Residência Terapêutica é o responsável pela gestão do cuidado e 
do PTS durante a permanência do usuário no serviço de atenção em regime residencial.

Sobre o trecho acima:
a) Apenas a primeira frase está correta.
b) Apenas a segunda frase está correta.
c) As duas frases estão corretas.
d) As duas frases estão incorretas.

QUESTÃO 06. Há vários critérios de normalidade e anormalidade em psicopatologia. A adoção de um ou outro 
depende, entre outras coisas, de opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional. Entre esses conceitos, 
considere a alternativa que traga os pressupostos de Normalidade como Liberdade:

a) Neste caso, mais que uma visão estática, consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das 
desestruturações e das reestruturações ao longo do tempo, de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários. 
Esse conceito é particularmente útil em psiquiatria infantil, de adolescentes e geriátrica.

b) Tal conceito baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente quantitativos. O fenômeno é considerado patológico 
a partir do momento em que é disfuncional, produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social.

c) A saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o 
próprio destino. A doença mental é constrangimento do ser, é fechamento, fossilização das possibilidades existenciais.

d) Identifica norma e frequência. Trata-se de um conceito de normalidade que se aplica especialmente a fenômenos 
quantitativos, com determinada distribuição estatística na população geral.

QUESTÃO 07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente a lacuna:

O _______________ postula a possibilidade de ação recíproca e de influência mútua entre mente e processos 
cerebrais. Embora a alma e o corpo sejam duas realidades distintas, com certa autonomia, uma influencia a outra 
intimamente, havendo interação constante . Tal posição foi defendida, por exemplo, por Descartes e Herbart.

a) Dualismo interacionista.
b) Monismo materialista.
c) Monismo espiritualista.
d) Dualismo epifenomenista.
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QUESTÃO 08. Um fator importante nas fases iniciais da avaliação do paciente em saúde mental é notar e 
descrever o aspecto global do paciente. Se o Psicólogo avalia o paciente com uma atitude Querelante, isto indica 
que o paciente:

a) Exige, de forma insistente, aquilo que julga ser seu direito, mesmo se inadequado. Sedutora: elogia e tenta agradar o 
examinador, às vezes sexualmente.

b) Discute ou briga com o entrevistador por se sentir ofendido ou prejudicado.
c) Tenta ocultar sintomas ou fatos de sua vida com algum intuito.
d) Atende passiva e imediatamente, sem questionar, a todas as solicitações do entrevistador.

QUESTÃO 09. Sobre o Relato de Caso ao final da Entrevista em Saúde Mental, considere os itens a seguir:
I. Ao final da entrevista, forma-se o esboço do caso na mente do entrevistador. O estado mental foi observado durante toda 

a coleta dos dados, surgindo, dessa forma, a síntese do estado mental do paciente para o profissional;
II. O relato do caso por escrito deve conter, de preferência, as palavras entendidas pelo entrevistador traduzindo os dizeres 

interpretados do paciente e, também, relatos dos informantes ao descrever os sintomas mais relevantes do paciente;
III. O uso de termos técnicos deve ser sóbrio e proporcional ao grau de conhecimento que o profissional obteve do caso. Já a 

caligrafia deve ser legível, e o estilo, claro, preciso, com frases e parágrafos curtos.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 10. “No sistema inconsciente, não há lugar para negação ou dúvida, nem graus diversos de certeza ou 
incerteza. Tudo é absolutamente certo, afirmativo.”
Com relação às características funcionais do inconsciente descritas por Freud, o texto acima discorre sobre o (a):

a) Atemporalidade.
b) Princípio do prazer.
c) Isenção de contradição.
d) Processo primário.

QUESTÃO 11. A psicologia contemporânea da Atenção, atualmente, subdivide a atenção em quatro aspectos 
básicos. A atenção seletiva:

a) Refere-se  à  focalização da atenção e estão intensamente associados à experiência subjetiva de concentração.
b) Diz respeito à capacidade de manter a atenção ao longo do tempo. Tal capacidade varia (geralmente diminui) com o passar 

do tempo.
c) Possibilita que se mude com eficácia de uma resposta possível para outra conforme as demandas cambiantes do ambiente.
d) Diz respeito aos processos que permitem ou facilitam a seleção de informações relevantes para o sujeito e seu 

processamento cognitivo.
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QUESTÃO 12. Com relação às fases da adolescência, ela pode ser dividida em duas fases principais. Com relação 
às características dessas fases, considere os itens a seguir:

K Separação e independência dos pais.
Q Desenvolvimento de um sistema pessoal de valores morais.
X Intenso narcisismo com acentuada preocupação com o próprio corpo.
Y Busca por pertencer a um grupo, uma tribo.
W Mudanças repentinas e imprevisíveis de humor e comportamento.
Z Regressar aos pais numa relação baseada em igualdade relativa.

São características da primeira fase da adolescência as apresentadas nos itens:
a) K, Q e Z, apenas.
b) X, Y e W, apenas.
c) K, Y e W, apenas.
d) Q, X e Z, apenas.

QUESTÃO 13. Para Freud, o ser humano está sujeito desde o nascimento a um desenvolvimento estreitamente 
relacionado com o direcionamento da libido em cada uma das fases, que determina a construção e estruturação da 
personalidade, ou seja, o desenvolvimento emocional adequado, a construção e a estruturação da personalidade 
do ser humano estão diretamente relacionadas, segundo Freud, à maneira pela qual o ser humano vivencia 
diferentes fases do seu desenvolvimento psicossexual. O desenvolvimento da personalidade é, na perspectiva 
freudiana, centrado no desenvolvimento psicossexual, ou seja, as características da personalidade de cada um 
resultariam, além das características inatas, das relações que estabelece, das identificações, das formas de 
resolução de conflitos intrapsíquicos e dos mecanismos de defesa que privilegiou.

Sobre o trecho acima:
a) Apenas a primeira frase está correta.
b) Apenas a segunda frase está correta.
c) As duas frases estão corretas.
d) As duas frases estão incorretas.

QUESTÃO 14. Para psicologia do trabalho, equipes de departamento estáveis e que, por sua vez, se subdividem 
em grupos menores, podendo operar como sistemas hierárquicos (chefias) ou ser autogeridos, são descritos como:

a) Grupos funcionais.
b) Grupos administrativos.
c) Grupos temporários.
d) Comitês.

QUESTÃO 15. “Formar grupos mais homogêneos, de maior afinidade de pontos de vista, valores, metas, etc., é 
possível quando o superior escolhe sua equipe, além de poder exercer controle sobre as relações interpessoais 
dos comandados e manejar as condições ambientais. Na constituição do grupo é feito de tudo para que não haja 
tensões prejudiciais em prol de um relacionamento pessoal harmonioso.”

Entre as abordagens propostas para lidar com conflitos no ambiente de trabalho, o texto discorre sobre qual das 
apontadas a seguir:

a) Evitar o conflito.
b) Reprimir o conflito.
c) Aguçar as divergências em conflito.
d) Transformar as diferenças em resolução de problemas.



261EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com260 261EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com260

PREFEITURA DE PAPANDUVA - SC
INSTITUTO EXCELÊNCIA | 2017

35
PROVA

QUESTÃO 01. A Psicologia de uma ciência experimental que se baseia nas teorias e nos princípios da aprendizagem 
para explicar o surgimento, a manutenção e a eliminação dos sintomas, condiz com qual abordagem terapêutica:

a) Psicanalise;
b) Gestalt;
c) Terapia comportamental;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 02. O processo de psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados 
ou reais do encaminhamento e/ou da consulta, que norteiam o elenco de hipóteses inicialmente formuladas, e 
delimitam o escopo da avaliação. Nesse sentido assinale a afirmativa CORRETA quanto aos passos da realização do 
Psicodiagnóstico:

a) Plano de avaliação, tempo ilimitado, testes psicométricos.
b) Avaliação, tempo determinado, testes psicológicos e encaminhamento.
c) Processo cientifico, tempo limitado, técnicas e testes psicológicos e encaminhamentos.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 03. O grande foco de interesse da obra de Jean Piaget foi elaborar uma teoria do conhecimento 
que implica saber como o ser humano consegue explicar o mundo em que vive, sobre essa afirmativa assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Organizando, classificando, estruturando e explicando o mundo em que vive;
b) Assimilando, acomodando e compreendendo o mundo em que vive;
c) Buscando o equilíbrio e o desequilíbrio do mundo em que vive;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 04. A criança neste estágio é capaz de ordenar e remodelar o que acontece no mundo, vendo as 
coisas a partir da perspectiva de outras pessoas tendo assim um pensamento lógico. A proposição apresentada 
corresponde a características de qual fase do desenvolvimento da Teoria de Piaget?

a) Estagio pré-operatório.
b) Estagio sensório motor.
c) Estágio das operações formais.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 05. De acordo com o Código de Ética Profissional, são princípios fundamentais do psicólogo, EXCETO:
a) O psicólogo atuara com responsabilidade social, por meio do continuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 

desenvolvimento da Psicologia como campo cientifico de conhecimento e prática.
b) O psicólogo atuara com responsabilidade social, desconsiderando crítica e historicamente a realidade política, econômica, 

social e cultural.
c) 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 embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos;
d) Nenhuma das alternativas.



263EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com262

COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

263EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com262

QUESTÃO 06. “Associações do paciente retrocederam, a partir da cena que tentávamos elucidar, até as 
experiências mais antigas, e compeliam a análise, que tencionava corrigir o presente, a ocupar-se do passado”. A luz 
da psicanalise este processo mental é denominado de:

a) Mecanismo de defesa;
b) Pulsão;
c) Regressão;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 07. A psicopedagogia fundamentada na Epistemologia Convergente, foi a junção de três linhas teóricas 
- psicanalise, psicogenética e Psicologia Social, que permitiu olhar o sujeito em situação de aprendizagem , quem 
foi o idealizador desta teoria:

a) Pichon-Riviêre;
b) Jorge Visca;
c) Sigmund Freud;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 08. Para realização de um Processo de Avaliação Psicodiagnóstica , no âmbito clinico, são necessários 
pesquisar quatro dimensões:

a) Emocional, racional, social e laboral;
b) Cognitiva, intuitiva, dedutiva e afetiva;
c) Cognitiva, funcional, afetiva e social;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 09. Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, o Transtorno 
de Estresse Pós-Traumático (F43.1), surge como uma resposta tardia e/ ou protraída a um evento ou situação 
estressante, de uma natureza excepcionalmente ameaçadora e catastrófica, mas de duração:

a) Não excedendo 2 anos;
b) Não excedendo 6 meses;
c) De 3 anos;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 10. “O indivíduo apresenta um padrão instável no que se refere a relacionamentos interpessoais, auto-
imagem e afetos, padrões constantes de impulsividade, que estão presentes em uma variedade de contextos, a 
esse transtorno dá-se o nome de:

a) Esquizofrenia;
b) Bonderline;
c) Comportamento desafiador-opositor ;
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 01. Vygotsky. retrata as diferentes concepções  acerca do desenvolvimento e da aprendizagem, 
agrupadas em três grandes posições teóricas. Relacione as colunas segundo a ordem das teorias:

(I) Primeira teoria:

(II) Segunda teoria: 

(III) Terceira teoria:

(  ) parte do princípio de que a aprendizagem é desenvolvimento. O princípio fundamental nesta teoria é a 
simultaneidade entre os dois processos. Sendo assim, desenvolver é aprender novos comportamentos .

(   ) propõe a combinação dos seus pontos de vista. Sendo assim, defende que o desenvolvimento é sempre um 
conjunto maior que a aprendizagem.

(    ) defende que os processos de desenvolvimento da criança são independentes da aprendizagem, pois esta é vista 
como um processo externo, que segue o caminho do desenvolvimento, a aprendizagem se beneficia dos avanços 
do desenvolvimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) III, II, I.
b) I, III, II.
c) II, III, I,
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 02. A psicologia é tanto uma área de atuação (ciência aplicada) quanto uma área de pesquisa (ciência 
acadêmica) que estuda basicamente o comportamento humano e o funcionamento da mente humana. Sendo 
assim sobre a Psicologia do Anormal é CORRETO afirmar:

a) O principal foco é a pesquisa e o tratamento de uma ampla gama de distúrbios mentais e está ligada à psicoterapia e 
psicologia clínica.

b) Estuda como os processos biológicos influenciam a mente e o comportamento. Esta área está fortemente ligada à 
neurociência e utiliza ferramentas como o MRI e PET scans para procurar por danos ou anomalias cerebrais.

c) Pesquisa os vários elementos que formam a personalidade individual, estuda o comportamento de grupo, percepção 
social, liderança, comportamento não  verbal, conformidade, agressão e preconceito.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 03. Em relação a psicologia e o senso comum analise as afirmativas abaixo sobre as características 
de psicologia e de senso comum:

I. Senso comum é um campo de estudo científico. 
II. Psicologia é uma disciplina.
III. Em Psicologia chega- se a conclusões por meio de pesquisas ou experiências.
IV. Quando se fala de senso comum, usa - se as experiências anteriores.
V. O senso comum tem uma base teórica clara.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, II, IV, V. 
b) Somente II, III, IV. 
c) Somente II, III, V. 
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 04. A atuação do psicólogo escolar/educacional deve estar embasada em uma teoria científica que 
direcione suas decisões na instituição educacional. Há diversas “escolas” ou “linhas” de Psicologia e cada profissional 
opta por se apoiar em uma ou em algumas delas. Sobre o Behaviorismo é CORRETO afirmar:

a) Trabalha com a recuperação da espontaneidade e criatividade inatas, tornando as pessoas mais aptas a transformar 
condições insatisfatórias de vida e a viver em relações de compreensão mútua. É um método de grande valor preventivo, 
principalmente, se considerar a sua aplicabilidade em grandes comunidades, como é o caso do ambiente escolar.

b) Leva em conta as relações e interações no ambiente escolar: professor-aluno, aluno-aluno, funcionário-aluno, pai-filho, 
pais-professores,  comunidade-escola;  sendo  que cada um desses elementos ou partes é um “sub-sistema”. É a interação 
entre eles e a forma como interagem que mostram as regras que governam o todo (a escola). Se conhecer as regras do 
todo, pode levantar hipóteses sobre os efeitos, sobre as partes e vice-versa.

c) Trabalha com modificações de comportamento utilizando  se de técnicas próprias. É especialmente utilizada quando é 
necessário clarificar e estabelecer limites, extinguir comportamentos inadequados ou para desenvolver comportamentos 
novos.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 05. Com relação a ética profissional o psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos 
deverá:

a) Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou 
organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

b) Compartilhar somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das 
comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.

c) Divulgar, ensinar; ceder, emprestar a leigos instrumentos e técnicas psicológicas.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 06. A avaliação psicológica é um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos de 
pessoas que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias específicas. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre alguns passos mínimos para se fazer avaliação psicológica:

a) Levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. Tal processo permite a 
escolha dos instrumentos/estratégias mais adequados para a realização da avaliação psicológica.

b) Coleta de informações pelos meios escolhidos (entrevistas, dinâmicas, observações e testes  projetivos e/ou psicométricos, 
etc). É importante salientar que a integração dessas informações devem ser suficientemente amplas para dar conta dos 
objetivos pretendidos pelo processo de avaliação. Não é recomendada a utilização de uma só técnica ou um só instrumento 
para a avaliação.

c) Integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. Diante destas, o psicólogo pode constatar a 
necessidade de utilizar outros instrumentos/estratégias de modo a refinar ou elaborar novas hipóteses.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 07. O transtorno de personalidade paranoide caracteriza  se pela tendência à desconfiança, seja de 
estar sendo explorado, passado para trás ou traído, mesmo que não haja motivos razoáveis para pensar assim. O 
sujeito vive, de certa forma, refém desses medos e dessas suspeitas. Analise as afirmativas abaixo sobre alguns 
aspectos essenciais referentes a esse transtorno:

I. Excessiva sensibilidade em ser desprezado.
II. Tendência a guardar rancores recusando-se a perdoar insultos, injúrias ou injustiças cometidas.
III. Frieza emocional, afetividade distante.
IV. Combativo e obstinado senso de direitos pessoais em desproporção à situação real.
V.  Tendência a voltar para sua vida introspectiva e fantasias pessoais.

São verdadeiras:
a) Apenas I, II, IV.
b) Apenas II, III, IV, V.
c) Apenas I, III, V. 
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 08. Os Transtornos de Ansiedade são as enfermidades mentais que ocorrem com maior frequência 
na população geral. Sendo a Fobia Específica uma dessas enfermidades, assinale a alternativa CORRETA sobre um 
critério diagnóstico desse transtorno:

a) Medo excessivo e persistente de situações sociais ou de desempenho: Esta característica essencial compreende um medo 
acentuado de situações sociais ou de avaliação, ou quando o indivíduo é exposto a pessoas estranhas.

b) Ansiedade e preocupação excessivas: Uma alta variedade de preocupações excessivas e pressentimentos estão presentes 
na maior parte do dia, no decorrer de pelo menos seis meses, como por exemplo o medo de que doenças e acidentes 
possam ocorrer consigo ou com pessoas próximas, ou o receio de uma avaliação negativa por parte de outras pessoas 
devido à um possível baixo desempenho na realização de atividades.

c) Medo excessivo e persistente de objetos e situações específicas; Há um temor acentuado e irracional acerca da presença 
ou antecipação de objetos ou situações específicas como voar, animais, tomar injeção, ver sangue, etc.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 09. O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do conhecimento da Psicologia. 
Sendo Piaget que representa o fundamento que explica todo o processo do desenvolvimento humano, o mesmo 
apresenta a atuação de dois elementos básicos ao desenvolvimento humano: os fatores variantes e os fatores 
invariantes. Assinale a alternativa CORRETA que descreve os fatores variantes:

a) São representados pelo conceito de esquema que constitui a unidade básica de pensamento e ação estrutural do modelo 
piagetiano, sendo um elemento que se transforma no processo de interação com o meio, visando à adaptação do indivíduo 
ao real que o circunda. Com isso, a teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência não é herdada, mas sim que ela é 
construída no processo interativo entre o homem e o meio ambiente (físico e social) em que ele estiver inserido.

b) Ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de estruturas biológicas - sensoriais e neurológicas - que 
permanecem constantes ao longo da sua vida. São essas estruturas biológicas que irão predispor o surgimento de certas 
estruturas mentais. Em vista disso, na linha piagetiana, considera-se que o indivíduo carrega consigo duas marcas inatas 
que são a tendência natural à organização e à adaptação, significando entender, portanto, que, em última instância, o 
‘motor’ do comportamento do homem é inerente ao ser.

c) São os mecanismos processuais do pensamento do homem, desde o início da sua vida até a idade  adulta. Nesse sentido, 
a compreensão dos mecanismos de constituição do conhecimento, na concepção de Piaget, equivale à compreensão dos 
mecanismos envolvidos na formação do pensamento lógico, matemático.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 10.  Sobre transtornos mentais devidos ao uso de substância psicoativa, assinale a alternativa CORRETA 
sobre a síndrome de dependência:

a) Estado consequente ao uso de uma substância psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, das faculdades 
cognitivas, da percepção, do afeto ou do comportamento, ou de outras funções e respostas psicofisiológicas.

b) Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de 
uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o 
consumo, à utilização persistente apesar das suas consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao uso da droga 
em detrimento de outras atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por vezes, a um estado de 
abstinência física.

c) Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de uma 
abstinência absoluta ou relativa de uma substância psicoativa consumida de modo prolongado.

d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 01. Em relação às etapas para a condução do processo terapêutico com crianças, na fase intermediária, 
é recomendado que o terapeuta trabalhe com a criança a identificação e expressão de sentimentos. Diante das 
afirmações, analise:

I. A expressividade emocional é um ponto chave na psicoterapia infantil, pois possibilita o desenvolvimento de vários outros 
repertórios comportamentais;

II. Identificar os sentimentos é importante para a discriminação das contingências às quais as crianças estão expostas;
III. Estratégias como jogos e histórias facilitam a modelagem de comportamentos de auto-exposição dos sentimentos;

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II apenas.
b) I, II e III.
c) II e III apenas.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 02. A proposta de trabalho da Clínica Ampliada (BRASIL, 2009) engloba alguns eixos fundamentais. 
Considerando que muitas vezes o profissional sente  se responsável apenas por determinado procedimento ou 
diagnóstico, quando, na verdade deve-se considerar a pessoa como um todo, abolindo sua fragmentação, de modo 
muito específico, estamos falando do eixo de:

a) Compreensão ampliada do processo saúde-doença.
b) Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas.
c) Ampliação do “objeto de trabalho”.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 03. Diante do Código de Ética Profissional do Psicólogo, prescrito no Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:
a) Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços;
b) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal;
c) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 

tecnicamente;
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 04. Os profissionais da Psicologia em geral realizam avaliações, os psicólogos clínicos, entre outras 
tarefas, realizam psicodiagnósticos. Pode-se dizer que avaliação psicológica é um conceito muito amplo, desta 
forma, psicodiagnóstico se caracteriza como:

a) Um processo que visa a identificar forças e fraquezas no funcionamento psicológico, com um foco na existência ou não 
de psicopatologia;

b) Um processo cientifico, ilimitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos (input), em nível individual ou não, seja 
para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o 
caso e prever seu curso possível, comunicando os resultados (output), na base dos quais são propostas soluções, se for o 
caso.

c) Um processo cientifico, porque não há necessidade de haver um levantamento prévio de hipóteses que serão confirmadas 
ou infirmadas através de passos predeterminados e com objetivos precisos.

d) Nenhuma das alternativas
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QUESTÃO 05. Sobre o compromisso social da Psicologia e o exercício de reflexividade considere:
I. O compromisso social da Psicologia é pautado nos Direitos Humanos e no enfrentamento das desigualdades sociais. 

Um trabalho comprometido, ético e politicamente contempla reflexão crítica sobre as relações de poder que permeiam as 
teorias psicológicas, as práticas profissionais e sobre seus efeitos, evitando posições hierárquicas e opressoras. 

II. As práticas profissionais de psicólogas e psicólogos devem ocorrer de forma neutra e imparcial, respeitando o Código de 
Ética Profissional.

III. A reflexividade consiste em interpretar as próprias interpretações a partir de outas perspectivas, um olhar autocrítico, 
reconhecendo que a vida cotidiana e o nosso trabalho são políticos.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I,II e III.
b) I e III apenas.
c) III apenas.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 06. Referente às dinâmicas de grupos, qual teórico foi o precursor desta prática, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Martin Baró.
b) Kurt Lewin.
c) Silvia Lane.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 07. Acompanhando a relação estabelecida entre a Psicologia e a Educação, a compreensão 
contemporânea acerca da atuação em Psicologia Escolar aponta para a necessidade de o psicólogo se comprometer 
com a modificação do processo de culpabilização e de exclusão dos alunos que prevaleceu como foco de atuação 
da área em outros momentos históricos. A partir daí, é CORRETO afirmar que:

a) Observa-se a necessidade de ocupar-se da individualidade dos sujeitos sem, contudo, desarticulá-los de suas redes de 
relações e de sua história.

b) O conceito de prevenção em Psicologia Escolar se refere ao ajustamento e adequação de situações e comportamentos, 
tidos como inadequados, a padrões aceitos socialmente, pois esse posicionamento favorável ao controle social, exercido 
a partir da padronização de comportamentos e atitudes, desconsidera a característica histórica e social de cada indivíduo.

c) Psicologia Escolar é entendida como um campo de atuação profissional do psicólogo e, também, de produção científica, 
caracterizado pela inserção da Psicologia no contexto escolar, sendo que o objetivo principal deste campo é mediar os 
processos de aprendizagem, contribuindo para sua promoção.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 08. Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que os traços 
emocionais e comportamentais de um indivíduo são muito inflexíveis e mal ajustados. Esses distúrbios 
comprometem seriamente a qualidade de vida dos sujeitos, que sentem enorme dificuldade em adaptar-se a 
determinadas situações e que, por isso, causam sofrimento e incômodo a eles próprios e aos que estão por perto. 
A partir daí, assinale a alternativa que não corresponde a um transtorno de personalidade:

a) Obessivo-compulsivo.
b) Histriônico.
c) Bordeline.
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 09. Referente ao transtorno de ansiedade agorafobia, analise as afirmativas:
I. Agorafobia é originalmente o medo de estar em espaços abertos ou no meio de uma multidão.
II. Agorafobia poderia ser traduzida mais precisamente como o medo de ter medo. É a ansiedade associada a essa perturbação, 

classificada como antecipatória, já que se baseia no medo de se sentir mal e não poder chegar a um hospital ou obter 
socorro com facilidade. 

III. A antecipação da sensação de mal-estar é tão intensa que pode originar um episódio de pânico.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) I e II apenas.
b) II e III apenas.
c) I, II e III.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 10. A Entrevista Motivacional (EM) é uma técnica descrita pelo psicólogo americano William Miller 
(1983), na Universidade do Novo México (EUA), amplamente difundida na Europa, na Austrália e, mais recentemente, 
no Brasil. Sobre esta técnica assinale a alternativa CORRETA:

a) O objetivo principal é auxiliar nos processos de mudanças comportamentais, trabalhando a resolução da ambivalência.
b) Inspira-se em duas abordagens, terapia sistêmica e terapia cognitivo-comportamental, combinando somente elementos 

diretivos.
c) As estratégias da Entrevista Motivacional são mais coercivas do que persuasivas, mais argumentativas  do que suportivas.
d) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 11. Conforme o disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005), é responsabilidade do 
mesmo:

a) Considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades 
profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código.

b) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e 
fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.

c) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir nos 
objetivos do serviço prestado.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 12. Sobre o fundamento do processo psicodiagnóstico é CORRETO afirmar que:
a) Pode ter apenas um único objetivo, dependendo dos motivos alegados ou reais do encaminhamento e/ou da consulta, que 

norteiam o elenco de hipóteses inicialmente formuladas, e delimitam o escopo da avaliação.
b) Na prática, o encaminhamento de casos, com vistas a um diagnóstico, para o psicólogo clínico ou para o psiquiatra, tende 

a obedecer somente a critérios completamente explícitos que provavelmente têm uma raiz histórica.
c) É um processo científico, porque deve partir de um levantamento prévio de hipóteses que serão confirmadas ou infirmadas 

através de passos predeterminados e com objetivos precisos. Tal processo é limitado no tempo, baseado num contrato 
de trabalho entre paciente ou responsável e o psicólogo, tão logo os dados iniciais permitam estabelecer um plano de 
avaliação e, portanto, uma estimativa do tempo necessário.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13. A resolução CFP 17/2002, instituí o Manual de Elaboração de Documentos, produzidos por psicólogos, 
decorrentes de avaliações psicológicas. Nesse sentido, indique o conceito CORRETO acerca do laudo psicológico:

a) Documento conciso, minucioso e abrangente, que busca relatar, analisar e integrar os dados colhidos no processo de 
avaliação psicológica tendo como objetivo apresentar diagnóstico e/ou prognóstico, para subsidiar ações, decisões ou 
encaminhamentos.

b) Documento que visa a informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas, relacionados ao atendimento psicológico.
c) Documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 14. Assinale a alternativa que indique apenas transtornos de ansiedade
a) TOC, TAG
b) Esquizofrenia, TEPT
c) TEPT, TAG
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 15. Acerca da Ética profissional do psicólogo referente aos princípios fundamentais, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social 
e cultural.

b) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da 
ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão.

c) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada.

d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 01. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta abordagem sociocultural na visão de Paulo Freire:
a) Entende o ser humano como um sistema aberto, ou seja, consideram sua capacidade de processar novas informações, 

integrando-as a seu repertório individual, reconstruindo-as de forma única e subjetiva continuamente ao longo da vida, em 
direção à constante auto superação, e incorporando estruturas mentais cada vez mais complexas.

b) O ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto; ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve 
por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo, sobre sua realidade. Essa conscientização é pré  requisito para o 
processo de construção individual de conhecimento ao longo de toda a vida, na relação pensamento-prática.

c) O conhecimento é externo ao indivíduo e deve ser por ele descoberto como resultado direto de sua experiência e deve levar 
ao desenvolvimento de habilidades e competências. 

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 02. Skinner na abordagem comportamentalista, distinguiu dois tipos de aprendizagem: por 
condicionamento clássico e por condicionamento operante. Sobre condicionamento operante é CORRETO afirmar:

a) É quando um determinado estímulo externo provoca um determinado comportamento; envolve uma reação do organismo 
ao meio e não uma ação do organismo sobre o meio.

b) Não implica em nenhuma iniciativa por parte de quem aprende.
c) Não se apoia em reações provocadas por estímulos, mas em comportamentos emitidos pelo próprio organismo que são 

seguidos de uma consequência.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 03. Segundo a teoria psicanalítica: A personalidade humana é dividida em três grandes superestruturas, 
estas compreendem os seguintes complexos psicológicos: Ego, Id e Superego. Relacione as colunas referente a eles:

(I) Ego:

(II) Id: 

(III) Superego:

(   ) é a parte inicial da personalidade, ele é responsável pela concretização dos impulsos biológicos mais básicos 
inerentes a pessoa humana.

(   ) é a parte cognitiva da personalidade que está encarregada de julgar e distinguir o que é certo e o que está 
errado, de uma maneira geral, ele é a reprodução dos valores e costumes internacionalizados pelo individuo.

(   ) é a parte da personalidade que toma as decisões  a respeito de que impulsos deverão ser satisfeitos e de que 
modo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
a) II, III, I.
b) III, II, I.
c) III, I, II.
d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 04. Segundo a Teoria da personalidade - psicologia da consciência. Sobre a psicologia da consciência. 
é CORRETO afirmar:

a) O ser perfeito é aquele que busca a sua superação, não acreditando que estar inferior aos demais, sendo assim ele adota 
o sentimento motivador como a chave de sua vida, dessa maneira ele sobrevive e prospera num mundo onde há uma 
seleção natural dos seres existentes.

b) O pensamento é parte de uma consciência pessoal, porem não existe independentemente da pessoa, o seu processo existe 
da mesma forma em que pode ser experimentado ou percebido tanto do ambiente interno quanto do externo.

c) Com o transcorrer cronológico, os homens absorvem cada vez mais experiências, vivenciam novos fatos, aprendem novas 
coisas, ficam cada vez mais fortes e se adaptam melhor ao ambiente externo e interno, dessa forma adquire cada vez mais 
capacidade de possuir autoconfiança, liberdade, criatividade e responsabilidade em suas ações.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 05. Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que os traços 
emocionais e comportamentais de um indivíduo são muito inflexíveis e mal ajustados. Assinale a alternativa 
CORRETA que descreve o Transtorno de Personalidade Borderline:

a) Indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos, com esforços incríveis para evitar abandono (até tentativas 
de suicídio). Têm rompantes de raiva inadequada. As pessoas a sua volta são consideradas ótimas, mas frente a recusas 
tornam-se péssimas rapidamente, sendo desconsideradas as qualidades anteriormente valorizadas. Costumam apresentar 
uma hiper reatividade afetiva, em que as situações boas são ótimas ou excelentes, e as ruins ou desfavoráveis são péssimas 
ou catastróficas.

b) Indivíduos desconfiados, que se sentem enganados pelos outros, com dúvidas a respeito da lealdade dos outros, 
interpretando ações ou observações dos outros como ameaçadoras. São rancorosos e percebem ataques a seu caráter ou 
reputação, muitas vezes ciumenta e com desconfianças infundadas sobre a fidelidade dos seus parceiros e amigos.

c) Indivíduos excêntricos e estranhos, que têm crenças bizarras, com experiências de ilusões e pensamento e discurso 
extravagante. Falta de amigos e muita ansiedade no convívio social.

d) Nenhuma das alternativas:

QUESTÃO 06. O estado de ansiedade é acompanhado por reações físicas desconfortáveis, referente aos 
Transtornos de Ansiedade defina transtorno de pânico.

a) Os sintomas de ansiedade ocorrem em situações nas quais a pessoa é observada pelos outros. Situações típicas 
compreendem: escrever, assinar, comer e fazer uma apresentação na presença dos outros, o paciente sofre de sintomas 
como tremores, sudorese, enrubescimento, dificuldade de concentração (“branco na cabeça”), palpitações, tonteira e 
sensação de desmaio.

b) As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, mas não ocorrem na forma de ataques, nem se relacionam 
com situações determinadas. Estão presentes na maioria dos dias e por longos períodos, de muitos meses ou anos. O 
sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada, mórbida.

c) São um conjunto de manifestações de ansiedade com início súbito, rico em sintomas físicos e com duração limitada no 
tempo, em torno de dez minutos. Os sintomas típicos são: sensação de sufocação, de morte iminente, taquicardia, tonteiras, 
sudorese, tremores, sensação de perda do controle ou de “ficar loucas”, alterações gastrointestinais.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 07. O uso de substâncias que modificam o estado psicológico sendo considerada substância psicoativa 
(drogas) qualquer substância que, utilizada por qualquer via de administração, altera o humor, o nível de percepção 
ou o funcionamento cerebral, podendo ser legalmente usadas, prescritas ou ilícitas (ilegais). Assinale a alternativa 
CORRETA que apresenta efeitos físicos e psíquicos sobre estimulantes do snc (cocaína , crack , êxtase e anfetaminas):

a) Efeitos físicos são aumento da pressão arterial, temperatura, tremor de extremidades e midríase (dilatação da pupila). 
Efeitos psíquicos são sensação de bem estar, euforia, aumento da autoconfiança, hiperatividade, desinibição, abolição da 
fome e da sensação de cansaço.

b) Efeitos físicos são taquicardia, olhos avermelhados, boca seca, tremores de mãos, além de prejuízo da coordenação motora 
e da força muscular. Efeitos psíquicos são variáveis em geral provocam relaxamento, diminuição da ansiedade, aumento 
do apetite, euforia, alteração da percepção do tempo, cores, sons e do espaço.

c) Efeitos físicos podem causar intoxicações com sedação acentuada, arritmias cardíacas e depressão respiratória. Efeitos 
psíquicos é a depressão do sistema nervoso central, caracterizando-se por sonolência, níveis variáveis de sedação e 
relaxamento muscular, prejuízo da memória e do desempenho psicomotor.

d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 08. Analise as afirmativas em relação a alguns princípios fundamentais do psicólogo (Código de Ética 
Profissional do Psicólogo):

I. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social 
e cultural.

II. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem 
o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão.

III. O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática.

IV. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da 
ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) Somente I, II, IV.
b) Somente lI, IV. 
c) Somente I, III, IV.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa CORRETA que contém dois deveres fundamentais dos psicólogos (Código 
de Ética Profissional do Psicólogo):

a) I- Prestar serviços profissionais em situações de  calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. 
II- Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de  serviços de 
Psicologia.

b) I-Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
ou opressão. II- Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer 
tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.

c) I-) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, 
técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. II-Orientar a quem de direito sobre 
os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que  solicitado, os 
documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. 

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 10. No âmbito da educação, nas instituições formais ou informais o psicólogo colabora para 
a compreensão e para a mudança do comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino 
aprendizagem, nas relações interpessoais e nos processos intrapessoais, referindo-se sempre as dimensões 
política, econômica, social e cultural. Identifique uma atribuição do Psicólogo Educacional assinalando a alternativa 
CORRETA:

a) Colabora na formulação e implantação das políticas de cidadania e direitos humanos.
b) Participa do trabalho das equipes de planejamento pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando sua ação 

naqueles aspectos que digam respeito aos processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e das relações 
interpessoais, bem como participa da constante avaliação e do redirecionamento dos planos, e praticas educacionais 
implementados.

c) Elabora e participa de programas e estudos educacionais, recreativos e de reabilitação física orientando a efetivação de um 
trabalho de caráter profilático ou corretivo, visando o bem  estar dos indivíduos.

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 11. Dentre as principais escolas psicológicas no séc. XX assinale a alternativa que refere-se a Psicologia 
da Gestalt:

a) Sugere que todo o comportamento pode ser explicado por causas ambientais e não por forças internas.  é focada  em 
comportamento observável ,incluindo o condicionamento clássico e condicionamento operante foram o foco de um 
grande esforço de investigação.

b) Enfatizou a influência da mente inconsciente no comportamento, foca na livre vontade individual, crescimento pessoal e 
o conceito de auto realização, diferia consideravelmente em sua ênfase em ajudar as pessoas a alcançar e realizar o seu 
potencial.

c) Postula a compreensão do homem como um todo, em seus aspectos mais globais, por meio dos fenômenos da percepção, 
ou seja, a maneira como percebemos um determinado estímulo que irá desencadear nosso comportamento.

d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 12. A Psicologia é um campo muito amplo e diversificado e com o passar do tempo emergiu diferentes 
subcampos e especializações na área psicológica. Assinale V (verdadeiro) e F (falso) sobre algumas áreas de 
pesquisa e aplicação dentro da Psicologia.

(   ) Psicologia Clínica - Focada na avaliação, diagnóstico e tratamento de distúrbios mentais.

(   ) Psicologia Cognitiva - é o estudo do processo de pensamento e cognição.

(   ) Psicologia Comparativa - ramo da psicologia  relacionada ao estudo do comportamento animal.

(   ) Psicologia Escolar - ramo da psicologia que pesquisa o desenvolvimento e progresso humano ao longo da vida.

(   ) Psicologia Forense - é um campo aplicado no uso das pesquisas e princípios da psicologia no sistema legal e 
criminal de justiça.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA:
a) V, F, V, V, F.
b) V, V, V, F, V.
c) F, V, V, F, V.
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13. A teoria considerada histórico-social tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado 
de um processo sócio histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento.
(Vigotsky). Segundo essa teoria sobre formação de conceitos assinale alternativa INCORRETA:

a) A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções intelectuais básicas tomam 
parte.

b) A função de generalização garante a comunicação entre pessoas. Isto porque, quando nos comunicamos com outra 
pessoa, e durante uma conversa nos referimos a determinado objeto, essa capacidade de generalizar e abstrair,  incluindo 
os objetos, outros seres, ou mesmo ações, em determinadas categorias, nos liberta dos limites da experiência  concreta. 

c) A função comunicativa da linguagem permite ao homem vivenciar um processo de interlocução constante com seus 
semelhantes. No entanto, a linguagem não exerce apenas o papel de instrumento de comunicação. Ela permite ao homem 
formular conceitos e, portanto, abstrair e generalizar a realidade, através de atividades mentais complexas. 

d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14. Segundo alguns autores a psicanálise não é uma c1encia, mas sim uma arte, que tem como 
objetivo a investigação e compreensão do inconsciente e é considerada como uma forma de tratamento das 
psiconeuroses que acometem os seres humanos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o método de tratamento 
das psiconeuroses:

a) Livre associação de ideias.
b) Interpretação dos sonhos. 
c) Análise dos atos falhos. 
d) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 15. Com o desenvolvimento da psicologia como uma ciência teve como primeiras abordagens três 
escolas: o estruturalismo, o  funcionalismo, e o associacionismo. Sobre o estruturalismo é CORRETO afirmar:

a) Define a psicologia como uma ciência biológica, uma ciência interessada em analisar os processos mentais, interessava-se 
pelo funcionamento, pela função da mente e não por sua estrutura, por suas propriedades.

b) Psicologia é a ciência que estuda a consciência ou a mente, sendo que a mente é compreendida como a soma de todos os 
processos mentais.

c) A psicologia origina-se da concepção de que a aprendizagem se origina a partir da associação de ideias, partindo das mais 
simples às mais complexas.

d) Nenhuma das alternativas.
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QUESTÃO 01. Com relação às teorias da personalidade há um conjunto delas que define como se dá a construção 
da personalidade humana. Assim, assinale a alternativa em que se indica o autor que criou a teoria da personalidade 
denominada de Psicologia individual.

a) AlfredAdler
b) Sigmund Freud
c) Car Jung
d) Wilhelm Reich
e) WilliamJames

QUESTÃO 02. Uma importante teoria da personalidade foi desenvolvida pro Carl Jung, que, apesar de divergir da 
teoria psicanalítica de Sigmund Freud, apresenta um modelo de estrutura da personalidade próxima da psicanálise. 
Assim, assinale a alternativa em que o termo significa “a forma pela qual nós nos apresentamos ao mundo. É o 
caráter que assumimos; através dela nós nos relacionamos com os outros” (FADIMAN E FRAGER, 1986: 53):

a) Libido
b) Sombra
c) Anima
d) Catexia
e) Persona

QUESTÃO 03. Uma das características da formação em Psicologia no Brasil é que no final de sua graduação 
o aluno opte por área/ênfase como forma de especializar para uma atuação profissional específica dentro da 
Psicologia. Pensando na área/ênfase da Psicologia do Trabalho e Organizacional, qual temática a ser trabalhada por 
ela que pode ser considerada como emergente?

a) Treinamento de Pessoal.
b) Recrutamento e Seleção.
c) Desenvolvimento de Equipes.
d) Saúde Mental e Trabalho.
e) Motivação e Satisfação no Trabalho.

QUESTÃO 04. Um determinado profissional da psicologia é convidado a ajudar pessoas após a ocorrência de 
uma grande calamidade pública no interior de seu Estado. Após o convite o profissional deve

a) não prestar ajuda profissional às pessoas atingidas pela calamidade pública mesmo se tiver disponibilidade, pois não cabe 
ao psicólogo atuar nessas situações.

b) prestar ajuda profissional às pessoas atingidas pela calamidade se tiver disponibilidade pública podendo cobrar honorários 
para isto.

c) somente prestar ajuda profissional às pessoas atingidas pela calamidade, se houver autorização do Conselho Profissional 
de sua região.

d) prestar ajuda profissional às pessoas atingidas pela calamidade, se tiver disponibilidade sem cobrar nenhum honorário 
para isto.

e) prestar ajuda profissional às pessoas atingidas pela calamidade, somente se tiver seu nome divulgado de forma devida 
sobre os serviços que irá prestar.
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QUESTÃO 05. De acordo com o Código de Ética Profissional é vedado ao psicólogo,
a) quando do exercício profissional, induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços.
b) quando do exercício profissional, não induzir convicções políticas, morais, filosóficas, ideológicas, religiosas, de orientação 

sexual, etc. nas pessoas.
c) quando do exercício profissional induzir convicções políticas, morais, filosóficas, ideológicas, religiosas, de orientação 

sexual, etc. nas pessoas.
d) quando do exercício profissional, apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação.
e) quando do exercício profissional, receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.

QUESTÃO 06. O psicodiagnóstico é um corte importante dentro do processo terapêutico ou antecede a ele 
no sentido de, tendo compreendido melhor a dinâmica do indivíduo, dar-lhe suporte para caminhar para uma 
atualização mais pronta e eficaz de seus próprios recursos. A partir deste cenário analise as assertivas abaixo.

I. O psicodiagnóstico significa apontar relações dinâmicas, significa criar uma totalidade que revele um centro ou uma 
unidade fundamental do comportamento.

II. O psicodiagnóstico acontece como um modo, um caminho, um conjunto de normas e é, ao mesmo tempo, a revelação, a 
des-ocultação de um processo.

III. O psicodiagnóstico é processo de compreensão que acontece perfazendo o caminho de volta, por isto não bastam testes, 
é preciso que o terapeuta e o cliente estejam inteiros no processo.

IV. O psicodiagnóstico significa identificar um centro de convergência, este caminho, esta trilha, frequentemente de mão 
única, por onde vêm às confusões e conflitos humanos.

Estão CORRETAS
a) apenas I, II e IV.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II, III e IV.
d) apenas II e III.
e) todas.

QUESTÃO 07. De acordo com RIBEIRO (2013), do ponto de vista prático, o psicodiagnóstico deve envolver uma 
visão o mais possível compreensível e global da situação do cliente. Para a obtenção dessa visão completa devem-
se seguir alguns passos. A partir desses passos assinale a segunda coluna de acordo com a primeira:

IS - Identificação do sujeito 
MC - Motivo da consulta
HP - História do problema 
TP - Testes psicológicos

(   )  Nem sempre aquilo que o cliente traz como sendo sua queixa é, de fato, o seu problema básico. 

(   ) Dados e informações que não precisam ser colhidos no primeiro momento.

(   ) A escolha de um deles dependerá do que o psicoterapeuta deseja observar/medir.

(   ) Se tudo em algum lugar se encontra, é necessário ter uma visão de conjunto, de totalidade, uma ideia o mais 
possível completa da situação.

A sequência CORRE TA é
a) MC - IS - TP - HP
b) IS - MC - TP - HP
c) TP - MC - HP – IS
d) HP - IS - TP – MC
e) MC - TP - IS - HP
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QUESTÃO 08. Michel Foucault (2008) em seus estudos sobre a loucura fez várias considerações importantes 
sobre como ela e o doente mental era vistos em períodos históricos passados. Por exemplo, a justificativa institucional 
para a “grande internação” ocorrida na Europa do século XVII foi a necessária proteção e preservação do doente 
mental. Porém, pensando nos argumentos do autor citado para esta internação, analise as assertivas abaixo:

I. Segundo o autor a internação foi necessária pela incapacidade do doente mental em tomar parte na produção, circulação 
e acúmulo de riquezas.

II. Segundo o autor a internação foi necessária pela incapacidade do doente mental em se comunicar com as outras pessoas da sociedade.
III. Segundo o autor a internação foi necessária em função da capacidade do doente mental em mobilizar outras pessoas 

contra a organização social vigente.

Está (ão) CORRETA(S) apenas
a) I.
b) I e II.
c) II e III.
d) II.
e) III.

QUESTÃO 09.  Um dos discursos que fundamentam a Reforma Psiquiátrica é a necessidade de ruptura com o 
manicômio para além do fim do hospital psiquiátrico. Deve, pois, exercer a crítica à forma de olhar e conceber o 
fenômeno da loucura. Para tanto os serviços substitutivos são o elemento basilar deste novo circuito psiquiátrico. 
Assim, os serviços substitutivos permitem

a) a construção de um modelo que cotidianamente produz novos saberes, práticas e culturas favorecendo o surgimento de 
instituições protetoras de caráter inteiramente substitutivo .

b) a reconstrução de um novo modelo que coloca em debate e transforma cotidianamente os saberes, práticas e culturas, 
produzindo instituições inovadoras de caráter inteiramente substitutivo.

c) a construção de um novo modelo que coloca em debate e transforma cotidianamente os saberes, práticas e culturas, 
produzindo instituições agregadoras de caráter inteiramente substitutivo.

d) a reconstrução de um novo modelo que reforça cotidianamente os saberes, práticas e culturas existentes no sistema de 
saúde mental, produzindo instituições inovadoras de caráter inteiramente substitutivo.

e) a construção de um novo modelo que coloca em debate e transforma cotidianamente os saberes, práticas e culturas, 
produzindo instituições inovadoras de caráter inteiramente substitutivo .

QUESTÃO 10. Dentro de uma filosofia de criar as condições para que o doente mental possa retornar ao convívio 
social de forma satisfatória, o Governo Federal criou um Programa para dar conta deste objetivo. A Lei 1O.708 de 31 
de julho de 2003 efetivou a sua existência. O nome dele é

a) Programa de Volta para a Rua (PVR) .
b) Programa de Volta para a Família (PVF).
c) Programa de Volta para Casa (PVC).
d) Programa de Regresso para Casa (PRC).
e) Programa de Retorno para a Vida (PRV).

QUESTÃO 11. Segundo o Ministério da Saúde os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) têm um valor estratégico 
dentro dos diversos serviços de saúde mental oferecidos pela rede pública de saúde. Assim, assinale a alternativa 
que NÃO se caracteriza como um serviço oferecido pelos CAPS:

a) Regular a porta de entrada da rede de assistência em saúde mental.
b) Atendimento clínico em regime de atenção diária.
c) Promover a inserção social das pessoas com transtorno mental através de ações intersetoriais .
d) Favorecer espaços de sociabilidade, produção cultural e intervenção na cidade.
e) Dar suporte à atenção a saúde mental na rede básica.
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QUESTÃO 12. A Política Nacional de Humanização (PNH) criada em 2003 pelo Ministério da Saúde surge como 
uma política que engloba as iniciativas já existentes no SUS visando ampliar a discussão sobre o conceito de 
humanização, tendo como princípio a indissociabilidade entre atenção e gestão. Assim, de acordo com essa política 
a humanização, deve-se aproximar de

a) um “conceito promoção”.
b) um “conceito sintoma”.
c) um “conceito vivência” .
d) um “conceito humano”.
e) um “conceito experiência”.

QUESTÃO 13. O modelo Estratégia Saúde da Família (ESF) prevê a contratação de equipes de profissionais 
pelos municípios para realizarem um conjunto de atividades que pela sua complexidade exige a atuação de outros 
profissionais a exemplo do psicólogo. Esta necessidade faz surgir o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família). 
Pensando nos desafios que o NASF coloca à atuação da psicologia nesse contexto analise as assertivas abaixo:

I. Superar a representação social do psicólogo como unicamente clínico. 
II. Desenvolver atuações para além do eixo saúde mental.
III. Solicitar aos outros profissionais a criação de processos de avaliação de resultados.
IV. Articulação interdisciplinar com outros profissionais. Está(ão) CORRETA(s)

a) I e IV.
b) I, III e IV.
c) II e III.
d) I.
e) Todas.

QUESTÃO 14. Todos os usuários do SUS devem ser acompanhados na Estratégia Saúde da Família (ESF) de 
forma longitudinal nos territórios e comunidades onde eles vivem, de maneira que os serviços de saúde tenham 
uma interação e integração com o movimento de vida nos lugares onde as pessoas vivem. Este acompanhamento 
deve ser feito para os usuários encaminhados para serviços fora do ESF, EXCETUANDO-SE.

a) os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
b) os Clínicas Psiquiátricas.
c) os Centros de Referência.
d) os Centros de Especialidades.
e) os Hospitais.

QUESTÃO 15. O modelo de redução de danos é uma abordagem que tem assumido relevância no cenário das 
drogas como alternativa que objetiva  minimizar os efeitos danosos das drogas para melhoria do bem-estar físico 
e social dos usuários. Dentre os vários serviços especializados para este fim, temos o CAPSad, que conta com 
atividades terapêuticas e preventivas. Com relação ao atendimento individual ele pode ser

a) medicamentoso, analítico e de orientação.
b) homeopático, psicoterápico e de orientação.
c) medicamentoso, psicoterápico e de orientação.
d) homeopático, analítico e de conversação.
e) hedicamentoso, terapêutico e de conversação.
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QUESTÃO 01. É considerado o verdadeiro pai da psicologia. Chegou a estudar as diferenças entre a razão, 
percepção e sensação. Estamos nos referindo a:

a) René Descartes
b) Aristóteles
c) Platão
d) Sócrates

QUESTÃO 02.  Apesar das distinções dos processos psicológicos básicos, é por meio de sua relação e influência 
que se pode compreender a dinâmica da mente, pois eles interagem e até dependem de outros processos. Algumas 
das funções mais estudadas nos processos psicológicos básicos são:

a) Percepção, codificação, armazenamento, evocação ou reprodução.
b) Linguagem, órgãos dos sentidos, atenção, emoção.
c) Memória, percepção, sensação, emoção.
d) Pensamento, memória, compreensão, expressão.

QUESTÃO 03. No desenvolvimento humano, duas grandes instituições da sociedade podem influenciar muito a 
forma do pensamento e da linguagem dos indivíduos, são elas:

a) Família e escola
b) Escola e religião
c) Política e religião
d) Religião e família

QUESTÃO 04.  Os principais mecanismos de defesa são:

I. Repressão, afasta da consciência um evento, ideia ou percepção potencialmente provocadoras de ansiedade e impede, 
dessa forma, qualquer “manipulação” possível desse material.

II. Negação é a tentativa de não aceitar na consciência algum fato que perturba o Ego.
III. Regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de expressão mais simples ou mais 

infantil.
IV. Racionalização é o processo de achar motivos lógicos e racionais aceitáveis para pensamentos e ações inaceitáveis.

Estão corretas:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) I e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.
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QUESTÃO 05. Com relação aos pressupostos teóricos do desenvolvimento humano, analise as assertivas e 
assinale a alternativa incorreta:

a) Vygotski não acredita que na presença de condições adequadas de vida, e tendo cultura, o ser humano não se desenvolverá 
intensamente, evidenciando o processo de construção do desenvolvimento histórico-cultural do indivíduo.

b) O estudo da Teoria Histórico Cultural é a compreensão de como se alteram as organizações de desejos, opiniões, ansiedade 
e habilidades presentes nas diferentes etapas do ciclo vital. Pois acredita que os seres humanos são pessoas inteiras e 
todos os aspectos de desenvolvimento estão intimamente ligados, até mesmo no útero.

c) O desenvolvimento da personalidade se constitui de maneira espontânea ainda no período da infância e, para a Teoria 
Histórico-Cultural, a idade pré-escolar e a adolescência marcam momentos fundamentais desse desenvolvimento, que é 
um dos desenvolvimentos do ser humano.

d) Vygotski destinou seus estudos também à origem da linguagem e sua relação com o desenvolvimento do pensamento a 
partir de uma abordagem histórica, o que o tornou o primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a 
cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa.

QUESTÃO 06. No que se refere à aprendizagem e às diferentes perspectivas históricas, relacione as colunas 
abaixo e assinale a alternativa correta:

COLUNA I
1. Cognitiva
2. Psicanálise 
3. Humanista
4. Comportamental

COLUNA II
(        ) Método terapêutico empregado em casos de neurose e psicose, que consiste fundamentalmente na interpretação, 
dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções imaginárias de um indivíduo, com base nas associações 
livres e na transferência.

(      ) É um ramo da psicologia em geral, e da psicoterapia em particular, surgiu como uma reação ao determinismo 
dominante nas outras práticas psicoterapêuticas, ensinando que o ser humano possui em si uma força de 
autorrealização, que conduz o indivíduo ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável.

(      ) A principal característica do condicionamento clássico é que uma pessoa ou um animal aprende uma resposta 
reflexiva a um estímulo que originalmente não a provocava, depois que o estímulo é repetidamente associado a 
outro que provoca a resposta.

(      ) Estuda os processos mentais que estão por detrás do comportamento. Essa área de  investigação cobre diversos 
domínios, examinando questões sobre a memória, atenção, percepção, representação de conhecimento, raciocínio, 
criatividade e resolução de problemas.

a) 4 - 3 - 1 - 2
b) 3 - 2 - 1 - 4
c) 2 - 3 - 4 - 1
d) 4 - 1 - 3 - 2
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QUESTÃO 07. No que se refere à psicologia social, relacione as colunas e assinale a alternativa correta: 

COLUNA I
1. Psicologia social
2. Objeto de estudo da Psicologia Social Psicológica
3. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 
4. Campo de ação da psicologia social

COLUNA II
(     ) Comportamento analisado em todos os contextos do processo de influência social: - interação pessoa/pessoa; 
- interação pessoa/grupo; - interação grupo/grupo.

(      ) É um ramo da psicologia que estuda como as pessoas pensam, influenciam e se relacionam umas com as outras.

(    ) Deverá contar com uma equipe mínima para a execução dos serviços e ações necessariamente nele ofertados. 
Deverá ampliar a referência de profissionais, caso oferte diretamente outros serviços, programas, projetos e benefícios.

(     ) Procura explicar os sentimentos, pensamentos e comportamentos do indivíduo na presença real ou imaginada 
de outras pessoas.

a) 4 - 3 - 1 - 2
b) 3 - 2 - 1 - 4
c) 2 - 3 - 4 - 1
d) 4 - 1 - 3 - 2

QUESTÃO 08. É um documento emitido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, 
tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita, com fins de:

1. Justificar faltas e/ou impedimentos do solicitante;
2. Justificar estar apto ou não para atividades específicas, após realização de um processo de avaliação psicológica, dentro do 

rigor técnico e ético que subscreve esta Resolução;
3. Solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação atestada do fato, em acordo com o disposto na 

Resolução CFP Nº 015/96. (Resolução CFP n°007/2003).

Assinale a alternativa que identifica o referido documento resultante de avaliação psicológica e que é emitido pelo 
psicólogo.

a) Declaração
b) Atestado psicológico
c) Parecer
d) Laudo ou Relatório

QUESTÃO 09. O papel do psicólogo na equipe multidisciplinar na área da saúde é voltado para práticas 
multidisciplinares, pois trabalha com grupos de diferentes especialidades em busca de uma meta comum. 
Proporciona o diálogo entre os profissionais envolvidos para que possam entender e tratar os problemas reais 
e não os aparentes dos pacientes, atendendo também as dificuldades de acompanhamento de seus familiares. 
A presença do psicólogo nas unidades de saúde promove a prevenção e o tratamento de doenças, uma vez que 
orienta o comportamento e a atitude do paciente em relação à situação em que se encontra, enquanto desenvolve 
a melhoria do desempenho das equipes.
A esse respeito, analise as assertivas e assinale a que não se aplica:

a) O papel do psicólogo e da psicologia na atenção e assistência à saúde dá-se “na segregação do conhecimento psicológico e 
nas ações dos profissionais de saúde – desde a compreensão do processo saúde-doença, passando pelo planejamento do 
sistema de atenção e pelas intervenções na instituição de saúde e junto aos vários âmbitos do sistema, até a prestação de 
assistência psicológica a indivíduos e grupos usuários”. (Zannon-1994).

b) O psicólogo precisa fazer uma avaliação geral das condições emocionais do paciente, saber de quem foi a solicitação de 
atendimento, motivo da internação, sentimentos do paciente em relação à doença e à internação, saber a rotina diária 
antes da internação para compreender as reações emocionais e o modo de enfrentamento da doença.

c) Toda a equipe de saúde acaba por ouvir as angústias e medos do paciente, porém é o psicólogo que tem o olhar e atenção 
na escuta, desfazendo-se apenas da preocupação com o quadro orgânico.

d) É comum entender o psicólogo como tradutor do médico-paciente-família e enfermeiro-paciente-família. Também entender 
que a psicologia atua no sentido de minimizar atritos entre a equipe e o paciente, e com os pacientes mais deprimidos.
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QUESTÃO 10. Analise as assertivas sobre o processo saúde-doença e assinale a alternativa incorreta:

a) O processo saúde-doença é um dos pontos centrais para os profissionais da saúde que buscam promovê-la, cuidando 
para que as pessoas possam ter, tanto quanto possível, uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se 
estabelecem. Para essa relação especial com os clientes, é necessário o aprendizado do uso dos instrumentos e das 
tecnologias para o cuidado que compõe a formação desses profissionais.

b) O papel fundamental do campo da psicologia tornou-se visível e preciso na sociedade, sendo a Saúde Pública atualmente 
uma área que emprega muitos profissionais de psicologia. Contudo, a ação da própria prática psicológica deve contemplar 
de forma mais eficaz e transparente os seus usuários. O psicólogo necessita atuar de forma condizente com a proposta do 
macro sistema SUS, a fim de atender com fidedignidade as suas especificidades.

c) “Saúde – estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente à ausência de doença ou enfermidade 
– é um direito fundamental, e que a consecução do mais alto nível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja 
realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde” (OMS, 1976).

d) Cabe aos profissionais da saúde reverem sua prática, buscando entender que não basta trabalhar com as doenças, é 
necessário compreender o indivíduo no todo como alguém que vive a experiência da necessidade, do adoecimento, 
carregada de valores e significados subjetivos, únicos, capazes de interferir na qualidade do cuidado prestado.

QUESTÃO 11. O conceito de estresse, além de ser muito utilizado entre pesquisadores da área da saúde, é também 
amplamente disseminado nos meios de comunicação, integrando nossa linguagem cotidiana.
Como a noção de estresse psicológico designa quaisquer situações de adaptação do indivíduo, independentemente 
de estas serem (ou não) relacionadas ao trabalho, foi necessário delimitar o campo de compreensão do problema. 
É daí que surgem conceitos como estresse profissional e burnout, como alguns aqui relacionados:

I. Síndrome de esgotamento profissional e se caracteriza por “uma reação à tensão emocional crônica gerada a partir 
do contato direto e excessivo com outros seres humanos, particularmente quando estes estão preocupados ou com 
problemas”.

II. O trabalho, dependendo das condições e da maneira como é realizado, determina modos específicos de sofrimento psíquico.
III. Será fonte de sofrimento psíquico se o desejo precisar ser reprimido, por não encontrar ressonância naquilo que o indivíduo 

faz.
IV. O conceito de estresse passou a ser utilizado para definir a relação entre uma pessoa e o ambiente percebido como 

prejudicial ao seu bem-estar.

Diante do exposto, assinale se:
a) Apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) Todas as afirmativas estiverem corretas.

QUESTÃO 12. A Psicoterapia com objetivos e tempo limitados é a:
a) Psicanálise
b) Gestalt
c) Breve
d) Cognitiva
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QUESTÃO 13. Os conhecimentos em Psicologia Organizacional/Ocupacional ajudam a identificar situações, 
presentes ou potenciais, de estresse, desgaste físico ou emocional, desânimo e falta de motivação e clima 
psicossocial desfavorável à saúde ou à produtividade, orientando as decisões dos administradores na adoção de 
medidas corretivas ou preventivas.

Em relação à teoria de resposta ao estresse agudo, também conhecido como síndrome geral de adaptação, avalie 
os itens a seguir e escolha a opção correta.

I. A fase de Alarme consiste em uma fase muito rápida de orientação e identificação do perigo, preparando o corpo para a 
reação propriamente dita, ou seja, a fase de resistência.

II. A fase da Percepção envolve o processamento e a decodificação da informação sobre o estressor, após ser sentida pelo 
corpo, quanto a seu significado.

III. A Resistência é a fase em que ocorre quando a pessoa tenta se adaptar à nova situação, restabelecendo o equilíbrio interno.
IV. A última fase é a Exaustão, que consiste no desaparecimento do estressor, o agressor é neste caso que o resultado será 

a doença.

Estão corretos os itens:
a) I, II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I, III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 14. As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo constituem infração 
disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais:

De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, são deveres fundamentais:
I. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que 

for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
II. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 

solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
III. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que 

for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. 
IV. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
V. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de 

preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.

Dentre essas, só se referem ao citado código as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) I, II, IV e V.
c) I, III, IV e V.
d) II, III, IV e V.

QUESTÃO 15. A formulação do atestado psicológico (Resolução CFP 007/2003) deve restringir-se à informação 
solicitada pelo requerente, contendo expressamente o fato constatado. Embora seja um documento simples, deve 
cumprir algumas formalidades, dentre as abaixo relacionadas, uma não deve expor neste documento, aponte-a:

a) Registro da informação do sintoma, situação ou condições psicológicas que justifiquem o atendimento, afastamento ou 
falta – podendo ser registrado sob o indicativo do código da Classificação Internacional de Doenças em vigor.

b) Ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que conste o nome e sobrenome 
do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional (“Nome do psicólogo / N.º da inscrição”).

c) Os registros deverão estar transcritos de forma corrida, ou seja, separados apenas pela pontuação, sem parágrafos, 
evitando, com isso, riscos de adulterações. No caso em que seja necessária a utilização de parágrafos, o psicólogo deverá 
preencher esses espaços com traços.

d) O psicólogo deve fazer a análise do problema apresentado, destacando os aspectos relevantes e opinar a respeito, 
considerando os quesitos apontados e com fundamento em referencial teórico-científico.
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QUESTÃO 01. Analise as afirmativas abaixo com relação à história social da infância:

I. O capitalismo moderno impôs consequências diretas na forma de tratar e ver a criança.
II. A emergência da vida privada e a grande valorização do foro íntimo contribuíram de forma determinante para que a 

criança se tomasse um elemento supervalorizado no interior da família.
III. O processo de particularização da infância partiu de uma necessidade externa à própria criança, por imposição de uma 

nova organização da sociedade.

Está(ão) CORRETA(s)
a) I e II.
b) apenas I e III.
c) apenas II.
d) I,II e III.
e) II e III.

QUESTÃO 02.  Associe as duas colunas, relacionando os processos psicológicos básicos às suas características:

1. Sensação
2. Percepção
3. Motivação
4. Pensamento

(   ) Organização figura-fundo.
(   ) Limiares e a adaptação sensorial. 
(   ) Resolução de problemas.
(   ) Impulsos.

A sequência CORRETA dessa associação é
a) (2),(1),(4),(3).
b) (2),(1),(3),(4).
c) (1),(4),(2),(3).
d) (1),(2),(4),(3).
e) (1),(4),(3),(2).

QUESTÃO 03.  De acordo com Freud a personalidade se constitui durante os primeiros meses de vida. Ele concluiu 
que as crianças passam por uma série de fases __________, durante as quais as energias do __________, 
procurando o ______________, focalizam áreas distintas do corpo sensíveis ao prazer, chamadas   

Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE o enunciado são

a) psicossexuais, id, prazer, zonas erógenas.
b) psicossexuais, ego, impulso, zonas fálicas.
c) psicossociais, id, impulso, zonas erógenas.
d) sexuais, ego, prazer, zonas erógenas.
e) psicossociais, impulso, prazer, zonas do prazer.
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QUESTÃO 04. Analise as proposições e coloque V para verdadeira e F para falsa, em relação à teoria da 
personalidade, de acordo com Freud.

(   ) Freud propôs que o id se protege contra a ansiedade com mecanismos de defesa.

(    ) Na formação reativa o superego, inconscientemente, faz com que impulsos inaceitáveis pareçam seus opostos. 
(   ) A projeção disfarça os impulsos ameaçadores, atribuindo-os a outros.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a) V V V
b) V F V
c) F F V
d) V V F
e) F V F

QUESTÃO 05. Analise as proposições abaixo com relação à teoria da personalidade, numa perspectiva humanista:

I. Rogers chamou de consideração positiva incondicional uma atitude de boa vontade que nos preza mesmo sabendo de 
nossas deficiências.

II. Rogers acreditava que a autenticidade, a aceitação e a empatia alimentam o crescimento entre dois seres humanos.  
III. O autoconceito é inversamente proporcional à empatia.

Está(ão) CORRETA(s)
a) apenas I e II.
b) I, II e III.
c) apenas I e III.
d) apenas II e III.
e) apenas II .

QUESTÃO 06. Associe as duas colunas, relacionando as fases do desenvolvimento cognitivo e suas características, 
de acordo com Piaget:

1. Período sensório-motor
2. Período pré-operacional
3. Período operacional concreto
4. Período operacional formal

(   ) Representação de coisas com palavras e imagens. 

(   ) Raciocínio abstrato.

(   ) Experimentação do mundo pelos sentidos e ações. 

(   ) Pensamento lógico sobre eventos concretos.

A sequência CORRETA dessa associação é

a) (1), (2), (4), (3).
b) (2), (3), (1), (4).
c) (1), (3), (2), (4).
d) (1), (3), (4), (2).
e) (2), (4), (1), (3).
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QUESTÃO 07. Analise as proposições e coloque V para verdadeira e F para falsa, em relação à teoria do 
desenvolvimento, de acordo com Wallon.

(   ) O desenvolvimento infantil é descrito como uma construção progressiva, em que se sucedem períodos com 
predominância alternadamente afetiva e cognitiva .

(   ) Entre os cinco e nove anos de idade a grande tarefa da criança é a construção do eu.

(   ) O fundamento do psiquismo é a emoção que opera a passagem do mundo social para o orgânico. 
Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA:

a) F V F.
b) V F F.
c) F F V.
d) V F V.
e) V V F.

QUESTÃO 08. De acordo com a teoria histórico-cultural do desenvolvimento, as funções psíquicas humanas não 
se desenvolvem espontaneamente. A apropriação da linguagem oral, do pensamento, da memória, da linguagem 
escrita e do cálculo resulta da

a) atividade intrapsíquica.
b) internalização.
c) sublimação.
d) atividade extrapsíquica.
e) diferenciação tônica.

QUESTÃO 09.   De acordo com a abordagem ___________, existem inúmeras maneiras pelas quais as consequências 
dos comportamentos ______________ podem se apresentar. No reforçamento _______________, reforçam-se 
respostas que se aproximem do repertório desejado, mas não outras que escapem aos critérios estabelecidos.

Em sequência, as palavras que completam CORRETA MENTE essas lacunas são
a) diferencial , condicionados, clássico.
b) associacionista, clássicos , diferencial.
c) associacionista, operantes, discriminativo.
d) clássica, condicionados, diferencial.
e) behaviorista, operantes, diferencial.

QUESTÃO 10. Analise as proposições e coloque V para verdadeira e F para falsa, em relação à dislexia:

(   ) O problema central da dislexia é fonológico: transformar letras em sons. 

(   ) O primeiro sinal da dislexia pode ser o atraso na fala.

(  ) A dislexia, além de ser um problema de inteligência, consiste numa insensibilidade à estrutura fonológica da 
palavra. Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA:

a) F F V
b) V F V
c) V F F
d) V V F
e) V V V
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QUESTÃO 11. Analise as proposições abaixo com relação ao Deficit de Atenção e Hiperatividade:
I. O Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade é caracterizado por comportamentos crônicos, com duração de no 

mínimo 6 meses, que se instalam definitivamente antes dos sete anos.
II. Não há evidência de relação entre a genética e a determinação do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade.
III. Pessoas com Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade geralmente sabem o que deve ser feito, mas não conseguem 

fazer aquilo que sabem, devido à inabilidade de realmente poder parar e pensar antes de reagir.

Está(ão) CORRETA(s)
a) II e III.
b) I, II e III.
c) I e III.
d) I e II.
e) I.

QUESTÃO 12. O Transtorno de Rett é um distúrbio____________ incapacitante com grau de severidade 
considerável, de início precoce, provocando a gradual ____________do desenvolvimento psicomotor de 
______________ previamente normais.

Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas, são:
a) neurológico, regressão, meninos.
b) fisiológico , progressão, meninos.
c) fisiológico , regressão, meninas.
d) neurológico, regressão, meninas.
e) neurológico, progressão, meninas.

QUESTÃO 13. Analise as proposições e coloque V para verdadeira e F para falsa, em relação à dislexia.

(   ) A Síndrome de Asperger difere do autismo clássico principalmente por não ocorrer deficiência mental, atraso 
cognitivo e considerável prejuízo na linguagem.

(   ) As pessoas com Síndrome de Asperger normalmente possuem aptidões matemáticas, mas apresentam uma 
frágil memória para guardar números e datas, desenvolvendo também delírios persecutórios.

(   ) O autismo se caracteriza por um conjunto  de  comportamentos  agrupados  em  uma  tríade  principal:  
comprometimento  na comunicação, dificuldades na interação social e atividades restrito-repetitivas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA:
a) V V F
b) V V V
c) V F V
d) F F V
e) F V F

QUESTÃO 14.  Analise as proposições abaixo sobre as teorias e técnicas da psicoterapia infantil:
I. A Terapia Cognitivo-Comportamental enfatiza os processos de aprendizagem e a influência dos modelos no ambiente 

social, ressaltando a centralidade do estilo de processamento da informação e o estilo de experiência emocional do 
indivíduo.

II. Melanie Klein valorizou o jogo em seu trabalho com crianças, pois acreditava que este recurso favorecia a regressão, 
passível de interpretação psicológica.

III. A terapia não diretiva trabalha com a ludoterapia, que seria a psicoterapia através do lúdico, dos brinquedos e brincadeiras. 
Está(ão) CORRETA(s)

a) I, II e III
b) apenas I e III.
c) apenas II e III.
d) apenas III .
e) apenas I e II.
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QUESTÃO 15. O Jogo de Areia é um método terapêutico de ____________, da abordagem _____________, 
para intervenções com crianças e adultos. É um meio ativo através do qual os conteúdos da_____________ são 
feitos reais e visíveis. Assim, alguns aspectos da situação psíquica poderiam ser projetados na caixa e vistos numa 
representação tridimensional.

Em sequência, as palavras que completam CORRETAMENTE essas lacunas são
a) curto prazo, psicanalítica, linguagem.
b) curto prazo, rogeriana, linguagem.
c) longo prazo, psicanalítica, linguagem.
d) curto prazo, comportamental, imaginação.
e) longo prazo, junguiana, imaginação .
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QUESTÃO 01. A partir de uma compreensão do Código de Ética do Psicólogo, assinale a alternativa em que não 
se caracteriza um dever deste profissional na realização de suas atividades.

a) Oferecer serviços profissionais em situação de calamidade pública ou emergência sem visar beneficio pessoal.
b) Firmar acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.
c) Induzir as pessoas a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo 

quando do exercício de suas funções profissionais.
d) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios 

e diretrizes deste Código ou da legislação profissional.
e) Sugerir serviços de outros psicólogos, quando, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional 

que os assumiu inicialmente.

QUESTÃO 02. Ao ser contratado e ingressar em uma organização o profissional da psicologia deve considerar 
alguns aspectos dela para saber se estão compatíveis ou não com os princípios e regras do Código de Ética de sua 
profissão. Desta forma, assinale a alternativa em que o aspecto NÃO deve ser considerado como decisivo.

a) Missão.
b) Remuneração.
c) Políticas.
d) Normas.
e) Filosofia.

QUESTÃO 03. As discussões e debates em tomo da Formação em Psicologia no Brasil nas últimas décadas 
têm passado por diversas atualizações. Porém, de acordo com alguns autores (Bock, 1997; Bernardes, 2004) o 
início dessas discussões e debates foi quando da regulamentação da profissão de psicólogo em nosso país, que 
aconteceu em:

a) 1964.
b) 1961.
c) 1963.
d) 1962.
e) 1965.

QUESTÃO 04. Em 2004 foram publicadas pelo Ministério da Educação (MEC) as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Graduação em Psicologia no Brasil (DCNs). A partir deste momento os cursos de Psicologia do país passaram 
a proceder as suas reformas curriculares no sentido de atualizações sintonizadas com tais diretrizes. Considerando 
as antigas áreas de fon11ação em Psicologia, qual novidade aparece neste documento que se relaciona com essas 
antigas áreas?

a) Componentes.
b) Diretrizes.
c) Abordagem.
d) Área  curricular.
e) Ênfases.
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QUESTÃO 05. A psicanálise é considerada por muitos estudiosos como uma abordagem importante e de 
referência para a compreensão do comportamento humano ainda nos dias de hoje no que pesem críticas a alguns 
aspectos da teoria. No início de seus estudos FREUD assume que há conexões entre todos os eventos mentais, e 
para explicar essa premissa criou o modelo Consciente, Pré-consciente e Inconsciente para dar conta dessa tarefa. 
A partir da compreensão desse modelo assinale a segunda coluna de acordo com a primeira.

C - Consciente

P - Pré-consciente

I - Inconsciente

(   ) Onde estão os recalques

(    ) Onde estão porções da memória que são acessíveis 

(   ) Onde estão conteúdos do aqui e do agora

Assinale a alternativa CORRETA
a) C-P-I
b) P-C-I
c) I-P-C
d) I-C-P
e) P-I-C

QUESTÃO 06. De acordo com FREUD o principal problema enfrentado pela psique humana é encontrar maneiras 
de enfrentar a ansiedade. Há, segundo ele, duas formas de lidar com a ansiedade, primeiro lidando diretamente 
com a situação e resolvendo o problema e, segundo, distorcendo a realidade. Ou seja, o ego protege toda a 
personalidade da ameaça, falsificando a natureza dela. Neste caso, recorre-se aos mecanismos de defesa. Assim, 
assinale a alternativa em que está caraterizado o mecanismo de defesa em que achamos motivos aceitáveis para 
pensamentos e ações inaceitáveis.

a) Repressão.
b) Racionalização.
c) Negação.
d) Formação Reativa.
e) Projeção.

QUESTÃO 07. De acordo com FIORINI (2008) a maneira como o psicoterapeuta conduz o primeiro encontro com 
o paciente pode determinar a continuidade ou o abandono do tratamento. Assim, analise as assertivas abaixo sobre 
as tarefas a serem seguidas pelo terapeuta na primeira entrevista para que o andamento do processo terapêutico 
se dê de forma satisfatória.

I. Diagnóstico aproximativo inicial a partir de dados fornecidos pela pessoa em tratamento.
II. Obtenção de acordos gerais sobre o sentido e os objetivos que se atribuem à relação terapêutica que se propõe instalar 

entre os dois.
III. Informar a pessoa em tratamento sobre as suas condutas e opiniões acerca da temática relacionada ao problema 

inicialmente formulado.
IV. Esclarecimento inicial do terapeuta acerca da problemática formulada e da orientação terapêutica que decorre do 

diagnóstico dessa problemática.

Estão CORRETAS
a) todas.
b) apenas I, II e III.
c) apenas II e III.
d) apenas I e IV.
e) apenas I, II e IV.
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QUESTÃO 08. Para RIBEIRO (2013) o psicodiagnóstico é um momento extremamente delicado e complexo na 
direção da compreensão do ser humano em processo terapêutico. Assim, assinale a alternativa em que NÃO se 
configura uma característica do psicodiagnóstico.

a) É realizado formalmente, embora estejamos fazendo-o a cada instante, a cada contato com a pessoa em processo terapêutico.
b) É apenas uma indicação de probabilidade, é um caminho a ser palmilhado cuidadosamente, onde a criatividade do 

psicoterapeuta completa o quadro e o permite definir-se.
c) É um corte importante, dentro do processo terapêutico ou antecedente a ele no sentido de, tendo compreendido melhor a 

dinâmica do indivíduo, dar-lhe suporte para caminhar para uma utilização mais pronta e eficaz de seus próprios recursos.
d) É uma leitura da totalidade de tal modo que a pessoa possa lidar com esperanças concretas de mudança a partir do bom 

e do bem que estão ali disponíveis, à espera de serem prontamente mobilizados.
e) É uma enumeração mais ou menos coerente de vícios ou qualidades da pessoa em processo terapêutico.

QUESTÃO 09. Amparado em RIBEIRO (2013) é possível afirmar que a psicoterapia é uma fonna de 
autoconhecimento, de crescimento e aprendizagem. Ou seja, é uma ação entre duas pessoas que resultará em um 
envolvimento maior com a vida como um todo na direção da mudança. Assim, assinale V para verdadeiro e F para 
falso nas colunas abaixo com relação a este processo de mudança.

(   ) Ela pode ser voluntária ou involuntária acontecendo nos mais diversos níveis do ser, seja em seus aspectos 
biológico, social, psicológico.

(    ) Ela acontece dentro da psicoterapia, partindo da pessoa em tratamento e, nela e através dela adquire sentido.

(  ) Ela provoca um autoconhecimento que conduz a um maior fortalecimento do eu e a um consequente 
desenvolvimento das potencialidades pessoais.

(    ) Ela é um processo que parte de uma interação permanente e dinâmica entre ambiente e organismo, produzindo 
uma mudança organísmica.
A sequência CORRETA:

a) F-F-V-F.
b) V-F-F-V.
c) F-V-V-V.
d) V-F-V-V.
e) V-V-F-V.

QUESTÃO 10. O movimento denominado de Reforma Psiquiátrica surgiu nos anos de 1970 quando emergem 
momentos de debates em tomo de conceitos e aspectos filosóficos com implicações diretas no cuidado ao doente 
mental. Assim, a reforma psiquiátrica significou

a) um questionamento à instituição asilar e à prática médica, reivindicando a humanização na assistência, fazendo com que 
houvesse ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação.

b) um questionamento à instituição hospitalar e à prática médica, reivindicando a humanização na assistência, fazendo com 
que houvesse ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação.

c) um questionamento à instituição psiquiátrica, reivindicando a humanização na assistência, fazendo com que houvesse 
ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação.

d) um questionamento à instituição pública de saúde, reivindicando a humanização na assistência, fazendo com que houvesse 
ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação.

e) um questionamento às residências terapêuticas, reivindicando a humanização na assistência, fazendo com que houvesse 
ênfase na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação.

QUESTÃO 11. Na construção da Atenção Integral à saúde, a Atenção Básica deve cumprir algumas funções 
importantes para a concretização dessa atenção integral. Desta forma, assinale a alternativa que NÃO se configura 
como uma dessas funções.

a) Ser Base.
b) Ser Referência.
c) Ser Resolutiva.
d) Coordenar o Cuidado.
e) Ordenar as Redes.
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QUESTÃO 12. O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) é uma estrutura vinculada à atenção primária à saúde 
que tem como pressupostos, dentre outros, educação permanente em saúde e promoção da saúde e humanização. 
Para dar conta de suas atribuições o NASF utiliza um conjunto de ferramentas. Assim, assinale a alternativa em que 
está descrita a ferramenta Projeto Terapêutico Singular.

a) Pretende ser uma estratégia das equipes para desenvolver ações efetivas na produção da saúde em um território 
articulando os serviços de saúde com outros serviços e políticas sociais, de forma a investir na qualidade de vida e na 
autonomia das comunidades.

b) Constitui-se corno central na proposta do NASF, e remete à compreensão de uma tecnologia de gestão que se complementa 
com o processo de trabalho em equipes de referência (equipe SF), e pretende construir a responsabilidade de pessoas para 
pessoas, caracterizada pelas tecnologias leves.

c) Significa ajustar os recortes teóricos de cada profissão às necessidades dos usuários. A discussão em equipe de casos 
clínicos, principalmente se mais complexos, é um recurso clínico e gerencial importantíssimo.

d) Constitui-se em um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, direcionadas a um sujeito individual ou 
coletivo, realizada por uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário.

e) Caracteriza-se como tecnologia dura e leve-dura que pretende construir a responsabilidade de pessoas para pessoas, 
caracterizada pelas tecnologias leves.

QUESTÃO 13. Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são instituições destinadas aos usuários com transtornos 
mentais e uso de crack, álcool e outras drogas, visando estimular sua integração social e familiar oferecendo 
atendimento médico e psicossocial. Para dar conta do conjunto de ações para atingir tais objetivos, existem 
modalidades de CAPS que disciplinam seu funcionamento e público alvo. Desta forma, assinale a alternativa que 
se refere ao CAPS III.

a) Atendimento diurno e noturno (24 horas) de adultos com transtornos mentais.
b) Atendimento diurno (segunda a sexta) de adultos com transtornos mentais.
c) Atendimento diurno (segunda a sexta) às crianças e adolescentes com transtornos mentais.
d) Atendimento diurno e noturno às crianças e adolescentes com transtornos mentais.
e) Atendimento diário à população com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, como 

álcool e outras drogas.

QUESTÃO 14. Podemos considerar que os CAPS são serviços estratégicos da Reforma Psiquiátrica brasileira, 
apontando para a possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao hospital psiquiátrico em nosso país. A 
estratégia de intervenção utilizada nesta unidade que objetiva aumentar a resolubilidade da Saúde da Família (SF) 
e produzir maior responsabilização pela saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS) é chamada de:

a) Apoio Matricial.
b) Clínica Ampliada.
c) Terapia Familiar.
d) Atenção Psicossocial.
e) Psicoterapia Individual.

QUESTÃO 15. A partir da Constituição de 1988 foram definidas diretrizes para o Sistema Único de Saúde (SUS) 
que pudessem garantir a sua construção reduzindo o hiato entre os direitos sociais garantidos em lei e a capacidade 
de oferta de ações e serviços de saúde pública. Assim, assinale a alternativa onde estão descritas as diretrizes 
referidas acima.

a) A universalização, a equidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da família.
b) A universalização, a qualidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da comunidade.
c) A universalização, a equidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da comunidade.
d) A popularização, a equidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da comunidade.
e) A popularização, a qualidade, a integralidade, a descentralização, a hierarquização e a participação da família.
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QUESTÃO 01. Analise as afirmativas abaixo a respeito do conceito de saúde e doença mental e dos principais 
critérios de normalidade utilizados em psicopatologia. Assinale com V os Verdadeiros e com F os Falsos:

(   ) Psiquiatria legal ou forense: a determinação de anormalidade psicopatológica não tem implicações legais, 
criminais e éticas

(   ) Normalidade como ausência de doença: normalidade não por aquilo que ela supostamente é, mas, sim, por 
aquilo que ela não é, pelo que lhe falta

(    ) Normalidade estatística: normalidade que se aplica especialmente a fenômenos qualitativos, com determinada 
distribuição estatística na população restrita de um fato social.

(    ) Normalidade ideal -A normalidade aqui é tomada como uma certa utopia.  Estabelece-se arbitrariamente uma 
norma ideal, o que é supostamente sadio, mais evoluído.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras correta:
a) (F) (V)  (F) (V)
b) (F) (V) (V) (V)
c) (V) (F) (F) (F)
d) (V) (V) (F) (F)

QUESTÃO 02. A psicoterapia breve, assim como as demais técnicas em psicoterapia está fundamentada em 
uma teoria, que neste caso é a psicanálise. As principais intervenções do terapeuta na técnica da Psicoterapia breve 
baseiam-se na utilização:

a) Clarificação e interpretação de perspectivas interpessoal, para que alcance a causa do sintoma e depois alcance a dinâmica 
de sua situação.

b) Esclarecimentos, assinalamentos e confrontações.
c) Informação apenas por parte do terapeuta, como sobre o enquadramento (tempo de duração, condições do tratamento, 

direitos e obrigações do paciente, relação ulterior com a instituição).
d) Interpretações, para revelar significados de comportamentos, indicando relações estruturais entre experiências 

inconscientes e condições do passado.

QUESTÃO 03. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 
por outro profissional, nas seguintes situações:

a) A pedido do profissional responsável pelo serviço.
b) Em caso de apoio ao beneficiário ou usuário do serviço, visto que não poderá prestar serviços em casos de emergência.
c) Quando informado somente por parte do usuário, da interrupção voluntária e definitiva do serviço
d) Quando se tratar de trabalho direcionado apenas por um profissional. O psicólogo não deverá intervir se tratar de trabalho 

multiprofissional.

QUESTÃO 04. Sobre o processo psicodiagnóstico é CORRETO afirmar:
a) A comunicação de resultados é somente sistemática, sendo entrevista de devolução e os laudos.
b) A contratransferência não acontece na situação de testagem, como acontece na terapia.
c) O momento mais propício para estabelecimento de um contrato de trabalho é após a primeira sessão.
d) O processo psicodiagnóstico possui duração limitada, cujo objetivo é conseguir descrição e compreensão, mais profunda e 

completa possível da personalidade total do paciente ou do grupo familiar.
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QUESTÃO 05. O desenvolvimento da personalidade passa por cinco fases. A permanência em uma fase particular 
pode resultar em distúrbios de personalidade . A esse fenômeno, chamamos:

a) Fantasia.
b) Fixação.
c) Repressão.
d) Sublimação.

QUESTÃO 06.  Sobre psicologia social é CORRETO afirmar:
a) A dinâmica de grupo ou ciência dos pequenos grupos é para alguns autores o objeto e método  da  psicologia social, mas 

não se limita ao estudo empírico da interação dentro dos grupos.
b) A psicologia social surgiu no século IX como uma área de aplicação da psicologia para estabelecer uma ponte entre a 

psicologia e as ciências humanas.
c) Segundo Jean Piaget (1970) é tarefa da psicologia social conhecer o patrimônio psicológico hereditário da espécie e 

investigar a natureza e extensão das influências sociais.
d) Segundo Miranda Magalhães, a psicologia social é uma ciência humana que tem como objeto o estudo das manifestações 

psíquica suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas ou pela mera expectativa de tal interação.

QUESTÃO 07. A psicologia da personalidade é a área que estuda e procura explicar as particularidades humanas 
que influenciam o comportamento. Sobre a psicologia da personalidade é INCORRETO afirmar:

a) Conhece três maneiras distintas para classificar a personalidade: dimensões, tipos e transtornos da personalidade.
b) Erich From vê a personalidade com um produto das condições culturais, ou seja, a personalidade se desenvolve a partir 

daquilo que a sociedade oferece.
c) Freud tentou ordenar em três componentes básicos: o id, ego e superego. O id é a parte mais primitiva da personalidade. O 

ego começa a desenvolver logo após o nascimento. O superego representa o aspecto moral dos seres humanos.
d) Instabilidade emocional (ou neuroticismo) refere-se a quanto uma pessoa tende a ser extrovertida em alguns momentos 

e em outros revela-se introvertida .

QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos conceitos sobre as psicoterapias e abordagens atuais. 
Todas as afirmativas estão corretas EXCETO:

a) A abordagem psicodinâmica refere-se a uma compreensão do psiquismo em seus processos dinâmicos, orientando o 
tratamento em direção ao insight.

b) A psicoterapia breve é um tratamento de natureza psicológica de inspiração psicanalítica, cuja duração é limitada.
c) A terapia interpessoal tem mostrado bastante eficaz em tratamentos relacionados à depressão moderada.
d) As terapias cognitivo-comportamentais é uma abordagem que não deve ser aplicada aos tratamentos de transtornos psiquiátricos.

QUESTÃO 09. Analise estas afirmativas referentes ao sigilo profissional e à inviolabilidade do prontuário do 
paciente e assinale a alternativa INCORRETA:

a) A quebra do sigilo não será admissível quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para o 
próprio atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato.

b) As informações contidas no prontuário somente podem ser acessadas pelo próprio paciente ou, se incapaz, por seu 
representante legal, porque apenas eles tem o direito de saber todas as informações registradas nesse documento.

c) O acesso às informações só deve ser permitido em função de necessidade profissional e em benefício do paciente.
d) O sigilo profissional é uma conquista social e constitucional de proteção profissional\ paciente.

QUESTÃO 10. Sobre avaliação psicológica é CORRETO afirmar:
a) A avaliação psicológica esta baseada no método cientifico e a aplicação de instrumentos psicológicos e uma parte apenas, 

porem importante, de todo um processo.
b) Avaliação psicológica em ambientes médicos não pode ser considerada como uma adequada ferramenta na apropriação 

de decisões a respeito do diagnostico diferencial, tipo  de tratamento necessário e prognostico.
c) No contexto da saúde, a avaliação psicológica não vai de encontro da formulação atual do conceito de saúde e das causas 

das doenças.
d) O processo de avaliação psicológica inclui somente um procedimento de medidas, não identifica dimensões especificas do 

sujeito, do seu ambiente e da relação entre eles.
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QUESTÃO 01. “As psicoterapias são atualmente um vasto saber científico, que observam, avaliam e apresentam 
formas de intervenção no ser humano”. Analisando esta afirmativa é INCORRETO afirmar:

a) A terapia psicanalítica enquanto método terapêutico caracteriza-se pelo método interpretativo que busca um significado 
oculto daquilo que é manifestada por ações, palavras, produção imaginária.

b) A abordagem Centrada na Pessoa também é conhecida como: Orientação não diretiva, psicoterapia humanista-existencial, 
terapia centrada no cliente dentre outros nomes.

c) A terapia comportamental pode ser entendida como um processo de aprendizagem que tem por objetivo auxiliar as 
pessoas na resolução de problemas e dificuldade da vida. Fundamenta-se na idéia de que ao promovermos nosso 
autoconhecimento, é possível aumentar nossa capacidade para  agirmos no mundo da maneira que queremos.

d) Psicoterapia psicodinâmica também é conhecida como Dinâmica ou Breve é uma abordagem que utiliza conceitos da 
psicoterapia comportamental, mas que oferece uma proposta com atendimento menos freqüente.

QUESTÃO 02.  Com relação à família, na perspectiva da psicologia social, marque a afirmativa CORRETA:
a) A família é a grande mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Através dela, aprendemos a perceber o mundo e nos situar nele.
b) A família é algo natural e imutável e mesmo com o passar do tempo, é o lugar inevitável da dominação e repressão.
c) A relativa aglutinação da organização familiar é determinada por uma complexa interação de diversos fatores que se 

referem tanto as forma peculiares de organização interna do grupo familiar, quanto aos aspectos emocionais, sociais e 
antropológico que o circunscrevem.

d) A família, qualquer que seja sua forma, constitui-se em torno de uma necessidade material: a afetividade – esta é condição 
para sua existência.

QUESTÃO 03. São consideradas indicações para a terapia familiar:
a) Doentes com sintomas específicos, com pouca frequência de consultas, mas sem doença orgânica.
b) Quando o tradicional modelo biomédico é suficiente ou adequado.
c) Sintomas inconscientes de apenas um membro da família.
d) Triangulação ou transferência de um problema não resolvido para outro elemento da família, sobretudo para uma criança.

QUESTÃO 04. “Psicoterapias são métodos de tratamento para problemas de natureza emocional”. Marque a 
alternativa correta.

a) A terapia cognitiva é de longa duração, com duração superior a 20 sessões.
b) A terapia comportamental não preocupa-se inicialmente em realizar uma avaliação detalhada do problemas do paciente.
c) Na terapia de grupo os grupos de forma geral focam no inconsciente. Tem objetivos intrínsecos e estruturados.
d) A terapia de família baseia-se na teoria geral dos sistemas da comunicação, dos pequenos grupos, na teoria da psicodinâmica, 

das relações de objetos e comportamental entre os outros.

QUESTÃO 05. Sobre o processo psicodiagnóstico é INCORRETO afirmar:
a) O primeiro contato com o paciente só pode ser direto (pessoalmente ou por telefone), não pode ser realizado por intermédio 

de outra pessoa.
b) O processo psicodiagnóstico possui duração limitada, cujo objetivo é conseguir descrição e compreensão, mais profunda e 

completa possível da personalidade total do paciente ou do grupo familiar.
c) Uma entrevista é semidirigida quando o paciente tem liberdade para expor seus problemas começando por onde preferir 

e incluindo o que desejar.
d) Uma vez alcançado um panorama preciso e completo do caso, incluindo os aspectos patológicos e os adaptativos, deve-

se formular recomendações terapêuticas adequadas: com que freqüência; se é recomendável um terapeuta homem ou 
mulher; se a terapia pode ser analítica ou de orientação analítica ou outro tipo de terapia; se o caso necessita de um 
tratamento medicamentoso paralelo, etc.
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QUESTÃO 06. Reconhecemos no processo psicodiagnóstico os seguintes passos:
a) Aplicação de testes e técnicas projetivas.
b) Encerramento do processo: devolução oral somente para o paciente, sendo proibida a devolução para os pais.
c) Informe verbal através de um contato telefônico.
d) Primeiro contato e entrevista inicial com algum familiar ou pais do paciente.

QUESTÃO 07. Analise estas afirmativas concernentes aos conceitos piagetiano relativos ao desenvolvimento humano:
I. O indivíduo herda uma série de estruturas biológicas (sensoriais e neurológicas) que predispõem ao surgimento de certas 

estruturas mentais. Portanto herdamos a inteligência.
II. A riqueza ou a pobreza de estimulação tanto no plano físico como no social não vão interferir no processo de desenvolvimento 

da inteligência.
III. O conhecimento possibilita novas formas de interação com o ambiente, proporcionando uma adaptação cada vez mais 

completa e eficiente.
IV. O processos de assimilação e acomodação são complementares e acham-se presentes durante toda a vida do indivíduo e 

permitem um estado de adaptação intelectual.

A partir dessa análise, pode-se concluir que:
a) Apenas a afirmativa II está correta
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 08. Estudo do desenvolvimento psíquico da pessoa a partir do estágio indiferenciado do recém nascido 
até a formação da personalidade do adulto. Sobre a afirmativa relacionada à psicologia do desenvolvimento é 
INCORRETO afirmar:

a) Muitos dos problemas psicopatológicos da idade adulta de que trata a psicanálise tem as suas raízes, as suas causas, nas 
primeiras fases ou estádios do desenvolvimento.

b) A formação dos diferentes estágios não é determinada pela relação objetal (Estádios: Oral, Anal, Fálico e Latência).
c) O objeto em Freud é um objeto libidinal, de prazer ou desprazer, “bom ou “mau”, gratificante ou não gratificante, positivo 

ou negativo.
d) Na perspectiva freudiana a “construção” do sujeito, da sua personalidade, não se processa em termos objetivos (de 

conhecimento), mas em termos objetais

QUESTÃO 09. São considerados benefícios da psicoterapia de grupo, EXCETO:
a) Proporciona uma oportunidade para observar e refletir sobre a sua própria habilidade social, bem como a de outros.
b) Proporciona uma oportunidade para se beneficiar tanto através de uma participação ativa como através da observação.
c) Os membros de uma terapia em grupo se beneficiam, trabalhando através de um conjunto de questões pessoais, dando 

suporte; em um ambiente confidencial e por ajudar os outros a trabalharem também através deles.
d) Explorando questões num contexto social, refletindo mais fielmente sobre questões inconscientes.

QUESTÃO 10. Sobre  abordagem psicanalítica é INCORRETO afirmar:
a) Pulsões: o aparelho mental é submetido a excitações de procedência tanto externa quanto interna. Ao representante 

psíquico das excitações internas dá-se o nome de impulso.
b) Princípio de Prazer: um dos princípios que não regem o funcionamento mental: a atividade psíquica no seu conjunto tem 

por objetivo evitar o desprazer e proporcionar o prazer.
c) Princípio de Realidade: Forma par com o princípio de prazer, e modifica-o; na medida em que consegue impor-se como 

princípio regulador, a procura da satisfação adia seu resultado em função das condições impostas pelo mundo exterior.
d) Id: componente biológico da personalidade; é o sistema original da personalidade. Ao nascer, a pessoa reduz-se ao id; é a 

sede de nossos instintos; regido pelo princípio do prazer, não pensa, apenas age.
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QUESTÃO 01. As redes que se estabelecem nos contextos familiares, nos contextos da produção, nos contextos 
da cidadania, e nos contextos da mundialidade concorrem para a formação de jovens sujeitos cada vez mais imersos 
em processos de grande complexidade social e em contato com saberes que cada vez mais se apresentam como:

a) Transversais.
b) Universais.
c) Holísticos.
d) Individuais.

QUESTÃO 02. As manifestações culturais juvenis urbanas representam espaços de questionamentos em busca 
de identidades sociais. Estas identidades se constroem e se expressam através:

a) Da necessidade dos jovens se organizarem em bairros, de utilizarem uma linguagem que os identifique. Adotam signos e 
símbolos que compartilham como os “grafittis” nos muros, as tatuagens, o estilo, as relações com o status e o poder, que 
se tornam evidentes nas reações de valentia entre os jovens.

b) Dos estilos de vida, localizados principalmente nos tempos e espaços de lazer, onde os grupos de jovens se formam não 
por uma resposta de negação “ao sistema” e sim para usufruírem um espaço/tempo de caráter puramente cultural.

c) Das identidades juvenis urbanas, salientando a apropriação desses jovens que habitam diversos bairros da cidade de 
forma que, no início do processo há uma identificação seguida de diferenciação e consumo das produções culturais que 
transcendem as fronteiras territoriais e nacionais.

d) De alguns de seus produtos culturais como: propagandas, roteiros, páginas na internet, onde se manifesta uma referência 
situacional ou espacial do grupo, com característica de atuação em determinado local e determinado território que 
constroem cotidianamente, através de interações e da criação de pontos de encontro.

QUESTÃO 03. As pesquisas comportamentais concentram-se na aprendizagem associativa, em que se forma 
uma ligação mental entre dois fatos. Dois tipos de aprendizagem associativa são conhecidas, sendo elas:

a) Condicionamento reflexivo e o condicionamento operante.
b) Condicionamento reflexivo e o condicionamento original.
c) Condicionamento clássico e o condicionamento operante.
d) Condicionamento clássico e o condicionamento original.

QUESTÃO 04. A sensopercepção é investigada através da entrevista com o paciente. Ilusões nas quais os objetos 
ou pessoas tomam tamanhos e/ou distâncias irreais são denominadas:

a) Ilusões Hipnagógicas.
b) Ilusões Hipnopômpicas.
c) Dismegalopsias.
d) Delirium.

QUESTÃO 05. ___________ é a tonalidade de sentimento predominante, e mais constante, que pode influenciar 
a percepção de si mesmo, e do mundo ao seu redor. _______________ é a experiência da emoção subjetiva e 
imediata, ligada a ideias ou representações mentais e que pode ser observada pelas suas manifestações objetivas: 
alegre, triste, embotado, expansivo, lábil, inapropriado.

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa:
a) Humor; afeto.
b) Afeto; humor.
c) Emoção/ humor.
d) Emoção; afeto.
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QUESTÃO 06. Considere os itens a seguir sobre o Matriciamento:
I. Apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para gestão 

do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre 
distintas especialidades e profissões.

II. O apoio matricial é distinto do atendimento realizado por um especialista dentro de uma unidade de atenção primária 
tradicional. Ele pode ser entendido com base, um suporte técnico especializado que é ofertado a uma equipe interdisciplinar 
em saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações.

III. O matriciamento pode ser considerado como o encaminhamento correto ao especialista em saúde mental, o atendimento 
individual pelo profissional de saúde mental e a intervenção psicossocial coletiva realizado apenas pelo profissional de 
saúde mental.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 07. _____________é o principal instrumento do apoio matricial na atenção primária sendo, por 
definição, uma prática interdisciplinar para a construção do modelo integral do cuidado.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Projeto terapêutico singular – PTS.
b) Interconsulta.
c) Clínica ampliada.
d) Acolhimento.

QUESTÃO 08. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as Unidades de Acolhimento (UA) e assinale a alternativa 
que traz a sequência correta:

(   ) Constituem-se como alternativas de moradia para um grande contingente de pessoas que estão internadas 
há anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na comunidade. Além disso, essas 
residências podem servir de apoio a usuários de outros serviços de saúde mental, que não contem com suporte 
familiar e social suficientes para garantir espaço adequado de moradia.

(   ) A Unidade de Acolhimento deverá garantir os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social.

(    ) A Unidade de Acolhimento Adulto terá disponibilidade de 10 (dez) a 15 (quinze) vagas. A Unidade de Acolhimento 
de Crianças e Adolescentes terá disponibilidade de 10 (dez) vagas.

a) V – V – F.
b) V – F – F.
c) F – V – V.
d) F – F – V.

QUESTÃO 09. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS III) são serviços de atenção psicossocial com capacidade 
operacional para atendimento em municípios com população acima de:

a) 20.000 habitantes.
b) 50.000 habitantes.
c) 100.000 habitantes.
d) 200.000 habitantes.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

301EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com300

QUESTÃO 10. Analise a relação entre tipo físico e tipo de personalidade segundo Sheldon, na tabela a seguir, e 
assinale a alternativa que traz a sequência correta:

1 Viscerotônico X Ativo, energético, orientado ao desempenho, agressivo.

2 Somatotônico Y Gosto pelo conforto, sentimental, hedonista, sociável.

3 Cerebrotônico Z Sensitivo, delicado, intelectual, religioso,retraído.

a) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z.
b) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y.
c) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X.
d) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z.
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QUESTÃO 01. Estudo do desenvolvimento psíquico da pessoa a partir do estágio indiferenciado do recém-nascido 
até a formação da personalidade do adulto. Sobre a afirmativa relacionada à psicologia do desenvolvimento é 
CORRETO afirmar:

a) A formação dos diferentes estágios não é determinada pela relação objetal (Estádios: Oral, Anal, Fálico e Latência).
b) Muitos dos problemas psicopatológicos da idade adulta de que trata a psicanálise tem as suas raízes, as suas causas, na 

fase latente, após as primeiras fases.
c) Na perspectiva freudiana a “construção” do sujeito, da sua personalidade, se processa em termos objetivos (de conhecimento).
d) O objeto em Freud é um objeto libidinal, de prazer ou desprazer, bom ou mau, gratificante ou não gratificante, positivo ou 

negativo.

QUESTÃO 02. Sobre a teoria de personalidade é CORRETO afirmar:
a) A personalidade corresponde a um conceito psicológico cujas bases são fisiológicas.
b) A personalidade é uma força externa que determina como o indivíduo se comportará.
c) A personalidade encontra-se em um local específico do cérebro. Ela é desenvolvida em armazenada na região do 

hipotálamo.
d) A personalidade se reflete apenas uma direção, sendo diferente dos sentimentos, pensamentos e comportamentos.

QUESTÃO 03. Baseado na Psicologia do desenvolvimento, analisando as afirmativas é CORRETO afirmar:
a) A somatização do histérico é um equivalente simbólico da pulsão, ou seja, é uma energia direcionada ao corpo fase ao 

desejo.
b) Cada fase, no sentido psicanalítico, se define por uma organização particular da libido.
c) O início do sétimo ano de vida irá marcar as conquistas infantis de autodomínio e socialização.
d) Para Freud, o ego é herdeiro do superego. O indivíduo antes dirigido por normas externas, pode agora orientar-se com base 

num referencial interno. 

QUESTÃO 04. Sobre a psicoterapia familiar ou terapia familiar assinale a alternativa CORRETA:
a) A origem da psicoterapia familiar é no seio da psicanálise. É o tipo de terapia que se aplica a casais ou família e busca 

entender os membros na sua individualidade e inconsciente.
b) A terapia familiar não é uma forma de terapia de grupo, visto que pode ter como foco o tratamento de um de seus 

membros.
c) A terapia familiar pode ter como foco o tratamento de um de seus membros.
d) Inicialmente, a terapia familiar conduzida por psicanalistas, era composta por técnicas oriundas da teoria da psicanálise, 

com o propósito de tratar o inconsciente.

QUESTÃO 05. Analise estas afirmativas referentes às teorias e técnicas psicoterápicas e marque a alternativa 
CORRETA:

a) A psicoterapia breve de criança revela um quadro idêntico em relação ao trabalho com adulto.
b) A psicoterapia breve é um tratamento de natureza psicológica, de inspiração sistêmica, cuja duração é limitada.
c) A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que não deve ser aplicada aos tratamentos de transtorno 

psiquiátrico.
d) Freud é considerado como o principal precursor das psicoterapias psicodinâmicas breves.
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QUESTÃO 06. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a Psicoterapia Breve.
a) É um tratamento de natureza psicológica de duração muito superior à de uma psicanálise.
b) Está alicerçada num tripé: foco, estratégias e objetivos.
c) Reconhece que as transformações psíquicas podem ocorrer num tempo relativamente curto.
d) Utiliza a técnica focal, e só desta forma alcança o objetivo planejado, dado que privilegia um campo a ser tratado.

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao psicodiagnóstico.
a) O psicodiagnóstico clínico é considerado uma prática bem delimitada, cujo objetivo é obter uma descrição e compreensão 

mais profunda e completa possível da personalidade total do paciente ou do grupo familiar.
b) O psicodiagnóstico compreende várias etapas que envolvem a entrevista inicial, a administração dos testes e, por último 

a entrevista de devolução.
c) O psicodiagnóstico é um estudo profundo da personalidade, do ponto de vista fundamental clinico.
d) O psicodiagnóstico procura alternativas para o desenvolvimento da inteligência, que é explicado por quatro fatores: 

Maturação, Experiência com objetos, Transmissão social e Equilibração.

QUESTÃO 08. Sobre o paciente na psicoterapia de grupo é CORRETO afirmar:
a) Ao iniciar a psicoterapia de grupo, o paciente confronta somente com situações de sua vida real, não se havendo com as 

dos outros membros.
b) Na psicoterapia de grupo a posição de espectador não auxiliar na mudança. Somente a participação ativa e o envolvimento 

na terapia são importantes e fundamentais no resultado. Os pacientes fazem progressos, principalmente, quando 
expressam em palavras suas experiências e seus sentimentos íntimos.

c) O grupo não permite ao paciente observar como os demais se comportam e o resultado  decorrente dessa determinada 
ação.

d) O paciente inicia a terapia com sua bagagem familiar e social, seu sistema de crenças, valores e seu acervo de atitudes e 
distorções que ocasionaram as dificuldades ou comportamentos inapropriados.

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a atuação do Psicólogo no contexto escolar.
a) O psicólogo educacional atua exclusivamente no âmbito de promover diagnósticos para fins terapêuticos dentro da escola.
b) O psicólogo educacional desenvolve seu trabalho em conjunto com os educadores de forma a tornar o processo de 

aprendizagem mais efetivo e significativo para o educando, principalmente no que diz respeito à motivação e as dificuldades 
de aprendizagem.

c) O psicólogo educacional tem como responsabilidade a realização de pesquisa, diagnóstico e intervenção psicopedagogia 
individual ou em grupo, sendo incluído também na elaboração de planos e políticas referentes ao Sistema Educacional.

d) O psicólogo educacional tem como uma de suas responsabilidades, colaborar na compreensão e mudança do 
comportamento de educadores e educandos, no processo de ensino aprendizagem.

QUESTÃO 10. São competências que o psicólogo precisa ter para a realização da avaliação psicológica, EXCETO:
a) Conhecer a legislação referente à avaliação psicológica brasileira, dentre as quais as resoluções do CFP e o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo.
b) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas da avaliação psicológica visando fazer encaminhamentos 

apropriados.
c) Reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica.
d) Ter conhecimentos de Psicometria, mais especificamente sobre as questões de validade, precisão e normas dos testes.
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QUESTÃO 01. As terapias breves são mais indicadas em casos nos quais o paciente apresenta:
a) tendência a acting-out autodestrutivo.
b) certo grau de sofisticação psicológica.
c) problemas crônicos.
d) baixa motivação para o tratamento.

QUESTÃO 02. Para Piaget, a evolução da pratica e da consciência da regra pode ser dividida em etapas por meio 
das quais a criança tem possibilidade de vivenciar:

a) a anomia, a heteronomia, e a autonomia.
b) o corpo em movimento.
c) o corpo em relação ao espaço.
d) o senso de justiça.

QUESTÃO 03. Sobre a Psicoterapia Breve segundo Ferreira-Santos (1997), informe se é V (verdadeiro) ou F 
(falso) o que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
(   ) Com a perspectiva de avaliação e ação sobre um foco único (a situação que foi trazida pelo paciente) , o trabalho 
de Psicoterapia Breve visa a remoção de sintomas.

(   ) A Psicoterapia Breve mobilizadora destina-se a procurar a origem intrapsíquica da situação de crise vivida pelo 
paciente. Notadamente eficiente no acompanhamento de pacientes da área hospitalar.

(   ) São três os tipos de Psicoterapia Breve: mobilizadora, de apoio e resolutiva.

(   ) O processo de Psicoterapia Breve envolve a criação de um vínculo não transitório entre paciente e terapeuta 
baseado na relação dialógica e estruturado na empatia, porém sem estender por longos caminhos de modificação.

(   ) A indicação da Psicoterapia Breve sustenta-se em um tripé assim estabelecido: quadro clínico, quadro social e 
quadro de expectativa.

a) V-V-F-V-V.
b) F-V-V-V-V.
c) F-F-V-F-V. 
d) F-F-F-V-F.

QUESTÃO 04. Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, 
constituindo- se um método ou uma técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1° do 
art. 13 da lei no 4.119/62. (Resolução CFP 002/2003). Sendo assim, analise as afirmativas abaixo:

I. A análise dos testes se apoia na coleta de dados, que envolvem um conjunto de aspecto, tais como psicológico, médico, 
escolar, social, familiar, do indivíduo que será avaliado.

II. As técnicas projetivas são essencialmente individuais.
III. O uso desses instrumentos de avaliação fica prejudicado pelo estreitamento de consciência típico dos transtornos psicopatológicos.

IV. Com relação aos testes psicológicos existem três requisitos básicos e fundamentais para que seja considerado um bom 
instrumento de avaliação: validade, padronização e adaptação.

V. Pode-se dizer que os testes gráficos são mais adequados para começar um exame ou avaliação psicológica.

Estão CORRETAS:
a) Apenas III e V.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas I, II e IV.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

307EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com306

QUESTÃO 05. Sobre a temática da Saúde Mental, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.
I. A Reforma Psiquiátrica prevê avaliação sazonal de todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa Nacional de 

Avaliação dos Serviços Hospitalares.
II. Atualmente, quando as internações são necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos CAPS/24 horas, sendo 

progressivamente substituídos os hospitais psiquiátricos de grande porte.
III. A Reforma Psiquiátrica brasileira, será utilizada como modelo internacional para a saúde mental, a convite da Organização 

Mundial da Saúde.
IV. A Reforma Psiquiátrica brasileira é um processo que enfrenta dificuldades tanto do ponto de vista administrativo e 

financeiro, quanto de recursos humanos e capacitação.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.

QUESTÃO 06. Sobre as teorias da Psicologia da Aprendizagem é CORRETO afirmar:
a) A abordagem cognitivista da aprendizagem diferencia o processo de aprendizagem em etapas: aprendizagem mecânica, 

aprendizagem significativa e aprendizagem cognitiva.

b) As teorias da aprendizagem estudam a motivação considerando três tipos de variáveis: o ambiente, o desenvolvimento 
intelectual do indivíduo e o objeto.

c) Piaget utilizou, para a construção de suas ideias sobre a aprendizagem, o conceito de zona de desenvolvimento proximal.

d) Falamos de aprendizagem significativa e de pontos de ancoragem sempre que um conteúdo novo deva ser aprendido.

QUESTÃO 07. Conforme a resolução do conselho federal de psicologia 007/2003 é CORRETO afirmar:
a) O psicólogo, na elaboração de seus documentos, deverá adotar como princípios norteadores as técnicas da linguagem oral 

e os princípios éticos, técnicos e hipotéticos da profissão.

b) O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as questões de ordem psicológica) 
têm determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo os mesmos elementos constitutivos no processo de 
subjetivação. O DOCUMENTO, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada do seu objeto 
de estudo.

c) O material oral decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser 
guardados pelo prazo mínimo de 4 anos, observando-se a responsabilidade por eles somente do psicólogo.

d) O relatório psicológico deve conter, no mínimo, 4 (cinco) itens: identificação, descrição da demanda, análise e conclusão.
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QUESTÃO 08. Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2014), um Código de Ética profissional, ao estabelecer 
padrões esperados quanto às práticas referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura 
fomentar a auto reflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal 
e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional. De acordo com o Código de Ética do 
Psicólogo, assinale, nos parênteses, V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas:

(   ) A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, 
sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de 
conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela categoria.

(   ) No relacionamento com profissionais não psicólogos, o psicólogo encaminhará a profissionais ou entidades 
habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação e compartilhará todas as informações 
para qualificar o serviço prestado, com a intenção de oferecer conhecimento e interagir de forma franca e aberta 
com os demais profissionais envolvidos na demanda indicada.

(   ) No atendimento à criança , ao adolescente ou ao interdito, o psicólogo comunicará aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício.

(   ) Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará todas as 
informações veiculadas no trabalho em equipe multiprofissional para posterior análise.

(    ) O psicólogo só poderá intervir na prestação de serviços psicológicos, que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, quando o profissional responsável pelo serviço solicitar.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) F – V – V- V – V
b) V – V – F – V – F
c) V – F – V – F – F
d) F – F – V – F - F

QUESTÃO 09. De acordo com a Resolução N.º 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, que institui o Manual 
de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliações psicológicas, as 
modalidades de documentos são Atestado Psicológico, Declaração, Relatório Psicológico, Parecer Psicológico e 
Laudo Psicológico. Sobre isso, podemos afirmar:

a) A Declaração deve informar o estado psicológico, por isso torna-se necessário o registro de sintomas ou a utilização de 
códigos do CID.

b) Uma das finalidades do Atestado Psicológico é solicitar afastamento e/ou dispensa do solicitante, subsidiado na afirmação 
atestada do fato, em acordo com o disposto na Resolução CFP no 015/96.

c) O Parecer Psicológico é uma manifestação técnica fundamentada e minuciosa sobre uma questão do campo psicológico.

d) A conclusão do Laudo psicológico destina-se a apresentar uma síntese do diagnóstico da avaliação realizada por isso é 
obrigatório à utilização de códigos do CID.
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QUESTÃO 10. Considerando a definição de conceitos relativos à psicopatologia, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

I. Dissociação da consciência
II. Delirium
III. Pensamento Dereístico
IV. Estado Onírico

(   ) Trata-se de um quadro que oscila muito ao longo do dia.

( ) Obedece à lógica e à realidade naquilo que interessa ao desejo do indivíduo.

( ) Geralmente ocorre devido a acontecimentos que geram grande ansiedade para o indivíduo.

( ) Em geral, predomina a atividade alucinatória visual intensa

A sequência CORRETA é:
a) II – III – I - IV
b) I – IV – III - II
c) I – III – II - IV
d) IV – III – I – II

QUESTÃO 11. Analise com V (Verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas abaixo:

(__) Segundo o DSM-IV, o Transtorno de Personalidade Esquizoide é um padrão de desconforto agudo em 
relacionamentos íntimos, distorções cognitivas e/ou da percepção e comportamento excêntrico.

(__) De acordo com o CID-10, o Transtorno de Personalidade Paranoide aponta, entre os itens que o caracteriza, 
sensibilidade excessiva a contratempos e rejeições; tendência a guardar rancores persistentemente, isto é, recusa a 
perdoar insultos e injúrias ou desfeitas; um combativo e  obstinado senso de direitos pessoais em desacordo com 
a situação real.

(__) O DSM-IV classifica o Transtorno Conversivo como um tipo de Transtorno Somatoforme que apresenta queixas 
de dores indiscriminadas e sentimentos de fragilidade e vulnerabilidade.

(__) O CID-10 relaciona alguns transtornos decorrentes do stress grave. De acordo com essa publicação, a reação 
aguda ao stress possui uma sintomatologia tipicamente mista que comporta um estado de aturdimento e 
desorientação, frequentemente acompanhado de manifestações neurovegetativas.

Marque a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
a) V - F - F - F
b) V – V – F - V
c) V – F – V - V
d) F - V - F – V



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

309EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com308

QUESTÃO 12. Analise as seguintes afirmativas relacionadas á Psicopatologia:
I. Há vários critérios de normalidade e anormalidade em medicina e psicopatologia. A adoção de um ou outro depende, entre 

outras coisas, de opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional. Um dos principais critérios de normalidade 
utilizados em psicopatologia é o de normalidade como processo. Neste caso, mais que uma visão estática, consideram- se 
os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e das restruturações ao longo do tempo, 
de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários.

II. As funções psíquicas mais afetadas nos transtornos afetivos, neuróticos e da personalidade são: afetividade, vontade , 
psicomotricidade, personalidade, pensamento e memória.

III. Segundo a concepção psicopatológica, com base na psicopatologia geral e na escola jasperiana, os cursos crônicos dos 
transtornos mentais podem ser de dois tipos: agudos ou vivenciais.

IV. O surto, segundo a noção da psicopatologia, é uma ocorrência aguda, que se instala de forma repentina, fazendo eclodir 
uma doença de base endógena, não compreensível psicologicamente. O característico do surto é que ele produz sequelas 
irreversíveis, danos á personalidade e/ou á esfera cognitiva do indivíduo.

V. Jaspers situa as vivências psicopatológicas em duas perspectivas fundamentais, os transfundos das vivências 
psicopatológicas e os sintomas emergentes. Sendo que os transfundos seriam um contexto mais geral em que emergem 
os sintomas e os sintomas emergentes as vivencias pontuais, que ocorrem sempre sobre determinado transfundo.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS:
a) Apenas as afirmativas I, II e III.
b) Apenas as afirmativas II e IV.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
d) Apenas as afirmativas I, IV e V.

QUESTÃO 13. Considerando o processo de Diagnóstico Psicológico, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que 
se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

(    ) O diagnóstico psicológico é um processo unidirecional cujo propósito é investigar alguns aspectos em particular, 
de acordo com a sintomatologia e informações da indicação ou queixa, ou ainda favorecer a identificação de recursos 
potenciais e possibilidades do examinando.

(    ) Em relação ao manejo clínico, na administração de testes e técnicas psicológicas, o foco da testagem deve ser 
a intencionalidade.

(   ) O psicodiagnóstico, apesar de continuar sendo uma importante estratégia de avaliação psicológica, fundamental 
na formação e atuação profissional dos psicólogos, tem sido, nos últimos anos, objeto de muitas críticas, 
especialmente pelo uso, muitas vezes desnecessário, de uma extensa bateria de testes psicológicos, pelo longo 
tempo gasto no processo e, também, pelo uso indevido de laudos, frequentemente mal elaborados.

(    ) campo da avaliação psicológica abarca hoje uma pluralidade de práticas diagnósticas que podem ou não recorrer 
a instrumentos estruturados e padronizados, como os testes psicológicos, e a outras técnicas e procedimentos 
menos estruturados, como jogos, brinquedos, desenhos e estórias. A flexibilidade na escolha de determinada 
estratégia (ou instrumentos) é influenciada pela experiência do profissional, perfil do examinando e objetivo.

(   ) O uso do diagnóstico psicológico independe da abordagem teórica utilizada pelo profissional.

a) V – V – F – V – F.
b) F -  F – V – F – F.
c) F – V – F – V – F.
d) F – V – V – V – V.
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QUESTÃO 14. De acordo com o Código de Ética Profissional julgue as afirmativas abaixo e assinale a opção 
CORRETA.

I. As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional do Psicólogo constituem infrações disciplinares com 
aplicação de penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais. São algumas dessas advertências: multa, 
advertência e recolhimento da carteira de identidade profissional enquanto durar os trâmites do processo.

II. Um dever fundamental dos psicólogos, segundo o art. 1º do Código de Ética do Psicólogo é sugerir serviços de outros 
psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu 
inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho.

III. De acordo com o art. 2º do Código de Ética do Psicólogo que trata das vedações ao psicólogo, o profissional está proibido 
de prestar serviços profissionais a organizações concorrentes sem resultar em prejuízo para as partes envolvidas.

IV. Considerando-se o modo como o Código de Ética do Psicólogo trata o relacionamento com profissionais não psicólogos, 
pode-se dizer que, ao integrar uma equipe multiprofissional, o psicólogo deverá divulgar para os demais membros da 
equipe todas as informações que lhe forem solicitadas, sem restrições, supondo que o sigilo dos demais profissionais será 
assegurado pelos respectivos códigos de ética.

V. É vedado ao psicólogo ser conivente com erros, faltas éticas, violações de direitos, crimes ou contravenções penais 
praticados por outros psicólogos na prestação de serviços profissionais.

a) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 15. No Brasil, verifica-se uma emergência de diversas interlocuções no campo social organizado, pela 
crítica ao modelo hospitalocêntrico, que determinava que o lugar dos loucos é nos asilos distanciados do convívio 
social e familiar e excluídos do processo produtivo. Desse modo, constata-se que:

a) Com o advento da Reforma Psiquiátrica a ética do cuidado centrada no usuário, velhas e novas práticas terapêuticas 
operam no mesmo terreno socioinstitucional, relativas ao modelo de atenção em saúde mental, o que vem salientar a 
diversidade de saberes e práticas presentes na produção do cuidado.

b) A Reforma Psiquiátrica inaugura um modelo muito interessante de práticas tradicionais que podem ser utilizadas por modos 
de tratamento pelo isolamento e pela contenção, muito visível nas enfermarias, como também pelas que perpassam as 
práticas ambulatoriais.

c) O cuidado se torna, sob a égide da Reforma Psiquiátrica brasileira, o objeto de enfermeiros, tão somente, pendulando entre 
o acesso aos direitos e piedade.

d) As produções de atos de cuidado em saúde mental podem ser simplesmente centradas nos procedimentos, como a 
medicação e não nas necessidades e singularidades dos usuários dos serviços.

QUESTÃO 16. De acordo com a Lei Federal nº 10.216/2001, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental,

EXCETO:
a) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
b) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária.
c) Ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalares de saúde mental.
d) Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando a alcançar sua recuperação 

pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.

QUESTÃO 17. Marque V(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correspondente. De acordo com a Lei 
Federal nº 10.216/2001, são considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(   ) Internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário.

(   )  Internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 

(   ) Internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
a) V – V - V
b) V – F -V
c) V – V -F
d) V – F - F
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QUESTÃO 18. Relacione as Terapias (primeira coluna) e suas contraindicações (segunda coluna) e marque logo 
abaixo a alternativa CORRETA:

1  – Psicoterapia Breve Dinâmica. (...) Contra-indicada quando há ausência de um ego razoavelmente 
integrado e cooperativo.

2 – Psicoterapia baseada na teoria 
psicanalítica - Psicanálise.

(...) Pacientes que não toleram setting grupal.

3 – Psicoterapia de Grupo. (...) Problemas difusos, focos ou conflitos múltiplos.

a) 2, 3, 1.
b) 1, 2, 3.
c) 3, 2, 1.
d) 2, 1, 3.

QUESTÃO 19. Em relação ao tratamento para Alcoolismo e outras Dependências Químicas relacione a primeira 
coluna (tipo), com a segunda coluna (características) e marque a alternativa CORRETA logo abaixo:

TIPO CARACTERÍSTICAS

1 – Psicoterapia (...) Modelo psicodinâmico. Individual ou Grupal. Alcoolismo como 
sintoma.

2 – Psicofarmacoterapia (...) Problemas difusos, focos ou conflitos múltiplos.

3 – Terapias Breves (...) Conceito Bioquímico de dependência. Paciente não tem controle 
sobre seu problema. Utiliza o modelo médico clássico de tratamento.

a) 1, 2, 3.
b) 3, 2, 1.
c) 3, 1, 2.
d) 1, 3, 2.

QUESTÃO 20. No que se refere aos estágios de desenvolvimento cognitivo segundo Piaget, numere a segunda 
coluna de acordo com a primeira:

1º Coluna 2º Coluna
( 1 ) – Estágio sensório motor

( 2 ) – Estágio de operações concretas

( 3 ) – Estágio pré operacional

( 4 ) – Estágio de operações formais

(  ) Uma das características do pensamento nesse estágio é o 
desequilíbrio.

(    ) A coordenação de esquemas secundários ocorre nesse 
estágio.

(    ) Nesse estágio acontece o desenvolvimento da capacidade 
para construir sistemas e teorias abstratos, para formar e 
entender conceitos abstratos.

(    ) A criança, agora, compreende problemas de conservação, 
seriação e inclusão de classe.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
a) 3,1,4,2
b) 2,3,1,4
c) 3,1,2,4
d) 1,3,2,4
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QUESTÃO 01. O trabalho diagnóstico pode ser descrito como um processo que se realiza em diferentes fases. 
Marque a alternativa INCORRETA:

a) Análise do problema — formulação da questão ou das questões a responder, análise do conhecimento disponível, 
investigação das pessoas envolvidas e seu interesse no problema, reflexão sobre as questões éticas e jurídicas.

b) Avaliação das decisões tomadas e reflexão do(s) realizador(es) a respeito da experiência ganha.
c) Decisão final — Retorno dos resultados às devidas pessoas e finalização do processo.
d) Decisão investigativa — coleta de dados através de testes psicológicos e/ou outros métodos (ver abaixo). A coleta de dados 

é guiada pela reflexão feita na análise do problema e pelas hipóteses então geradas.

QUESTÃO 02. É INCORRETO afirmar:
a) A terapia interpessoal tem mostrado bastante eficaz em tratamentos relacionados à depressão moderada.
b) Em psicanálise, considera Sigmund Freud como o primeiro terapeuta familiar pelo atendimento na época do caso do 

pequeno Hans, publicado em 1909, onde descreveu a dinâmica da família que contribuiu para a fobia do garoto.
c) Freud aponta que o “término de uma análise acontece quando o paciente deixa de sofrer seus sintomas, superando suas 

ansiedades e inibições, também quando o analista julga que foi tornado consciente tanto material reprimido que foi 
explicitada tanta coisa inteligível, que foram vencidas tantas resistências internas que não há necessidade de temer uma 
repetição do processo patológico em apreço”.

d) Na prática da terapia familiar sistêmica os conceitos de transferência e contratransferência apresentam a mesma 
importância que para o enfoque psicanalítico.

QUESTÃO 03. A Psicologia Humanista fundamenta-se nos pressupostos da Fenomenologia e filosofia existencial. 
Assinale a afirmativa CORRETA:

a) É centrada no comportamento e não na pessoa.
b) O eu não está dentro do campo da experiência, sendo apenas uma mera acumulação de numerosas aprendizagens e 

condicionamentos.
c) O indivíduo reage a uma realidade absoluta, e não a uma percepção pessoal dessa realidade.
d) Todo indivíduo vive num mundo de experiência no qual é o centro. Este mundo particular é denominado de campo 

fenomenal ou campo experiencial.

QUESTÃO 04. Analise as questões referentes ao complexo de Édipo na obra de Freud e marque a alternativa 
CORRETA:

a) A verificação da qualidade de um teste diagnóstico, em estudos clínicos, é feita a partir da comparação do desempenho do 
teste em dois grupos de indivíduos perfeitamente definidos: um com a doença e outro sem a doença.

b) As ideias supervalorizadas são aquelas situações em que a alteração afetiva do paciente causa uma perturbação da 
capacidade de ajuizar, sem a gravidade e a convicção dos delírios.

c) O complexo de Édipo é muito importante porque caracteriza a igualdade do sujeito em relação aos pais.
d) O complexo de Édipo é o complexo nuclear das neuroses.

QUESTÃO 05. No transtorno Bipolar do Humor o episódio maníaco é caracterizado por três ou mais sintomas 
EXCETO:

a) Dificuldade de concentração.
b) Fuga de ideias.
c) Impulsividade.
d) Verborragia
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QUESTÃO 06. Sobre a psicologia do desenvolvimento é CORRETO afirmar:
a) A partir de 1945, além dos métodos correlacionados, um número crescente de pesquisadores preferiu observar diretamente 

a criança, usando para isso basicamente dois métodos: a observação naturalística; ou o método situacional.
b) Catártico é um método que consiste o esquecimento de recordações traumáticas passadas.
c) O ego surge como uma instância que é similar a realidade, servindo de intermediário entre o id e o desejo.
d) Os traços afetivos da organização infantil mais tardio, referentes ao desenvolvimento do segundo ano de vida, foram os 

que apresentaram maior dificuldade de serem discriminados e compreendidos.

QUESTÃO 07. As transgressões dos preceitos do código de ética do profissional de psicologia constituem infração 
disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentos. Qual das 
alternativas abaixo não se aplica:

a) Advertência.
b) Multa.
c) Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
d) Suspensão do exercício profissional, por até 90 (noventa) dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.

QUESTÃO 08. São deveres fundamentais dos psicólogos, EXCETO:
a) Fornecer ao seu substituto, quando solicitado as informações necessárias è evolução do trabalho.
b) Participar de movimentos de interesse da categoria que visem à promoção da profissão, bem como daqueles que permitem 

o bem-estar do cidadão.
c) Prestar serviços profissionais em situação de emergência, exceto em caso de calamidade pública.
d) Sugerir serviços de outros profissionais, sempre que se impuser a necessidade de atendimento e este, por motivos 

justificáveis, não puder ser continuado por quem assumiu inicialmente.

QUESTÃO 09. Numere os tópicos Memória e Atenção de acordo com as afirmativas abaixo, associando 
corretamente as diferenças:

1. Memória    2. Atenção

(    ) É seletiva já que foca alguns estímulos e descarta os demais.

(    ) A obtenção  e  permanência  dependem  da  intensidade, movimento e repetição.

(    ) Faculdade de reproduzir conteúdos inconscientes.

(    ) Mecanismo que permite a  fixação  de  alguns  estímulos e a organização das informações para o processo de tomada da decisão.

(    ) Mecanismos como associação a imagens/ideias, organização e classificação do “material” são apontados como essenciais 
para o seu enriquecimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números correta.
a) (2) (2) (1) (2) (1)
b) (2) (1) (1) (2) (2)
c) (1) (2) (1) (2) (1)
d) (1) (2) (1) (1) (1)

QUESTÃO 10. Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F). São fatores que reforçam a exclusão social dos usuários de drogas:

(   ) Associação do uso de álcool e drogas à delinquência, sem critérios mínimos de avaliação

(   ) O estigma atribuído aos usuários, promovendo a sua segregação social

(   ) O Tráfico como  ajuste de conta para  muitos jovens e a mortalidade entre eles, que poderiam ser adultos com futuro promissor.

(   ) A ilicitude do uso impede a participação social de forma organizada desses usuários

Marque a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
a) (F); (V); (V); (V)
b) (V); (F); (F); (F)
c) (V); (V); (F); (F)
d) (V); (V); (F); (V)
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QUESTÃO 01. Segundo Chiavenato (2010), a capacidade de um teste em oferecer resultados prospectivos capazes 
de servir como prognóstico para o desenvolvimento do cargo denomina-se:

a) Validade.
b) Precisão.
c) Preditor.
d) Legibilidade.

QUESTÃO 02. O conjunto de hábitos e crenças, estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas, 
compartilhadas por todos os membros da organização, define-se como um sistema de significados compartilhados 
por todos os membros e que distingue uma organização das demais.

O processo descrito no trecho acima pode ser definido como:
a) Cultura corporativa.
b) Ideologia tradicional.
c) Cultura intrapessoal.
d) Ideologia transpessoal.

QUESTÃO 03. Conforme Chiavenato (2010), o processo que serve como “ponte” entre o mercado de trabalho e o 
setor de recursos humanos das organizações, que antecede o processo de seleção de pessoas, é denominado de:

a) Entrevista.
b) Rapport.
c) Recrutamento.
d) Sucessão.

QUESTÃO 04. Sobre o papel do Psicólogo em comunidades, assinale a alternativa CORRETA.
a) A especialização em psicologia social é uma condição sine qua non para o psicólogo atender à comunidade.
b) A escuta da liderança do grupo é o principal foco do psicólogo nesse contexto, uma vez que reflete a homeostase do grupo.
c) O psicólogo na comunidade trabalha fundamentalmente com a linguagem e as representações, com as relações grupais, 

e com as emoções e os afetos próprios da subjetividade.
d) A linha de trabalho do psicólogo nas comunidades deve se ater às teorias sistêmicas, uma vez que outras abordagens, 

como as teorias comportamentais e psicanalíticas estão voltadas ao indivíduo isoladamente.

QUESTÃO 05. Segundo Ismael (2010), “a Psicologia da Saúde tem sido definida como um agregado de contribuições 
específicas das áreas educacional, científica, profissional e, porque não dizer, institucional”.

Com base nessa informação, está correto afirmar que a psicologia da saúde visa, EXCETO:
a) A promoção e a prevenção da saúde física e emocional.
b) À análise, a formação e a melhoria do sistema de saúde.
c) À identificação de correlatos etiológicos e os diagnósticos de saúde.
d) A direção e a coordenação da equipe interdisciplinar com foco na subjetivação do atendimento.
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QUESTÃO 06. De acordo com Ismael (2010), a postura do Psicólogo para a sua inserção no campo da saúde, em 
ambiente hospitalar é muito importante.

Esse profissional deverá apresentar as seguintes características, EXCETO:
a) Bom preparo teórico e prático.
b) Baixa resistência à frustração.
c) Bom senso.
d) Fazer-se respeitar.

QUESTÃO 07. “A expansão rápida da AIDS fez com que deixássemos de lidar apenas com grupos de risco para 
lidarmos com o próprio risco: uma pandemia capaz de gerar uma preocupação que não deixa e não pode excluir 
ninguém. Hoje a AIDS faz parte de nossa história e se apresenta como mais um desafio que a complexidade da vida 
moderna deixa aflorar” (ISMAEL 2010).

Sobre esse contexto atual e o trabalho da psicologia é INCORRETO afirmar que:
a) O atendimento psicológico realizado a pacientes com HIV pode ser considerado viável, principalmente quando o fenômeno 

da não aderência ao tratamento medicamentoso se torna um problema de saúde pública de grande abrangência.
b) A morte só é mais um dos assuntos da vida, assim como o são a sexualidade, as paixões, mãe, pai, etc. O acolhimento 

psicológico deve dirigir-se a todos eles.
c) O tempo de duração da vida dos pacientes com HIV, atualmente, inviabilizam psicoterapias prolongadas. Deve-se priorizar 

as terapias com tempos estabelecidos e focadas no processo saúde- doença.
d) Os pacientes devem ser acompanhados até quando tenham condições físicas e mentais para que o processo psicoterápico 

se efetue.

QUESTÃO 08. Em psicologia, a entrevista psicológica no campo da saúde, é de primordial importância, sendo um 
instrumento fundamental do método clínico (ISMAEL 2010).

Assinale a alternativa que NÃO representa um objetivo da entrevista psicológica com o paciente:
a) Alívio inicial da ansiedade.
b) Aumento do rapport.
c) Geração de resistência.
d) Colaboração terapêutica do paciente.

QUESTÃO 09. “Síndrome caracterizada por rebaixamento de consciência e da atenção voluntária, é sempre 
causada por alguma disfunção orgânica. Bastante frequente em hospital geral, acometendo 10% dos pacientes 
internados” (ISMAEL 2010).

O trecho acima refere-se ao quadro de:
a) Delirium.
b) Autismo.
c) Demência.
d) Estresse.

QUESTÃO 10. Ainda sobre a síndrome explicitada na questão anterior, são fatores considerados desencadeantes,

EXCETO:
a) Esquizofrenia.
b) Pós-operatório.
c) Infecções.
d) Hipoglicemia.
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QUESTÃO 01. Analfabeto_________ é a denominação dada à pessoa que, mesmo   com    a    capacidade    de    
decodificar __________letras, frases, sentenças, textos curtos  e números, não  desenvolvem  a  habilidade   de   
interpretação de textos e de fazer as operações ____________ .

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:
a) Crônico – Amplamente – Simplórias;
b) Funcional – Minimamente – Matemáticas;
c) Disfuncional – Potencialmente – Complexas;
d) Anacrônico - Potencialmente – Matemáticas.

QUESTÃO 02. Os procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos 
e respostas de indivíduos com o objetivo de descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, 
compreendidos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade, 
psicomotricidade, atenção, memória, percepção, dentre outras, nas suas mais diversas formas de expressão, 
segundo padrões definidos pela construção dos instrumentos são chamados de:

a) Critérios de seleção
b) Interpretação de resultados
c) Avaliação de resultados
d) Testes psicológicos

QUESTÃO 03. Sobre a entrevista, julgue os itens a seguir.

(   ) A entrevista é sempre uma experiência vital muito importante para o entrevistado, pois significa, com muita 
frequência, a única possibilidade que tem de falar o mais sinceramente possível de si mesmo com alguém que não 
o julgue, mas que o compreenda.

(   ) A entrevista atua sempre como um fator normativo   ou de aprendizagem, embora não se recorra a nenhuma 
medida especial para conseguir isso.

(    ) A entrevista diagnóstica é sempre, e ao mesmo tempo, em parte, terapêutica.

Assinale a alternativa correta.
a) V,F,F
b) V,V,V
c) V,F,V
d) V,V,F

QUESTÃO 04. Sobre os princípios gerais da psicopatologia, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Nenhum critério é por si só indicador de conduta anormal.
b) Nenhum critério é por si só suficiente para definir uma conduta como anormal.
c) A anormalidade deve ser definida por um único critério.
d) Um sintoma isolado não é patológico, pois pode ser encontrado em determinadas circunstâncias em pessoas normais.
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QUESTÃO 05. Transtorno da percepção e valorização corporal, que consiste em uma preocupação exagerada com 
algum defeito, inexistente, na aparência física, ou ainda, uma valorização desproporcional de possíveis anomalias 
físicas que poderiam manifestar-se.

a) Membro fantasma
b) Dismorfofobia
c) Astenia
d) Psicoses tóxicas

QUESTÃO 06. Tipo de afeto caracterizado por movimentos afetivos intensos, com apresentação brusca e de 
curta duração é chamado de:

a) Emoção
b) Humor
c) Sentimento
d) Novidade

QUESTÃO 07. Sobre a Psicanálise, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Enquanto teoria, a psicanálise caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento 

da vida psíquica.
b) A Psicanálise, enquanto método de investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto 

daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, como os sonhos, os delírios, as 
associações livres, os atos falhos.

c) A Psicanálise também é um instrumento importante para a análise e compreensão de fenômenos sociais relevantes: as 
novas formas de sofrimento psíquico, o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência.

d) A Análise, que busca o autoconhecimento ou a cura, que ocorre através do preenchimento de um questionário.

QUESTÃO 08. Conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a alternativa que apresenta um 
princípio fundamental.

a) 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 embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

b) O psicólogo deve assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente.

c) O psicólogo deve 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.

d) O psicólogo deve prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.

QUESTÃO 09. Em relação à terapia familiar, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Terapia familiar refere-se a um trabalho terapêutico cujo âmbito de intervenção não é o paciente individual isolado, mas a 

família vista como um todo orgânico. O processo terapêutico focaliza os efeitos interdependentes dos múltiplos distúrbios 
dentro do grupo, e como a família facilita ou prejudica o crescimento individual e vice-versa.

b) A terapia familiar pode ser o meio exclusivo de tratamento, ou pode ser combinada com outros métodos de tratamento 
individual. Existe grande flexibilidade durante todo o processo, podendo a unidade familiar ser quebrada em certas ocasiões, 
de acordo com a dinâmica do caso, atendendo-se a subgrupos da família (apenas os ftlhos, apenas os homens, ou apenas 
as mulheres, etc).

c) Este tipo de terapia pode ser aplicado a uma grande variedade de casos, sendo especialmente útil quando os conflitos 
interpessoais dificultam o manejo dos conflitos intrapsíquicos. É de grande utilidade também no tratamento de problemas 
conjugais e de distúrbios das relações entre os membros da família.

d) No tratamento familiar não é muito comum o trabalho em co-terapia. Isso acontece principalmente por causa do número, 
às vezes elevado, de pessoas atendidas simultaneamente e pela possibilidade de divisão de papéis, dando maior liberdade 
aos terapeutas. A dupla terapêutica composta por um homem e uma mulher é especialmente útil, na medida em que 
possibilita identificações e valorizações sexuais.
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QUESTÃO 10. A força psíquica que se opunha a tornar consciente, a revelar um pensamento, foi definida por Freud:
a) Inconsciente
b) Repressão
c) Resistência
d) Depressão



321EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com320



321EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com320

PREFEITURA DE URBANO SANTOS-MA
CRESCER | 2017

51 
PROVA

QUESTÃO 01. “Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização 
e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.”

Das funções da Atenção Básica que contribuem para o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde, o texto discorre 
sobre qual delas?

a) Ser base.
b) Ser resolutiva.
c) Coordenar o cuidado.
d) Ordenar as redes.

QUESTÃO 02. A consolidação e o aprimoramento da atenção básica como importante reorientadora do modelo 
de atenção à saúde no Brasil requerem um saber e um fazer em ____________ que sejam encarnados na prática 
concreta dos serviços de saúde. Deve ser constitutiva, portanto, da qualificação das práticas de cuidado, gestão e 
participação popular.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Adscrição de usuários.
b) Controle social.
c) Diretrizes e princípios.
d) Educação permanente.

QUESTÃO 03. No ano de 2001, após 12 anos de tramitação no congresso, a lei Paulo Delgado é sancionada no país. 
Neste mesmo período, o processo de desinstitucionalização de pessoas longamente internadas é impulsionado, 
com a criação do Programa:

a) De Volta para Casa.
b) Serviço de residência terapêutica.
c) Moradias protegidas.
d) Unidades de acolhimento.

QUESTÃO 04. Os____________ começaram a surgir nas cidades brasileiras na década de 80 e passaram 
a receber uma linha específica de financiamento do Ministério da Saúde a partir do ano de 2002, momento no 
qual estes serviços experimentam grande expansão. São serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, 
que oferecem atendimento diário às pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, realizando o 
acompanhamento clínico e a reinserção social destas pessoas através do acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa:
a) Serviços de Residência Terapêutica.
b) Centros de Atenção Psicossocial.
c) Ambulatórios de psiquiatria.
d) Núcleos de Apoio à Saúde da Família.
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QUESTÃO 05. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como finalidade a criação, a ampliação e a articulação 
de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes 
do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as principais diretrizes da RAPS, 
é importante destacar:

I. Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas; promoção da equidade, reconhecendo 
os determinantes sociais da saúde; combate a estigmas e aos preconceitos; garantia do acesso e da qualidade dos serviços, 
ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar.

II. Atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; desenvolvimento de atividades no território, que favoreça 
a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da cidadania; desenvolvimento de estratégias de 
Redução de Danos.

III. Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 
desenvolvimento da lógica do cuidado para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo central a construção do projeto 
terapêutico singular.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 06. Ações desenvolvidas coletivamente, como recurso para promover sociabilidade, intermediar 
relações, manejar dificuldades relacionais, possibilitando experiência de construção compartilhada, vivência de 
pertencimento, troca de afetos, autoestima, autonomia e exercício de cidadania.”

Das estratégias de atendimento aos usuários nos CAPS, o texto traz a descrição para:
a) Acolhimento inicial.
b) Práticas corporais.
c) Atendimento em grupo.
d) Práticas expressivas.

QUESTÃO 07. Define-se como ações de reabilitação psicossocial em saúde mental:
a) Atenção desenvolvida no local de morada da pessoa e/ou de seus familiares, para compreensão de seu contexto e de suas 

relações, acompanhamento do caso e/ou em situações que impossibilitem outra modalidade de atendimento.
b) Ações de fortalecimento de usuários e de familiares, mediante a criação e o desenvolvimento de iniciativas articuladas com 

os recursos do território nos campos do trabalho/economia solidária, habitação, educação, cultura, direitos humanos, que 
garantam o exercício de direitos de cidadania, visando à produção de novas possibilidades para projetos de vida.

c) Acompanhamento de usuários em cenários da vida cotidiana – casa, trabalho, iniciativas de geração de renda, 
empreendimentos solidários, contextos familiares, sociais e no território, com a mediação de relações para a criação 
de novos campos de negociação e de diálogo que garantam e propiciem a participação dos usuários em igualdade de 
oportunidades, a ampliação de redes sociais e sua autonomia.

d) Atividades que fomentem: a participação de usuários e de familiares nos processos de gestão dos serviços e da rede, como 
assembleias de serviços, participação em conselhos, conferências e congressos; a apropriação e a defesa de direitos; a 
criação de formas associativas de organização.

QUESTÃO 08. Com relação aos Serviços de Residência Terapêutica (SRT) tipo I é CORRETO afirmar:
a) É a casa dos cuidados substitutivos familiares desta população institucionalizada, muitas vezes, por uma vida inteira.
b) O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço residencial como moradia e na inserção dos moradores na rede social 

existente.
c) Constituída para clientela carente de cuidados intensivos, com monitoramento técnico diário e pessoal auxiliar permanente 

na residência, este tipo de SRT pode diferenciar-se em relação ao número de moradores e ao financiamento, que deve ser 
compatível com recursos humanos presentes 24h/dia.

d) Este é o tipo mais comum de residências, onde é necessário apenas a ajuda de um cuidador.
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QUESTÃO 09. Segundo o Ministério da Saúde, as Unidades de Acolhimento devem contar com uma estrutura 
mínima de quartos coletivos para até:

a) Duas pessoas.
b) Quatro pessoas.
c) Seis pessoas.
d) Oito pessoas.

QUESTÃO 10. A Escala Conscienciosidade é uma escala que diz respeito a forma como a pessoa controla, regula 
e direciona seus impulsos. Está ligada a:

a) Planejamento e controle.
b) Ansiedade e depressão.
c) Impulsividade e raiva.
d) Medo e insegurança.

QUESTÃO 11. A Escala Extroversão é uma escala que avalia o quanto a pessoa se relaciona com o ambiente 
externo. Pessoas com alto escore em extroversão:

a) São amigáveis, confiam nas outras pessoas, gostam de ajudar e se importam pelos interesses alheios.
b) São curiosas intelectualmente, apreciam artes e são sensíveis a beleza.
c) Gostam de estar com as pessoas, são ativas, entusiásticas, gostam de conversar e se sentem bem em lugares com muitas pessoas.
d) São controladas, determinadas e gostam de ordem.

QUESTÃO 12. “Esta escala é uma escala de controle. Ela serve apenas para ver se o candidato está entendendo 
o teste ou se está respondendo certo. São afirmações óbvias como por exemplo “Sou a pessoa mais famosa 
do mundo” (claro que não, logo a resposta deve ser 1 – Nunca / Certamente não) ou “Tenho poder de controlar 
as condições do tempo”. Responda nos extremos – ou seja, de a resposta óbvia para o sentido mais simples da 
afirmativa. Se o candidato responder muitas respostas erradas, seu teste pode ser considerado inválido.”

Com relação aos testes de personalidade, o texto discorre sobre a:
a) Escala de desejabilidade social.
b) Escala de validação.
c) Escala de confiança.
d) Escala de ordem.

QUESTÃO 13. Com relação aos objetivos da avaliação psicológica clínica, quando o psicólogo procura identificar 
problemas precocemente, avaliar riscos, fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego, denomina- se:

a) Entendimento dinâmico.
b) Prevenção.
c) Prognóstico.
d) Avaliação compreensiva.
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QUESTÃO 14. Utilizando o modelo psicológico de natureza clínica, considere os passos do psicodiagnóstico a seguir:

A Comunicação de resultados, orientação sobre o caso e encerramento do processo.

B Planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico.

C Levantamento de perguntas relacionadas com os motivos da consulta e definição das hipóteses iniciais e 
dos objetivos do exame.

D Integração de dados e informações e formulação de inferências pela integração dos dados, tendo como 
pontos de referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame.

E Levantamento quantitativo e qualitativo dos dados.
   
Em ordem cronológica, os passos para constituição do psicodiagnóstico descritos nos itens se organizam da 
seguinte maneira: 

a) B – C – D – E – A.
b) C – D – B – A – E.
c) C – B – E – D – A.
d) B – E – D – C – A.

QUESTÃO 15. Falando em psicopatologia, é bom lembrar que pesquisadores nessa área têm destacado modelos 
de psicopatologia utilizados. Referem-se ao modelo categórico e ao modelo dimensional. O modelo categórico, de 
enfoque qualitativo, exemplifica-se:

a) Pelo julgamento clínico sobre a presença ou não de uma configuração de sintomas significativos.
b) Pela medida da intensidade sintomática.
c) Pelo efeito importante sobre o seu curso.
d) Pelos termos de diagnóstico, especialmente para o entendimento do funcionamento psicológico do indivíduo em pontos 

nodais do desenvolvimento.

QUESTÃO 16. O significado de juventude não pode ser associado a um caráter universal, mas compreendido 
em suas múltiplas dimensões, como grupos cambiantes, situados em espaços sociais e temporalidades que lhes 
atribuem significados flutuantes. A noção de infância, juventude, maturidade, velhice é resultante de construtos 
históricos e culturais, portanto:

a) Abordado sob uma perspectiva negativa.
b) Determinante no processo de afirmação do jovem como sujeito de direitos.
c) Mediado pelo contexto histórico.
d) Mutáveis em diferentes sociedades.

QUESTÃO 17. Considere os itens a seguir sobre as Culturas Juvenis:
I. As culturas juvenis representam modos de vida específicos e práticas cotidianas que expressam um conjunto de significados 

compartilhados, um conjunto de símbolos específicos que sinalizam o pertencimento a um determinado grupo.
II. São as linguagens e seus usos particulares, os rituais e os eventos por meio dos quais a vida adquire, para eles, um sentido. 

Essa diversidade também é dada pelo contexto de origem social e das condições concretas de vida nas quais os jovens são 
socializados.

III. É na busca da autoafirmação identitária que os jovens em seus processos de vivências criam seus próprios espaços, 
elaborando possibilidades de pertencimento ao mundo cultural, deixando de ser um mero espectador passivo, assumindo-
se como protagonista de suas ações criativas. As culturas juvenis, para além de serem socialmente construídas, têm 
também uma configuração espacial”.

Está correto o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I, II e III.
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QUESTÃO 18. Freud enuncia três fatores que definem o sucesso da análise: a influência dos traumas, a força 
constitucional das pulsões e as alterações do eu. O autor comenta que a psicanálise não pode ser breve por conta 
do amansamento das pulsões não ter caráter permanente, mas sim, efêmero. Freud completa seu texto relatando 
que a façanha real da terapia analítica seria a subsequente correção do processo original de recalque, correção que 
põe fim à:

a) Dominância do fator quantitativo.
b) Impossibilidade do abreviamento do tratamento psicanalítico.
c) Transferência inconclusa.
d) Análise infindável.

QUESTÃO 19. O terapeuta comportamental entende a depressão como uma redução na frequência de certas 
atividades tidas (anteriormente pelo indivíduo) como prazerosas e aumento, concomitante, de comportamentos de:

a) Reforços positivos decorrente das respostas.
b) Fuga e esquiva de situações aversivas.
c) Controle das contingências.
d) Desamparo criativo.

QUESTÃO 20. A terapia da aceitação e do compromisso (ACT) tem por objetivo reduzir os comportamentos 
de esquiva. Essa terapia visa a interromper processos de aprendizagem decorrentes dos contextos socioverbais 
presentes em nossa comunidade. Associe corretamente algumas estratégias de intervenção da ACT e assinale a 
alternativa que traz a sequência correta:

1 Controle dos eventos privados. X Aprender a aceitar os seus sentimentos. A luta do 
cliente com seus sentimentos são abandonados

2 Discriminação entre o eu e o 
comportamento. Y

Promover a separação entre a pessoa que se comporta 
e o comportamento, criando um contexto em que 
se torne possível a aceitação de reações emocionais 
indesejáveis

3 Escolha e valorização de uma direção. W Descrever para o cliente as contingências relacionadas 
ao seu comportamento (encoberto) de esquiva

4 Abandono da disputa. Z
Alterar os comportamentos abertos em vez de controlar

os encobertos

a) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y; 4 – W.
b) 1 – Y; 2 – W; 3 – X; 4 – Z.
c) 1 – X; 2 – Z; 3 – W; 4 – Y.
d) 1 – W; 2 – Y; 3 – Z; 4 – X.
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QUESTÃO 01. Em relação à avaliação psicológica e aos instrumentos envolvidos em tais procedimentos, é 
CORRETO afirmar que:

a) não é necessário ter amplos conhecimentos dos fundamentos básicos da Psicologia, dentre os quais podemos destacar: 
desenvolvimentos, inteligência, memória, atenção, emoção, etc, construtos esses avaliados por diferentes testes e em 
diferentes perspectivas teóricas, logo que os manuais de aplicação e avaliação já dão as coordenadas precisas para as 
análises e, ao final, produzem os laudos psicológicos.

b) a avaliação psicológica deve ser realizada em condições ambientais adequadas, de modo a assegurar a qualidade das 
informações obtidas, ou seja, deve-se cuidar da adequação do ambiente, do espaço físico, do vestuário dos aplicadores e de 
outros estímulos que possam interferir na aplicação.

c) é necessário ter conhecimentos da área de psicografia, para poder julgar as questões de rivalidade, ambição e normas dos 
testes, e ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada um.

d) possui o referencial teórico da Psicologia Cognitivo-Comportamental, pois é o único, de acordo com o Conselho Federal de 
Psicologia, que permite que a análise e interpretação dos instrumentos seja válida.

QUESTÃO 02. Assinale a alternativa INCORRETA. Segundo Cunha (2007), o diagnóstico psicológico pode ser 
realizado:

a) Exclusivamente pelo psicólogo e pelo psiquiatra.
b) Pelo psicólogo, pelo psiquiatra e, eventualmente, pelo neurologista ou psicanalista.
c) Pelo psicólogo clínico exclusivamente.
d) Por equipe multiprofissional (psicólogo, psiquiatra, neurologista, orientador educacional, assistente social ou outro).

QUESTÃO 03. Ainda de acordo com Cunha (2007), a linguagem falada é o meio de comunicação verbal entre 
as pessoas. Os principais quadros patológicos da linguagem falada de causa predominantemente psíquica são, 
EXCETO:

a) Coprolalia.
b) Parafrasia.
c) Disfasia.
d) Neologismo.

QUESTÃO 04. Segundo Ocampo e Arzeno (2009), são objetivos da entrevista inicial, EXCETO:
a) Planejar a bateria de testes mais adequados ao caso e às características do paciente;
b) Considerar o que verbaliza: o que, como e quando verbaliza e com que ritmo;
c) Perceber a primeira impressão que nos desperta o paciente e ver se ela se mantém ao longo de toda a entrevista ou muda, 

e em que sentido.
d) Comunicar verbal, discriminada e dosificadamente ao paciente, a seus pais e ao grupo familiar, os resultados obtidos e 

observar a resposta verbal do paciente.

QUESTÃO 05. Dentre os objetivos de uma avaliação psicológica clínica, a classificação nosológica:
a) Determina o curso provável do caso.
b) É determinado o nível de funcionamento da personalidade, são examinadas as funções do ego, em especial a de insight.
c) São investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático.
d) Hipóteses iniciais testadas, tomando como referência critérios diagnósticos.
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QUESTÃO 06. Em relação às Teorias da Personalidade e às técnicas psicoterápicas, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é outra força entre as psicoterapias. Derivada da psicanálise lacaniana, a TCC 
parte do pressuposto que os seres humanos são resultados de aprendizagens. Cada pessoa aprende comportamentos, 
sentimentos e pensamentos. E esses nossos sentimentos dependem de como avaliamos os acontecimentos.

b) A psicanálise junguiana, desenvolvida pelo suíço Carl Gustav Jung, colaborador direto de Freud e responsável por uma 
série de conceitos ainda adotados da psicanálise freudiana, também trabalha com conceitos como os de inconsciente e 
recalque, mas introduz uma diferença, que Jung chamava de “inconsciente coletivo”. Enquanto para Freud o inconsciente é 
algo recalcado, para Jung o inconsciente tem também algo que não foi vivido. O psiquismo para Jung tem um movimento 
em direção a uma totalidade, enquanto a consciência é sempre algo parcial.

c) Surgida nos anos 50, a psicoterapia centrada na pessoa foi criada pelo psicólogo e pedagogo Carl Rogers e introduziu uma 
nova perspectiva nas terapias, adotando a ideia de que todo ser humano possui uma neurose básica. Além disso, modificou 
o papel do terapeuta, que deveria impor suas interpretações.

d) Para a psicanálise freudiana, o processo de cura implica passar pela singular experiência do consciente daquele que se 
submete ao método freudiano da associação dirigida. Para a clínica psicanalítica, a “doença” tem um sentido que está 
submetido à consciência.

QUESTÃO 07.  Em relação à avaliação psicológica clínica (psicodiagnóstico), é CORRETO afirmar que:
a) Não é um processo científico, pois é limitado no tempo, mas é altamente recomendável para o estabelecimento do curso 

do tratamento clínico psicológico, uma vez que utiliza técnicas e testes psicológicos, seja para entender problemas à luz de 
pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso, comunicando os resultados, 
na base dos quais são propostas soluções.

b) Deve partir de um levantamento prévio de hipóteses que serão confirmadas ou informadas por meio de passos 
predeterminados e com objetivos precisos.

c) Um dos objetivos do psicodiagnóstico pode ser realizar um diagnóstico diferencial que consiste em procurar identificar 
problemas precocemente, avaliar riscos, fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego, de sua capacidade para 
enfrentar situações novas, difíceis, estressantes.

d) As histórias de vida pessoal e clínica não devem ser de ciência do avaliador psicológico, logo que podem contaminar a 
análise produzida pelo psicodiagnóstico e abolir a validade dos preditores.

QUESTÃO 08. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta um teste com parecer desfavorável pelo 
Conselho Federal de Psicologia:

a) Matrizes Progressivas de Raven-Escala Avançada.
b) AOCP.
c) WISC-II
d) HTT.

QUESTÃO 09. Ao se comparar as ideias de Sigmund Freud com as de Melanie Klein, pode-se AFIRMAR que:
a) Melanie Klein atribui maior importância à figura paterna do que a atribuída por Freud.
b) Freud e Melanie Klein defendem que as relações interpessoais constituem a motivação humana fundamental.
c) Freud e Melanie Klein consideram que diferentes desejos podem ter alvos separados, mas o alvo subjacente sempre é a 

redução da tensão.
d) Ao contrário de Freud, Melanie Klein não leva em conta as pulsões inconscientes na formação da personalidade.

QUESTÃO 10. Na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, ______________é o resultado da internalização de 
padrões e valores recebidos dos pais e da sociedade, sendo esse o aspecto moral da personalidade. O aspecto 
racional da personalidade chama-se _____________, que é responsável pelo controle dos _____________que 
são as representações mentais dos estímulos internos, como a fome, que interagem com a personalidade e o 
comportamento:

a) superego / ego / instintos;
b) ego / id / instintos;
c) superego / id / impulsos;
d) ego / superego / impulsos.
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QUESTÃO 11. A Constituição Brasileira de 1988 afirma que a saúde é direito de todos e dever do Estado que deve 
ser garantido por políticas sociais e econômicas, reduzindo o risco de doenças e promovendo o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A gestão deve ser participativa e 
municipalizada. Sobre as conferências de saúde assinale a resposta CORRETA.

a) A primeira conferência de saúde no Brasil ocorreu em 1951 e um dos assuntos foi proteção da maternidade, infância e 
adolescência.

b) A conferência de 1967 tratou da proposta inicial de descentralização da saúde.
c) A oitava conferência nacional que ocorreu em 1986 foi um marco na reforma sanitária com o conceito de saúde como 

direito, com reformulação do Sistema Nacional de Saúde e instituição do financiamento setorial.
d) A conferência de 1975 foi aquela que tratou do controle das grandes endemias.

QUESTÃO 12. Na Assembleia Geral das Nações Unidades no ano 2000 que reuniu 191 países de todo o mundo, 
o Brasil e todos os países que participaram se comprometeram com algumas metas para o milênio (até 2015). 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma destas metas.

a) Reduzir pela metade a taxa de mortalidade materna e neonatal.
b) Eliminar a disparidade entre os sexos em todos os níveis de ensino.
c) Atender as necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.
d) Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável e reverter a perda de recursos naturais.

QUESTÃO 13. Leia as alternativas que seguem sobre os organismos da gestão no Sistema único de Saúde e 
assinale a resposta CORRETA.

I. CONASEMS
II. CONASS
III. CIT
IV. MNNP/SUS
V. CIB

(           ) Instância deliberativa que integra gestores municipais, estaduais e federais para o planejamento, implementação 
e avaliação das políticas de saúde.

(     ) Reúne gestores e trabalhadores para negociação e aperfeiçoamento das relações de trabalho no setor da 
saúde.

(     ) Integra gestores estaduais e municipais para o planejamento, implementação e avaliação das políticas de 
saúde.

(       ) Entidade representante das secretarias municipais de saúde e atua em prol das ações e serviços de saúde.

(       ) Entidade que integra a comissão intergestores tripartite e atua em prol das ações e serviços de saúde.

a) I, II, III, V e IV;
b) III, IV, V, I e II;
c) III, II, I, IV e V;
d) III, IV, V, II e I.

QUESTÃO 14. Todos os brasileiros almejam ter um financiamento adequado e estável para a saúde. Para tanto 
é necessário maior participação do cidadão, garantida pelo Pacto em Defesa do SUS. O Pacto de Gestão estabelece 
metas e diretrizes para o aperfeiçoamento da gestão, regulação do trabalho, educação em saúde e fomento a 
participação e controle social. Sobre as metas do Pacto Pela Vida, assinale a resposta INCORRETA.

a) Fortalecer a capacidade de respostas do sistema de saúde às pessoas com deficiência.
b) Reduzir mortalidade infantil e materna.
c) Controle do câncer de colo do útero e de próstata.
d) Fortalecimento da atenção primária.
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QUESTÃO 15. Para a organização de ações e serviços de saúde em rede de atenção numa região, de acordo com 
o Decreto 7.508/11 é necessário, EXCETO:

a) Planejamento regional integrado;
b) Relação Nacional das ações e serviços de saúde;
c) Relação Municipal dos medicamentos essenciais;
d) Contrato organizativo da ação pública da saúde.

QUESTÃO 16. A vigilância em saúde desempenha um papel essencial para a programação das ações e serviços 
de saúde através do trabalho com as informações coletadas nas regiões que determinam a situação de saúde da 
população. Sobre a vigilância epidemiológica é correto afirmar, EXCETO:

a) Responsabiliza-se pela notificação e investigação das doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública e 
realização de medidas de bloqueio para interrupção das cadeias de transmissão.

b) Responsabiliza-se pelo monitoramento e controle da infecção hospitalar.
c) Responsabiliza-se pelo controle de vetores, reservatórios e hospedeiros em função do quadro epidemiológico da região.
d) Responsabiliza-se pela busca ativa de casos de doenças de relevância e de acordo com o perfil epidemiológico da região.

QUESTÃO 17. Assinale a resposta CORRETA sobre marcos histórico para a criação do Sistema Único de Saúde no 
Brasil.

a) A Lei Eloy Chaves vem apenas conferir estatuto legal a iniciativas já existentes de organização dos trabalhadores por 
fábricas, visando garantir pensão em caso de algum acidente ou afastamento do trabalho por doença, e uma futura 
aposentadoria.

b) Os IAPs foram criados no período do regime autoritário.
c) Em 1977 foi implantado o Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS), que dava particular ênfase na atenção primária, 

sendo a rede ambulatorial pensada como a “porta de entrada” do sistema.
d) Com a criação do INPS o Governo Federal começou a repassar recursos para os estados e municípios ampliarem suas 

redes de serviços, prenunciando a municipalização que viria com o SUS.

QUESTÃO 18.Assinale o ano da criação do Sistema Único de Saúde.
a) 1988;
b) 1990;
c) 1986;
d) 1993.

QUESTÃO 19. Sobre a Declaração de Alma Ata é correto afirmar, EXCETO:
a) Considera a atenção primária como um reflexo e consequência das condições econômicas e características socioculturais 

e políticas do país.
b) Reafirmou o significado de saúde como ausência de doença.
c) A participação comunitária tem o dever e o direito individual ou coletivo de exercer ações que visam a fiscalização de 

aplicações e ações de saúde, priorizando o que tem mais necessidade.
d) Considera determinante que promoção e proteção da saúde são fatores indispensáveis para desenvolvimento econômico 

e social.

QUESTÃO 20. No SUS a legislação busca evidenciar princípios e diretrizes a serem seguidos por todos os atores 
que fazem parte do sistema. Assinale a reposta CORRETA.

a) A iniciativa privada participa do SUS, em caráter complementar, mediante contrato de direito público e os serviços 
filantrópicos e privados funcionam como públicos.

b) Pelo princípio da universalidade todo cidadão que necessitar de atenção à saúde, seja para promoção, proteção ou 
recuperação, deve recebê-lo em sua plenitude.

c) O princípio da integralidade simboliza o rompimento com o modelo excludente anterior.
d) Depois da Constituição de 1988 o governo aumentou o financiamento para a universalização e integralização das ações 

serviços de saúde.
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QUESTÃO 01. De acordo com Ramos (2007), o exame psíquico é a análise do estado mental do indivíduo realizada 
por contato pessoal, na forma de entrevista aberta. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Embora aborde funções mentais específicas, este exame difere dos testes psicológicos por ser menos rigoroso do ponto de 
vista formal, por objetivar uma avaliação global de todas as funções mentais e por marcar o início da relação terapêutica.

b) Em meio ao relato espontâneo e direcionado, procura-se obter uma descrição detalhada dos conteúdos mentais expressos, 
realizando interpretações teóricas dos mesmos.

c) O exame das funções mentais propriamente ditas começa com a avaliação do nível de consciência.
d) Funções como memória, sensopercepção e pensamento, por exemplo, só poderão ser avaliadas de maneira adequada a 

partir da constatação de um estado de consciência claro.

QUESTÃO 02. Em relação aos testes psicológicos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Devem oferecer condições de sensibilidade, ou seja, ser adequados à idade, escolaridade e ao grupo social, econômico ou 

profissional daqueles que vão ser examinados.
b) São instrumentos padronizados que servem de estímulo a determinado comportamento do examinado. Visam predizer o 

comportamento humano com base no que foi revelado na situação de teste.
c) Necessitam apresentar condições satisfatórias de validade, demonstrando suficiente evidência científica de que medem 

aquilo que se propõem a medir.
d) Os testes psicométricos são aqueles que medem as aptidões individuais, determinando um índice comparado com escores 

ponderados e validados anteriormente. Exemplos de testes psicométricos são as matrizes progressivas de Raven e o teste 
de Apercepção Temática (TAT).

QUESTÃO 03. No processo de avaliação psicológica, o profissional:
a) Deve fazer uso exclusivamente de testes psicológicos, por seguirem um padrão e ter validação do Conselho de Classe.
b) Pode utilizar técnicas de entrevistas, testes psicológicos validados pelo Conselho, bem como uma análise das condições 

sociais do candidato de modo a compreendê-lo como um sujeito em sua totalidade.
c) Pode respaldar a indicação de um profissional ao cargo apenas com o uso de testes psicológicos, pois o ambiente de 

trabalho não interfere no desenvolvimento do sujeito e nos resultados por ele gerados.
d) Pode considerar a análise social do sujeito, no entanto essa não é fundamental, à medida que o sujeito deve estar preparado 

para as situações de pressão e ser capaz de produzir, mesmo em situação de instabilidade emocional.

QUESTÃO 04. O retardo mental é definido pela OMS (1993) como uma condição de desenvolvimento interrompido 
ou incompleto das capacidades mentais, manifestando-se pelo comprometimento das habilidades cognitivas que 
são adquiridas ao longo do desenvolvimento na infância e na adolescência. Segundo Dalgalarrondo (2008), assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) Indivíduos com retardo mental representam cerca de 2 a 3% da população geral;
b) Em nosso meio, a privação psicossocial representa, presumivelmente, um fator relevante para a deficiência mental leve;
c) Os deficientes mentais apresentam, de modo geral, as habilidades visuoespaciais mais desenvolvidas que as capacidades 

cognitivas relacionadas a linguagem.
d) O retardo mental deve ser considerado uma forma de doença mental sensu strictu.

QUESTÃO 05. Ainda de acordo com Dalgalarrondo (2008) e segundo a OMS (CID-10, 1993), indivíduos que 
apresentam grau leve de retardo mental caracterizam-se por, EXCETO:

a) São totalmente dependentes em relação aos cuidados próprios (comer, vestir-se, lavar-se, etc.).
b) As habilidades práticas e domésticas podem ser normais.
c) Podem ter problemas específicos de leitura e de escrita.
d) Tem dificuldades em lidar com conceitos abstratos complexos, raciocínio logico, problemas matemáticos, etc.
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QUESTÃO 06. Sobre os principais critérios de normalidade em psicopatologia, identifique como verdadeiras (V) 
ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

(     ) Normalidade como ausência de doença: ausência de sintomas, de sinais ou de doenças.

(      ) Normalidade como processo: considera as etapas da patologia em detrimento das etapas do desenvolvimento 
humano.

(      ) Normalidade estatística: o normal passa a ser aquilo que se observa com mais frequência.

(      ) Normalidade como liberdade: médico tem liberdade prática e teórica para estabelecer o diagnóstico 
psicopatológico.

(         ) Normalidade funcional: patologia identificada somente após o fenômeno apresentar- se de forma disfuncional.

A sequência CORRETA é:
a) V, F, V, F, V;
b) V, F, F, V, V;
c) F, F, V, V, V;
d) F, V, F, V, F.

QUESTÃO 07. A respeito das síndromes psicóticas, segundo Dalgalarrondo (2008) é INCORRETO afirmar:
a) Caracterizam-se por sintomas atípicos como alucinações e delírios, pensamentos organizados e comportamento 

claramente bizarro, como fala e risos motivados.
b) A principal forma de psicose, por sua frequência e sua importância clínica, é certamente a esquizofrenia.
c) Os autores de orientação psicodinâmica tendem a dar ênfase à perda de contato com a realidade como dimensão central 

da psicose.
d) Os sintomas paranoides são muito comuns, como ideias delirantes e alucinações auditivas de conteúdo persecutório.

QUESTÃO 08.  De acordo com Dalgalarrondo (2008) e considerando as síndromes de agitação psicomotora e 
seus subtipos, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e, em seguida, assinale a opção CORRETA:

I. Agitação maníaca
II. Agitação paranoide
III. Agitação catatônica
IV. Agitação psico-orgânica

(     ) É uma agitação impulsiva, com momentos inesperados de explosões agressivas e agitação intensa.

(   ) O paciente, além de agitado e irritado, apresenta rebaixamento do nível de consciência, dificuldade em 
compreender o ambiente, desorientação temporoespacial, pensamento confuso e perplexidade.

(      ) O indivíduo apresenta-se logorréico, inquieto, com ideias de grandeza e perda das inibições sociais.

(      ) O paciente apresenta-se muito desconfiado.

A sequência CORRETA é:
a) II, I, III, IV;
b) I, III, II, IV;
c) III, IV, I, II;
d) IV, III, I, II.

QUESTÃO 09. A característica diagnóstica principal dos quadros de anorexia nervosa é a:
a) Perda completa do apetite associada a um delírio de grandeza.
b) Busca frenética por um corpo magro associada ao medo de engordar.
c) Amenorreia associada aos vômitos constantes e uso de laxantes.
d) Aversão aos alimentos associada a um autoconceito elevado.
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QUESTÃO 10. No contexto do processo analítico, vários são os conceitos que orientam a escuta do analista. 
Observe a seguinte definição de um deles:

“Designa o processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um 
certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica. Trata-se aqui de uma 
repetição de protótipos infantis vivida com um sentimento de atualidade acentuada. É, inclusive, uma forma de 
resistência.”

a) Transferência;
b) Condensação;
c) Deslocamento;
d) Projeção.

QUESTÃO 11. Falceto (2008) no livro Psicoterapias – Abordagens atuais, aponta que estudos baseados em 
evidências demonstram a eficácia da terapia familiar em transtornos do desenvolvimento, e psicopatologias e na 
alteração de doenças crônicas. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) O que acontece com um membro da família afeta todos os demais. Reciprocamente, o que ocorre com a família influencia 
necessariamente todos os membros, sendo preciso pensar a família como uma unidade.

b) A família pode ser considerada um sistema vivo, semi-aberto, que se desenvolve e se transforma com o tempo – não nasce 
e não morre, surge de famílias às quais dão continuidade e se transforma em novas famílias.

c) Para entender todo o sistema familiar é necessário conhecer e registrar informações levando em conta pelo menos quatro 
gerações.

d) Terapia familiar exige do profissional preparo para o tratamento sistemático de famílias com padrões disfuncionais de 
interação.

QUESTÃO 12. No livro Psicoterapias – Abordagens atuais, Falceto (2008) pontua que as famílias com bom 
funcionamento apresentam as seguintes características, EXCETO:

a) Percepção e respeito pela dependência de seus membros.
b) Igualdade de poder entre os cônjuges.
c) História familiar compartilhada.
d) Capacidade de usar adequadamente o humor.

QUESTÃO 13. No livro Psicoterapias – Abordagens atuais, Brofman (2008) pontua que a psicoterapia psicodinâmica 
de grupo é uma modalidade de terapia com eficácia semelhante à da psicoterapia psicodinâmica individual. Assinale 
a alternativa INCORRETA:

a) Um grupo é a soma de seus membros. Funcionando sempre em um plano que se supõem ou predominam de forma 
alternante.

b) É difícil definir “grupo” em poucas palavras, abarcando toda a imensa gama de ações e emoções que se desenvolvem no 
processo de interação grupal e que se denomina dinâmica grupal.

c) Um grupo está sempre em movimento, apoiando em duas forças opostas: uma tendendo à sua coesão e outra à sua 
desintegração.

d) Uma característica importante da dinâmica grupal é o desempenho de “papéis” que são adotados, temporária ou 
permanentemente, pelos membros do grupo.

QUESTÃO 14. No texto “O grupo como instituição e o grupo nas instituições” (1991), Bleger afirma que:

“O ser humano antes de ser uma pessoa é sempre um grupo, não no sentido de pertencer a um grupo, mas no 
sentido de que a sua ___________________ é um grupo.”

Assinale o conceito que completa CORRETAMENTE a citação anterior:
a) percepção;
b) linguagem;
c) consciência;
d) personalidade.
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QUESTÃO 15. Freud dividiu a estrutura da personalidade em três componentes: id, ego e superego. Ele via o 
comportamento de uma pessoa como resultado das interações entre esses três componentes. Partindo dessa 
premissa, analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(    ) ID é o componente primitivo e instintivo da personalidade e opera segundo o princípio do prazer.

(    ) Ego é o componente da personalidade que toma as decisões e opera segundo o princípio da realidade.

(    ) Superego é o componente da personalidade que incorpora os padrões sociais sobre o que representa o certo 
e o errado.

A sequência está CORRETA em:
a) F, V, V;
b) V, V, F;
c) V, F, F;
d) V, V, V.

QUESTÃO 16. Segundo o Ministério da Saúde, a educação em saúde é um dos pilares da:
a) Assistência hospitalar;
b) Vigilância epidemiológica;
c) Campanha de imunização.
d) Promoção da saúde.

QUESTÃO 17. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar, EXCETO:
a) As Leis 8.080 e 8.142, de 1990, conhecidas como Leis Orgânicas da Saúde, regulamentaram o SUS, criado pela Constituição 

de 1988.
b) Tem como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade.
c) Tem como prioridades as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
d) O SUS é financiado com recursos do orçamento da União, dos Estados e do Distrito Federal.

QUESTÃO 18. Considerando a definição de conceitos relativos às políticas de saúde, enumere a segunda coluna 
de acordo com a primeira e, em seguida, assinale a opção CORRETA:

I. Promoção
II. Intersetorialidade
III. Integralidade
IV. Controle Social

(      ) Ações desenvolvidas articulando diferentes áreas das políticas públicas, com o fim de dar conta de fenômenos 
complexos com interface em várias áreas.

(   ) Reconhecimento, na prática dos serviços, de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma 
comunidade.

(     ) Ações direcionadas a mudanças das condições sociais, ambientais e econômicas, para minimizar seu impacto 
na saúde individual e pública.

(     ) A população, através de suas entidades representativas, participa do processo de formulação das políticas de 
saúde e do controle da sua execução.

A sequência CORRETA é:

a) II, III, I, IV;
b) III, II, I, IV;
c) IV, II, III, I;
d) I, III, II, IV.
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QUESTÃO 19. A Lei 8.142/1990 dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são utilizados para, EXCETO:

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo Ministério da Saúde;
c) Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
d) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

QUESTÃO 20. De acordo com a Lei 8.142/1990, são critérios para recebimento dos recursos, EXCETO:
a) Fundo de Saúde.
b) Conselho de Saúde.
c) Plano de Saúde.
d) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de cinco anos para sua implantação 

e execução.
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QUESTÃO 01. Segundo a Lei 8080/90 que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, NÃO é competência do SUS:
a) Apoiar políticas de assistência social;
b) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde;
c) Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde,
d) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.

QUESTÃO 02. O objetivo da Emenda constitucional N 29 é:
a) Assegurar o financiamento das ações e serviços de saúde.
b) Regulamentar a descentralização da gestão da saúde básica.
c) Regulamentar o processo de regionalização da assistência à saúde.
d) Aprovar o Pacto pela Saúde.

QUESTÃO 03. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao SUS (Sistema Único de Saúde):
a) Possui como princípios a universalidade, a igualdade e a participação social.
b) Integra um conjunto de ações e serviços públicos de saúde organizados em redes hierarquizadas e verticalizadas.
c) Regulamentado pela lei orgânica 8080/90.
d) Composto por um conjunto de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

QUESTÃO 04. De acordo com o decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, são portas de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO:

a) Atenção primária;
b) Atenção psicossocial;
c) Especiais de acesso aberto;
d) Atenção hospitalar.

QUESTÃO 05. O Ministério da Saúde em 2015 lançou um Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia 
relacionada à infecção pelo vírus Zika. Este plano constitui-se de alguns eixos fundamentais, EXCETO:

a) Mobilização e combate ao mosquito.
b) Atendimento às pessoas.
c) Desenvolvimento tecnológico, educação e pesquisa.
d) Reabilitação de crianças com microcefalia, com ou sem alteração no sistema nervoso central.

QUESTÃO 06. Analise as proposições abaixo e assinale a resposta INCORRETA relativa à Reforma Psiquiátrica no Brasil.
a) Vários autos apontam o processo de trabalho de enfermagem em saúde mental claramente em acordo com as propostas de 

reinserção social da pessoa com transtornos mentais, caracterizado por ser ativo e totalmente integrado à equipe multiprofissional.
b) A desinstitucionalização é uma das principais vertentes, com a consequente desconstrução da ideia de manicômio e de 

todos os paradigmas que o sustentam, o que significa a substituição progressiva dos manicômios por outras práticas 
terapêuticas e a valorização da cidadania do doente mental.

c) Os instrumentos materiais mais evidentes atualmente são os Centros de Atenção psicossocial (CAPS), hospitais – dia, 
enfermarias e ambulatórios em hospitais gerais.

d) A Reforma Psiquiátrica veio acontecendo há várias décadas, a partir do final dos anos setenta, como um movimento que 
mostra as inconveniências do modelo que fundamentou os paradigmas da psiquiatria clássica.
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QUESTÃO 07. Considere as afirmativas a respeito da legislação de saúde mental (10.216/01):
I. A internação, em quaisquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

II. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma 

declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Estão CORRETOS os itens:
a) I e II;
b) I e III;
c) I, II e III;
d) II e III.

QUESTÃO 08. Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato infracional, 
a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas sócio-educativas. Marque a opção INCORRETA:

a) obrigação de reparar o dano;
b) liberdade assistida;
c) internação em estabelecimento prisional;
d) prestação de serviço à comunidade.

QUESTÃO 09. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, EXCETO:

a) Maus-tratos envolvendo os alunos;
b) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares;
c) Afastamento definitivo de seus dirigentes;
d) Faltas justificadas por motivo de doença.

QUESTÃO 10. A paranoia é uma psicose, caracterizada por um sistema delirante e durável no qual o comportamento 
manifesto expressa:

a) Agressão incontida e busca de afeto de forma compulsiva.
b) Desconfiança e agressão, principalmente àqueles por quem nutre ressentimentos profundos.
c) Egocentrismo e incapacidade de afeição para consigo próprio.
d) Desconfiança patológica e agressividade controlada.

QUESTÃO 11. Canguilhem (2009) se contrapõe à visão funcionalista positivista do processo saúde-doença. 
Marque a alternativa que apresenta a visão que se relaciona com a concepção do autor:

a) Uma visão histórico-crítica que concebe o homem como sendo muito mais que o seu corpo e que propõe que a normalidade 
deva ser entendida para além do funcionamento normal do organismo, incorporando as dimensões histórico- processuais 
de transformação das necessidades e ideias, na relação do homem com a vida social.

b) O processo saúde-doença está relacionado a diversos fatores, que coexistem e tem igual valoração na determinação de tal 
processo, remetendo à teoria multicausal da doença.

c) Concebe a doença como desarmonia, como resultado da perturbação de um estado de regularidade e de equilíbrio.
d) O processo saúde-doença tem uma causa predominantemente biológica, centrado no modelo biomédico (organicista), 

baseado no diagnóstico psiquiátrico, que é construído através da observação de sintomas.

QUESTÃO 12. ZIMERNAN (2010) dispõe sobre grupos de acordo com sua finalidade em dois grandes tipos: os grupos 
operativos e os grupos psicoterapêuticos. Um dos tipos de grupo psicoterapêutico é o cognitivo-comportamental. 
Nesses grupos, o objetivo é o de:

a) Melhorar alguma situação patológica dos indivíduos, especialmente na saúde orgânica.
b) Melhorar, entre diferentes indivíduos, a qualidade dos processos de comunicação.
c) Oferecer suporte para pacientes com doenças crônicas ou debilitantes.
d) Promover a reeducação, em nível consciente, das concepções errôneas do paciente.
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QUESTÃO 13. De acordo com a teoria psicanalítica e na concepção de Freud, todas as alternativas são corretas, 
EXCETO:

a) As neuroses de transferência correspondem a um conflito entre o ego e o id.
b) A neurose narcísica corresponde a um conflito entre o ego e o superego.
c) Nas psicoses há uma primeira etapa que consiste na separação do ego da realidade e uma segunda etapa em que há a 

criação de uma nova realidade.
d) Nas neuroses não podemos dizer que há, como nas psicoses, uma tentativa de reparação do rompimento com a realidade, 

afinal, o conflito neurótico se dá entre o ego e o id.

QUESTÃO 14. Segundo Freud, o ego desenvolve-se a partir do:
a) Id;
b) Superego;
c) Ego ideal;
d) Ideal do ego.

QUESTÃO 15. O DSM-IV define e classifica os transtornos da aprendizagem em uma categorização. Sobre esses 
transtornos, é INCORRETO afirmar:

a) Os Transtornos da Aprendizagem devem ser diferenciados das variações normais na realização acadêmica e das 
dificuldades escolares devido à falta de oportunidades, ensino fraco ou fatores culturais.

b) No Retardo Mental, as dificuldades de aprendizagem não são proporcionais ao prejuízo geral no funcionamento intelectual.
c) Embora os sintomas de dificuldade de leitura possam ocorrer já na pré-escola, o Transtorno da Leitura raramente é 

diagnosticado antes do final desta ou no início da primeira série.
d) Quando o Transtorno da Leitura está associado com alto QI, a criança pode funcionar adequadamente ou quase tão bem 

quanto seus colegas durante os primeiros anos escolares.

QUESTÃO 16. Estudos baseados em evidência demonstram a eficácia da terapia familiar em transtornos do 
desenvolvimento, em psicopatologias e na alteração de doenças crônicas. Na concepção de Falceto (2008), assinale 
a afirmativa INCORRETA:

a) A família é mais do que a soma de seus membros. É um sistema vivo com leis próprias de funcionamento.
b) Todas as famílias apresentam problemas semelhantes, por isso o plano terapêutico é construído pelo terapeuta e leva em 

conta as necessidades de toda a família.
c) O diagnóstico da estrutura e da dinâmica familiar é um processo dinâmico.
d) O terapeuta utiliza-se dos recursos de sua própria personalidade, em vários graus, procurando criar um clima de empatia 

e confiança.

QUESTÃO 17. José Bleger (autor da obra Temas de Psicologia – Entrevista e Grupos), ao se referir à entrevista 
psicológica, afirma que “entrevistador e entrevistado formam um grupo, ou seja, um conjunto ou uma totalidade, 
na qual os integrantes estão interrelacionados e em que a conduta de ambos é interdependente.”. A respeito dessa 
afirmativa, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

a) O campo da entrevista deve ser configurado fundamentalmente pelas variáveis que dependem da personalidade do 
entrevistado.

b) O tipo de comunicação que se estabelece é altamente significativo da personalidade do entrevistado, especialmente do 
caráter de suas relações interpessoais, ou seja, da modalidade do seu relacionamento com seus semelhantes.

c) O esquema referencial de caráter dinâmico e plástico é a condição necessária para a aprendizagem. Contudo, na técnica do 
grupo operativo, o questionamento deste esquema não é um método que objetiva romper estereótipos.

d) No ensino e na aprendizagem em grupos operativos não se trata só de transmitir a informação, mas de conseguir que seus 
integrantes incorporem e manipulem os instrumentos de indagação.
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QUESTÃO 18. O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados 
ou reais do encaminhamento e/ou da consulta que norteiam o elenco de hipóteses inicialmente formuladas e 
delimitam o escopo da avaliação. Segundo Jurema Cunha (2007), relacione a primeira coluna à segunda e, em 
seguida, assinale a opção CORRETA:

1. Descrição
2. Classificação nosológica
3. Diagnóstico diferencial
4. Avaliação compreensiva

(    ) Ultrapassa a classificação simples,  interpretando  diferenças  de  escores, identificando forças e fraquezas e 
descrevendo o desempenho do paciente, como em uma avaliação de déficits neuropsicológicos.

(    ) É determinado o nível de funcionamento da personalidade, são examinadas as  funções do ego, em especial a 
de insight, condições do sistema de defesas, para facilitar a indicação de recursos terapêuticos e prever a possível 
resposta aos mesmos.

(  ) São investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, para diferenciar alternativas 
diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia.

(     ) Hipóteses iniciais são testadas, tomando como referência critérios diagnósticos.

A sequência CORRETA é:
a) 1, 3, 4, 2;
b) 2, 4, 1, 3;
c) 1, 4, 3, 2;
d) 3, 1, 2, 4.

QUESTÃO 19. A respeito da teoria de Kurt Lewin, é INCORRETO afirmar que:
a) Lewin criou o termo “dinâmica de grupo”.
b) Para K. Lewin qualquer indivíduo, por mais ignorado que seja, faz parte do contexto do seu grupo social, o influencia e por 

este é fortemente influenciado e modelado.
c) O comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes, formando com isso um campo dinâmico.
d) O ambiente psicológico não é o relacionado com as atuais necessidades do indivíduo.

QUESTÃO 20. Considerando a definição de conceitos relativos à psicanálise, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e, em seguida, assinale a opção CORRETA:

I. Neutralidade
II. Transferência
III. Campo analítico
IV. Resistência

(    ) para que seja possível o trabalho analítico, o analista deve evitar apresentar-se como uma pessoa real na vida 
do paciente.

(    ) refere-se a existência no indivíduo de forças profundas e alheias à sua vontade que impedem o contato com o 
conteúdo inconsciente.

(    ) define-se como o conjunto da relação terapêutica.

(    ) é a reedição com o analista das relações com objetos do passado. A reencenação das relações entre os objetos 
do mundo interno e o self.

A sequência CORRETA é:
a) II, I, IV, III;
b) I, IV, III, II;
c) III, II, I, IV;
d) IV, II, III, I.
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QUESTÃO 01. Considerando a definição de conceitos relativos à psicopatologia, enumere a segunda coluna de 
acordo com a primeira e, em seguida, assinale a opção CORRETA:

I. Percepção
II. Representação
III. Sensação

(     ) Fenômeno ativo. Tomada de consciência, pelo indivíduo, do estímulo sensorial.

(     ) Fenômeno passivo. Estímulos físicos ou químicos atuam sobre sistemas de recepção do organismo.

(       ) Possuem caráter de subjetividade. Não há a presença real, externa, do objeto que gerou uma imagem sensorial.

A sequência CORRETA é:
a) II, I, III;
b) I, III, II;
c) III, II, I;
d) II, III, I.

QUESTÃO 02. Pichón Riviére estudou a dinâmica dos grupos operativos. A esse respeito, assinale a opção 
INCORRETA.

a) Os membros do grupo vão assumir diversos papeis, como os papeis de porta-voz, sabotador, bode expiatório e o papel de 
líder.

b) A atividade está centrada na mobilização de estruturas estereotipadas e nas dificuldades de comunicação e aprendizagem.
c) Os papeis tendem a ser fixos no começo, até que se configure a situação de lideranças funcionais.
d) Os grupos sempre serão homogêneos ou heterogêneos, mas em todos não se deve observar uma diferenciação progressiva.

QUESTÃO 03. A Reforma Psiquiátrica pretende estabelecer um novo estatuto social para o doente mental, que 
lhe garanta cidadania e o respeito a seus direitos. Sobre esta afirmativa, marque a alternativa INCORRETA:

a) É amparada pela Lei 10.216/2001.
b) Prevê avaliação sazonal de todos os hospitais psiquiátricos por meio do Programa Nacional de Avaliação dos Serviços 

Hospitalares.
c) Constitui a modificação no modelo de tratamento: ao invés do isolamento, tem-se agora o convívio na família e na 

comunidade.
d) O atendimento é realizado em CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), Residências Terapêuticas, Ambulatórios e Hospitais 

Gerais.

QUESTÃO 04. De acordo com a psicanálise, todas as alternativas são corretas, EXCETO:
a) O paciente deve vir à sessão com a intenção de falar tudo o que vier a sua mente.
b) O encontro analítico não pressupõe a busca da subjetividade.
c) A resistência refere-se à existência no indivíduo de forças profundas e alheias à sua vontade que impedem o contato com 

o conteúdo inconsciente.
d) O processo analítico impõe um estresse adicional à vida do indivíduo.
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QUESTÃO 05. A respeito dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), considere as afirmações 
abaixo:

I. Os efeitos das intervenções psicoterápicas nos sintomas primários são insuficientes, embora na presença de ansiedade e 
depressão, o resultado possa ser mais animador.

II. Alguns indivíduos não toleram o tratamento psicofarmacológico, abrindo espaço para a indicação de intervenções 
cognitivo-comportamentais.

Está CORRETO o que se afirma em:
a) Somente II;
b) I e II;
c) Somente I;
d) Nenhuma.

QUESTÃO 06. De acordo com Armani (2004), há muitas vantagens em atuar através de projetos sociais, contudo, 
os projetos possuem diversos limites. A respeito dos principais limites dos projetos sociais, marque a alternativa 
CORRETA:

a) A gestão de projetos tem frequentemente expresso maior preocupação com eficiência e controle do que com efetividade, 
flexibilidade e aprendizado.

b) A intervenção via projeto ainda não é útil para gerenciar iniciativas de desenvolvimento de caráter mais técnico.
c) Os projetos introduzem um equilíbrio entre resultados tangíveis (de curto prazo), e “mudanças de relações sociais” (mais 

duradouras).
d) Os projetos não impõem limites de prazos e de recursos, o que tem relação direta com os tempos, ritmos e processos reais 

vividos pelos envolvidos nos processos de mudança social.

QUESTÃO 07.  Cunha (2007), ao analisar os fundamentos do psicodiagnóstico, dispõe sobre plano de avaliação 
que é constituído:

a) Com base na sintomatologia do paciente;
b) Com base nas perguntas ou hipóteses iniciais;
c) No exame clínico e por meio dos instrumentos preferidos pelo paciente;
d) No exame clínico e por meio dos instrumentos aceitos pela família da criança.

QUESTÃO 08. NÃO é considerado um Transtorno do Humor:
a) Transtorno Maníaco;
b) Transtorno do Humor induzido por substância;
c) Transtorno Ciclotímico;
d) Transtorno Distímico.

QUESTÃO 09. De acordo com Dalgalarrondo (2008), os principais delírios de conteúdo depressivo são, EXCETO:
a) Delírio de Negação dos órgãos;
b) Delírio de referência (de alusão ou auto-referência);
c) Delírio de culpa e de auto-acusação;
d) Delírio hipocondríaco.
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Responda as questões de 10 a 14 de acordo com a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

QUESTÃO 10. De acordo com o art. 13° os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados a autoridade competente da respectiva localidade, sem prejuízo 
de outras providências legais. Marque a opção adequada a qual autoridade competente deve ser acionada, de 
acordo com a afirmativa apresentada acima:

a) Juiz da Infância e Juventude;
b) Promotor de Justiça;
c) Conselho Tutelar;
d) Prefeito Municipal.

QUESTÃO 11. De acordo com o art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente: “A criança e o adolescente têm 
direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de ____________, que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço.
a) atendimento especializado.
b) auxílio e orientação.
c) alternativas de vida sadia.
d) políticas sociais públicas.

QUESTÃO 12. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na subseção IV que trata da adoção observa-se 
dentre outras as seguintes assertivas:

I. Podem adotar os maiores de vinte e um anos, independentemente do estado civil;
II. O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando;
III. Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, não sendo 

necessário comprovação de estabilidade familiar;
IV. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando.

A partir das considerações acima, assinale a alternativa CORRETA:
a) I, II e IV;
b) I, II e III;
c) I, III e IV;
d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13. Quando verificada a prática de um ato infracional do menor, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I. Advertência
II. Obrigação de reparar o dano
III. Inserção em regime de semiliberdade
IV. Prestação de serviços à comunidade

Dessas medidas:
a) I, II, III e IV estão corretas;
b) Apenas I e II estão corretas;
c) Apenas II e III estão corretas;
d) Apenas I e IV estão corretas.
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QUESTÃO 14. São medidas específicas de proteção à criança e adolescente, EXCETO:
a) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial;
b) Orientação, apoio e acompanhamentos temporários;
c) Inclusão em programa de acolhimento familiar;
d) Liberdade assistida.

QUESTÃO 15. A comissão intergestores tripartite (CIT) é formada por gestores:
a) De três estados;
b) De dois estados e um município;
c) De três municípios; 
d) Municipal, estadual e federal;

QUESTÃO 16.  De acordo com a Lei Federal 8.142/90 constituem instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde:
a) Conselho de saúde e Câmara técnica de saúde;
b) Câmara técnica de saúde e Colegiado gestor de Saúde;
c) Conferência de saúde e Colegiado gestor de saúde;
d) Conselho de saúde e Conferência de saúde.

QUESTÃO 17. Conforme o artigo 6º da Lei 8.080, estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução das 
seguintes ações de vigilância, EXCETO:

a) Vigilância à assistência terapêutica e farmacêutica;
b) Vigilância sanitária das cozinhas industriais;
c) Vigilância à saúde do trabalhador;
d) Vigilância às indústrias, aeroportos e trabalho escravo.

QUESTÃO 18.  Assinale a resposta INCORRETA:
a) É vedada a participação direta e indireta de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, salvo através de 

doações de organismos internacionais vinculados à ONU.
b) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada.
c) O sistema Único de Saúde constitui-se do conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais.
d) Os princípios éticos serão observados na prestação de serviços de assistência à saúde em qualquer instância.

QUESTÃO 19.  Leia as alternativas que seguem e assinale a resposta sequencialmente CORRETA.
I. O Estado deve garantir ações e serviços necessários a toda a população, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie.
II. O Estado deve garantir espaços que permitam o envolvimento da sociedade no processo de formulação e implantação da 

política de saúde.
III. Deve ser garantido um conjunto de ações e serviços que supram as necessidades de saúde da população e apresentem 

elevada capacidade de resposta aos problemas apresentados, organizados e geridos pelos diversos municípios e estados 
brasileiros.

IV. Os cidadãos têm direito ao acesso a um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços resolutivos, preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, de diferentes complexidades e custos, que reduzam o risco de doenças e agravos e que 
proporcionem o cuidado à saúde.

a) Universalidade, participação social, descentralização, integralidade.
b) Integralidade, universalidade, participação social e descentralização.
c) Integralidade, participação social, descentralização e universalidade.
d) Descentralização, participação social, integralidade e universalidade.
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QUESTÃO 20. A reforma sanitária constitui um marco na política de saúde nacional. Constituem condicionantes 
desta reforma, EXCETO:

a) Golpe militar de 1964.

b) Abertura econômica para o capital estrangeiro.

c) Regionalização.

d) Desarticulação da participação social.
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QUESTÃO 01.  Um estudante de enfermagem estava em aula prática numa enfermaria  do  Hospital universitário 
e experimentou subitamente um mal-estar terrível, acompanhado de vertigens, sudorese, taquicardia, dor torácica, 
sufocação e temor de enlouquecer.

Esses sintomas são condizentes com o diagnóstico de
a) ansiedade generalizada.
b) crise fóbica.
c) dissociação histérica.
d) transtorno do pânico.

QUESTÃO 02. Em contribuição ao Ministério do Trabalho, o Conselho Federal de Psicologia determinou as 
atribuições do psicólogo clínico para integrar o catálogo brasileiro de ocupações. Nesse  sentido, considere as 
atribuições listadas nos itens a seguir:

I Colaborar, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e 
microssistemas.

II Promover estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes e segmentos 
sociais nacionais, culturais, intra e interculturais.

III Participar da elaboração e da execução de programas socioeducativos destinados a crianças de rua, 
abandonadas ou infratoras.

IV Participar  da  elaboração  de  programas  de   pesquisa  sobre  a   saúde  mental  da   IV população, bem 
como sobre a adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas à realidade psicossocial da clientela.

V Atuar  junto  a   equipes  multiprofissionais  no   sentido  de   levá-las  a   identificar  e    V 
compreender os fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo, em unidades  básicas, 
ambulatórios de  especialidades, hospitais  gerais, prontos-socorros e demais instituições.

Os itens que apresentam corretamente atribuições do Psicólogo Clínico são
a) I, IV e V.
b) I, II e  III.
c) I,  III e IV.
d) II, IV e V.

QUESTÃO 03. Na perspectiva da clínica, a psicologia da saúde pode ser compreendida como

a) o modelo de abordagem interdisciplinar, restrita ao nível secundário de atendimento e com atuação limitada a hospitais, 
característica de atuação institucional, na qual o trabalho do psicólogo é independente do serviço médico.

b) a área que aplica conhecimentos científicos específicos da psicologia sobre  as interrelações entre componentes emocionais, 
cognitivos, sociais e  biológicos  da  saúde e da doença para promoção e manutenção da  saúde, prevenção, tratamento e  
reabilitação da doença e da incapacidade.

c) a abordagem baseada na premissa de que conflitos internos ou estilos de personalidade causam doenças e, desequilibram 
a dimensão emocional dos indivíduos, o que acarreta danos nos planos comportamentais, cognitivos e sociais.

d) o campo interdisciplinar em que médicos e psicólogos trabalham com base na pesquisa, atuando de forma independente, 
na área específica de suas  atribuições  e  competências, de modo a favorecer a saúde do individuo de maneira holística.
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QUESTÃO 04. O Conselho Federal de Psicologia publicou, em 2009, Cartilha em alusão ao Ano das Psicoterapias. 
A publicação divide-se em dois grupos de textos que se preocupam em trazer para o debate algumas reflexões 
sobre o campo das psicoterapias. Nessa cartilha, uma das discussões do EIXO I, que versa sobre a constituição das 
psicoterapias, trata de

a) Relação do Sistema Conselhos com a Associação Brasileira de Psicoterapia (ABRAP) e outras entidades.
b) Estratégias políticas de construção de parcerias e enfrentamento dos conflitos.
c) Parâmetros: referências e/ou regulação.
d) Interdisciplinaridade, transversalidade e multiprofissionalidade: o psicólogo nesse contexto.

QUESTÃO 05. Pedro é um jovem de 21 anos que passa grande parte dos seus dias afundado numa poltrona 
com o olhar fixo e vazio voltado para o chão. Seu rosto está inexpressivo, ele está  mal arrumado e despenteado 
e raramente se move ou fala. Além desses sintomas, ele está apresentando insônia e já perdeu cerca de 6 kg nos 
últimos três meses.

Diante desse quadro clínico o diagnóstico sugerido é
a) Esquizofrenia.
b) Depressão maior.
c) Estresse na fase de exaustão.
d) Transtorno Bipolar em fase depressiva.

QUESTÃO 06. A psicoterapia de crise deve orientar-se para as  circunstâncias pessoais  e  sociais emergentes que 
colocam o paciente em crise. Assim, o esforço característico desse tipo de manejo terapêutico é

a) permitir que se entre em contato com pressões ambientais que estejam envolvidas com a crise.
b) respeitar o tempo e o limite do paciente para entrar em contato com aquilo que o mobiliza.
c) adotar medidas que visem ao alívio de sintomas e de condutas impulsivas.
d) enfatizar mudanças de personalidade para manejo da crise.

QUESTÃO 07. Otávio, 19 anos, aluno do curso de Medicina, procura apoio institucional com queixas de perseguição 
em sala de aula. Segundo o  aluno, o  professor o  está  perseguindo, expondo  suas limitações e o colocando em 
situações constrangedoras diante da turma. Além disso, o aluno comenta que tem ouvido vozes, o que o tem 
deixado perturbado, e  ele  acredita  que todos conhecem os seus pensamentos. Diante desse quadro, a hipótese 
diagnóstica para o  caso é

a) Dependência química.
b) Esquizofrenia.
c) Mania com sintomas psicóticos.
d) Depressão psicótica.

QUESTÃO 08. A abordagem centrada na pessoa, desenvolvida por Carl Rogers, está entre as abordagens 
humanistas das psicoterapias em Psicologia. São características do processo psicoterápico para Rogers:

a) funcionamento mais pleno, crescimento transpessoal e crescimento pessoal.
b) funcionamento mais pleno, superação de dificuldades pessoais e superar a incongruência.
c) construção de objetivos e de meios para alcançá-los e conscientização do comportamento problemático.
d) abertura crescente à experiência, aumento da  vivência existencial e  confiança  crescente em seu organismo.

QUESTÃO 09. O psicodiagnóstico inspirado na compreensão fenomenológica propõe  uma  prática  diagnóstica que 
se afaste de uma patologização dos modos de existir. Nessa perspectiva, define-se a compreensão diagnóstica como

a) um processo de acompanhar o modo como a pessoa constrói significados de existência.
b) um procedimento de descrição de sintomas para categorizá-los.
c) um instrumento para distinguir saúde e doença como condições opostas.
d) uma prática que deve buscar os aspectos coerentes e estáveis da personalidade.
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QUESTÃO 10. Frente aos crescentes índices de suicídio em todo o mundo, a OMS pensou em três áreas prioritárias 
para o desenvolvimento de atividades preventivas ao suicídio.  Entre  as  orientações da Organização Mundial de 
Saúde identifica-se a

a) medicalização de pessoas com transtornos mentais.
b) informação sobre os métodos de suicídio nos meios de comunicação.
c) restrição de acesso a métodos utilizados para comportamentos suicidas.
d) internação de pacientes com risco suicida.

QUESTÃO 11. A relação terapêutica é compreendida como um processo essencialmente dinâmico, no qual o 
terapeuta estabelece com seu cliente um contato fundado na confiança. Assim, o papel do terapeuta humanista-
existencial caracteriza-se por

a) conter as reações do cliente mantendo-o ligado à situação problema que ele considera importante resolver.
b) refletir junto com o cliente sobre sua vida e/ou sofrimento, maximizando sua percepção acerca da situação.
c) ser diretivo, visto que o terapeuta deverá conduzir o processo mantendo uma atitude interveniente.
d) ter uma atuação orientada para a mudança, uma vez que a noção de encontro funda-se na busca de soluções dos conflitos 

do cliente.

QUESTÃO 12. A entrevista psicológica é um recurso fundamental na prática clínica.  Nesse  contexto  de prática 
psicológica, uma possibilidade para sua aplicação é

a) avaliação ou diagnóstico.
b) integração.
c) desligamento.
d) seleção.

QUESTÃO 13. O transtorno de personalidade antissocial é uma condição  em  que  a  pessoa  tem pensamentos 
e atitudes disfuncionais. Esse transtorno tem como principal característica

a) controlar meticulosamente manifestações de agressividade.
b) apresentar autoestima prejudicada.
c) preocupar-se excessivamente com sua própria segurança.
d) enganar e manipular as pessoas ao seu redor.

QUESTÃO 14. Os conceitos básicos de grupo sugerem que este possui uma estrutura que explicita o comportamento 
de seus membros. Assim, são atributos básicos dos grupos:

a) papéis, eficácia, formalidade, e heterogeneidade.
b) normas, homogeneidade, permanência e pensamento grupal.
c) status, papéis, coesão e pensamento grupal.
d) coesão, heterogeneidade, informalidade e ser nominal.

QUESTÃO 15. Carlos, estudante de jornalismo, procura o serviço de saúde mental da Universidade acompanhado 
por dois colegas de turma. Na ocasião, relata que está prestes a se formar e não se sente preparado para tal. Assim, 
vem mobilizando professores e colegas, que não estão sabendo lidar com a situação, pois ele sempre foi um aluno 
brilhante. Ele chora nos corredores, comenta questões da sua história pessoal e deixa todos mobilizados diante da 
sua condição. O quadro apresentado caracteriza um transtorno da personalidade

a) dependente.
b) narcisista. 
c) paranoide.
d) histriônica.
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QUESTÃO 16. Para Piaget, o crescimento cognitivo é um processo que ocorre em duas etapas: pela assimilação e 
pela acomodação. Tal processo é acompanhado de três princípios inter- relacionados, quais sejam:

a) assimilação, esquema e acomodação.
b) esquema, organização e acomodação.
c) organização, adaptação e equilíbrio.
d) equilíbrio, organização e esquema.

QUESTÃO 17. Mariana briga com seu namorado e, ao chegar em casa, se tranca no quarto, chorando muito durante 
2 dias, fato que preocupa demais sua família. Passados esses 2 dias, ela acorda bem disposta e comenta com a 
mãe que foi ótimo ter desmanchado o namoro porque assim ela poderá́ ficar disponível para relacionamentos mais 
interessantes. Os mecanismos de defesa utilizados pela jovem são, respectivamente,

a) regressão e sublimação.
b) projeção e cisão.
c) formação reativa e negação.
d) negação e deslocamento.

QUESTÃO 18. A Resolução 07/2003 do CFP institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos 
pelo Psicólogo. Segundo as orientações contidas nessa resolução, os quatro itens que um parecer deve conter são:

a) identificação, informações sobre o atendimento e conclusão.
b) identificação, hipótese diagnóstica, apresentação de procedimentos e conclusão.
c) identificação, evolução e prognóstico do caso e conclusão.
d) identificação, exposição de motivos, análise e conclusão.

QUESTÃO 19. O psicólogo, muitas vezes, recebe encaminhamentos de profissionais de saúde, das escolas, 
de juízes ou de advogados, ou mesmo atende pessoas que o procuram espontaneamente, a fim de obter um 
psicodiagnóstico. Nesse contexto, considere os objetivos apresentados nos itens a seguir:

I Colher dados sobre a história clínica e pessoal, procurando reconhecer denominadores comuns com a 
situação atual, do ponto de vista psicopatológico e dinâmico.

II Determinar motivos de encaminhamento, queixas e outros problema iniciais, bem como levantar hipóteses 
iniciais e definir um plano de avaliação.

III Levantar hipóteses iniciais e definir a abordagem teórico-clínica que será utilizada.

IV Encerrar o processo para confirmação de hipótese diagnóstica do profissional que encaminhou a solicitação.

a) I e IV. 
b) I e II. 
c) II e III.
d) III e IV.

QUESTÃO 20. Tendo em vista os crescentes índices de suicídio em todo mundo, a OMS (2000) considera tal 
problemática uma questão de saúde pública. Dessa forma, a OMS aponta alguns fatores de risco para ato suicida, 
entre os quais estão

a) tentativa prévia de suicídio, isolamento social e crise financeira e/ou desemprego.
b) isolamento social, uso de psicotrópicos e uso abusivo de drogas.
c) fácil acesso a métodos suicidas, uso abusivo de álcool e personalidade antissocial.
d) separação conjugal, transtorno psiquiátrico e timidez.
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QUESTÃO 21. No contexto universitário, a terapia em grupo pode ser um efetivo recurso terapêutico capaz de 
promover saúde mental entre universitários, proporcionando benefícios significativos, a partir de um processo 
complexo envolvendo as experiências humanas, que podem ser compreendidas como fatores terapêuticos. De 
acordo com a abordagem existencial, esses fatores terapêuticos são:

a) orientação diretiva, altruísmo e catarse.
b) coesão grupal, orientação diretiva e instilação da esperança.
c) apoio social, reforço positivo e comportamento imitativo.
d) instilação da esperança, coesão grupal e catarse.

QUESTÃO 22. A terapia cognitivo-comportamental é uma espécie de intervenção psicológica que, nos últimos 
anos, tornou-se uma das mais utilizadas no campo da psicologia. Neste sentido, são técnicas desse modelo 
terapêutico:

a) técnicas operantes, de exposição e relaxamento.
b) técnicas cognitivas, renascimento e monodrama.
c) técnicas de habilidades sociais, respiração holotrópica e cadeira quente.
d) técnicas de enfrentamento, terapia regressiva integral e amplificação.

QUESTÃO 23. Os quadros de intoxicação, abuso e dependência de álcool e de outras substâncias psicoativas 
caracterizam-se por uma forma particular de relação entre os seres humanos e as substâncias químicas que 
apresentam ação definida sobre o sistema nervoso central (SNC) e, consequentemente, sobre o psiquismo. Nesse 
contexto, entende-se que

a) intoxicação, abuso e dependência de álcool são termos sinônimos.
b) abuso é definido como uma síndrome com alterações comportamentais irreversíveis.
c) substância psicoativa é qualquer substância química que, quando ingerida, modifica uma ou várias funções do SNC, 

produzindo efeitos psíquicos e comportamentais. 
d) dependência de substâncias psicoativas ocorre apenas em situações nas quais o indivíduo faça uso delas diariamente, há 

pelo menos 1 ano.

QUESTÃO 24. A Gestalt é uma abordagem psicoterápica cujas técnicas se fundam em alguns princípios. Dentre 
esses princípios, destacam-se:

a) figura-fundo, orientação em meta e tendência atualizante.
b) mudança paradoxal, ajustamento criativo e autorregulação.
c) aqui-agora, aliança terapêutica e formação de compromisso.
d) contato, transferência e congruência.

QUESTÃO 25. No contexto do método psicodramático, a espontaneidade tem um papel fundamental e se

materializa em diversas características. Entre estas, estão:
a) originalidade, independência e adequação.
b) qualidade dramática, criatividade e independência.
c) adequação, criatividade e originalidade.
d) originalidade, criatividade e qualidade dramática.

QUESTÃO 26. Joana procura o serviço de assistência ao aluno de uma universidade, apresentando relato de 
dificuldade interpessoal, sentimentos e pensamentos negativos e automutilação intencional associada a alívio de 
um sentimento negativo. Esses sinais e sintomas estão relacionados ao quadro clínico de

a) depressão.
b) transtorno borderline.
c) non-suicidal-self-injury.
d) transtorno de ansiedade.
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QUESTÃO 27. Existem diversas questões que devem ser consideradas na dinâmica e estrutura de uma família 
para que seja possível alcançar um diagnóstico do seu funcionamento. Nesse sentido, o aspecto que o terapeuta 
NÃO deverá considerar para o seu diagnóstico é

a) nível socioeconômico e as características étnico-culturais da família.
b) compatibilidade entre as crenças da família e as crenças do terapeuta.
c) capacidade da família de se comunicar e resolver conflitos.
d) motivação da família para o tratamento.

QUESTÃO 28. Luís busca ajuda do serviço de psicologia da universidade relatando dificuldades de manejar o seu 
tempo, de se concentrar nas aulas, de terminar tarefas no prazo e de organizar sua rotina de estudos, dentre outros 
fatores que têm interferido em seu desempenho acadêmico. Tal quadro tem provocado sofrimento ao aluno, que 
mora na residência universitária e teme perder a vaga por uma possível reprovação em componentes do semestre. 
Esse relato é sugestivo do quadro clínico de

a) transtorno de déficit de atenção.
b) transtorno bipolar.
c) depressão.
d) dúvida vocacional.

QUESTÃO 29. Na perspectiva de Carl Rogers, existem três condições necessárias para que o processo terapêutico 
avance. São elas:

a) empatia, autenticidade e congruência.
b) empatia, associação livre de palavras e autenticidade.
c) associação livre de palavras, reforço positivo e congruência.
d) congruência, reforço positivo e autenticidade.

QUESTÃO 30. O plantão psicológico é uma modalidade clínica que requer de seus plantonistas algumas 
disponibilidades. Uma dessas disponibilidades é

a) tornar-se um eixo de referência existencial naquele momento de necessidade de ajuda.
b) estar preparado previamente para os mais diferentes tipos de demanda.
c) marcar sempre o retorno para fechamento do processo do plantão.
d) considerar o plantão um processo de curta duração e com tempo de sessão definido.
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QUESTÃO 01. “___________ começou trabalhando em análise com crianças; iniciou uma prática original, ao 
introduzir a técnica do jogo infantil, para ter acesso aos conflitos e fantasias, de uma maneira mais direta e fácil do 
que a comunicação verbal” (Bleichmar & Bleichmar, a Psicanálise depois de Freud, 1992). Assinale a alternativa que 
substitui corretamente a lacuna no fragmento acima:

a) Klein
b) Lacan
c) Freud
d) Skinner
e) Piaget

QUESTÃO 02. O___________ ocupa um lugar que Winnicott chama de ilusão. Diferentemente do seio, que 
não está disponível constantemente, este é conservado pela criança. Ela é quem gradua a distância entre ambos. 
Quando sente que não necessita dele, deixa-o de lado, e, pelo contrário, quando precisa dele reclama-o. As mãe, em 
geral, respeitam intuitivamente o apego de seus filhos (...)” (Bleichmar & Bleichmar, a Psicanálise depois de Freud, 
1992).

Assinale a alternativa que substitui corretamente a lacuna no fragmento acima:
a) Complexo de Édipo
b) Inconsciente coletivo
c) Objeto a
d) Imaginário
e) Objeto transicional

QUESTÃO 03. Analise as assertivas:
I. O desenvolvimento intelectual da criança tende para a inteligência formal, dependendo unicamente de fatores fisiológicos, 

segundo Piaget.
II. Pode-se dizer que o “sujeito epistêmico” protagoniza o papel central do modelo piagetiano, pois a grande preocupação da 

teoria é desvendar os mecanismos processuais do pensamento do homem, desde o início da sua vida até a idade adulta.
III. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato ou 

tampouco externo ao organismo mas é fundamentalmente construído na interação homem-objeto.

Marque:
a) Se apenas II e III são corretas.
b) Se apenas I e II são corretas.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I e III são corretas.
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QUESTÃO 04. O aumento do número de famílias recasadas não é exclusividade do Brasil, mas uma realidade 
presente em diversos países (Soares, L.C.E.C. Pais e Mães Recasados, 2015).

Analise as assertivas abaixo:
I. A família contemporânea é fruto de uma série de modificações sociais.
II. As intensas modificações sofridas pela família contemporânea sustenta a ideia unânime de que ela brevemente será 

dissolvida.
III. Sabe-se que o momento do divórcio do casal traz, necessariamente, efeitos traumáticos aos filhos. 

Marque:
a) Se apenas I é correta.
b) Se apenas II é correta.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas III é correta.

QUESTÃO 05. Algumas características são observadas na família da contemporaneidade, exceto:
a) Aumento dos lares com os dois genitores sendo provedores econômicos.
b) Declínio na taxa de natalidade.
c) Declínio na variação de gênero entre casais.
d) Aumento da idade média ao casar-se.
e) Crescimento do número de famílias monoparentais.

QUESTÃO 06. São modalidades de documentos psicológicos, definidos em Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), exceto:

a) Laudo Psicológico
b) Relatório Psicológico
c) Atestado Psicológico
d) Sumário Psicológico
e) Parecer Psicológico

QUESTÃO 07. São especialidades da Psicologia, definidas em Resolução pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), exceto:

a) Psicologia Jurídica
b) Psicologia do Esporte
c) Psicologia Clínica
d) Psicomotricidade
e) Psicologia Holística

QUESTÃO 08. Analise as assertivas:

O Título Profissional de Especialista em Psicologia:
I. constitui condição obrigatória para exercício profissional;
II. atesta o reconhecimento da atuação da psicóloga ou do psicólogo à determinada área da especialidade;
III. qualifica a formação do profissional. Marque:

a) Se apenas II é falsa.
b) Se todas são corretas.
c) Se todas são falsas.
d) Se apenas III é falsa.
e) Se apenas I é falsa



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

355EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com354

QUESTÃO 09. De acordo com o seu Código de Ética Profissional, são deveres do psicólogo, exceto:
a) Conhecer e divulgar o seu código de ética profissional.
b) Receber remuneração por encaminhamento de serviços.
c) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência.
d) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão.
e) Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos.

QUESTÃO 10. Segundo seu Código de Ética Profissional, ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo:
a) Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados.
b) Considerará as condições do usuário ou beneficiário.
c) Estipulará o valor de acordo com as características da atividade.
d) Comunicará o preço ao usuário ou beneficiário até o término do trabalho a ser realizado.
e) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.

QUESTÃO 11. O psicólogo 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 informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço.
d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
e) Quando atuar dentro da mesma organização.

QUESTÃO 12. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo:
I. deve responder por escrito acerca de seu completo impedimento legal.
II. poderá prestar informações, considerando o previsto no Código de Ética Profissional.
III. não poderá fornecer qualquer informação à Justiça. Assinale:

a) Se apenas II estiver correta.
b) Se apenas I estiver correta.
c) Se apenas III estiver correta.
d) Se todas estiverem corretas.
e) Se todas estiverem incorretas.

QUESTÃO 13. Assinale a alternativa falsa:

As transgressões dos preceitos do Código de Ética Profissional constituem infração disciplinar com a aplicação das 
seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais:

a) Multa.
b) Censura pública.
c) Suspensão do exercício profissional, por até 90 (noventa) dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
d) Advertência.
e) Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia.
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QUESTÃO 14. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo 
destino dos seus arquivos confidenciais. Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável:

I. deverá lacrar o material e levá-lo à sua residência.
II. informará ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais.
III. descartará o material.

Assinale:
a) Se apenas I estiver correta.
b) Se apenas II estiver correta.
c) Se apenas III estiver correta.
d) Se todas estiverem corretas.
e) Se todas estiverem incorretas.

QUESTÃO 15. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá:
I. obter autorização de ao menos um de seus responsáveis.
II. obter autorização de ambos os responsáveis.
III. obter declaração com assinatura da própria criança, adolescente ou interdito.

Assinale:
a) Se apenas II estiver correta.
b) Se apenas III estiver correta.
c) Se apenas I estiver correta.
d) Se todas estiverem corretas.
e) Se todas estiverem incorretas.

QUESTÃO 16. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, é a Lei que dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, sendo de fundamental importância para a família brasileira. 
Analise as assertivas que versam sobre essa Lei:

I. A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.
II. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 

periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável.
III. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 

quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Marque:
a) Se apenas I e II são corretas.
b) Se todas são corretas.
c) Se apenas II e III são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I e III são corretas.

QUESTÃO 17. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, a 
condenação criminal do pai ou da mãe:

I. Implicará a destituição do poder familiar.
II. Não implicará a destituição do poder familiar.
III. Implicará a suspensão do poder familiar. 

Assinale:
a) Se apenas II está correta.
b) Se apenas I e II são corretas.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I está correta.
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QUESTÃO 18. São requisitos exigidos para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, de acordo com o Estatuto 
da Criança e do Adolescente:

I. Reconhecida idoneidade moral.
II. Escolaridade com nível superior.
III. Residir no município.

Assinale:
a) Se apenas I e II estiverem corretas.
b) Se todas são corretas.
c) Se apenas I e III estiverem corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I estiver correta.

QUESTÃO 19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os filhos, havidos ou não da relação do casamento, 
ou por adoção:

I. Terão os mesmos direitos, exceto os sucessórios
II. Terão os mesmos direitos, exceto o direito de convivência familiar.
III. Terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 

Assinale:
a) Se apenas III estiver correta.
b) Se apenas I e II estiverem corretas.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I estiver correta.

QUESTÃO 20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil.
II. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.
III. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, casados ou em união estável.

Assinale:
a) Se apenas I e II estiverem corretas.
b) Se apenas II e III estiverem corretas.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I estiver correta.

QUESTÃO 21. Entende-se por família extensa ou ampliada, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990:

I. aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os 
quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.

II. aquela em que se nasce e com quem se vive.
III. aquela formada apenas pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes.

Assinale:
a) Se apenas II estiver correta.
b) Se todas são corretas.
c) Se apenas I estiver correta.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas III estiver correta.
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QUESTÃO 22. Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 
1990, o poder familiar será exercido:

I. prioritariamente pelos avós.
II. prioritariamente pela mãe.
III. em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil.

Assinale:
a) Se apenas III estiver correta.
b) Se apenas II estiver correta.
c) Se todas são corretas.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas I estiver correta.

QUESTÃO 23.Tendo como referência o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, analise as 
assertivas:

I. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada.

II. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada.
III. Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim 

como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.

Assinale:
a) Se apenas II estiver correta.
b) Se todas são corretas.
c) Se apenas I estiver correta.
d) Se todas são falsas.
e) Se apenas III estiver correta.

QUESTÃO 24. De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, as entidades 
governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações da Lei ficarão sujeitas, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, exceto:

a) prisão domiciliar de seus dirigentes.
b) afastamento provisório de seus dirigentes.
c) afastamento definitivo de seus dirigentes.
d) fechamento de unidade ou interdição de programa.
e) advertência.

QUESTÃO 25. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, a assistência social aos 
idosos será prestada, de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstos na ________, na Política 
Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes.

A alternativa que melhor preenche a lacuna é:
a) Lei Orgânica da Assistência Social
b) Lei de Diretrizes e Bases
c) No Estatuto da Criança e do Adolescente
d) Resolução da Pessoa Idosa
e) Carta Internacional do Idoso
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QUESTÃO 26. O Estatuto do Idoso foi instituído, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 
idade igual ou superior a:

a) 61 (sessenta e um) anos.
b) 65 (sessenta e cinco) anos.
c) 70 (setenta) anos.
d) 60 (sessenta) anos.
e) 75 (setenta e cinco) anos.

QUESTÃO 27. Assinale a assertiva que melhor preenche a lacuna, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei no 
10.741, de 1o de outubro de 2003:
É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de _______das vagas nos estacionamentos públicos 
e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.

a) 10% (dez por cento)
b) 5% (cinco por cento)
c) 15% (quinze por cento)
d) 1% (um por cento)
e) 20% (vinte por cento)

QUESTÃO 28. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, as entidades que desenvolvam 
programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes princípios:

I. Preservação dos vínculos familiares.
II. Ajuda para dissolução dos vínculos familiares.
III. Atendimento em pequenos grupos. 

Assinale:
a) Se apenas II estiver correta.
b) Se apenas I estiver correta.
c) Se todas são falsas.
d) Se todas são corretas.
e) Se apenas I e III estiverem corretas.
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QUESTÃO 01. Leia atentamente:

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado próprio num 
sistema de comportamento social, e sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do 
ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa 
estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas 
ligações entre história individual e história social.

Analise as assertivas:
I. A importância das trocas entre os parceiros como momentos significativos no processo ensino-aprendizagem remete, à 

psicologia sócio-histórica.
II. É possível abordar a relação entre sujeito e objeto que se desenvolve na escola sem discutir seu papel enquanto promotora 

do conhecimento, tendo em vista seu lugar secundário.
III. De acordo com uma concepção sócio-histórica, a história de nossa vida caminha de forma a processarem todos uma 

história de vida integrada com outras muitas histórias que se cruzam naquele momento.

Assinale:
a) Se todas as assertivas estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se apenas a assertiva III está correta.
e) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.

QUESTÃO 02. Analise:
I. Winnicott sustentou os pré-requisitos da curiosidade intelectual em dois enigmas fundamentais que se colocam na 

infância: 1) de onde vêm as crianças; e, 2) porque o mundo se reparte em meninos e meninas - e ambas as perguntas estão 
determinadas pelo posicionamento desejante da criança em sua correlação com as figuras edípicas.

II. Sabe-se da importância da tolerância à frustração por parte da criança, diante das demandas educacionais parentais, como 
uma pré-condição para a fundação de um aparato organizador do pensamento e de suas funções cognitivas.

III. Sobre a importância que o Outro primordial tem na montagem psíquica do infans, pode-se acrescentar também que o 
lugar do filho no desejo dos pais é parcela essencial na constituição subjetiva.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se todas as assertivas estão corretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 03. A ______traz em seu bojo a concepção de que todo Homem se constitui como ser humano pelas 
relações que estabelece com os outros. Desde o nosso nascimento somos socialmente dependentes dos outros e 
entramos em um processo histórico que, de um lado, nos oferece os dados sobre o mundo e visões sobre ele e, de 
outro lado, permite a construção de uma visão pessoal sobre este mesmo mundo.

a) Neuropsicologia
b) Fenomenologia
c) Psicologia sócio-histórica
d) Psicologia Analítica
e) Psicologia Transpessoal
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QUESTÃO 04. Para todo pai ou mãe, três bebês diferentes reúnem-se no momento do nascimento: a criança 
imaginária de seus sonhos e fantasias; o feto invisível real (hoje só visto por exames devido à alta tecnologia e 
avanços da medicina), e o recém- nascido de fato, que pode ser visto, ouvido e, por fim, pego nos braços.

Tendo em vista um referencial psicanalítico, analise as assertivas:
I. O conceito de inteligência, no referencial psicanalítico, sofre um deslocamento de ênfase nos aspectos da sexualidade e 

do desejo para centralizar-se nas questões referentes aos aspectos biológicos, ambientais ou interacionistas, introduzindo 
questões relacionadas à linguagem e ao estabelecimento de uma ordem fálica.

II. Segundo uma visão psicanalítica a dinâmica pai-mãe-filho está bem antes do nascimento da criança e reenvia cada um dos 
pais à maneira pela qual eles mesmos viveram seus édipos e ultrapassaram as distorções ligadas ao desejo do incesto.

III. Depois do nascimento do bebê, o desenvolvimento e a continuidade das atitudes de apego maternal dependem da 
capacidade que a mulher tem de retomar suas fantasias de unidade com a própria mãe.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
b) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 05. Na  teoria sociointeracionista de ________, encontramos uma visão de desenvolvimento humano 
baseada na ideia de um organismo ativo cujo pensamento é constituído em um ambiente histórico e cultural: a 
criança reconstrói internamente uma atividade externa, como resultado de processos interativos que se dão ao 
longo do tempo.

A alternativa que preenche a lacuna corretamente é:
a) Klein
b) Vygotsky
c) Rogers
d) Winnicott
e) Erickson

QUESTÃO 06. Alguns pesquisadores internacionais acreditam que um número significativo de crianças em idade 
escolar é diagnosticado com TDAH quando, na realidade, pode ser que sejam muito jovens para a série em que 
estão. Ou podem ter outras desordens parecidas com o TDAH. Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde diz 
que, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, o Brasil era, em 2010, o segundo maior 
consumidor de ritalina do mundo.

Leia e analise:
I. A ritalina, continua sendo um dos tratamentos mais usados em vários países para tratar o transtorno de déficit de atenção 

com hiperatividade (TDAH), e seu principal componente, o metilfenidato, da família das anfetaminas, tem a propriedade de 
estimular a concentração e reduzir a impulsividade.

II. No Brasil, a discussão sobre consumo excessivo da droga entre crianças ainda não ocorre.
III. Há estudiosos que consideram que esse transtorno está sendo diagnosticado de forma excessiva e que outros fatores são 

ignorados.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Se todas as assertivas estão corretas.
c) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.
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QUESTÃO 07. Analise com atenção:
I. A teoria psicanalítica vem nos dizer da constituição de uma estrutura subjetiva, do tornar-se sujeito de desejo, e da 

importância dessas construções na infância.
II. Freud queria, de fato, que sua teoria constituísse, entre outras coisas, um modelo da construção dos processos através dos 

quais um indivíduo se torna um ser sexuado.
III. Uma das descobertas mais importantes de Freud foi a ideia de que a sexualidade é determinada pela biologia. 

Assinale:
a) Se todas as assertivas estão corretas.
b) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 08. A perspectiva de___________ era a de evidenciar uma outra modalidade de funcionamento não 
previsto pelos desenvolvimentistas: a importância da linguagem e, portanto, o necessário estudo de suas leis para 
a concepção da constituição psíquica.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a) Jung
b) Piaget
c) Lacan
d) Skinner
e) Vygotsky

QUESTÃO 09. A   teoria   psicogenética   de ___________, biólogo, epistemólogo e psicólogo, tinha grande 
interesse na emergência de estruturas novas em processos históricos ou evolutivos. Estudou o que era generalizável 
na estrutura cognitiva humana: o homem conhecedor.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a) Freud
b) Lacan
c) Skinner
d) Vygotsky
e) Piaget

QUESTÃO 10. Ao falar da constituição do sujeito, Lacan dedica-se a um estádio do desenvolvimento da criança:

 ___________. Em sua teoria esse estádio diz do processo de formação do eu através da identificação do sujeito 
infans com a própria imagem especular. Esse processo tem início com o “desamparo original” do bebê humano 
após seu nascimento.

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é:
a) Complexo de Édipo
b) Transferência
c) Sensório-motor
d) Estádio do Espelho
e) Primeira Infância
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QUESTÃO 11. Analise com atenção:
I. Piaget acredita que o processo cognitivo sofre influências de diversas condutas, mas ignora a afetividade.
II. Lacan formula a base de sua concepção de estrutura a partir da linguística.
III. A concepção freudiana de que o inconsciente não se ordena temporalmente teria levado Jung a dar ênfase ao eixo 

sincrônico, atemporal, em sua abordagem do inconsciente estruturado como linguagem.

Assinale:
a) Se todas as assertivas estão corretas.
b) Se apenas a assertiva II está correta.
c) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.

QUESTÃO 12. De acordo com o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes de avaliação psicológica (Resolução CFP N 007/2013), o psicólogo, na elaboração de seus documentos, 
deverá adotar como princípios norteadores as técnicas da linguagem escrita e os princípios éticos, técnicos e 
científicos da profissão. Ainda sobre esse tema, analise as assertivas a seguir.

I. Torna-se imperativo a recusa, sob toda e qualquer condição, do uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e da experiência 
profissional da Psicologia na sustentação de modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos 
diferentes modos de subjetivação.

II. Na elaboração de documento, o psicólogo baseará suas informações na observância dos princípios e dispositivos do Código 
de Ética Profissional do Psicólogo.

III. A comunicação deve apresentar como qualidades: a clareza, a concisão e a harmonia.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se todas as assertivas estão corretas.
c) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 13. Ainda segundo o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
(Resolução CFP N 007/2013) são documentos produzidos pelos profissionais psicólogos, exceto:

a) Declaração
b) Atestado psicológico
c) Relatório / laudo psicológico
d) Parecer psicológico
e) Sumário Psicológico
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QUESTÃO 14. Leia e analise com atenção as assertivas que versam sobre o relatório psicológico, documento 
produzido pelo psicólogo.

I. O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.

II. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, 
dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-
filosófico e científico adotado pelo psicólogo.

III. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da 
avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, 
orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, 
limitando-se a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se todas as assertivas estão corretas.
e) Se apenas a assertiva I está correta.

QUESTÃO 15. Leia e analise com atenção, tendo como referência as resoluções e outras normativas do Conselho 
Federal de Psicologia.

I. Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão 
ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos, observando-se a responsabilidade por eles tanto do psicólogo quanto da 
instituição em que ocorreu a avaliação psicológica.

II. O prazo de arquivamento de material proveniente de avaliação psicológica poderá ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou ainda em casos específicos em que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo.

III. Em caso de extinção de serviço psicológico, o psicólogo deve guardar os documentos em sua residência por tempo indeterminado.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se todas as assertivas estão corretas.
c) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva III está correta.

QUESTÃO 16. É um documento que visa a informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao 
atendimento psicológico, com a finalidade de declarar: a) Comparecimentos do atendido e/ou do seu acompanhante, 
quando necessário; b) Acompanhamento psicológico do atendido; c) Informações sobre as condições do atendimento 
(tempo de acompanhamento, dias ou horários). Neste documento não deve ser feito o registro de sintomas, 
situações ou estados psicológicos.

O texto versa sobre qual documento emitido por psicólogo?
a) Atestado
b) Relatório
c) Declaração
d) Laudo
e) Parecer
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QUESTÃO 17. Com os avanços sociais relacionados à despatologização da população transgênera, a legislação 
argentina passou a permitir que a mudança no registro civil possa ser feita em cartório, sem a necessidade de um 
laudo médico atestando transtorno psiquiátrico.

Ponderando sobre essa temática, assinale verdadeiro (V) ou falso (F):
I. Existe um consenso na Psicologia, ratificado recentemente pelo Conselho Federal de Psicologia brasileiro, de que a 

transexualidade caracteriza-se por um transtorno de personalidade.
II. Alguns pesquisadores concebem que as questões psiquiátricas na população transgênera são produto da violência e 

discriminação que sofrem e não produto da sua condição transgênera.
III. Atualmente comprovou-se definitivamente que a identidade transsexual é uma doença.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se apenas a assertiva II está correta.
e) Se todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 18. Assinale a opção  falsa. O título de especialista:
a) atesta o reconhecimento da atuação do psicólogo à determinada área da especialidade, qualificando a formação do profissional.
b) pode ser concedido nas especialidades como, por exemplo, Psicologia Escolar/Educacional, Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, Psicologia de Trânsito.
c) é condição obrigatória para o exercício profissional.
d) pode ser concedido nas especialidades Psicologia Jurídica, Psicologia em Saúde e Neuropsicologia, por exemplo.
e) pode também ser concedido pelo Conselho Federal de Psicologia, que está apto a realizar concursos de provas e títulos 

para concessão do título de especialista em Psicologia e seu respectivo registro.

QUESTÃO 19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990:
I. Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze 

e dezoito anos de idade.
II. A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do 

trabalho de parto e do pós-parto imediato.
III. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 

encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. 

Marque:
a) Se todas as assertivas estão corretas.
b) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva I está correta.

QUESTÃO 20. São Especialidades da Psicologia, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, exceto:
a) Neuropsicologia
b) Psicomotricidade
c) Psicologia Forense
d) Psicopedagogia
e) Psicologia do Esporte
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QUESTÃO 21. Considerando seus conhecimentos acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 
1990, leia e analise as assertivas a seguir:

I. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas 
quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

II. Ao pai incumbe prioritariamente o dever de sustento e à mãe compete o dever guarda e educação dos filhos menores, 
segundo a lei.

III. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na 
educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados 
os direitos da criança estabelecidos na lei.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão corretas.
d) Se todas as assertivas estão incorretas.
e) Se apenas a assertiva I está correta.

QUESTÃO 22. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei  8.069 de 1990, o poder familiar será 
exercido:

a) prioritariamente pelo pai, assegurado o direito materno de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência.

b) prioritariamente pela mãe, assegurado ao pai o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária 
competente para a solução da divergência.

c) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência.

d) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, ou pelos avós.
e) em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, ou pelos padrinhos.

QUESTÃO 23. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, de 2003:
I. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
II. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que 

lhe for reputado mais favorável.
III. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, 

inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Marque:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se todas as assertivas estão corretas.
e) Se apenas a assertiva II está correta.

QUESTÃO 24. Em consonância com o Estatuto do Idoso, aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que 
não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado:

a) o benefício mensal de até 2 (dois) salários-mínimos, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.
b) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.
c) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do SUS.
d) o benefício anual de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.
e) o benefício anual de 1 (um) salário-mínimo, nos termos do SUS.
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QUESTÃO 25. Analise as assertivas tendo como referência o Estatuto do Idoso, Lei Nº 10.741, de 2003:
I. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a 

pessoa idosa abrigada.
II. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de 

interdição, além de atender toda a legislação pertinente.
III. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 

quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

Marque:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas I e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se apenas a assertiva II está correta.
e) Se todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 26. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo:
a) poderá prestar informações, considerando o previsto em seu Código de Ética Profissional.
b) não poderá prestar qualquer informação.
c) deve comparecer em juízo e permanecer calado.
d) deve enviar por escrito a justificativa de seu impedimento, por questão de sigilo profissional.
e) deve comparecer apenas como perito-testemunha.

QUESTÃO 27. Leia com atenção as assertivas que versam sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo.
I. O psicólogo não necessita preocupar-se com as relações de poder nos contextos em que atua, em razão de exercer trabalho 

neutro e científico, como recomenda o Código de Ética Profissional.
II. O psicólogo deve receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.
III. Ao psicólogo é vedado prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais.

Assinale:
a) Se apenas as assertivas I e II estão corretas.
b) Se apenas as assertivas II e III estão corretas.
c) Se todas as assertivas estão incorretas.
d) Se apenas a assertiva III está correta.
e) Se todas as assertivas estão corretas.

QUESTÃO 28. Ao psicólogo, quando do exercício de suas funções profissionais, não é vedado:
a) Induzir a convicções políticas e filosóficas.
b) Induzir a convicções morais e ideológicas.
c) Induzir a convicções religiosas.
d) Induzir a convicções de orientação sexual.
e) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 

e ao seu objetivo profissional.
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QUESTÃO 01. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990, podemos afirmar que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a:

a) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de vinte anos.
b) manter alojamento em separado do neonato evitando a permanência junto à mãe.
c) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem 

prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
d) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de quinze anos.
e) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital, sem necessidade da impressão digital 

da mãe.

QUESTÃO 02. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
podemos afirmar que as gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas:

a) para conversarem com casais que queiram receber a criança e registrar o filho como se seu fosse – contribuindo para a 
desjudicialização da adoção.

b) ao Conselho Tutelar, entidade apta a emitir o Termo de Adoção.
c) ao abrigo mais próximo, onde poderá entregar a criança.
d) para atendimento psicológico a fim de oferecer-lhe suporte e convencê-la a permanecer com o filho.
e) à Justiça da Infância e da Juventude.

QUESTÃO 03. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional:

a) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 3 (três) meses.
b) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, por envio de pareceres do Conselho Tutelar.
c) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 1 (um) ano.
d) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 18 (dezoito) meses.
e) terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em 

relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de 
reintegração familiar ou colocação em família substituta. 

QUESTÃO 04. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção:

a) terão os mesmos direitos e qualificações, salvo os sucessórios, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas 
à filiação.

b) terão os mesmos direitos e qualificações, salvo os patrimoniais.
c) terão quase todos os direitos e qualificações, devendo-se avaliar a cada caso.
d) terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
e) terão quase todos os mesmos direitos e qualificações, devendo-se defini-los em testamento.
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QUESTÃO 05. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
sobre o Poder Familiar é incorreto afirmar:

a) qualquer condenação criminal do pai ou da mãe implicará a destituição do poder familiar.
b) será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe.
c) a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão.
d) a perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos 

previstos na legislação civil.
e) O consentimento para adoção será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou 

tenham sido destituídos do poder familiar.

QUESTÃO 06. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
sobre Guarda é incorreto afirmar:

a) A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu 
detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais.

b) Destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

c) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários.

d) A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público.
e) O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de 

guarda, de criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

QUESTÃO 07. Tendo como referência o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, 
sobre Adoção é incorreto afirmar:

a) Em se tratando de adotando maior de doze anos de idade, será também necessário o seu consentimento.
b) A adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotante e fundar-se em motivos legítimos.
c) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária 

fixar, observadas as peculiaridades do caso.
d) O adotante há de ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando.
e) Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando.

QUESTÃO 08. Segundo o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), seu deferimento pressupõe a prévia 
decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda.

O fragmento versa sobre:
a) Acolhimento institucional
b) Curatela
c) Guarda Excepcional
d) Medida de Proteção
e) Tutela
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QUESTÃO 09. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, 
observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso. 
As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência adotarão os princípios 
definidos no Estatuto do Idoso, como:

I. preservação dos vínculos familiares.
II. atendimento personalizado e em grandes grupos.
III. manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior.

Assinale:
a) Se todas são verdadeiras.
b) Se todas são falsas.
c) Se apenas I e III são verdadeiras.
d) Se apenas I e II são verdadeiras
e) Se apenas I é verdadeira.

QUESTÃO 10. Segundo o Estatuto do idoso, constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano 
e multa:

I. obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade.
II. negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho.
III. recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, a pessoa idosa. 

Marque:
a) Se apenas I e III são verdadeiras.
b) Se todas são falsas.
c) Se apenas I e II são verdadeiras
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 11. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, 
esta será feita:

I. pelo seu tutor, quando o idoso for interditado.
II. pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
III. pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

Marque:
a) Se apenas II e III são verdadeiras.
b) Se todas são verdadeiras.
c) Se todas são falsas.
d) Se apenas I e II são verdadeiras
e) Se apenas II é verdadeira.

QUESTÃO 12. Segundo o estatuto do Idoso, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos 
e semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares:

a) Aos maiores de 60 (sessenta) anos.
b) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos.
c) Apenas aos maiores de 70 (setenta) anos
d) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e seu acompanhante.
e) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos e cônjuge.
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QUESTÃO 13. Segundo o Estatuto do Idoso, aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado, nos termos da Lei Orgânica 
da Assistência Social – Loas:

a) o benefício mensal de até 5 (cinco) salários- mínimos.
b) o benefício mensal alimentar de 1 (uma) cesta básica.
c) o benefício mensal de até 3 (três) salários-mínimos.
d) aposentadoria compulsória com o último salário recebido.
e) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo.

QUESTÃO 14. De acordo com o Estatuto do Idoso, se o idoso ou seus familiares não possuírem condições 
econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento no âmbito:

a) das medidas protetivas.
b) do SUS.
c) da assistência social.
d) asilar.
e) hospitalar.

QUESTÃO 15. Analise a assertiva e preencha a lacuna corretamente: 

“_______________ desenvolveu seu trabalho com base marxista e era ‘radical’, por querer ir à raiz de todos  os 
problemas e por se manter fiel a um método de compreensão do psiquismo humano”.

O fragmento de texto acima versa sobre:
a) Maslow
b) Piaget
c) Skinner
d) Vygotsky
e) Rogers

QUESTÃO 16. Já a partir dos anos vinte, ___________________ se inquietava com o declínio da função paterna. 
Esse declínio se traduz em uma desqualificação simbólica do pai, cujos efeitos imaginários se fazem notar hoje 
na grande dificuldade que os pais modernos têm em sustentar sua autoridade diante de seus filhos nos miúdos 
meandros da vida cotidiana. Acompanhamos ao declínio do saber parental, concomitantemente à ascensão do 
saber técnico, a princípio representado pelo discurso médico, mas seguido pelo discurso da educação e, mais 
adiante, da psicologia.

O fragmento de texto acima versa sobre as ideias de:
a) Freud
b) Jung
c) Piaget
d) Winnicott
e) Vygotsky
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QUESTÃO 17. Analise as assertivas com atenção:
I. Na clínica de bebês com base na psicanálise, observa-se com especial atenção a relação entre mãe e filho – se cumprem-

se ou não entre eles os intercâmbios de modo que efetivamente venham se operar as transformações necessárias para a 
construção de um sujeito capaz de desdobrar suas habilidades em relação com o mundo e seus semelhantes.

II. Para Piaget, as brincadeiras das crianças são instintivas e o que determina seu conteúdo é a herança genética que permite 
a criança se apropriar do mundo dos objetos humanos.

III. O direito de brincar deve ser garantido pela família, pela sociedade em geral e pelo poder público para todas as crianças.

Marque:
a) Se I e III são verdadeiras.
b) Se apenas I é verdadeira.
c) Se II e III são verdadeiras.
d) Se apenas II é verdadeira.
e) Se todas são verdadeiras.

QUESTÃO 18. Analise as assertivas a seguir: 
I. Quanto as discussões relativas ao direito da pessoa transgênero, o Conselho Federal de Psicologia tem se posicionado de 

forma a garantir que a avaliação psicológica seja realizada para diagnóstico de transtorno de personalidade, necessário 
para o tratamento da pessoa trans.

II. O Conselho Federal de Psicologia se posiciona a favor da despatologização das transexualidades.
III. Ainda não há um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia acerca do fenômeno social da transexualidade.

Marque:
a) Se apenas I é verdadeira.
b) Se apenas II é verdadeira.
c) Se II e III são verdadeiras.
d) Se todas são falsas.
e) Se todas são verdadeiras.

QUESTÃO 19. “A partir da promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, o 
Brasil entrou para o grupo de países com uma legislação moderna e coerente com as diretrizes da Organização 
Mundial da Saúde. (Souza, L. E. P. F. de, 2014. A agenda atual da Reforma Sanitária Brasileira”. Physis: Revista de 
Saúde Coletiva, 24(4), 1017-1021)

Em consonância com o tema, analise as assertivas:
I. A mudança indica uma reorganização da assistência psiquiátrica e estabelece uma gama de direitos das pessoas portadoras 

de transtornos mentais, com base na internação manicomial.
II. Passou-se a regulamentar as internações involuntárias, colocando-as sob a supervisão do Ministério Público, órgão do 

Estado guardião dos direitos indisponíveis de todos os cidadãos brasileiros.
III. O processo de mudança na assistência só terá sustentação se os portadores de transtornos mentais, cuidados 

adequadamente, forem excluídos da comunidade, pois representam grande risco ao social.

Marque:
a) Se apenas I é verdadeira.
b) Se II e III são verdadeiras.
c) Se todas são falsas.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se apenas II é verdadeira.
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QUESTÃO 20. Leia e analise com atenção:
I. O movimento da Reforma Psiquiátrica, limita-se a denunciar os manicômios como instituições de violências, impedindo 

a construção de uma rede de serviços e estratégias territoriais e comunitárias, profundamente solidárias, inclusivas e 
libertárias.

II. O movimento da Reforma Psiquiátrica não teve adesão no Brasil.
III. No Brasil, o movimento da Reforma Psiquiátrica se inicia inscrevendo-se no contexto de redemocratização do país e na 

mobilização político-social que ocorria na época.

Assinale:
a) Se apenas I é verdadeira.
b) Se II e III são verdadeiras.
c) Se todas são falsas.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se apenas III é verdadeira.

QUESTÃO 21. De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o psicólogo responsável por um serviço de 
Psicologia informará ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais 
em caso de:

a) demissão ou exoneração.
b) férias.
c) interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos.
d) extinção do serviço de Psicologia.
e) chegada de um profissional psicólogo substituto. 

QUESTÃO 22. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo e demais resoluções do CFP que regulamentam 
o exercício da profissão:

a) É facultativo ao psicólogo seguir o código de ética profissional.
b) É facultativo ao psicólogo, no exercício da profissão, manter registro no Conselho de Psicologia.
c) É dever do psicólogo prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal.
d) Para atuar como psicólogo é suficiente atingir o grau de bacharelado.
e) Para atuar como psicólogo organizacional não é necessário registro em Conselho de Psicologia.

QUESTÃO 23. De acordo com o seu Código de Ética Profissional, analise as assertivas:
I. Ao psicólogo é permitido induzir à convicções de orientação sexual ou religiosas, quando o atendimento estiver direcionado 

a criança ou adolescentes e os pais manifestarem autorização escrita.
II. Ao psicólogo é permitido o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo em 

caso de atendimento à criança ou adolescente, quando expressamente autorizado pelos pais ou responsáveis legais.
III. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo tem o dever de prestar as informações solicitadas, não podendo oferecer 

recusa à ordem judicial.

Assinale:
a) Se todas são falsas.
b) Se apenas I é verdadeira.
c) Se apenas II é verdadeira.
d) Se apenas III é verdadeira.
e) Se todas são verdadeiras.
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QUESTÃO 24. De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o psicólogo deverá obter autorização de ao 
menos um de seus responsáveis:

a) Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito.
b) Para realizar atendimento eventual e não eventual de criança, adolescente ou interdito.
c) Apenas para realizar atendimento psicoterápico de criança, adolescente ou interdito.
d) Apenas para realizar atendimento de crianças, sendo desnecessária a autorização para atendimento não eventual com os 

adolescentes.
e) Para qualquer atendimento com crianças e adolescentes.

QUESTÃO 25. Responda a questão abaixo, assinalando a alternativa incorreta, tendo em vista o novo Código de 
Ética Profissional do Psicólogo, que entrou em vigor no dia 27 de agosto de 2005.

Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo:

a) Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados.
b) Levará em conta as condições do usuário ou beneficiário.
c) Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início 

do trabalho a ser realizado.
d) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.
e) Definirá o preço seguindo o estabelecido pela tabela de honorários divulgada anualmente pelo Conselho Federal de 

Psicologia.

QUESTÃO 26. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo e demais resoluções do Conselho que 
regulamentam o exercício da profissão:

I. O Psicólogo possui piso salarial definido por lei.
II. O Psicólogo possui carga horária máxima, de 30 horas semanais, definida por lei.
III. Somente profissionais de psicologia podem adquirir testes psicológicos no Brasil.

Assinale:
a) Se apenas I é verdadeira.
b) Se apenas III é verdadeira.
c) Se apenas II é verdadeira.
d) Se todas são falsas.
e) Se todas são verdadeiras.

QUESTÃO 27. Com o avanço da internet, os testes psicológicos, um dos principais instrumentos de trabalho dos 
profissionais de Psicologia, estão passando por um processo de banalização. Vários instrumentos de avaliação 
psicológica estão sendo divulgados em redes sociais. Para garantir a qualidade técnica desses instrumentos e o 
atendimento aos princípios éticos e dos direitos humanos, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) criou, em 2003, o 
Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi). De acordo com o que normatiza o CFP, analise as assertivas:

I. A avaliação psicológica é uma atividade restrita a profissionais da Psicologia e Psicopedagogia.
II. Os testes psicológicos são instrumentos de uso restrito a profissionais psicólogos.
III. A comercialização de testes psicológicos e seu uso estão restritos aos psicólogos regularmente inscritos em Conselho 

Regional de Psicologia.

Marque:
a) Se apenas I é verdadeira.
b) Se apenas II é verdadeira.
c) Se apenas III é verdadeira.
d) Se apenas II e III são verdadeiras.
e) Se todas são falsas.
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QUESTÃO 28. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, assinale a alternativa incorreta.

O Título Profissional de Especialista em Psicologia:
a) Constitui condição obrigatória para exercício profissional como Psicólogo.
b) Pode dar-se no campo da psicologia do trânsito, psicologia jurídica e psicologia do esporte - sendo essas áreas exemplos 

de especialidades no âmbito da Psicologia.
c) Pode ser concedido no campo da Psicomotricidade.
d) Pode ser concedido no campo da Neuropsicologia.
e) Exige, para a sua obtenção, que o profissional tenha inscrição no Conselho Regional de Psicologia há pelo menos 02 (dois) 

anos.
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QUESTÃO 01. “Diante do esgotamento da fase de diagnósticos e avaliações desse fracasso, somos compelidos 
a rever explicações tímidas, que não têm dado base para intervenções radicais” (2009. A reconfiguração da escola: 
entre a negação e a afirmação de direitos).

Analise as assertivas que versam sobre a temática introduzida no fragmento acima:
I. A origem social do aluno não guarda nenhuma relação com o fracasso escolar.
II. As políticas do Estado brasileiro têm avançado no sentido de superar a lógica reprovação-retenção, e já é possível ver a 

diminuição do fenômeno denominado fracasso escolar em nosso país.
III. Temos avançado em diagnosticar o fracasso: sabemos mais sobre que alunos fracassam, sua origem social, étnica, racial 

geográfica, analisamos as distinções de gênero. 

Assinale:
a) Se somente II é verdadeira.
b) Se somente I e II são verdadeiras.
c) Se todas são verdadeiras.
d) Se somente III é verdadeira.
e) Se todas são falsas.

QUESTÃO 02. Pode-se considerar que o Fracasso Escolar:
a) surgiu no Brasil e, posteriormente, foi diagnosticado em outros países, especialmente na América Latina.
b) é um problema já superado pela ampliação do programa da merenda escolar.
c) é   consequência   da má nutrição da classe trabalhadora.
d) é efeito apenas da desestruturação familiar que assola o Brasil.
e) é também efeito da democratização da escola.

QUESTÃO 03. Leia e analise as assertivas que versam sobre temas atuais da interface Psicanálise e Educação:
I. Pode-se destacar um problema atual na educação: o saber tem se deslocado do pai para a Ciência.
II. Há um ideal de felicidade proposto às crianças que coloca os pais em dificuldades para defrontar seus filhos com regras e limites.

III. Na medida em que a função paterna só pode ser exercida com a presença de um indivíduo masculino, ela desapareceu 
com a enorme incidência de divórcios.

Assinale:
a) Se somente I e II são verdadeiras.
b) Se somente I é verdadeira.
c) Se somente III é verdadeira.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se todas são falsas.

QUESTÃO 04. Para Vygotsky, o bom ensino é aquele que está à frente do desenvolvimento cognitivo e o dirige. 
Analogamente, a única boa aprendizagem é aquela que está avançada em relação ao desenvolvimento. A interação 
social que leva à aprendizagem deve ocorrer dentro daquilo que ele chama de:

a) equilibração
b) zona de desenvolvimento proximal
c) condicionamento operante
d) sublimação
e) transferência
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QUESTÃO 05. “… a ascensão da infância ao primeiríssimo plano enquanto conceito e preocupação específicos é 
contemporâneo ao progressivo declínio do poder do pai na família e na sociedade” (2010. Betts, J.A.)
No decorrer da História, a criança:

a) tem ocupado diferentes posições nas expectativas dos pais e perante a sociedade.
b) tem ocupado posições semelhantes nas expectativas dos pais e um lugar imutável na sociedade.
c) tem sempre ocupado um lugar especial enquanto sujeito de direitos e enquanto cidadã.
d) sempre ocupou um lugar marginalizado.
e) tem ocupado semelhantes posições nas expectativas dos pais, porém lugares diferentes na sociedade.

QUESTÃO 06. “Nesta perspectiva, só há aprendizagem (aumento de conhecimento) quando o esquema de 
assimilação sofre acomodação. (…) O mecanismo de aprender de uma pessoa é sua capacidade de reestruturar-se 
mentalmente buscando novo equilíbrio (novos esquemas de assimilação para adaptar-se à nova situação). O ensino 
deve ativar este mecanismo. Contudo, esta ativação deve ser compatível com o nível (período) de desenvolvimento 
cognitivo do aluno e o desequilíbrio”. (Moreira, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente).
Falamos da teoria de que importante teórico?

a) Vygotsky
b) Freud
c) Rogers
d) Jung
e) Piaget

QUESTÃO 07. “O desenvolvimento cognitivo não pode ser entendido sem referência ao contexto social, histórico 
e cultural em que ocorre. Para ele, os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, comportamento 
voluntário) têm sua origem em processos sociais; o desenvolvimento cognitivo é a conversão de relações sociais 
em funções mentais” (Moreira, M. A. Aprendizagem significativa: um conceito subjacente).
Falamos da teoria de que importante teórico?

a) Skinner
b) Pavlov
c) Vygotsky
d) Jung
e) Lacan

QUESTÃO 08. Analise com atenção as assertivas e, em seguida, atribua verdadeiro (V) ou falso (F):
I. Segundo Vygotsky, a aprendizagem é um processo que ocorre por processos denominados de estímulo-resposta.
II. Para Piaget o aluno é o receptor das informações direcionadas pelo professor, sendo esse um papel passivo que cabe ao 

estudante no processo ensino/aprendizagem.
III. A Epistemologia Genética é uma teoria do desenvolvimento criada por Piaget, que tem seu fundamento mais importante 

na ZDP (Zona de Desenvolvimento Proximal). 

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente III é verdadeira.
c) Se todas são verdadeiras.
d) Se todas são falsas.
e) Se somente I e II são verdadeiras.
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QUESTÃO 09. “A Psicologia vem atuando como protagonista histórica da luta antimanicomial e pela garantia dos 
Direitos Humanos e de políticas públicas de atenção à saúde mental”. (2015, CFP).

I. O Conselho Federal de Psicologia vem se posicionando contra a Reforma Psiquiátrica por entender que as condições de 
confinamento do paciente psiquiátrico em instituições de saúde são degradantes.

II. No Brasil, em 2001, foi criada uma lei que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, o que representou um avanço no movimento da Luta Antimanicomial.

III. Até a atualidade não se evidenciam avanços de nenhuma espécie no Brasil, no que se refere ao movimento da Reforma Psiquiátrica.

Assinale:
a) Se todas são falsas.
b) Se somente II é verdadeira.
c) Se somente III é verdadeira.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se somente I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 10. Leia com atenção e analise:
I. O Conselho Federal de Psicologia, é uma entidade a qual o profissional de psicologia poderá se filiar, não sendo ainda 

obrigatória a inscrição para o exercício profissional.
II. As conferências nacionais de saúde têm desempenhado papel irrelevante nos avanços alcançados pela saúde pública 

brasileira, haja vista as bases para a criação do SUS terem se estabelecido na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, 
e depois terem se consolidado na Constituição Federal de 1988.

III. Os psicólogos, através de seu Conselho Federal, preferiram não se posicionar quanto ao debate da redução da maioridade 
penal, reafirmando posicionamento neutro relativo a essa problemática.

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se todas são falsas.
c) Se somente III é verdadeira.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se somente I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 11. O Conselho Federal de Psicologia – CFP é uma autarquia de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira, cujos objetivos, além de regulamentar, orientar e fiscalizar o exercício profissional, como 
previsto na Lei 5766/1971, regulamentada pelo Decreto 79.822, de 17 de junho de 1977, deve promover espaços de 
discussão sobre os grandes temas da Psicologia que levem à qualificação dos serviços profissionais prestados pela 
categoria à sociedade. O CFP:

I. É órgão central do Sistema Conselhos.
II. Tem sede e foro no Distrito Federal.
III. Possui jurisdição em todo o território nacional. 

Assinale:
a) Se todas são verdadeiras.
b) Se somente I é verdadeira.
c) Se somente II é verdadeira.
d) Se todas são falsas.
e) Se somente II e III são verdadeiras.
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QUESTÃO 12. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, criança e o adolescente têm o direito 
de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada 
de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los.
Tendo como referência o ECA, considera-se castigo físico:

a) tratamento cruel ou degradante, como conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que os humilhe.
b) tratamento cruel que ridicularize.
c) tratamento degradante que ameace gravemente.
d) ação cruel e humilhante que leve a atendimento médico.
e) ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte em 

sofrimento físico ou lesão.

QUESTÃO 13. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA:
I. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas 

periódicas promovidas pelo responsável.
II. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.
III. A condenação criminal do pai ou da mãe necessariamente implicará a destituição do poder familiar. 

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente I e II são verdadeiras.
c) Se somente III é verdadeira.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se todas são falsas.

QUESTÃO 14. Leia as assertivas que versam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo 

de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação.
II. Na colocação em família substituta, sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 

interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e 
terá sua opinião devidamente considerada.

III. A colocação em família substituta admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros somente se devidamente 
autorizado pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente III é verdadeira.
c) Se todas são verdadeiras.
d) Se somente I e II são verdadeiras.
e) Se todas são falsas.

QUESTÃO 15. Segundo o ECA, a colocação em família substituta não se fará:
a) mediante curatela
b) mediante guarda
c) mediante tutela
d) mediante adoção
e) mediante consentimento do adolescente colhido em audiência, quando se tratar de maior de 12 (doze) anos de idade.
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QUESTÃO 16. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível 
na modalidade de:

a) guarda
b) tutela
c) guarda provisória
d) tutela
e) adoção

QUESTÃO 17. Assinale a alternativa incorreta.

De acordo com o ECA, a guarda:
a) precede o momento de adoção, sendo obrigatória na adoção por estrangeiros.
b) obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente
c) confere a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
d) destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção.
e) confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

QUESTÃO 18. O deferimento da______________ pressupõe  a prévia decretação   da  perda  ou  suspensão  
do____________ e implica necessariamente o dever de ___________.
A alternativa que melhor completa as lacunas é:

a) guarda – poder familiar - adoção
b) tutela – poder familiar - guarda
c) guarda – pátrio poder - proteção
d) curatela – pátrio poder - adoção
e) guarda – poder familiar - tutela

QUESTÃO 19. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata a lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para 
preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições 
de liberdade e dignidade. O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas:

a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
b) com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.
c) com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.
d) com idade igual ou superior a 62 (sessenta e dois) anos.
e) com idade igual ou superior a 75 (setenta e cinco) anos.

QUESTÃO 20. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 
absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A garantia de 
prioridade compreende:

I. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso.
II. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.
III. Prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente III é verdadeira.
c) Se todas são falsas.
d) Se somente I e II são verdadeiras.
e) Se todas são verdadeiras.
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QUESTÃO 21. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento:

a) no âmbito da assistência social.
b) no âmbito da assistência comunitária.
c) no âmbito do SUS.
d) no âmbito asilar.
e) no âmbito da hospitalização do idoso.

QUESTÃO 22. Assinale a alternativa que melhor completa a lacuna, no fragmento de texto abaixo:

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio___________, garantindo-lhe o acesso universal 
e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.

a) do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
b) do Sistema Único de Saúde – SUS
c) do Conselho Nacional do Idoso
d) do Conselho Tutelar
e) da assistência comunitária

QUESTÃO 23. Analise as assertivas com atenção, tendo em vista o Estatuto do Idoso:
I. Ao idoso internado ou em observação é vedado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
II. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de 

envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre 
a matéria.

III. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente III é verdadeira.
c) Se somente II e III são verdadeiras.
d) Se todas são verdadeiras.
e) Se todas são falsas.

QUESTÃO 24. Segundo o Estatuto do Idoso, aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam 
meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado nos termos da Lei Orgânica 
da Assistência Social – Loas:

a) o benefício mensal de até 2 (dois) salários-mínimos.
b) o benefício mensal de 1/2 (meio) salário-mínimo.
c) o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo.
d) o benefício mensal de até 3 (três) salários-mínimos.
e) aposentadoria compulsória, recebendo até 5 (cinco) salários-mínimos.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

383EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com382

QUESTÃO 25. De acordo com o seu Código de Ética Profissional, o psicólogo:
I. Trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades.
II. Contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.
III. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação.

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se somente III é verdadeira.
c) Se todas são falsas.
d) Se somente I e II são verdadeiras.
e) Se todas são verdadeiras.

QUESTÃO 26. São deveres fundamentais dos psicólogos, exceto:
a) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual quando autorizado por 

responsável legal da pessoa atendida.
b) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
c) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 

e ao seu objetivo profissional.
d) Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do 

psicólogo sejam feitas conforme os princípios do código de ética profissional.
e) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios 

e diretrizes do código de ética profissional do psicólogo.

QUESTÃO 27.  Analise as assertivas:
I. Ao psicólogo é permitido receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos 

honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras.
II. O psicólogo poderá receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.
III. Quando participar de greves ou paralisações, o psicólogo garantirá que as atividades de emergência não sejam interrompidas.

Assinale:
a) Se somente I é verdadeira.
b) Se todas são verdadeiras.
c) Se todas são falsas.
d) Se somente III é verdadeira.
e) Se somente I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 28. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo não deve:
a) Levar em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário.
b) Estipular o valor cobrado de acordo com as características da atividade.
c) Comunicar ao usuário ou beneficiário o valor do serviço antes do início do trabalho a ser realizado.
d) Condicionar a qualidade dos serviços oferecidos ao valor acordado.
e) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.
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PROVA

QUESTÃO 01. Em um modelo psicológico de natureza clínica, o psicodiagnóstico apresenta todas as seguintes 
etapas, EXCETO:

a) Motivos da consulta e definição das hipóteses iniciais.
b) Planejamento, seleção e utilização de instrumentos de exame psicológico.
c) Comunicação de resultados, orientação sobre o caso e encerramento do processo.
d) Treinamento e conhecimento para desenvolver habilidades especializadas.

QUESTÃO 02. Em relação ao processo psicodiagnóstico, assinale (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para 
as falsas.

(  ) Seu objetivo é conseguir uma descrição e compreensão, mais profunda e completa possível, da personalidade 
total do paciente.

(   ) É baseado apenas na aplicação de testes e sim na interpretação cuidadosa dos resultados somada a análise da 
situação pregressa do sujeito e o contexto atual em que ele vive.

(   ) É um processo que reúne alguns tipos específicos de avaliação, com finalidade clínica, e portanto, não abrange 
todos os modelos de Avaliação Psicológica.

(   ) Tem como objetivo precípuo a classificação psiquiátrica, e sim a avaliação do funcionamento psíquico e das 
diferenças individuais.

A sequência CORRETA é:
a) V-V-F-V
b) F-V-F-V
c) V-F-F-V
d) V-F-V-F

QUESTÃO 03. O teste psicológico é um instrumento de avaliação, de uso privativo do psicólogo. Relacione a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª coluna.

1ª coluna.

Testes psicométricos.
Testes impressionistas.

2ª coluna.

(     ) Fundamentam –se na descrição linguística.

(     ) Usam a técnica da escolha forçada, escalas em que o sujeito deve simplesmente marcar suas respostas.

(     ) A correção ou apuração é mecânica, portanto, sem ambiguidade por parte do avaliador.

(     ) Requerem respostas livres, sua apuração é ambígua, sujeita aos vieses de interpretação do avaliador.

A sequência CORRETA é:
a)  1-2-2-1
b) 2-2-1-2
c) 2-1-1-2
d) 1-1-1-2
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QUESTÃO 04. “A psicoterapia breve tem se constituído, nas últimas décadas, numa das principais opções para 
se tentar estender o atendimento psicoterápico a parcelas mais amplas da população. ” Assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) A psicoterapia breve de Braier (1991) é orientada em direção ao insight, ou seja, o principal propósito da terapia dinâmica 
breve é propiciar ao paciente a aquisição de insight por meio de interpretações.

b) A psicoterapia breve é um tratamento de natureza psicológica de duração muito superior à de uma psicanálise clássica 
onde o paciente tem uma atitude mais ativa.

c) A psicoterapia breve é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos limitados. Os objetivos são estabelecidos a 
partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação de um foco.

d) A psicoterapia breve em termos técnicos está alicerçada num tripé: foco, estratégias e objetivos.

QUESTÃO 05. “Piaget buscou designar uma teoria do conhecimento com base no estudo da gênese psicológica 
do pensamento humano.”

Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos estágios do desenvolvimento.
a) No estágio do pensamento pré-operatório a criança interioriza o meio, sendo capaz agora de representá- lo mentalmente. 

O desenvolvimento da representação cria as condições para a aquisição da linguagem.
b) No estágio operatório concreto a criança apresenta um declínio do egocentrismo, começa a se socializar em grupos, 

reconhecendo uma liderança.
c) No estágio operatório formal as crianças compreendem regras e estabelecem compromissos. Possuem uma linguagem 

socializada, mas ainda têm uma inabilidade em entender pontos de vista diferentes.
d) No estágio sensório-motor a criança passa do nível neonatal, marcado pelo funcionamento dos reflexos inatos, para outro 

em que ela já é capaz de uma organização perceptiva e motora dos fenômenos do meio.

QUESTÃO 06. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

1ª coluna: 

1. Id

2. Ego

3. Superego

2ª coluna:

[   ] Tem a função de mediar, integrar e harmonizar.

[   ] Desorganizado, satisfação imediata e fonte de energia psíquica.

[   ] Inibição do instinto do homem.

[   ] Busca satisfação imediata, objetiva e princípio de prazer.

A sequência CORRETA é:
a) 1 - 3 - 2 - 3
b) 2 - 1 - 3 - 1
c) 2 - 3 - 2 - 1
d)  3 - 1 - 2 - 1

QUESTÃO 07. Com relação a ética profissional, é correto afirmar que o psicólogo deve, EXCETO:
a) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
b) Prolongar a prestação de serviços profissionais desnecessariamente visando o lucro.
c) Promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas.
d) Zelar para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade.
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QUESTÃO 08.  Em relação a ética profissional, analise as afirmativas abaixo referentes ao sigilo profissional:
I. O acesso às informações só deve ser permitido em função de necessidade profissional e em benefício do paciente.
II. As informações contidas no prontuário somente podem ser acessadas pelo próprio paciente ou, se incapaz, por seu 

representante legal, porque apenas eles têm o direito de saber todas às informações registradas nesse documento.
III. O sigilo profissional é uma conquista social e constitucional de proteção profissional\ paciente.

A partir dessa análise, pode-se concluir que:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Todas as afirmativas estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 09. Ainda em relação a ética profissional, O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações:

a) Á pedido do profissional responsável pelo serviço.
b) Em caso de apoio ao beneficiário ou usuário do serviço, visto que não poderá prestar serviços em casos de emergência.
c) Quando informado somente por parte do usuário, da interrupção voluntária e definitiva do serviço.
d) Quando se tratar de trabalho direcionado apenas por um profissional. O psicólogo não deverá intervir se tratar de 

trabalho multiprofissional.

QUESTÃO 10. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos conceitos sobre as psicoterapias e abordagens atuais. 
Todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:

a) A psicoterapia breve é um tratamento de natureza psicológica de inspiração psicanalítica, cuja duração é limitada.
b) A terapia interpessoal tem mostrado bastante eficaz em tratamentos relacionados à depressão moderada.
c) A abordagem psicodinâmica refere-se a uma compreensão do psiquismo em seus processos dinâmicos, orientando o 

tratamento em direção ao insight.
d) A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que não deve ser aplicada aos tratamentos de transtornos 

psiquiátricos.

QUESTÃO 11. Sobre o processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas é INCORRETO afirmar:
a) Os testes projetivos não apresentam estímulos ambíguos, mas indefinidos.
b) Uma atitude recomendável para o psicólogo é a de escutar o paciente, mas não ficar, ingenuamente, com a versão que ele 

lhe transmite. O paciente, conta sua história como pode, centra o ponto de urgência de seus problemas onde lhe parece 
menos ansiógeno.

c) Nos testes projetivos a suposição que se faz é de que a pessoa irá projetar nessa tarefa suas formas e características de 
personalidade sobre forma de respostas.

d) Quando se fala de personificação, refere-se à capacidade de assumir e atribuir papéis de forma dramática.

QUESTÃO 12.  Sobre a Avaliação Psicológica, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A avaliação dos resultados encontrados e das informações coletadas, encontrados e das informações coletadas será 

considerada como denominador comum entre a vida atual e situações passadas correlatas.
b) Na integração dos dados, é importante considerar e analisar condicionantes históricos e sociais na constituição dos sujeitos, 

bem como seus afetos no psiquismo.
c) A integração e síntese dos resultados exigem que sejam levantadas hipóteses etiológicas, com base em pressupostos 

teóricos, o que deve ser justificado por dados históricos.
d) A compreensão dinâmica do sujeito envolve colocar a problemática atual em uma perspectiva histórica, que permita 

compreender o transtorno dentro de um processo vital, em um contexto temporal, afetivo e social, sem, necessariamente, 
vínculo com um quadro referencial teórico específico.
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QUESTÃO 13. Sobre Avaliação Psicológica é CORRETO afirmar:
a) São quatro os métodos principais: observação, suporte psicológico, técnicas projetivas e testes objetivos.
b) Testes, entrevistas e questionários são métodos comuns de avaliação psicológica, mas comparando esses instrumentos, as 

entrevistas são menos confiáveis, porque não podem ser padronizadas e, portanto, estão sujeitas à significativa influência 
da subjetividade do entrevistador.

c) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, mas ao utilizarmos 
na avaliação do paciente com diagnóstico psiquiátrico o resultado da avaliação fica prejudicado pelo estreitamento de 
consciência típico dos transtornos psicopatológicos.

d) Embora o diagnóstico clínico e a categoria nosológica façam parte da avaliação no diagnóstico padrão, a categoria e a 
classificação são demasiado estáticas para proporcionar uma avaliação precisa do potencial terapêutico de qualquer 
paciente.

QUESTÃO 14. De acordo com a Lei nº.4.119/62, são funções privativas do psicólogo, EXCETO:
a) Diagnóstico psicológico.
b) Orientação e seleção profissional.
c) Orientação psicopedagógica.
d) Orientação assistencial.

QUESTÃO 15. Com relação a Psicologia do Desenvolvimento, marque a alternativa INCORRETA.
a) As teorias do desenvolvimento enquadram-se nas perspectivas psicanalítica, humanista, da aprendizagem, cognitiva, 

etológica e contextual.
b) As perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento humano diferem em três aspectos básicos: a importância relativa 

da hereditariedade e do ambiente, se o desenvolvimento é ativo ou passivo e se ele é  .
c) O desenvolvimento está sujeito a influências apenas normativas, internas e externas.
d) Importantes influências contextuais sobre o desenvolvimento incluem a família, o bairro, a condição socioeconômica, a 

etnicidade e a cultura.

QUESTÃO 16. Na teoria piagetiana, a acomodação significa, EXCETO:
a) A reorganização e modificação dos esquemas assimilatórios anteriores do indivíduo para ajustá- los a cada nova experiência.
b) Modificações dos sistemas de assimilação por influência do mundo externo.
c) É determinada pela atividade do sujeito sobre este, para tentar assimilá-lo.
d) Que não existe uma estrutura cognitiva que assimile a nova informação em função das particularidades desse novo 

estímulo.

QUESTÃO 17. De   acordo   com   Vygotsky,   assinale   a  alternativa CORRETA.
a) Estabeleceu as bases para uma nova compreensão da relação entre o sujeito psicológico e o contexto histórico.
b) Nega a existência de uma relação entre determinado nível de desenvolvimento e capacidade potencial de aprendizagem.
c) Defende que existe um único nível de desenvolvimento.
d) Não é necessário na aprendizagem uma intervenção pedagógica.

QUESTÃO 18. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito das teorias da personalidade
a) As teorias da personalidade surgiram em ambientes clínicos e também de observações e experimentos controlados em laboratório.
b) As teorias psicodinâmicas enfatizam a importância dos motivos, das emoções e de outras forças internas.
c) As teorias psicodinâmicas propõem que a personalidade se desenvolve durante a vida toda, à medida que conflitos entre 

forças internas são resolvidos.
d) Os psicólogos fenomenológicos concentram-se em tentar entender “o si mesmo” – self – e seu principal objetivo é a 

direção para a vida.
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QUESTÃO 19. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dos principais instrumentos de psicodiagnóstico.
a) Entrevista.
b) Hora de jogo diagnóstica.
c) Técnicas projetivas gráficas
d) Intervenção Breve.

QUESTÃO 20. A terapia cognitivo-comportamental se fundamenta nas:
a) Teorias comportamentais.
b) Teorias cognitivas.
c) Teorias de aprendizagem.
d) Teorias da personalidade.
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QUESTÃO 01. De acordo com o Conselho Federal de Psicologia (2014), ao aprovar e divulgar o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, a expectativa é de que ele seja 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 o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão. Sendo assim, analise 
as afirmativas abaixo:

I. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que as atividades de emergência não sejam interrompidas 
e comunicará sua participação no movimento de greve ao CRP ao qual é vinculado.

II. O psicólogo deverá oferecer informações sobre seus pacientes a outros profissionais que estejam envolvidos em trabalhos 
multidisciplinares, na intenção de contribuir com o tratamento em curso.

III. A missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do trabalho, e, sim, a de 
assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que 
fortaleça o reconhecimento social daquela categoria.

IV. O psicólogo só poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, 
quando o profissional responsável pelo serviço solicitar.

V. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, o psicólogo comunicará aos responsáveis o estritamente 
essencial para se promoverem medidas em seu benefício.

Estão CORRETAS:
a) Apenas III e V.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, II e V.
d) Apenas V.

QUESTÃO 02. “A inserção do psicólogo nas políticas públicas cresceu muito nos últimos dez anos. Essa atuação 
foi acompanhada pela construção, na psicologia, do compromisso social, com a participação de psicólogos e 
psicólogas de todo o país. A partir dessa perspectiva é valorizada a construção de práticas comprometidas com 
a transformação social, em direção a uma ética voltada para a emancipação humana.” (CFP/CFESS, 2007). Assim, 
podemos afirmar que é uma das funções do psicólogo na Assistencial Social:

a) Identificação das demandas presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais para o enfrentamento da 
questão social, considerando as novas articulações entre o público e o privado.

b) Intervenção profissional voltada para inserção nos espaços democráticos de controle social e construção de estratégias 
para fomentar a participação, reivindicação e defesa dos direitos pelos(a) usuários(as) e trabalhadores(as) nos Conselhos, 
Conferências e Fóruns da Assistência Social e de outras políticas públicas.

c) Estimular a organização coletiva e orientar os(as) usuários(as) e trabalhadores(as) da política de Assistência Social a 
constituir entidades representativas.

d) Inventar espaços de transformação, ampliar a compreensão dos(as) usuários(as), de modo que possam encontrar formas 
de enfrentamento para as suas dificuldades, e ser catalisador(a) de experiências, contribuindo para a consolidação da 
cidadania e dignidade para as pessoas, famílias e comunidades

QUESTÃO 03. Sobre Avaliação Psicológica é CORRETO afirmar:
a) São quatro os métodos principais: observação, suporte psicológico, técnicas projetivas e testes objetivos.
b) Testes, entrevistas e questionários são métodos comuns de avaliação psicológica, mas comparando esses instrumentos, as 

entrevistas são menos confiáveis, porque não podem ser padronizadas e, portanto, estão sujeitas à significativa influência 
da subjetividade do entrevistador.

c) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, mas ao utilizarmos 
na avaliação do paciente com diagnóstico psiquiátrico o resultado da avaliação fica prejudicado pelo estreitamento de 
consciência típico dos transtornos psicopatológicos.

d) Embora o diagnóstico clínico e a categoria nosológica façam parte da avaliação no diagnóstico padrão, a categoria e a 
classificação são demasiado estáticas para proporcionar uma avaliação precisa do potencial terapêutico de qualquer paciente.
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QUESTÃO 04. Sobre os objetivos da psicoterapia de orientação analítica é INCORRETO afirmar:
a) Remoção de defesas patológicas.
b) Correção de problemas psicopatológicos ou difíceis adquiridos em etapas anteriores.
c) Promoção do crescimento em pessoas com atrasos nas chamadas tarefas evolutivas.
d) Resolução de conflitos abrangentes e sem delimitação.

QUESTÃO 05. Considerando a definição de conceitos relativos à psicopatologia, relacione a primeira coluna à 
segunda e, em seguida, assinale a opção CORRETA.

I. Dissociação da consciência
II. Delirium
III. Pensamento Dereístico 
IV. Estado Onírico

(   ) Trata-se de um quadro que oscila muito ao longo do dia.

(   ) Obedece à lógica e à realidade naquilo que interessa  ao desejo do indivíduo.

(   ) Geralmente ocorre devido a acontecimentos que  geram grande ansiedade para o indivíduo.

(   ) Em geral, predomina a atividade alucinatória visual intensa
A sequência CORRETA é:

a) II – III – I - IV
b) I – IV – III - II
c) I – III – II - IV
d) IV – III – I - II

QUESTÃO 06. Considerando as diversas abordagens terapêuticas da Psicologia, podemos afirmar que:
a) A abordagem centrada na pessoa propõe uma relação inteiramente pessoal e subjetiva entre o terapeuta e o cliente, 

privilegiando a autenticidade, a congruência e a aceitação incondicional.
b) A terapia cognitivo comportamental, adota a hipótese da primazia das cognições sobre emoções e comportamentos.
c) Todo paciente pode se submeter a uma psicoterapia breve, sem nenhuma restrição.
d) A descoberta de Freud sobre a resistência dos pacientes levou-o a formular o princípio fundamental da repressão, descrita 

como processo de bloqueio em identificar situações que podem gerar desconforto racional.

QUESTÃO 07. Sobre a rede psicossocial pública como estratégia de cuidado às pessoas que usam drogas, é 
CORRETO afirmar:

a) Os CAPS são serviços estratégicos para gerenciar e ampliar as ações de saúde mental, atua sob a ótica interdisciplinar 
e realiza prioritariamente acompanhamento de pessoas com sofrimento mental ou transtornos mentais graves e 
persistentes, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Os CAPS AD III realizam 
acolhimento noturno de 8 a 12 usuários, que podem permanecer por períodos de dias. Esse acolhimento está indicado em 
situações de crise, mas não nos casos de urgências que necessitem de cuidados médicos contínuos.

b) Os Consultórios de Rua, que são equipes da Atenção Básica, compostas por profissionais da saúde, foram criados 
exclusivamente com o objetivo de ampliar o acesso a tratamento, recuperação e reinserção social da população de rua 
usuária de álcool e outras drogas.

c) O NASF, por organizar o processo de atenção para os usuários de álcool e outras drogas através de ações de clínicas compartilhadas 
e intervenções específicas familiares, se constitui como porta de entrada do sistema para esse público específico.

d) A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem 
insuficientes, mas a internação psiquiátrica devido ao uso de álcool e outras drogas torna-se a primeira opção no tratamento 
das pessoas dependentes químicas uma vez que elas podem gerar riscos iminentes a si próprias e/ou terceiros.
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QUESTÃO 08. Com base no Código de Ética do Psicólogo, na divulgação e publicação de trabalhos, o psicólogo deverá:
a) Citar somente as fontes consultadas nos livros.
b) Interpretar os dados obtidos e formular suas próprias conclusões.
c) Mencionar as contribuições de caráter profissional prestados somente pelos autores.
d) Obter autorização expressa do autor e a ele fazer referência, quando utilizar fontes particulares ainda não publicadas.

QUESTÃO 09. Baseado em informações contidas no código de ética do psicólogo é CORRETO afirmar:
a) O código de ética do psicólogo, não expressa á concepção de homem e de sociedade que determina a direção das relações 

entre os indivíduos.
b) Na construção do código de ética não abriu espaço para a discussão entre os psicólogos, dos limites e interseções relativas 

aos direitos individuais e coletivos, O código é baseado em regras pré- estabelecidas.
c) O psicólogo atuará com responsabilidade social, não analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, 

social e cultural.
d) O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, 

as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste código.

QUESTÃO 10. Com base nos critérios que objetivaram a entrevista em saúde mental, pode-se classificar a 
entrevista psicológica quanto aos seguintes objetivos:

(    ) Diagnóstica – Visa estabelecer o diagnóstico e o prognóstico do paciente, bem como as indicações terapêuticas 
adequadas. Assim, faz-se necessário uma coleta de dados sobre a história do paciente e sua motivação para o tratamento.

(     ) Psicoterápica – Procura colocar em prática estratégia de intervenção psicológica nas diversas abordagens, para 
acompanhar o paciente, esclarecer suas dificuldades, tentando ajudá-lo à solucionar seus problemas.

(    ) De encaminhamento – Procura dar continuidade a um tratamento iniciado por outro profissional da área da saúde 
que encaminhou este paciente para uma intervenção clínica.

a) (V); (V); (V)
b) (F); (V); (F)
c) (V); (V); (F)
d) (F); (V); (V)

QUESTÃO 11. Sobre a teoria Psicanalítica, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso) e 
depois assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

I. Entre os mecanismos de defesa do indivíduo, incluem- se deslocamento, introjeção, repressão, formação reativa e 
ansiedade de castração.

II. No Complexo de Édipo, simultaneamente, a criança teme ser punida por seus desejos proibidos, o que gera nela sentimento 
de culpa.

III. O aparelho psíquico é dividido em regiões ou instâncias: o id, o ego e o superego. Cada um deles é identificado por um tipo 
de componente. O id está relacionado com o componente psicológico.

IV. Deslocamento é o mecanismo de defesa pelo qual certos impulsos inconscientes são desviados de seus objetos primitivos 
para fins socialmente úteis e integram-se à personalidade.

V. Tanto o luto como a melancolia são maneiras de se lidar com a perda do objeto, Freud faz uma distinção entre a vivência 
de luto e a melancolia. Para esse autor, na melancolia a pessoa se descreve como sem valor e moralmente condenável e 
o luto comporta um estado doloroso com perda de interesse pelo mundo exterior.

a) F – V – V- V – V.
b) V – V – F – V – F.
c) F – F – V – F – V.
d) F – V – F – F – V.
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QUESTÃO 12. Analise estas afirmativas referentes às teorias e técnicas psicoterápicas:
I. Freud é considerado como o principal precursor das psicoterapias psicodinâmicas breves.
II. A psicoterapia breve é um tratamento de natureza psicológica, de inspiração psicanalítica, cuja duração é limitada.
III. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem que não deve ser aplicada aos tratamentos de transtorno psiquiátrico.
IV. A psicoterapia breve de criança revela um quadro idêntico em relação ao trabalho com adulto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
a) (V); (V); (F); (F).
b) (F); (V); (F); (F).
c) (F); (V); (V); (V).
d) (F); (F); (V); (V)

QUESTÃO 13. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a história da reforma psiquiátrica brasileira.
a) Na década de 60, proliferaram amplamente clínicas psiquiátricas privadas conveniadas com o poder público, que obtiam 

lucro fácil através da “psiquiatrização” dos problemas sociais.
b) Entre as décadas de 60 e 70 o poder público exercia controle efetivo da justificativa, da qualidade e da duração das 

internações psiquiátricas, o que dificultava o acesso ao serviço de saúde mental.
c) Na década 70, o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental começou a tomar forma, apontando os diversos problemas 

do sistema de assistência psiquiátrica no país.
d) Com a Constituição de 1988, a reforma psiquiátrica ganhou força devido a valorização de conceitos como descentralização, 

responsabilização de cuidados e controle social.

QUESTÃO 14. Abaixo estão descritos os princípios da reforma psiquiátrica brasileira, marque a alternativa 
INCORRETA:

a) A implantação de uma rede de serviços substitutivos.
b) A interlocução constante com os movimentos sociais.
c) A defesa do Sistema Único de Saúde.
d) O incentivo ao tecnicismo como principal meio de tratamento.

QUESTÃO 15. Abaixo estão relacionados sintomas das síndromes depressivas, marque a alternativa INCORRETA.
a) Fadiga, cansaço fácil e constante.
b) Ideação, planos ou atos suicidas.
c) Delírios de culpa, ruína ou miséria.
d) Afeto pueril, reage de forma infantil.

QUESTÃO 16. Baseado nos conceitos utilizados em Psicopatologia, é INCORRETO afirmar:
a) A psicopatologia pode ser definida como o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano.
b) No conceito de Normalidade Ideal, a normalidade é determinada por aquilo que se observa com mais frequência, baseando-

se em dados estatísticos.
c) No conceito de Normalidade Funcional, o fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional, 

provoca sofrimento para o próprio indivíduo ou para seu grupo social.
d) Na Psicopatologia Comportamental-cognitivista, os sintomas resultam de comportamentos e representações cognitivas 

disfuncionais, aprendidas e reforçadas pela experiência sociofamiliar.

QUESTÃO 17. Sobre as fases do desenvolvimento é CORRETO afirmar:
a) A libido está organizada sob o primado da zona erógena fálica, mas configurada no inconsciente.
b) O conjunto de reflexos sensitivos é o que na prática serve as primeiras necessidades de equilíbrio homeostático do 

adolescente.
c) No início do terceiro ano de vida, a libido passa da organização oral para a anal.
d) Ao nascimento, a estrutura sensorial mais desenvolvida é a boca.
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QUESTÃO 18. Sobre testes gráficos é CORRETO afirmar:
a) A repressão nos testes gráficos revela a figura humana incompleta e sem harmonia, com  focalização e tamanhos 

inadequados.
b) A formação reativa nos testes gráficos predomina despreocupação em conseguir desenhos ordenados, completos e 

prolixos.
c) Nos testes gráficos, à medida que nos aproximamos de situações mais patológicas, a ordem se transforma em falta de 

detalhismo, falta de marcação dos limites com o exterior, falta de rigidez e aumento do ritmo.
d) As identificações projetivas atuam com particular violência nas esquizofrenias, em outras psicoses e na psicopatia.

QUESTÃO 19. A técnica dos grupos operativos foi introduzida por Pichon-Rivière e está centrada na:
a) Aprendizagem.
b) Tarefa.
c) Ação interpessoal.
d) Cooperação.

QUESTÃO 20. Sobre a teoria psicanalítica de Freud, é CORRETO afirmar:
a) O desenvolvimento da personalidade é subsidiário ao desenvolvimento do instinto sexual, e é paralelo à passagem pelos 

estágios oral, anal, fálico e genital.

b) O superego funciona de acordo com o princípio da realidade, pois representa as restrições culturais sobre a expressão dos 
instintos.

c) Diferentemente do id, que é totalmente inconsciente, o ego é consciente por ser orientado pela realidade.

d) O modelo freudiano sobre dinâmica da personalidade é um modelo de conflito. Ou há conflito entre o id contra o ego, 
ou entre o id e o ego contra o superego, ou entre o id e as exigências ambientais.
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QUESTÃO 01. Assinale a alternativa INCORRETA em relação a Ética do psicólogo.
a) O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que 

permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão.
b) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos 

confidenciais.
c) É dever do psicólogo, respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das 

pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.
d) É dever do psicólogo, aconselhar as convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas e de orientação sexual 

visando o bom desempenho de sua profissão.

QUESTÃO 02. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna.

1ª coluna:

1. Perspectiva Psicanalítica. 
2. Perspectiva Neo-analítica. 
3. Perspectiva Humanista.

2ª coluna:

[   ] Considera o indivíduo como  uma  pessoa inteira, cuja vida passa da imaturidade para a maturidade.

[  ] Não considera que a personalidade fosse exclusivamente determinada por pulsões inconscientes, nem que a 
libido constituísse a fonte energética das pulsões.

[  ] A personalidade desenvolve-se se no ambiente com 3 fatores primordiais: a empatia, a visão positiva e as 
relações congruentes.

[    ] A personalidade se desenvolvia segundo 6 estádios de desenvolvimento da infância à adolescência, encontrando-
se cada um centrado numa relação interpessoal única.

[   ] Existem 5 fases no desenvolvimento da personalidade, sendo estas a oral, a anal, a fálica, o período de latência 
e a fase genital.

A sequência CORRETA é:
a) 3-2-1-2-1
b) 2-2-3-2-1
c) 2-3-2-1-2
d) 1-3-2-3-1

QUESTÃO 03. “A entrevista é um instrumento insubstituível e indispensável nas diferentes tarefas que realiza 
um psicólogo”.

a) São objetivos da entrevista psicológica, EXCETO:
b) Coleta de dados sobre a história do paciente e sua motivação para o tratamento.
c) Estabelecer o diagnóstico e o prognóstico do paciente, bem como as indicações terapêuticas adequadas.
d) Avaliar como o paciente refere-se aos três tempos de sua vida (passado, presente, futuro), quanto às indagações do 

psicólogo.
e) Compilação de dados preestabelecidos, que permitem fazer uma síntese, seja da situação presente, ou da história de 

doença e de saúde do indivíduo.
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QUESTÃO 04. São objetivos dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, EXCETO:
a) Promover a reinserção desta clientela à vida comunitária.
b) Atuar como unidade de suporte destinada, prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais submetidos a 

tratamento psiquiátrico em regime hospitalar prolongado.
c) Garantir assistência aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional que não tenham 

possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos familiares e de moradia.
d) Ampliar a desinterdição jurídica e social, bolsa-salário ou outra forma de benefício pecuniário e a inserção no mercado 

de trabalho.

QUESTÃO 05. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao projeto terapêutico.

a) O Projeto terapêutico é construído por normatizações e utilizado através de protocolos previamente estabelecidos para a 
sua operacionalização e avaliação anual.

b) O Projeto terapêutico deve ser um instrumento que responda as demandas objetivas e subjetivas dos usuários e tem como 
objetivo a produção de sua autonomia e apropriação de seu processo de cuidado.

c) O Projeto terapêutico como o conjunto de condutas terapêuticas articuladas, resultantes de discussão coletiva de equipe 
interdisciplinar.

d) O Projeto terapêutico deve ser centrado no usuário, em todas as suas necessidades e contexto, flexível às mudanças de 
cada momento de vida e ser reavaliado periodicamente.

QUESTÃO 06. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos testes psicológicos.
a) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas, constituindo-se um 

método ou uma técnica de uso privativo do psicólogo.
b) Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos de observação e registro de amostras de comportamentos e 

respostas de indivíduos.
c) Os testes psicológicos são procedimentos que ajudam os pacientes a reconhecer as experiências reais e diferenciá-las das 

alucinatórias ou delirantes.
d) Os testes psicológicos têm como objetivo de descrever e/ou mensurar características e processos psicológicos, compreen-

didos tradicionalmente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, personalidade, psicomotricidade, aten-
ção, memória, percepção, dentre outras.

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à doença mental.
a) As doenças mentais são distúrbios graves que causam alterações biológicas no cérebro e são debilitantes em diferentes graus.
b) A doença mental é caracterizada por apenas um sintoma somático que pode ser adequadamente explicado com base em 

exames físicos e laboratoriais.
c) A doença mental é igual à doença cerebral. Sua origem é endógena, dentro do organismo, e refere-se a alguma lesão de 

natureza anatômica ou distúrbio fisiológico cerebral.
d) A doença mental é um mau funcionamento das atividades psíquicas, sendo esta, portanto própria ao indivíduo, porém que 

pode ser influenciada de alguma maneira pelo meio em que este se insere, bem como pelas circunstâncias emocional ou 
social as quais este se encontra submetido.

QUESTÃO 08.  Tendo em vista o modelo cognitivo-piagetiano, é INCORRETO afirmar que:
a) A função do desenvolvimento consiste em produzir cópias internalizadas da realidade externa e em produzir estruturas 

lógicas que permitam ao indivíduo atuar sobre o mundo de formas cada vez mais flexíveis e complexas.
b) Apresenta uma visão interacionista.
c) Enfatiza a presença de impulsos primitivos como a base da conduta.
d) Mostra a conduta como resultante de processos de aprendizagem, que podem ser controlados pela estimulação ambiental.

QUESTÃO 09. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, EXCETO:
a) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
b) Ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalar, em alguns casos de modo isolado.
c) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
d) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.
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QUESTÃO 10. Sobre os testes gráficos é CORRETO afirmar:
a) Através da sequência de testes gráficos não podemos verificar se o sujeito se organiza ou se desorganiza cada vez mais.
b) O H.T.P é um teste gráfico incompleto, o qual não explora diferentes níveis de projeções da personalidade.
c) Os testes gráficos são os mais adequados para começar um exame psicológico, principalmente em paciente que apresente 

sérios transtornos orgânicos.
d) Os testes gráficos refletem os aspectos mais estáveis da personalidade, os mais difíceis de serem modificados.

QUESTÃO 11. O desenvolvimento da personalidade passa por cinco fases. A permanência em uma fase particular 
pode resultar em distúrbios de personalidade. Esse fenômeno, chama-se:

a) sublimação.
b) repressão.
c) fixação.
d) fantasia.

QUESTÃO 12. O sintoma da esquizofrenia catatônica pode incluir:
a) Caretas ou outras expressões faciais estranhas.
b) Comportamento hiperativo.
c) Comportamento infantil.
d) Responder constantemente as pessoas.

QUESTÃO 13. Relativamente ao teste Rorschach, marque a alternativa INCORRETA:
a) Pela especificidade do teste, não é necessário o conhecimento da história do sujeito, mesmo porque, o teste apresenta 

certa garantia em termos de precisão diagnóstica.

b) É difícil o controle de certas variáveis associadas a características individuais do psicólogo, durante a administração e inquérito.

c) O teste é limitado, pois, se por um lado, num protocolo, é relativamente fácil distinguir uma depressão situacional de 
quadros depressivos crônicos, por outro lado é extremamente difícil fazer o diferencial entre “o depressivo unipolar crônico 
do bipolar (maníaco- depressivo)”.

d) Já que toda a fundamentação para a classificação das respostas está na existência de um material que desencadeia 
operações percepto-cognitivas e em relação ao qual se testam a qualidade e a especificidade das respostas do sujeito, 
somente uma administração adequada e um inquérito satisfatório podem garantir a qualidade científica dos resultados.

QUESTÃO 14. Sobre o sigilo profissional, marque a alternativa ERRADA:
a) A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas consequências para o próprio 

atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato.
b) Na remessa de laudos ou informes a outros profissionais, o psicólogo assinará o caráter confidencial do documento e a 

responsabilidade de quem o receber de preservar o sigilo.
c) O psicólogo remeterá informações confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por código de ética.
d) O sigilo profissional protegerá o menor impúbere ou interdito, devendo ser comunicado aos responsáveis o estritamente 

necessário para promover medidas em seu benefício.

QUESTÃO 15. São problemas de saúde ocupacional EXCETO:
a) Distúrbio psíquico
b) Assédio Moral
c) Asma Convencional
d) Pneumoconiose.
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QUESTÃO 16. Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna.

1ª coluna:

1-História pessoal ou anamnese. 
2- História clínica.
2ª coluna:
[   ] Pressupõe uma reconstituição global da vida do paciente, como um marco referencial em que a problemática atual 
se enquadra e ganha significação.

[   ] Deve ser enfocada conforme os objetivos do exame e dependendo do tipo e da idade do paciente, o que vai se refletir, 
logicamente, na natureza e quantidade de dados que devem constar ou não do laudo.

[    ] Pretende caracterizar a emergência de sintomas ou de mudanças comportamentais, numa determinada época, e a 
sua evolução até o momento atual, que habitualmente é entendido como a ocasião em que o exame foi solicitado.

Assinale a sequência CORRETA:
a) 1-1-2
b) 2-1-2
c) 1-2-2
d) 1-2-1

QUESTÃO 17. Leia o trecho e identifique.

Nesta entrevista colocam-se em primeiro lugar os conteúdos relativos ao mundo interno do paciente e a relação 
terapêutica como reflexo. Neste contexto o terapeuta evita expressões e julgamentos valorativos.

O tipo de entrevista é:
a) Entrevista Fenomenológica.
b) Entrevista Diagnóstica.
c) Entrevista Psicanalítica.
d) Entrevista Investigativa.

QUESTÃO 18. “A psicoterapia é muito rica em teorias, que foram sendo desenvolvidas através da história.” 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação as abordagens terapêuticas.

a) A psicanálise junguiana, possibilitou a pesquisa clínica e experimental sobre a dinâmica biopsíquica das emoções permitindo 
o descobrimento do fenômeno do encouraçamento, elucidando aspectos fundamentais da relação entre soma e psiquismo.

b) A psicanálise junguiana, também trabalha com conceitos como os de inconsciente e recalque, mas introduz uma diferença, 
que Jung chamava de “inconsciente coletivo”.

c) A psicanálise reichiana, a partir de seus estudos sobre o manejo clínico da transferência e da resistência, desenvolveu a 
Análise do Caráter, uma das mais importantes contribuições à abordagem clínica da psicanálise.

d) A psicanálise Winnicottiana, privilegiou o papel do ambiente na constituição da subjetividade e destacou as figuras do 
trauma, da regressão à dependência e do jogo no manejo clínico.

QUESTÃO 19. Sobre reforma psiquiátrica é correto afirmar, EXCETO:
a) As internações, quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou nos Caps/24 horas. Os hospitais psiquiátricos de 

grande porte vão sendo progressivamente substituídos.
b) É a ampla mudança do atendimento público em Saúde Mental, garantindo o acesso da população aos serviços e o respeito 

a seus direitos e liberdade;
c) O atendimento não é feito em CAPS – Centros de Atenção Psicossocial, o atendimento será somente realizado em 

Residências Terapêuticas, Ambulatórios, Hospitais Gerais, Centros de Convivência;
d) Significa a mudança do modelo de tratamento: no lugar do isolamento, o convívio na família e na comunidade;
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QUESTÃO 20. A atuação do psicólogo na Equipe Saúde da Família, tem como objetivo, EXCETO:
a) Atuar na prevenção do bem-estar psíquico.
b) Diagnosticar problemas e fazer encaminhamentos a centros de referências quando for necessário.
c) Criar e conduzir programas de trabalho com grupos que visam tanto a prevenção, quanto a promoção da saúde mental 

da comunidade.
d) Utilizar as técnicas projetivas reduzindo aos estudos psicométricos.
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64 
PROVA

QUESTÃO 01. O art. 198 da Constituição Federal de 1988 estabelece que as ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado com algumas 
diretrizes que inclui:

a) Participação da comunidade.
b) Privatização do financiamento a saúde.
c) Centralidade na esfera federal para as ações de saúde.
d) Prioridades para as ações hospitalares.
e) Financiamento do SUS é de responsabilidade exclusiva do governo federal.

QUESTÃO 02. A lei 8.080/1990 utiliza como eixos norteadores proposições elencadas no texto constitucional, 
bem como traz alguns princípios que visam à organização do sistema. Ainda segundo esta lei a Integralidade do 
Sistema Único de Saúde, é entendida como:

a) A participação da comunidade por meio dos representantes que integram os Conselhos de Saúde.
b) A garantia de que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido nos serviços de saúde em qualquer nível de 

complexidade.
c) A garantia de atenção a saúde a todo e qualquer cidadão.
d) O conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
e) A ênfase na descentralização dos serviços.

QUESTÃO 03. O Controle Social e a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde (SUS) foi melhor 
regulamentada pela Lei 8.142/1990. Analise as seguintes afirmativas, quanto à forma de participação dos usuários 
na gestão desse sistema que acontece através das seguintes instâncias colegiadas:

I. Secretarias de Saúde
II. Conferências de Saúde
III. Conselhos de Saúde
IV. Convênios de Saúde

Está(ao) CORRETA(S) somente a(s) assertivas:
a) I, III e IV.
b) II e IV.
c) I e II.
d) I.
e) II e III.

QUESTÃO 04. Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão conforme a legislação atender os seguintes requisitos, EXCETO o que se apresenta na alternativa:

a) Diagnóstico de Necessidades.
b) Fundo de Saúde.
c) Plano de Saúde.
d) Conselho de Saúde.
e) Relatórios de Gestão.
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QUESTÃO 05. Conforme consta na Constituição Federal nos art.196 a 200, Sessão II, Da Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) É vedada à destinação de recursos públicos  para auxílio às instituições privadas com fins lucrativos.
b) As Ações e Serviços públicos de Saúde do SUS são organizados de forma descentralizada com direção única em cada 

esfera de governo.
c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS.
d) Ao SUS compete executar ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
e) A Assistência a Saúde será prestada a quem dela necessitar priorizando famílias de baixa renda.

QUESTÃO 06. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é entendido como:

a) Vigilância Sanitária.
b) Vigilância Epidemiológica.
c) Controle e fiscalização dos Serviços.
d) Vigilância Nutricional.
e) Saúde do Trabalhador.

QUESTÃO 07. De acordo com a portaria 3.124, de dezembro de 2012, o número máximo de NASF 3 ao qual o 
Município pode fazer jus para recebimento de recursos financeiros específicos será de:

a) 2(dois) NASF 3.
b) 1 (um) NASF 3.
c) 4 (quatro) NASF 3.
d) 6 (seis) NASF 3.
e) 8 (oito) NASF 3.

QUESTÃO 08. Quanto ao NASF 3 podemos afirmar que :
a) Deverá estar vinculado a no mínimo 2 (duas) Equipes de Saúde da Família.
b) Não precisa estar vinculado a nenhuma Equipe de Saúde da Família.
c) Está Vinculada a Equipe de Saúde da Família, mas com atuações totalmente independentes e sem consonância.
d) Está agregado ao trabalho das Equipes de Saúde da Família, configurando-se como uma equipe ampliada.
e) Se necessário a implantação concomitante de mais de uma modalidade de NASF 3 receberá incentivo financeiro federal 

correspondente a cada unidade.

QUESTÃO 09. Sobre a Equipe de Saúde da Família, nas assertivas abaixo marque V para as verdadeira e F para 
as falsas:

( ) Essa equipe precisa ser multiprofissional composta por, no mínimo, médico generalista ou  especialista em 
saúde da família ou médico de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, 
auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.

( ) O número de Agente Comunitário de Saúde deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada.

( ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.

A sequencia esta CORRETA em:
a) V-F-V
b) V-V-F
c) V-V-V
d) F-F-F
e) F-F-V
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QUESTÃO 10. Quando tratamos da colocação de uma criança e/ou adolescente em família substituta, podemos 
dizer que está INCORRETO o que se afirma na alternativa:

a) Tratando-se de maior de 10 (dez) anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.
b) A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 

criança ou adolescente.
c) A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades 

governamentais ou não-governamentais, sem autorização judicial.
d) A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção.
e) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade.

QUESTÃO 11. O documento referente a uma Avaliação Psicológica deve considerar a natureza dinâmica, não 
definitiva e não cristalizada do seu objeto de estudo. A resolução que institui o Manual de Elaboração de Documentos 
produzidos pelo psicólogo, é:

a) Resolução CFP 003/2007.
b) Resolução CFP 002/2003.
c) Resolução CFP 008/2010.
d) Resolução CFP 001/2002.
e) Resolução CFP 007/2003.

QUESTÃO 12. A entrevista psicológica é um instrumental de fundamental importância para o processo 
psicodiagnóstico. No término do processo psicodiagnóstico, após a interpretação dos dados, o psicólogo retoma os 
motivos da consulta e indica a terapêutica mais recomendada através da,

a) Entrevista Inicial.
b) Entrevista de Desligamento.
c) Entrevista de Devolução.
d) Entrevista de Encaminhamento.
e) Entrevista Psicoterápica.

QUESTÃO 13. Dentre os principais conceitos que fundamentam a prática psicoterápica nas abordagens 
comportamentais, preencha as lacunas a seguir e em seguida assinale a alternativa correspondente:

I. _______é aquele que ocorre diretamente ao ser eliciado por um estímulo, sendo uma reação fisiológica do organismo.
II. _______ pode-se entender qualquer operação que altere a chance de uma resposta ocorrer no futuro. 
III. _______ Consiste no confronto graduado das situações ou objetos temidos, podendo este confronto ser vivencial ou 

através da imaginação.

a) Aprendizagem social; Reforçamento; Extinção.
b) Condicionamento respondente; Reforçamento; Dessensibilização Sistemática.
c) Extinção; Comportamento respondente; Esquiva.
d) Esquiva; Extinção; Reforçamento.
e) Condicionamento Operante; Modelagem; Reforçamento.

QUESTÃO 14. Na teoria Freudiana, as fases tradicionais do desenvolvimento psicossexual progridem através de 
quatro diferentes estágios além do:

a) Deslocamento .
b) Mecanismos de defesa.
c) Período de Repressão.
d) Período de Latência.
e) Complexo de Édipo.
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QUESTÃO 15.  Sobre os mecanismos de defesas definidos na teoria psicanalítica, marque nas assertivas abaixo 
V para as verdadeira e F para as falsas:

(   ) Os mecanismos de defesa são funções do Ego e  por definição, inconscientes.

(   ) A finalidade do mecanismo de defesa consiste em aproximar um evento gerador de angústia da percepção consciente.

(   ) Projeção é uma forma de substituir por  boas razões uma determinada conduta que exija explicações.

(   ) Repressão é a operação psíquica que pretende impedir que pensamentos dolorosos ou perigosos cheguem a consciência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a) F-F-F-V.
b) V-F-F-V.
c) V-V-F-V.
d) V-V-V-F.
e) F-V-F-V.

QUESTÃO 16. Dentro das teorias psicodinâmicas está a teoria de Karen Horney que propõe,
a) As 10 necessidades neuróticas.
b) A ordem do nascimento na interferência da personalidade.
c) Os termos Seio bom e Seio Mal.
d) A posição depressiva.
e) A pirâmide das necessidades.

QUESTÃO 17. No contexto analítico a escuta do terapeuta é orientada por vários conceitos. Analise a seguinte 
definição:  “ ________é o processo onde o paciente realiza no setting analítico a atualização de suas relações com 
objetos anteriores, através da projeção inconsciente destes conteúdos sobre o analista.” Assinale a alternativa que 
completa corretamente este conceito:

a) Repressão.
b) Projeção.
c) Deslocamento.
d) Condensação.
e) Transferência.

QUESTÃO 18. Maslow propôs uma hierarquia de cinco necessidades inatas, organizadas em pirâmide que ativam 
e direcionam o comportamento humano. O topo da pirâmide é constituído pelas necessidades de nível alto que são:

a) As necessidades sociais, estima e de autorrealização.
b) As necessidades fisiológicas, de segurança e de autorrealização.
c) As necessidades fisiológicas e de autorrealização.
d) As necessidades de segurança e fisiológicas.
e) As necessidades de abrigo, de alimento e sociais.

QUESTÃO 19. A teoria Psicossocial do Desenvolvimento em oito estágios que apesar da forte ênfase nos fatores 
sociais segue o princípio epigenético, o qual propõe a existência de um programa genético básico que guia o processo 
de maturação do organismo no qual cada estágio ascende seu tempo, foi proposta por:

a) Kurt Lewin
b) Erik Erikson
c) Carl Jung
d) Alfred Adler
e) Carl Rogers
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QUESTÃO 20. De acordo com a teoria Rogeriana é INCORRETO o que se afirma em:
a) O self é a visão que a pessoa tem de si própria.
b) As pessoas deveriam assumir o próprio self.
c) As pessoas tendem a se desenvolver positivamente.
d) O self é uma entidade imutável.
e) A incongruência pode ser sentida como tensão, ansiedade ou confusão interna.
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QUESTÃO 01. É uma estratégia terapêutica que vem sendo cada vez mais utilizada na abordagem das pessoas que 
apresentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas, especialmente nos serviços que compõem 
a Rede de Atenção Básica à Saúde:

a) Encaminhamento para Comunidades Terapêuticas.
b) Intervenção Breve.
c) Intervenção de Longa Duração.
d) Psicoterapia Grupal de Longa Duração.
e) Psicoterapia Individual de Longa Duração.

QUESTÃO 02. Instrumento de avaliação psicológica que tem por objetivo a avaliação da capacidade de raciocínio 
geral em crianças normais ou com problemas de ordem motora e comunicacional; visa realizar triagem intelectual:

a) Columbia.
b) TAT
c) Desenho da Família.
d) Dezesseis PF.
e) Escala de Beck.

QUESTÃO 03.Caracteriza-se por uma depressão crônica, geralmente de intensidade leve, muito duradoura. 
Trata- se da:

a) Depressão atípica.
b) Distimia.
c) Depressão tipo melancólica.
d) Depressão psicótica.
e) Depressão agitada.

QUESTÃO 04. Estágio do desenvolvimento descrito por Piaget, caracterizado pelo egocentrismo e centração, no 
qual a criança concentra-se em um aspecto de uma situação e negligencia outros:

a) Sensório Motor.
b) Operacional Concreto.
c) Pré-operacional.
d) Operacional Formal.
e) Sensório Formal.

QUESTÃO 05. Sobre os princípios fundamentais que regem o Código de Ética do Psicólogo, assinale a alternativa 
correta:

a) O psicólogo baseará seu trabalho com referência na Declaração Universal dos Diretos Humanos.
b) O profissional de psicologia trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades.
c) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade social, política, econômica 

e cultural.
d) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia 

esteja sendo aviltada.
e) Todas as alternativas estão corretas.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

411EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com410

QUESTÃO 06. “Mãe suficientemente boa” é um conceito em Psicanálise que alude ao fato de que essa mãe não 
frustra nem gratifica de forma excessiva, possibilitando um sadio crescimento do self do seu filho. O teórico que 
elaborou tal conceito foi:

a) Jacques Lacan.
b) Donald Winnicott.
c) Sigmund Freud.
d) Melanie Klein.
e) Wilfred Bion.

QUESTÃO 07. Sobre a Teoria Psicossexual de Freud, é correto afirmar que:
a) O ID é o polo psicobiológico da personalidade, constituído fundamentalmente pelas repressões.
b) O ID é o polo psicobiológico da personalidade, e regido pelo princípio da realidade.
c) O EGO é o herdeiro daquilo que Freud teorizou como Complexo de Édipo e tem como característica central as proibições.
d) O EGO é a instância psíquica que tem como função a mediação, integração e harmonização entre o ID, SUPEREGO e as 

demandas da realidade externa.
e) O SUPEREGO é o polo biológico da personalidade, responsável pelas proibições inatas do ser humano,  e que independem 

dos processos de identificação.

QUESTÃO 08. Na Teoria Psicanalítica, o conceito que se refere ao conjunto de desejos amorosos e hostis que a 
criança experimenta com relação aos seus pais na fase fálica é:

a) Complexo de Inferioridade.
b) Narcisismo.
c) Posição Esquizo–Paranóide.
d) Complexo de Édipo.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 09. Com relação ao campo de atuação da Psicologia Hospitalar, assinale a alternativa correta:
a) O psicólogo precisa compreender que sua atuação nessa área é psicoterápica, semelhante ao setting terapêutico.
b) É necessário abranger apenas os aspectos da hospitalização em si, excluindo as sequelas e decorrências d a  

hospitalização
c) A Psicologia Hospitalar tem como objetivo principal a minimização do sofrimento provocada pela hospitalização.
d) A presença do psicólogo na unidade de Obstetrícia não se faz necessária, visto que o puerpério é um momento de bastante 

estabilidade para as pacientes.
e) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 10. Assinale a alternativa incorreta sobre a Teoria da Personalidade de Skinner:
a) Está baseada, principalmente, na análise do comportamento de ratos e pombos.
b) O comportamento humano é moldado apenas pela seleção natural.
c) O reforço pode ser contínuo ou intermitente.
d) Os comportamentos desadaptados são aprendidos da mesma forma que os demais comportamentos.
e) O reforço possuí dois efeitos: reforça o comportamento e recompensa a pessoa.

QUESTÃO 11. O conceito que se refere à diminuição do efeito de uma substância após repetido consumo, passando 
o organismo a necessitar de quantidades cada vez maiores da substância para que se obtenha o mesmo nível inicial 
de seu efeito é:

a) Dependência.
b) Fissura.
c) Síndrome de Abstinência.
d) Intoxicação.
e) Tolerância.
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QUESTÃO 12. Psicoterapia que se baseia nas teorias e princípios da aprendizagem para explicar o surgimento, a 
manutenção e eliminação dos sintomas:

a) Psicanálise.
b) Existencial.
c) Interpessoal.
d) Comportamental.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 13. Com relação às Síndromes Psicóticas, assinale a alternativa incorreta:
a) Os sintomas paranoides são muito comuns, como ideias delirantes e alucinações auditivas de conteúdo persecutório.
b) Ocorre alteração das funções mais básicas que dão à pessoa senso de individualidade.
c) Os sintomas negativos são caracterizados por enriquecimento afetivo.
d) Autonegligência é característica comum, com prejuízos na higiene e saúde.
e) Ocorre empobrecimento da  linguagem e do pensamento.

QUESTÃO 14. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, conforme a lei 10.216/2001, exceto:
a) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades.
b) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
c) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento.
d) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
e) Ser tratada, preferencialmente, em serviços de regime fechado.

QUESTÃO 15. Perspectiva teórica desenvolvida após a Segunda Guerra Mundial, que rejeita a ideia de que as 
pessoas são basicamente prisioneiras de suas primeiras experiências inconscientes, de impulsos instintuais ou de 
forças ambientais:

a) Psicologia Estrutural.
b) Psicologia Humanista.
c) Psicologia Cultural.
d) Psicologia Experimental.
e) Psicologia Funcional.

QUESTÃO 16. Assinale a alternativa correta sobre a Terapia Cognitivo - Comportamental:
a) A atividade cognitiva não exerce influência sobre o comportamento.
b) Somente a atividade cognitiva não pode ser alterada,  o comportamento sim.
c) Somente a atividade cognitiva não pode ser monitorada, o comportamento sim.
d) O comportamento desejado pode ser influenciado mediante mudança cognitiva.
e) O comportamento desejado não pode ser influenciado mediante mudança cognitiva.

QUESTÃO 17. Transtorno da personalidade caracterizado por um retraimento dos contatos sociais, afetivos ou 
outros, preferência pela fantasia, atividades solitárias e a reserva introspectiva:

a) Personalidade Dissocial.
b) Personalidade Paranóica.
c) Personalidade Esquizóide.
d) Personalidade Anancástica.
e) Personalidade Histriônica.
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QUESTÃO 18. Assinale a alternativa correta sobre a Psicologia Analítica:
a) O self é o arquétipo da desintegração e da imperfeição.
b) A anima é o lado masculino dos homens e é responsável por muitos de seus humores e sentimentos racionais.
c) O consciente pessoal é formado pelas experiências que não estão reprimidas.
d) Arquétipos são conteúdos do consciente pessoal.
e) A persona representa o lado da personalidade que as pessoas mostram para o resto do mundo.

QUESTÃO 19. Sobre o conceito de “crenças nucleares” da Terapia Cognitivo – Comportamental, é correto afirmar:
a) São as nossas ideias e conceitos mais enraizados e fundamentais acerca de nós mesmos, das pessoas e do mundo.
b) São construções cognitivas disfuncionais, subjacentes aos pensamentos automáticos.
c) São pensamentos automáticos e instintivos.
d) São esquemas de pensamentos primitivos.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 20. Técnica psicológica que tem por objetivo principal auxiliar nos processos de mudanças 
comportamentais. Foi delineada para ajudar os clientes na decisão de mudança dos comportamentos considerados 
aditivos, tais como tabagismo e abuso de álcool:

a) Entrevista Motivacional.
b) Entrevista Lúdica.
c) Entrevista Estruturada.
d) Avaliação Prospectiva.
e) Avaliação Retrospectiva.
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QUESTÃO 01. Apesar de sua importância, frequentemente não é utilizado pelas organizações. Destarte, é comum 
o desperdício de recursos de treinamento, na ausência desse procedimento ou etapa que poderia ter direcionado o 
treinamento naquilo que constituem lacunas e/ ou deficiências do desempenho humano no trabalho.
Estamos nos referindo à(ao):

a) (   ) definição de objetivos instrucionais operacionalizáveis em curto prazo.

b) (   ) processo de cadastramento de instrutores capacitados.

c) (   ) registro das capacitações realizadas pelo corpo funcional da organização.

d) (   ) realização de avaliação de reação ao final do treinamento.

e) (   ) levantamento e/ou avaliação de necessidades de treinamento.

QUESTÃO 02. Relativamente às diferentes abordagens da Psicologia do Desenvolvimento temos as contribuições 
de diversos pensadores, dentre os quais Jean Piaget.
Em linhas gerais, esse estudioso compreende que cada período ou fase do desenvolvimento se caracteriza por:

a) (   ) aquisições desenvolvidas na etapa anterior vivenciada e que dependem da fase subsequente para se consolidarem.

b) (   ) tentativas do indivíduo de aumentar seu  que já foi adquirido, por meio de assimilação.

c) (   ) aprendizagem de novas habilidades por meio de ensaio e erro, desde que estimuladas pelos adultos que rodeiam o indivíduo.

d) (   ) aquilo que o indivíduo consegue fazer de melhor naquele momento do seu ciclo vital.

e) (   ) aquilo que, ao ser vivenciado, passou a fazer parte do repertório comportamental do indivíduo, por meio do processo 
denominado acomodação.

QUESTÃO 03. Considere as afirmativas a seguir sobre psicoterapia de grupo:
1. O modelo teórico-metodológico utilizado pelo psicoterapeuta é responsável pela maior parte dos resultados alcançados 

pelo processo psicoterapêutico grupal.

2. A realização concomitante da psicoterapia individual pode ser benéfica a pacientes de psicoterapia grupal, à medida que os 
auxilia a permanecerem na terapia de grupo e evita interrupção prematura do tratamento.

3. Os objetivos do processo psicoterapêutico e o tempo de tratamento são dois critérios essenciais a serem considerados na 
opção por psicoterapia grupal com grupo aberto ou fechado.

4. Os grupos psicoterapêuticos devem ser heterogêneos em sua composição, uma vez que é a heterogeneidade dos 
participantes que garante a interação e o próprio resultado do tratamento.

5. A periodicidade ideal dos encontros grupais na psicoterapia de grupo é quinzenal, uma vez que seus componentes 
necessitam tempo para processar as intercorrências de cada sessão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a) (     )   São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b) (     )   São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
c) (     )   São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
d) (     )   São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
e) (     )   São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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QUESTÃO 04. No contexto brasileiro, críticas ao modelo hospitalocêntrico, reforma psiquiátrica e valorização 
crescente dos serviços de atendimento de complexidade secundária foram elementos decisivos na definição da(s):

a) (   ) política de saúde mental.
b) (  )  diretrizes para implantação e gerenciamento do SUS.
c) ( ) normas de gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).
d) ( ) responsabilização do setor privado no atendimento de complexidade secundária.
e) ( ) equipes do Programa de Saúde da Família (PSF).

QUESTÃO 05. Sobre avaliação de desempenho, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1
1. Objetivos
2. Métodos
3. Campos de abrangência

Coluna 2
(   ) Escolha forçada, incidentes críticos e comparativo.

(   )  Resultados, conhecimento e comportamento. 

(   ) autodesenvolvimento, fornecimento de feed-back.

(   ) Escalas gráficas, 360 graus.

(   ) identificação de novos talentos na organização.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) (    )   1 • 2 • 1 • 3 • 3
b) (    )  2 • 1 • 3 • 1 • 2
c) (    ) 2 • 3 • 1 • 2 • 1
d) (    )  3 • 1 • 2 • 1 • 2
e) (    )   3 • 1 • 2 • 3 • 1

QUESTÃO 06. Um programa de treinamento não estará completo até que tenha sido avaliado e a sua eficácia 
determinada (Spector, 2006).
Essa avaliação requer a definição de critérios de avaliação, que são:

a) (   )   modelos pedagógicos utilizados para otimizar os resultados do treinamento.
b) (   ) padrões de comparação para determinar se um treinamento foi eficaz ou não.
c) (   ) definições prévias acerca dos programas e projetos estratégicos para o desenvolvimento dos profissionais da organização.
d) (   ) indicadores escolhidos pela cúpula para determinar a aplicação dos recursos.
e) (   ) modelos técnicos para definir a periodicidade avaliativa de um treinamento.
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QUESTÃO 07. Sobre seleção de pessoal e seus procedimentos e técnicas, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Procedimentos e técnicas
1. Entrevistas de seleção
2. Testes situacionais
3. Processos de seleção
4. Dinâmicas de grupo

Coluna 2 Descrição

(    ) Fundamentam-se na análise comparativa geral entre as exigências do cargo a ser preenchido e as características do candidato.

(    ) Podem seguir ou não um padrão ou roteiro prédeterminado, no intuito de levantar fatos e informações a respeito do candidato.

(    )  Possibilitam avaliar candidatos em determina- das situações práticas do dia a dia no trabalho.

(    ) Permitem avaliar ações e reações dos candidatos frente a um perfil esperado, a partir de tarefas propostas.

(     ) Objetivam a busca de informações, de maneira substantiva, e geralmente a partir de contato face to face entre selecionador e candidato(s).

(    )  Caracterizam-se pela apresentação de situações e/ou tarefas pouco ou não estruturadas para que se possa observar o desem-
penho e as habilidades dos candidatos, bem como sua interação.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
a) (    )  1 • 3 • 4 • 3 • 1 • 2
b) (    )  2 • 1 • 3 • 4 • 4 • 1
c) (    )  3 • 1 • 2 • 4 • 1 • 4
d) (     )  3 • 4 • 3 • 1 • 2 • 4
e) (     )  4 • 2 • 1 • 1 • 3 • 3

QUESTÃO 08. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) sobre avaliações psicológicas 
com suas caracterizações e suas definições.
(   )  A extensão da atividade de avaliação psicológica na prática profissional dos psicólogos não a nomeia como 
distinta, ou seja, não é possível referir-se a uma avaliação e pretender defini-

-la por sua finalidade, dado que essa atividade pressupõe a construção de um conhecimento.

(   ) Procedimentos de avaliação psicológica destinados à seleção de profissionais para ocupação de cargos nas 
empresas, nos concursos públicos e na obtenção de carteira nacional de habilitação (CNH) são comumente 
nomeados de psicodiagnósticos.

(   ) No psicodiagnóstico podem ser utilizadas técnicas diversas, de modo conjugado ou independente, uma vez que 
a pluralidade de informações é elemento importante no seu desfecho, como também no prognóstico decorrente 
do procedimento aplicado.

(  ) Exames psicológicos na área do trânsito são comumente denominados de psicotécnicos, especialmente em 
razão da associação com o trabalho dos técnicos que realizavam tais

exames antes da existência oficial da profissão de psicólogo no Brasil.

( ) A avaliação de fenômenos e processos psicológicos e a investigação de características dos padrões 
comportamentais humanos se respaldam, fundamentalmente, desde seus primórdios, no conceito de inconsciente, 
ou seja, daquilo que se busca explicitar mediante a investigação realizada.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a) (   )  V • F • V • V • F
b) (   )  V • F • F • V • V
c) (   )  F • V • F • V • F
d) (   )  F • V • F • F • V
e) (   )  F • F • V • F • V



417EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com416

QUESTÃO 09. Sobre a psicanálise, considere o trecho a seguir:
O indivíduo tem, nos primeiros tempos de vida, a função sexual ligada à sobrevivência, e, portanto, o prazer é 
encontrado no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em parte do corpo, e 
há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases oral, anal, fálica, período de latência e fase 
genital. (Bock, Furtado & Teixeira, 1995).

O processo de desenvolvimento humano, sob essa perspectiva psicanalítica freudiana, recebeu o nome de:
a) (    ) Social.
b) (    ) Corporal.
c) (    ) Orgânico.
d) (    )  Socioafetivo.
e) (    )   Psicossexual.

QUESTÃO 10. Sobre saúde mental e trabalho, é correto afirmar:
a) ( ) A expressão “clínica do trabalho” expressa a ideia de que os dilemas vividos pelo trabalha- dor apenas podem ser 

compreendidos à luz da interpretação subjetiva do profissional que o acompanha.
b) ( ) A publicação da obra “A loucura do trabalho”, de Le Guillant, na década de 1970, possibilitou a disseminação mundial dos 

principais conceitos do campo da saúde mental e trabalho.
c) (   ) A denominada Psicopatologia do Trabalho foi concebida a partir das ideias de Freud e de outros expoentes da psicanálise, 

já que seu foco investigativo e de intervenção remete à psicodinâmica do indivíduo e não às condições concretas de trabalho 
vivenciadas.

d) (    ) A análise psicodinâmica proposta por Dejours se desenvolve no nível do concreto e trata, preferencialmente, do drama 
vivido, seu conteúdo e seu sentido para aquele que o vive.

e) (    ) Na última década, o campo saúde mental e trabalho teve avanços significativos, devidos à regulamentação em lei 
federal da qualificação dos processos de adoecimento como relacionados ao trabalho, ou seja, do estabeleci- mento do 
denominado nexo causal por parte dos psicólogos.



417EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com416

PREFEITURA DE APUCARANA-PR
FAU - UNICENTRO | 2017

67 
PROVA

QUESTÃO 01. Sobre alterações quantitativas da memória, esta alteração incide na perda de dados psíquicos que 
apresentam um valor simbólico ou afetivo, quando o indivíduo esquece um episódio da sua vida que teve uma 
significação especial, entretanto ele consegue se recordar de tudo que sobreveio no seu em torno. Descreve- se:

a) Amnésia Orgânica.
b) Amnésia Psicogênica.
c) Amnésia Retrógrada.
d) Amnésia Anterógrada.
e) Hipomnésia remota.

QUESTÃO 02. Frequentemente nas pesquisas da área de psicologia familiar são designadas quatro dimensões 
gerais da coparentalidade. Considerando a dimensão da triangulação, assinale a alternativa que descreve esse conceito:

a) Cooperação em relação ao outro progenitor, afirmação, respeito, apoio às decisões e à autoridade parental, valorização, 
divisão de deveres, tarefas e responsabilidades.

b) Divergências em questões e valores que concernem à criação da criança.
c) Os pais raramente conversam, não procuram manter uma combinação de regras ou atividades, educando os filhos de 

forma paralela.
d) Padrão cooperativo, os pais procuram isolar seus conflitos conjugais ou interpessoais de suas funções parentais.
e) Aliança com os filhos para boicotar ou afastar o outro progenitor.

QUESTÃO 03. Sobre o Atestado Psicológico é correto afirmar:
a) É um documento emitido pelo psicólogo que declara uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como 

desígnio afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. O profissional deverá guardar relatório 
correspondente ao processo de avaliação psicológica realizado, nos arquivos do psicólogo, pelo prazo estipulado na 
resolução do CFP nº 7/2003.

b) O atestado psicológico tem como escopo proporcionar resposta esclarecedora, no âmbito do conhecimento psicológico, 
através de uma ponderação especializada, de uma “questão- problema”, mirando a dirimir dúvidas que estão intervindo na 
decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta, que exige de quem objeta capacidade na matéria.

c) A formulação do atestado não deve restringir-se apenas à informação solicitada pelo requerente, contendo expressamente 
o fato constatado.

d) O atestado deve expor uma narrativa detalhada e didática, com clareza, precisão e harmonia, tornando-se acessível e 
inteligível ao destinatário. Os termos técnicos devem, portanto, estar acompanhados das explicações e/ou conceituação 
retiradas dos fundamentos teórico- filosóficos que os sustentam.

e) A finalidade do atestado psicológico será a de apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da 
avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, 
orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de acompanhamento psicológico, 
limitando-se a fornecer somente as informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou petição.

QUESTÃO 04. Este teste psicológico mede o “potencial” do indivíduo para aprender ou realizar uma tarefa. As 
realizações deste teste refletem influências acumulativas de numerosas experiências da vida diária. Subdividem-se 
em testes específico e especial. Descreve-se um teste:

a) De aproveitamento.
b) De aptidão.
c) Projetivo.
d) De personalidade.
e) De valores.
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QUESTÃO 05. Segundo a Lei nº 12.435 de 2011, são objetivos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), exceto:
a) Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo 

articulado, operam a proteção social não contributiva.
b) Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social.
c) Diagnóstico socioterritorial com dados sobre a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.
d) Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.
e) Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de 

assistência social.

QUESTÃO 06. Os indivíduos que desenvolvem as seguintes características: expressão exagerada das emoções, 
dramatização e teatralidade, são influenciados com facilidade pelos outros, a afetividade é superficial, infantil e 
lábil, com uma procura sucessiva de apreciação pelos outros, sempre busca ser o centro das atenções e tem 
tendência a reações infantis com baixa tolerância à frustração. É um transtorno de personalidade:

a) Borderfine.
b) Anancástico.
c) Narcísico.
d) Histriônico.
e) Dependente.

QUESTÃO 07. Esta linha teórica ou abordagem psicológica buscar compreender o desenvolvimento da personalidade 
tanto de maneira retrospectiva, considerando o passado como realidade ou as causas que permitem a compreensão 
dos comportamentos atuais (causalidade), como também proporciona uma visão prospectiva, contemplando as 
potencialidades e metas como uma linha de desenvolvimento futuro da pessoa (teleologia). Fala-se de:

a) Psicanálise.
b) Sócio-Cognitiva.
c) Psicanálise Lacaniana.
d) Teoria do Apego.
e) Psicologia Analítica ou Complexa.

QUESTÃO 08. Segundo o artigo 2° do Código de Ética Profissional do Psicólogo, uma das assertivas abaixo é 
vedada ao psicólogo, EXCETO:

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
b) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura 

ou qualquer forma de violência.
c) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de 

qualquer outra atividade profissional.
d) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica.
e) Expor convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas e religiosas.

QUESTÃO 09. Para a realização de trabalho social com famílias e imprescindível a existência de um sistema 
protetivo que resguarde as famílias por meio de sua função de proteção e cuidado frente a situações de 
vulnerabilidades sociais e violação de direitos vivenciadas. O trabalho social deve ter como perspectiva a afirmação 
de identidades, referências, a efetivação dos direitos socioassistenciais e a promoção do acesso aos serviços 
públicos. Ele é realizado nos serviços socioassistenciais, os quais devem considerar estratégias metodológicas e 
instrumentais técnico-operativos, tais como:

a) Acolhida, visita domiciliar, prontuário, plano individual de atendimento e relatório técnico sobre o acompanhamento familiar.
b) Acolhida, relatório técnico de acompanhamento do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa em meio 

aberto, plano individual de atendimento e relatório de fluxos operacionais interinstitucionais.
c) Acolhida, visita domiciliar, plano individual de atendimento, prontuário, relatório técnico sobre o acompanhamento familiar 

e planejamento operativo avaliativo multidisciplinar.
d) Acolhida, relatório mensal de acompanhamento dos serviços, plano individual de atendimento e protocolos de atendimento 

de articulação das Comarcas.
e) Acolhida, visita domiciliar, plano individual de atendimento, prontuário e proteção social especial para pessoas com deficiência.
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QUESTÃO 10. Dalgalarrondo (2008) apresenta múltiplos critérios de normalidade e anormalidade utilizados 
em medicina e em psicopatologia. Neste critério de normalidade consideram-se os aspectos dinâmicos do 
desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e reestruturações ao longo do tempo, de crises e de 
transformações próprias a certos períodos etários. Este critério, segundo Dalgalarrondo, seria:

a) Normalidade como liberdade.
b) Normalidade operacional.
c) Normalidade como processo.
d) Normalidade como bem-estar.
e) Normalidade estatística.

QUESTÃO 11. É o conjunto de todos os procedimentos que organizam, normatizam e permitem o funcionamento 
grupal, derivando em um conjugado de regras, atitudes e combinações que viabilizam o trabalho e tem a função 
de constituir uma limitação de papéis e de posições, de direitos e deveres entre o que é desejável e o que é possível 
(ZIMMERMAN, 2007). Definiu-se:

a) Actings.
b) Atmosfera Grupal.
c) Suposto Básico.
d) Enquadre.
e) Expectativa messiânica.

QUESTÃO 12. Sobre a Política Nacional de Educação Permanente, associe as assertivas e escolha a alternativa 
correta:

a) Condução locorregional da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
b) Poderão compor os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS.
c) Definição dos territórios locorregionais. 
d) Colegiado de Gestão.

I. Colegiado de Gestão configurado como Polo de Educação Permanente em Saúde para o SUS. 
II. Instituições de ensino com cursos na área da saúde, dentre outros.
III. Pactuação na Comissão Intergestores Bipartite e aprovação no Conselho Estadual de Saúde em cada Estado.
IV. Formalizado por resolução do respectivo Conselho Estadual de Saúde.

a) a-I; c-III e d-IV.
b) a-II b-IV e c-III.
c) a-II, c-I e d-III.
d) b-I, c-II e d-IV.
e) a-IV, b-II e c-I.

QUESTÃO 13. De acordo com a NOB RH SUAS, “a Política de Recursos Humanos constitui eixo estruturante do 
SUAS, ao lado da descentralização, do financiamento e do controle social”. Assim, tendo em conta as justificativas 
para a edição daquela norma, assinale a assertiva INCORRETA:

a) Há uma grande dificuldade para que o orçamento da Assistência Social atenda às suas reais necessidades e expectativas 
legais.

b) Antes da edição da NOB RH SUAS, havia uniformidade no tratamento da força de trabalho da Assistência Social em todos 
os entes federados.

c) Com o advento da Constituição Federal de 1988 e o consequente fortalecimento da Assistência Social como política de 
Seguridade Social e, portanto, como um direito do cidadão, e a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social- LOAS, a 
discussão sobre a formulação e implementação de um sistema público descentralizado culminou na atual Política Nacional 
de Assistência Social.

d) No que tange à questão da gestão do trabalho, o mesmo deve ser arbitrado com os seguintes critérios: quantidade, 
qualidade, custo unitário/anual, despesas com capacitação e com os meios para a sua operacionalização.

e) A essência da Assistência Social, inscrita tanto na Constituição Federal de 1988 quanto na LOAS, na PNAS/2004 e na NOB/
SUAS, está baseada na noção de direito em sua concepção mais direta, tendo, pois, caráter de universalidade.
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QUESTÃO 14. Observando o contido na Norma Operacional Básica-NOB/SUAS, assinale a alternativa correta:
a) O SUAS comporta dois tipos de gestão: dos Municípios e dos Estados.
b) Não há necessidade de que os gestores de Assistência Social aloquem recursos financeiros próprios no Fundo de Assistência 

Social para as ações de Proteção Social Básica.
c) Um dos objetivos da NOB/SUAS é transformar a política de assistência social em uma política realmente federativa, por 

meio da cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
d) Cumpre aos Estados Organizar, coordenar e monitorar o Sistema Municipal de Assistência Social.
e) O Federalismo Cooperativo não exige que a União ofereça apoio técnico para implantação dos Sistemas de Assistência 

Social dos demais entes.

QUESTÃO 15. Quanto à proteção integral à criança e ao adolescente conferida pela Lei nº 8.069/90, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e, adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
b) É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com relativa prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, entre outros.
c) Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive 

como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal.
d) A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento 

e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o 
desenvolvimento integral da criança.

e) É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único 
de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

QUESTÃO 16. Conforme o disposto na Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assinale a assertiva correta:
a) O direito à liberdade não engloba a participação na vida familiar e comunitária, uma vez que Crianças e Adolescentes 

encontram-se sob a tutela de seus representantes legais.
b) O direito ao respeito compreende apenas a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente.
c) O Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê a medida de encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico 

para integrante de família ampliada.
d) O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação 

civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para 
a solução da divergência.

e) A falta ou a carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar.

QUESTÃO 17. Segundo Greenspan (1993) o principal objetivo nas entrevistas iniciais com a criança é o 
estabelecimento de vínculo. Assinale a assertiva abaixo que indica uma atitude do terapeuta que NÃO é condizente 
com esse objetivo:

a) Observação do que a criança traz para a sessão, tanto em termos de conteúdo quanto de processo, realizando um mínimo 
de intervenções apenas para promover o desenrolar da entrevista.

b) Verificar como a criança lida com situações novas e a ideia que possui a respeito da finalidade da sessão.
c) Verificar como a criança lida com conclusões e resumir questões importantes compartilhadas por ela na sessão.
d) Conferir o que ela achou do encontro, como se sentiu e se gostaria de estar novamente ali, para que uma outra sessão 

seja marcada.
e) Preencher o início das sessões com perguntas, sugestões e explicações a respeito do espaço terapêutico e da função do 

psicoterapeuta.

QUESTÃO 18. Observando o contido na Resolução nº 109/2009 que trata da tipificação nacional de serviços 
socioassistenciais, assinale a assertiva que contempla um serviço de proteção social especial de média complexidade:

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
b) Serviço Especializado em Abordagem Social.
c) Serviço de Acolhimento em República.
d) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família.
e) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

421EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com420

QUESTÃO 19. No recrutamento de pessoal na organização existem discrepâncias expressivas quanto às vantagens 
proporcionadas por interno ou externo. Uma das vantagens do recrutamento externo em relação ao interno é:

a) É mais econômico para a empresa.
b) Desenvolve um espírito de competição saudável entre o pessoal da empresa.
c) Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuados por outras empresas ou pelos 

próprios candidatos.
d) Pode conduzir ao princípio de Peter.
e) Não há desenvolvimento da cultura organizacional.

QUESTÃO 20. Sobre a atuação do psicólogo no âmbito escolar, é INCORRETO afirmar:
a) O trabalho se dirige à prevenção.
b) A partir de uma visão sistêmica, age em duas frentes: a preventiva e a que requer ajustes ou mudanças.
c) Atua efetuando ações com diretores, professores, orientadores, pais e os próprios alunos.
d) A sua diretriz é o desenvolvimento do viver em cidadania.
e) Avaliação, diagnóstico, acompanhamento e orientação psicológica são aplicados dentro de um contexto institucional, 

inclusive somente voltados ao aluno individualmente.

QUESTÃO 21. Segundo Guirado (2004) a intervenção institucional dá ênfase na necessidade de se pensar nas 
_____________ e nas relações institucionais. Esta concepção privilegia a posição do sujeito na ordem institucional 
e não as particularidades ou capacidades individuais e pessoais. De tal modo, os conflitos, as comoções, as 
anomalias, os desajustamentos são considerados, sobreveste, como expressão desta articulação de posições, e 
não como sintoma de um sujeito que permanece na instituição:

a) organicidades dos indivíduos.
b) subjetividades constituídas.
c) relações pessoais.
d) capacidades dos colaboradores.
e) vivências simbólicas.

QUESTÃO 22. Na entrevista onde o paciente tem liberdade para exibir seus problemas, principiando por onde 
preferir e incluindo o que desejar. A seu turno o entrevistador intervém a fim de abalizar alguns pontos, quando 
o entrevistado não sabe como dar início ou continuar; assinalar situações de bloqueio decorrente de angústia 
e investigar certos temas sobre os quais o entrevistado não falou espontaneamente e que são considerados 
importantes. Descreve-se a entrevista:

a) De pesquisa.
b) Dirigida ou estruturada.
c) Semidirigida, semiestruturada ou mista.
d) Livre não dirigida ou não estruturada.
e) Rappórtica.

QUESTÃO 23. Sobre o psicodiagnóstico da criança e a entrevista familiar diagnóstica, assinale a alternativa 
INCORRETA:

a) O sintoma da criança é o emergente de um sistema intrapsíquico que está, por sua vez, circunscrito no contexto familiar 
também doente com a sua própria dinâmica.

b) Quanto menor a criança, mais importante será ponderar a entrevista familiar diagnóstica, pois ela está em pleno processo 
de formação e em direta dependência emocional de seus pais.

c) Entrevista familiar propicia condutas observáveis para os pais, a criança e o profissional que podem ser tomadas como 
ponto de referencia na devolução do diagnostico.

d) Quanto mais grave for a hipótese diagnóstica, mais necessária será a entrevista familiar.
e) Mitos familiares são encobertos pela rotina do funcionamento familiar. O mito promove a homeostase, pois consente que 

a relação se mantenha inalterada. Logo desvendar o mito familiar, sendo uma tarefa corriqueira, incluiria o terapeuta na 
dinâmica da família, tornando a situação favorável.
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QUESTÃO 24. Na medicina e na psicologia o conceito psicossomática tem sido empregado para descrever 
uma enfermidade sem um  diagnóstico orgânico, o uso moderno do termo deriva do reconhecimento de uma 
interdependência capital entre mente e corpo. Logo existe um possível olhar multifacetado na observação de 
qualquer fenômeno. Assim há uma tendência a avaliar todas as doenças como psicossomáticas, na medida em 
que elas abrangem a inter-relação ininterrupta entre corpo e mente na sua gênese, em seu desenvolvimento e sua 
cura. Sobre a aplicação da psicoterapia na redução do sintoma orgânico, considerando a perspectiva da psicologia 
analítica ou complexa é correto afirmar que:

a) A elucidação da causa psíquica do sintoma na história do paciente leva a cura.
b) Cada doença e o quadro sintomático afim tem um fator emocional reprimido correspondente, mais ou menos fixo.
c) Os sintomas físicos podem ter uma finalidade e a compreensão do seu significado através da integração do símbolo na 

consciência leva a uma melhora no estado do consulente.
d) O fluxo natural da auto-regulação pode ser dificultado por situações inacabadas, a tendência será completar as situações 

inacabadas com sintomas que fazem parte do processo natural da homeostase organísmica.
e) Agentes patogênicos simbólicos são a causa das doenças infecciosas.

QUESTÃO 25. De acordo com o artigo 49 da Lei 12.594, são direitos do adolescente submetido a execução de 
medida socioeducativa, sem detrimento de outros previstos em lei, EXCETO:

a) Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou 
judicial.

b) Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, 
exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, quando o adolescente deverá 
ser internado em Unidade mais próxima de seu local de residência.

c) Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também 
das previsões de natureza disciplinar.

d) Peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, 
ser respondido em até 40 (quarenta) dias.

e) Ter atendimento garantido em creche e pré- escola aos filhos de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.

QUESTÃO 26. A superconcentração ativa da atenção em certos conteúdos ou objetos, com a inibição de outras 
funções, sendo a atenção focada sobre um dado ponto de observação, em detrimento de outros aspectos é definida 
por Dalgalarrondo como:

a) Distração.
b) Distraibilidade.
c) Hiperprossexia.
d) Aprosexia.
e) Megasexia.
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QUESTÃO 01. Segundo Herrman Ebbinghaus, a psicologia é uma ciência com um longo passado, mas com uma 
curta história. Isso porque, embora ela seja reconhecida como disciplina autônoma e científica no século XIX, a 
Psicologia tem uma longa construção histórica. Nessa perspectiva, ela é forjada a partir de pressupostos filosóficos, 
mesmo que esses não sejam sempre explicitados. Nesse sentido, a respeito da história da psicologia anterior ao 
século XIX, é INCORRETO afirmar que: 

a) Platão subordina o pensamento psicológico a considerações de ordem metafísica, uma vez que foi ele quem definiu com 
clareza, na filosofia ocidental,  a noção de ser imaterial constituído pelas ideias, as quais são base da realidade eterna do 
universo. O mundo da experiência não passa de uma cópia imperfeita de tal mundo ideal.

b) Aristóteles tentou superar o dualismo platônico entre ideias inatas e dados empíricos. Para tanto, considerou que o 
comportamento está sujeito às mesmas espécies de princípios naturais que os demais fenômenos naturais. Além disso, 
para Aristóteles todo conhecimento provém da natureza: ao nascer a mente é uma placa de cera intacta (“tabula rasa”) e 
é sobre tal placa que a experiência se inscreve. Séculos depois, John Locke faria as mesmas elaborações sobre o nome de 
“empirismo”.

c) A crença numa alma pessoa, como consequência lógica de um deus pessoal, da qual foi feito o ser humano, é um dos 
grandes pilares não só pensamento psicológico de Santo Agostinho, mas do pensamento cristão como um todo. Isso 
porque, no período escolástico, o pensamento filosófico e psicológico estava a serviço da teologia.

d) O século XVII é de importância decisiva para a emergência da modernidade. Nele também vai se eliminando o caráter 
teosófico do pensamento. Uma das tendências desse período foi o empirismo. Para os empiristas, como Rene Descartes, a 
verdadeira fonte de conhecimento são os sentidos, cuja base foi o cogito “Penso logo existo”.

QUESTÃO 02. No texto “O que é a psicologia?” (1956), o filósofo Canguilhem fez uma das críticas mais contundentes 
aos projetos que pretendem encontrar um grande princípio unificador de toda a Psicologia, de modo que seria mais 
prudente falarmos em Psicologias, uma vez que ela se constituir na sua multiplicidade. Nesse sentido, é preciso que 
cada psicólogo domine minimamente conceitos de diversas psicologias. Dentre as asserções abaixo, é INCORRETO 
afirmar que:

a) O estruturalismo de Titchener desenvolveu a distinção anteriormente feita por Willian James entre estruturalismo e 
funcionalismo. Para o estruturalismo o interesse recai sobre aquilo que “é”, ao passo que para o funcionalismo a questão é 
“para que”. Para o estruturalismo cada totalidade psicológica compõe-se de elementos, nesse sentido a tarefa da psicologia 
seria mapear os elementos e o modo como tais elementos se configuram.

b) A psicologia da Gestalt surge como uma resposta crítica à visão elementarista em psicologia. Para os gestaltistas, não 
percebemos sensações  isoladas, mas experiências organizadas, visto que podemos reconhecer relações de semelhança. 
Nesse sentido, o todo é sempre mais que a simples soma das partes.

c) Para o behaviorismo de Watson, a psicologia tem como objetivo prever e formular leis a respeito do comportamento. Seu 
principal método seria o estudo do comportamento operante, o qual é emitido pelo organismo, e não eliciado por uma 
estimulação externa, como é o caso do comportamento reflexo.

d) O movimento da psicologia humanista surgiu como reação ao comportamentalismo e à psicanálise, incorporando, além 
disso, princípios da psicologia da Gestalt. São pontos essenciais da psicologia humanista: (1) ênfase na experiência consciente; 
(2) crença na integralidade da natureza e da conduta do ser humano; e (3) crença no livre-arbítrio e na espontaneidade.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

425EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com424

QUESTÃO 03. A Psicologia Clínica, assim como o próprio campo da psicologia, é constituída de diversas matrizes 
clinicas. Qual destas alternativas é INCORRETA?

a) Para Arzeno e Ocampo (1981), a bateria de testes visa comparar o mesmo tipo de conduta provocada por estímulos 
diferentes. Deve ser estabelecida em função da natureza do teste e do caso em questão. O teste que mobiliza uma conduta 
sintomática deve ser aplicado em primeiro lugar.

b) A entrevista motivacional, criada originalmente pelo psicólogo Willian Miller (1983), tem como seu objetivo principal 
auxiliar nos processos  de mudanças comportamentais, trabalhando a resolução da ambivalência. Seu modelo é baseado 
na premissa de que as mudanças comportamentais possuem diversos níveis de prontidão para a mudança. Com sua 
evolução, Prochaska e colegas (1992) conceituaram quatro estágios sobre os processos de mudança: Pré-contemplação, 
Contemplação, Determinação e Ação e Manutenção.

c) Segundo Bleger, em “Temas de Psicologia”, a entrevista aberta não se diferencia apenas por não ser estruturada por um 
questionário fechado, mas por fazer com que o campo da entrevista se configure conforme as variáveis da personalidade 
do entrevistado, o que possibilita maior aprofundamento na investigação, ainda que a entrevista fechada permita maior 
comparação de dados. Além disso, para Bleger, a entrevista é sempre um fenômeno grupal, pois ela deve ser considerada 
pelo viés da dinâmica de grupo.

d) Para Lacan, as entrevistas preliminares se caracterizam por ser um tempo prévio à análise propriamente dita. Além disso, 
só há uma demanda verdadeira para dar início a uma análise: a de se desvencilhar de um sintoma.

QUESTÃO 04. Kurt Lewin é um dos autores mais importantes da psicologia social. Dentre as elaborações de 
Lewin é possível afirmar que:

I. Para Lewin, o antissemitismo é um problema apenas individual, uma vez que o preconceito é pertencente aos processos 
de interiorização de certo valores sociais.

II. Embora possam constituir uma maioria geográfica, as minorias geográficas são aquelas que possuem baixa capacidade 
de autodeterminação, ou seja, de mudar as próprias condições.

III. As minorias psicológicas só existem porque são toleradas, ou seja, sua sobrevivência depende da boa vontade das classes 
privilegiadas. Nesse sentido, o preconceito às camadas discriminadas tende a diminuir conforme as tensões econômicas 
aumentam.

Assinale a alternativa em que os itens estão corretos:
a) Apenas a I está incorreta.
b) Apenas a II está correta.
c) Apenas a III está incorreta.
d) Todas estão corretas.

QUESTÃO 05. No que se refere à psicologia jurídica, Sidney Shine (2003) afirma que podem ser cinco as 
modalidades de atuação do psicólogo no contexto jurídico:

I. Testemunha.
II. Perito Parcial.
III. Perito Imparcial.
IV. Perito Pistoleiro.
V. Perito Adversarial.

(   ) O psicólogo que, contratado por uma das partes, fará sua avaliação psicológica sobre uma parte do problema.

(   ) O psicólogo, como qualquer cidadão, pode ser chamado a ocupar esse lugar; ele não é convocado, portanto, a 
apresentar seu saber especializado.

(   ) O psicólogo que faz seu laudo a favor de quem o contratou, a priori. Trata-se de uma conduta que pode ser 
considerada até mesmo antiética.

(    ) O psicólogo que coloca-se como concorrente na decisão do caso, tarefa essa que, em última instância, cabe ao juiz.

(    )  O  psicólogo  que  apresenta  suas as descobertas, opiniões e previsões de forma neutra.

Qual é a sequência correta?
a) III – I – II – IV – V.
b) II – I – IV – V – III.
c) II – I – V – IV – III.
d) I – II – IV – V – III.
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QUESTÃO 06. Quanto ao funcionamento do Sistema Nervoso, qual é a alternativa INCORRETA?
a) O ato reflexo é estímulo direto ao córtex cerebral.
b) Os atos reflexos são respostas automáticas, involuntárias a um estímulo sensorial.
c) O sistema nervoso periférico é aquele que está fora do Sistema Nervoso Central.
d) O sistema límbico é responsável pela emoção e comportamento sociais.

QUESTÃO 07. Sobre as seguintes teorias do desenvolvimento, é INCORRETO afirmar que:
a) A noção vygotskyana de “zona de desenvolvimento proximal” refere-se a uma concepção que valoriza os vínculos da 

criança em seu processo de desenvolvimento. Desse modo, nem o desenvolvimento da criança, nem o diagnóstico 
de suas aptidões, nem sua educação podem ser analisados sem considerar seus vínculos sociais. A noção de zona de 
desenvolvimento proximal, nessa perspectiva, é definida como a diferença entre os desempenhos da criança por si própria 
e os desempenhos da mesma criança trabalhando em colaboração e com a assistência de um adulto. Com tal noção, 
enfoca-se o desenvolvimento da criança  no seu aspecto dinâmico e dialético.

b) Para Wallon, a construção do eu corporal é condição necessária para a construção do eu psíquico. No período anterior à 
apropriação da consciência de si, a criança encontra-se numa posição sincrética, o que quer dizer que a criança percebe-se 
como que fundida nos objetos ou nas situações familiares; mistura a sua personalidade à dos outros, e a destes entre si.

c) Por volta de um ano e meio, a criança pode adquirir a capacidade de representar suas ações, as situações, sua experiência, 
e poderá, referir-se ao passado através de imagens, poderá fantasiar, imaginar, prever, antecipar. Trata-se, para Piaget, da 
função semiótica, adquirida no estágio operatório-formal.

d) Skinner dedica considerável importância à comunidade verbal e seu papel em modelar quase todo comportamento, 
especialmente o desenvolvimento precoce da linguagem e outros comportamentos infantis.

QUESTÃO 08. Christophe Dejours é um dos autores que mais contribuiu para a psicopatologia do trabalho não 
só na França, mas em vários países, inclusive no Brasil. Sobre sua psicologia do trabalho é INCORRETO afirmar que:

a) Dejours aponta que a organização do trabalho pode ser responsável não só por vivencias de prazer em relação ao trabalho, 
mas também por vivências penosas, de sofrimento, cuja expressão se dá por meio de sintomas específicos relacionados 
ao contexto socioprofissional e a própria estrutura de personalidade.

b) A banalização do mal, atualmente encontrada nas demais formas de injustiça social (o desemprego crescente, o aumento 
da violência social e a xenofobia na Europa), torna-se patente com a disseminação, a partir da década de 80, do modelo 
econômico calcado no neoliberalismo. Tal modelo instila nas pessoas a crença de uma guerra econômica mundial, na qual 
os imperativos do combate, da competição e do remanejamento de grupos sociais pela ciência (assim intensificando e 
endossando as políticas mundiais de segregação étnica, religiosa e racial) se tornaram normas.

c) Contra a angústia do trabalho, assim como contra a insatisfação, os operários não conseguem elabora estratégias 
defensivas, de maneira que o sofrimento é imediatamente identificável.

d) O individualismo é um processo pelo qual os trabalhadores interpretam os fatos atuais das situações de trabalho de 
forma singular, e sem considerar a história que os produziu. Eles atribuem uma naturalização da casualidade, porque seria 
insuportável o desmantelamento do esquema defensivo e a confrontação com as causas do seu sofrimento no trabalho.

QUESTÃO 09. Acerca das Teorias da Personalidade, é INCORRETO afirmar que:
a) A psicanálise nasceu a partir da emancipação do método hipnótico e catártico. Daí por diante, Freud utilizou como método 

a associação-livre, ou seja, a possibilidade do paciente dar livre curso às suas ideias. Com esse método, ele observou 
que muitos pacientes ficavam embaraçados, envergonhados. Tal força psíquica que se opunha a tornar um conteúdo 
consciente foi chamada por Freud de resistência.

b) A preponderância do “porquê” sobre o “como” foi uma consequência natural da orientação fenomenológica de Frederick 
Perls. Sua abordagem holística enfatiza a compreensão da experiência de uma maneira descritiva e não causal.

c) O inconsciente coletivo inclui materiais psíquicos que não provém experiência pessoal. Segundo Jung, a mente da criança já 
possui uma estrutura que molda e canaliza todo posterior desenvolvimento e interação com o ambiente.

d) Para Rogers, o self não é uma entidade estável, imutável; entretanto, observado num dado momento, parece ser estável. 
Isto se dá porque congelamos uma secção da experiência a fim de observá-la.
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QUESTÃO 10. No que se refere à psicometria, segundo Pasquali (2009), é INCORRETO afirmar que:
a) A psicometria visa explicar o sentido que têm as respostas dadas pelos sujeitos a uma série de tarefas, tipicamente 

chamadas de itens.
b) A validade diz respeito ao aspecto da medida ser congruente com a propriedade medida dos objetos e não com a exatidão 

com que a mensuração, que descreve esta propriedade do objeto, é feita.
c) Etimologicamente, a psicometria representa a teoria e a técnica de medida dos processos mentais. Ela se fundamenta no 

método qualitativo que tem, como principal característica e vantagem, o fato de representar o conhecimento da natureza 
com maior precisão do que a utilização da linguagem comum para descrever a observação dos fenômenos naturais.

d) Embora Francis Galton seja considerado o criador da psicometria, essa última tem suas origens na psicofísica dos psicólogos 
alemães Ernst Heinrich Weber e Gustav Fechner.
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QUESTÃO 01. Com relação ao Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de 
Psicologia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(    ) É um sistema de certificação de instrumentos de avaliação psicológica para uso profissional.

(     ) Afere a fundamentação teórica, a precisão, a validade e a normatização dos instrumentos de  avaliação psicológica.

(   ) Avalia e qualifica os instrumentos em recomendados ou não recomendados para uso, a partir da averiguação 
objetiva de um requisito técnico mínimo: a fidedignidade.

(   ) Fomentou o desenvolvimento de pesquisas, tanto por parte da comunidade científica, quanto pelas editoras, 
que passaram a ter que atender a uma série de exigências técnicas em seu produto antes de colocá-lo no mercado 
para uso profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V V F V
b) V F V V
c) F F F V
d) F V V F
e) F F V F

QUESTÃO 02. Com relação à Bateria de Testes utilizada na avaliação psicodiagnóstica, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(    ) O uso de uma Bateria de Testes não é justificável quando um único teste, isoladamente, pode proporcionar uma 
avaliação abrangente da pessoa como um todo.

(   ) Há dois tipos principais de baterias de testes: as baterias padronizadas para avaliações específicas e as não 
padronizadas, que são organizadas a partir de um plano de avaliação.

(    ) A utilização de uma série de testes implica na tentativa de uma validação intertestes dos dados obtidos, a partir 
de cada instrumento em particular, diminuindo, dessa maneira, a margem de erro e provendo melhor fundamento 
para se chegar a inferências clínicas relevantes.

(    ) Bateria de Testes é a expressão empregada para assinalar um conjunto de  testes  ou  de técnicas, que podem 
variar entre dois e cinco, ou mais instrumentos, que são incluídos no processo psicodiagnóstico para fornecer 
informações que permitam confirmar ou revogar as hipóteses iniciais, atendendo ao objetivo da avaliação.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V V
b) V V F F
c) F V V V
d) F V F V
e) F F V F
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QUESTÃO 03. Com relação à Entrevista Clínica, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) As entrevistas semiestruturadas são de ampla utilidade em settings onde é necessária ou desejável a 
padronização de procedimentos e registro de dados, como na saúde pública, na psicologia hospitalar ou nas clínicas 
sociais, por exemplo.

(     ) As entrevistas estruturadas são assim nomeadas porque o entrevistador tem clareza de seus objetivos, de que 
tipo de informação é necessária para atingi-los, de como essa informação deve ser obtida, em que condições devem 
ser investigadas, quando ou em que sequência, e como deve ser considerada, exigindo respostas abertas e claras.

(      ) A função maior de uma entrevista é sempre a de descrever e avaliar para oferecer alguma forma de retorno. Este 
desígnio último é comum a todas as formas de entrevista clínica. Todas elas demandam uma fase de apresentação 
da demanda, de reconhecimento da natureza do problema e da formulação de alternativas de solução e de 
encaminhamento.

(     ) A entrevista de triagem tem por meta principal avaliar a demanda do indivíduo e fazer um  encaminhamento. 
Comumente, é empregada em serviços de saúde pública ou em clínicas sociais, onde há procura contínua por 
uma variedade de serviços psicológicos, e torna-se necessário aferir a adequação da demanda em relação ao 
encaminhamento pretendido.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V V
b) V V V F
c) V F F V
d) F V F V
e) F F V F

QUESTÃO 04. Com relação à descrição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) 
acerca dos Transtornos de Personalidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) As características de um transtorno da personalidade costumam se  tornar  reconhecíveis  durante a infância 
ou no começo da adolescência.

(  ) Alguns tipos de transtorno da personalidade tendem a ficar menos evidentes ou a desaparecer com o 
envelhecimento, o que parece não valer para alguns outros tipos.

(  ) Por definição, um transtorno da personalidade é um padrão persistente de pensamento, sentimento e 
comportamento que é relativamente estável ao longo do tempo.

(    ) Os transtornos da personalidade estão reunidos em três grupos, com base em semelhanças descritivas: A, B e C. 
O Grupo A descreve indivíduos que, frequentemente, parecem esquisitos ou excêntricos; o Grupo B inclui indivíduos 
que costumam parecer dramáticos, emotivos ou erráticos e o Grupo C inclui indivíduos que, com frequência, parecem 
ansiosos ou medrosos.

(    ) O diagnóstico de transtornos da personalidade exige avaliação dos padrões de funcionamento  de curto prazo 
do indivíduo e as características particulares da personalidade devem estar  evidentes no começo da infância. Os 
traços de personalidade que definem esses transtornos devem também ser diferenciados das características que 
surgem em resposta a estressores disposicionais específicos ou estados mentais mais duradouros.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V F V
b) V V F V F
c) V F F V V
d) F V V V F
e) F F V F F
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QUESTÃO 05. Com relação à Psicopatologia, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas.

(   ) Na Psicopatologia Psicanalítica, os sintomas mentais são apreciados como formas de desejos que não podem 
ser realizados, de temores aos quais o indivíduo não tem acesso, de expressão de conflitos, predominantemente, 
inconscientes.

(   ) A Psicopatologia Fundamental visa centralizar a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os fundamentos 
de cada conceito psicopatológico, dando ênfase à noção de doença mental como pathos, que significa sofrimento, 
paixão e passividade.

(   ) Na Psicopatologia Existencial, o enfermo é percebido principalmente como uma “essência a priori”, como um 
ser lançado em um mundo que é apenas cultural e social na sua dimensão  elementar, mas que é necessariamente 
biológico e instintivo.

(     ) Para a Psicopatologia Biológica, a base de todo transtorno mental são alterações de determinadas áreas, circuitos 
cerebrais e mecanismos neurais, enfatizando assim os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das 
enfermidades e dos sintomas mentais.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

a) V F V F
b) V V F V
c) V F F V
d) F V F V
e) F F V F

QUESTÃO 06. Com relação à adesão ao tratamento dos pacientes com HIV/AIDS, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas.

(    ) Tanto para pacientes com HIV/AIDS, quanto para profissionais, a adesão ao tratamento é uma temática complexa 
devido aos múltiplos fatores envolvidos relacionados: ao paciente e seu entorno, à doença e ao tratamento, assim 
como a qualidade do serviço de saúde.

(    ) Em se tratando de uma doença crônica sujeita a recidivas e recaídas, não há uma indicação de terapias de grupo 
no âmbito da saúde pública, pois além de não auxiliarem na adesão ao  tratamento, essas estratégias terapêuticas 
fomentam exclusão, estigmatização e preconceito.

(    ) A adesão ao tratamento no Brasil pode ser comparável com a dos países mais desenvolvidos, principalmente 
pela distribuição gratuita e universal dos medicamentos, assim como pela qualidade da assistência. Contudo, 
podemos identificar alguns desafios relacionados à não adesão ao tratamento no Brasil: o baixo nível educacional 
e falta de renda pessoal.

(    ) Com a introdução da terapia antirretroviral altamente potente, começamos a  observar  uma atitude de maior 
aceitação da doença, o que, consequentemente, auxiliava na adesão terapêutica e a uma melhora na qualidade 
de vida dos pacientes. Essa melhora na qualidade de vida parece estar relacionada também ao fato de o governo 
brasileiro defender o direito ao tratamento dos pacientes com HIV/AIDS, possibilitando um reconhecimento do seu 
valor para a sociedade.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

a) V V V F F
b) V F V V V
c) V F F V F
d) F V F F F
e) F F V F V
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QUESTÃO 07. Sobre o exercício profissional do psicólogo, de acordo com a resolução CFP Nº 010/2005, análise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) O psicólogo deve prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de  emergência, sem 
visar benefício pessoal.

(   ) O psicólogo é vedado estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, 
relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado.

(   ) O psicólogo, em caso de demissão ou exoneração, deve encaminhar seu paciente para serviço particular ou de 
outra instituição com a qual possua vínculo profissional, visando o benefício do paciente e dos seus familiares.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

a) V F F
b) V F V
c) V V F
d) F F V
e) F V F

QUESTÃO 08. Com relação às técnicas Gestalt-terapêuticas, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.

(    ) Na Presentificação, incentiva-se o cliente a verbalizar na terceira pessoa e no tempo presente, com a constante 
utilização do advérbio “agora”.

(    ) Toda técnica em Gestalt-terapia visa a awareness, que é o ponto central de todo processo de restauração do 
equilíbrio organísmico para um funcionamento adequado.

(   ) A técnica da Exageração consiste em solicitar ao cliente que minimize o que sente ou o que está fazendo, 
auxiliando o cliente a alcançar awareness ao entrar em contato com o modo como faz aquilo.

(    ) A diferença entre a técnica da Cadeira Vazia e a Hot Seat é que a primeira se refere a uma cadeira ou assento 
a ser ocupado por uma representação (personagens de alguma situação  inacabada, conflitos, polaridades não 
integradas) e, esta última, se refere ao local do grupo frente ao terapeuta, a ser ocupado por quem quisesse 
trabalhar.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F F V
b) V V F F
c) F V V F
d) F V F V
e) F F V F

QUESTÃO 09. Com relação ao uso da Terapia do Jogo de Areia (Sandplay) com crianças, é correto afirmar que
a) o uso de água na caixa de areia deve ser evitado no contexto da psicoterapia infantil devido a seu potencial regressivo e 

estagnador, além de não ser padronizado à técnica.

b) o Jogo de Areia potencializa o processo de individuação das crianças ao privilegiar a experiência interpretativa não-verbal, 
catalisando a separação do Self em relação ao Ego Primal.

c) a diferença básica da aplicação do método em crianças deve-se à instrução dada ao início da consulta, solicitando ao 
paciente infantil que dramatize com as miniaturas na caixa de areia uma cena importante da sua vida.

d) o registro fotográfico dos cenários ao fim das sessões de psicoterapia infantil é opcional, e, geralmente, é utilizado por 
profissionais que demandam supervisão clínica e/ou documentação jurídica para atestar os atendimentos.

e) o Jogo de Areia tem sido utilizado no Brasil em contextos diversos da Psicologia Clínica, tais quais o psicodiagnóstico 
interventivo, as pesquisas em clínica-escola, psicoterapias breves de crianças e adultos, intervenções hospitalares, entre 
outros.
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QUESTÃO 10. Com relação à Terapia Cognitiva Comportamental Grupal na prática clínica junto a adolescentes, é 
correto afirmar que

a) os adolescentes tendem a relativizar o fato de suas opiniões serem consideradas pelos terapeutas diante do grupo, o que 
dificulta o exercício das habilidades sociais e manutenção do processo  terapêutico grupal.

b) o trabalho terapêutico grupal junto ao público juvenil, igualmente ao público adulto, deve envolver criatividade, de forma 
que os conteúdos sejam transmitidos didaticamente à capacidade de abstração e reflexão comum a esses dois públicos.

c) assim como o público adulto, os adolescentes devem ser disciplinados a se manterem sentados e atentos ao que os 
terapeutas falam, visto que a ênfase na psicoeducação e no treinamento de habilidades sociais deve ser o foco desse tipo 
de intervenção.

d) uma vez que o sucesso do trabalho grupal com os adolescentes depende de uma complexa combinação entre processo e 
técnica, o bom aproveitamento dos grupos juvenis se ampara suficientemente no adequado e competente manejo dessas 
técnicas por parte dos terapeutas.

e) o trabalho com adolescentes requer paciência, criatividade e compreensão por parte dos terapeutas que ao longo de sua 
experiência, deverão aprender a diferenciar quando os adolescentes necessitam de uma intervenção mais diretiva no 
comportamento de dispersão ou quando uma breve referência às regras e objetivos do grupo é suficiente.



433EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com432



433EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com432

POLICLÍNICA REGIÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CEFET-BA | 2017

70 
PROVA

QUESTÃO 01. Um dos maiores desafios diante do trabalho em equipe de saúde é a reunião da equipe. Segundo 
as diretrizes nacionais de políticas públicas em saúde, para a equipe de saúde conseguir delinear um projeto 
terapêutico a contento, é correto afirmar que

a) o gestor da equipe deve delegar tarefas aos profissionais com vistas a uma empreitada sinérgica.
b) os espaços do cotidiano são pouco autoritários, mas é comum que uns estejam acostumados a mandar e outros a calar e 

obedecer na sociedade brasileira.
c) um clima fraternal de trocas de opiniões (até mesmo críticas), conjugado à objetividade nas reuniões exige um aprendizado 

de todas as partes, e é a primeira tarefa de qualquer equipe.
d) um espaço de diálogo, com um clima favorável à cortesia e gentileza é necessário; contudo, não é preciso que todos 

tenham direito à voz e à opinião, visto que isso custa tempo, sistematização e objetividade.
e) as reuniões são vistas por grande parte dos colaboradores e instituições como enfadonhas e improdutivas, além de 

potencialmente gerarem conflitos desnecessários, devendo ser evitadas ao máximo, e quando forem inevitáveis, que 
sejam rápidas e objetivas.

QUESTÃO 02. Sobre as relações entre Psicopatologia e Psiquiatria, é correto afirmar que
a) todo psicopatologista é sempre um psicólogo, enquanto que todo psiquiatra é necessariamente um médico.
b) não há correlação entre ambas em termos profissionais, visto serem atuações completamente distintas, mantendo 

apenas intersecções históricas.
c) a Psicopatologia nasce da Psicologia e a Psiquiatria é oriunda da Medicina, mas ambas mantém uma intersecção em 

termos de propostas de intervenção terapêutica.
d) a Psicopatologia visa a conhecer os fenômenos psíquicos patológicos, oferecendo à Psiquiatria as bases para a compreensão 

da origem, mecanismos e possíveis desenvolvimentos.
e) ambas são oriundas da Psicanálise, compartilhando com esta a ontologia (visão de humano), epistemologia (modos de 

conhecer este humano) e metodologia (técnicas sistematizadas para levar a este conhecimento).

QUESTÃO 03. Para a Psicopatologia Psicanalítica, os desejos e conflitos inconscientes dominam o ser humano.  
Nesse sentido, é ilusório crer na existência concreta de um homem racional, senhor de si e de seus desejos, 
autocontrolado. Nessa perspectiva, o sintoma psicopatológico é

a) um mecanismo de defesa do ego que implica numa introjeção libidinal sem a imprescindível foraclusão do gozo.
b) um desvio da energia psíquica oriundo do contexto simbólico e histórico recalcado perante o barramento do gozo primordial.
c) uma polaridade dimensional da dinâmica libidinal frente à estrutura em questão, podendo ser neurótica, psicótica e perversa.
d) uma sublimação do retorno do recalcado que impele à regressão ou à projeção, a depender do aspecto estrutural 

desenvolvido.
e) uma forma de expressão de conflitos predominantemente inconscientes, de desejos não realizáveis e temores não acessados.

QUESTÃO 04. Caracteristicamente visto em crianças abaixo da idade de 9 ou 10 anos, o Transtorno Desafiador 
de Oposição é definido pela presença de

a) negativismo, hipersexualização, dificuldade em aprender sobre limites, confrontação imotivada e choro fácil.
b) persistente e acentuada depressão no humor, sofrimento excessivo, anedonia, desobediência irrestrita, autorrecriminação 

e desesperança.
c) um padrão anormal de relacionamento com quem cuida da criança, ambivalência afetiva, desatenção seletiva, mutismo 

eletivo, hipervigilância e hostilidade.
d) intensa ansiedade e precaução frente a estranhos, relutância em ir à escola, pesadelos frequentes, impulsividade, rituais 

obsessivos e dificuldades com autoritarismo.
e) comportamento marcantemente desafiador, desobediente e provocativo e pela ausência de atos antissociais ou agressivos 

mais graves, que violem a lei ou os direitos dos outros.
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QUESTÃO 05. Sendo ele uma perturbação grave de constituição caracteriológica e das tendências 
comportamentais do indivíduo, o ______________ tende a aparecer no final da infância ou na adolescência e 
continua a se manifestar na vida adulta, sendo, porém, improvável que esse diagnóstico seja apropriado antes da 
idade de 16 ou 17 anos.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) Retardo Mental Leve
b) Transtorno Dissociativo
c) Transtorno Neurovegetativo
d) Transtorno de Personalidade
e) Transtorno Invasivo do Desenvolvimento

QUESTÃO 06. Em Psicodiagnóstico, bateria de testes é a expressão empregada para indicar um conjunto de 
dois ou mais testes ou técnicas utilizadas para fornecer subsídios que permitam ratificar ou invalidar hipóteses, 
atendendo o objetivo da avaliação. A bateria de testes é utilizada por duas razões principais:

a) as dúvidas frente às dissonâncias entre os resultados dos testes se dirimem na comparação de validação via método das 
metades; há também uma ampliação da confiabilidade intertestes com tal comparação.

b) a confiabilidade dos instrumentos psicodiagnósticos é baixa, necessitando uma ampla gama de resultados para minorar 
essa limitação. Do mesmo modo, a validade, às vezes, insuficiente dos instrumentos se robustece na comparação entre 
os resultados.

c) a comparação entre os resultados dos testes visa a identificar os traços idiossincráticos que destoam do conceito estatístico 
de normalidade; além disso, aspectos não mensuráveis podem ser detectados de forma transversal na comparação dos 
testes com a entrevista.

d) uma avaliação suficientemente abrangente do avaliado não é possível ser obtida com nenhum teste isolado; além disso, 
a utilização de uma série de testes implica em uma tentativa de validação intertestes dos dados obtidos, minorando a 
margem de erro e fundamentando melhor as inferências clínicas.

e) a maior quantidade de documentos comprobatórios das hipóteses levantadas em laudo traz mais confiança às inferências 
empíricas. Do mesmo modo, devido à ampla variedade de instrumentos psicodiagnósticos no mercado, buscar mais de 
uma escolha mantém contínuas as pesquisas a respeito das temáticas, melhorando a qualidade dos testes.

QUESTÃO 07. Apesar de ter sido alterada no fim da vida de Abraham Maslow, com a publicação do livro 
“Introdução à Psicologia do Ser”, a famosa Hierarquia das Necessidades de Maslow segue sendo ensinada em sua 
versão desatualizada. Na nova versão, foram acrescidas as necessidades

a) de déficit e de ser.
b) financeiras, de luto e obediência.
c) fisiológicas, de saúde e de harmonia.
d) de liberdade, igualdade e fraternidade.
e) de conhecer (cognitivas), estéticas e de transcendência.

QUESTÃO 08. Dentre as abordagens terapêuticas familiares, as colaborativas são as que se organizam em 
torno da definição dos sistemas humanos como sistemas linguísticos. Com uma prática definida como relacional e 
dialógica, as abordagens colaborativas se diferenciam dos outros enfoques por

a) convidar o terapeuta a tornar público seus pensamentos e a deixar-se transformar junto com os clientes, visto que a 
mudança decorrerá da própria conversação.

b) enfatizar o processo conversacional, cujo método de conversação é orientado para um propósito haurido dos processos de 
questionamento das micropráticas transformativas.

c) estipular um roteiro de técnicas a seguir, uma espécie de check list, que serve de diretriz para a construção do processo 
terapêutico, com fases a serem paulatinamente alcançadas.

d) ajudar os clientes, partindo de sua própria narrativa, a encontrar ou atribuir um sentido existencial a sua vivência, 
potencializando melhores escolhas a partir da conscientização da sua historicidade familiar.

e) fomentar, no terapeuta, uma atitude fenomenológica, para que os clientes usufruam das interpretações hermenêuticas do 
profissional ao longo do acompanhamento terapêutico, subjetivando a alteridade potencializadora de mudanças.
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QUESTÃO 09. Usualmente, iniciada entre 15 e 25 anos, a___________ tende a ter um prognóstico pobre por 
conta do célere desenvolvimento dos sintomas “negativos”, em especial o embotamento afetivo e a perda da volição. 
Alucinações e delírios podem estar presentes, mas não são  proeminentes como os transtornos do pensamento e 
as perturbações do afeto e da volição.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
a) Esquizofrenia Paranóide
b) Ansiedade Generalizada
c) Esquizofrenia Hebefrênica
d) Personalidade Anancástica
e) Psicose Maníaco-Depressiva

QUESTÃO 10. O grupo de encontro criado por Carl Rogers tem se destacado entre as alternativas de grupo 
terapêutico existentes no âmbito da saúde pública. Dentre suas características está a:

a) existência do “ego auxiliar”, uma pessoa que assume o papel de coterapeuta.
b) ausência de pauta prévia, enfatizando a liberdade e autenticidade dos participantes.
c) conclusão da atividade com uma síntese das ocorrências em forma de ata terapêutica.
d) figura do facilitador, que tem a função de censurar possíveis conflitos e estimular as discussões.
e) impossibilidade de realização junto a pacientes psicóticos, devido às tensões geradas pela angústia oriunda do transtorno.

QUESTÃO 11. Dentre os documentos expedidos pelos psicólogos, o Atestado Psicológico certifica uma determinada 
situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita. Dentre outras finalidades, o Atestado Psicológico visa a

a) justificar faltas ou impedimentos do solicitante.
b) declarar o acompanhamento psicológico do atendido.
c) declarar sobre condições do atendimento (tempo de acompanhamento, dias ou horários).
d) apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica.
e) apresentar respostas esclarecedoras através de avaliação especializada de uma questão- problema, no campo do 

conhecimento psicológico.

QUESTÃO 12. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre os direitos das pessoas 
acometidas por transtornos mentais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(    ) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito a ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.

(    ) A pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos seus direitos nos atendimentos 
em saúde mental de qualquer natureza.

(   ) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito à presença médica, em qualquer tempo, para avaliar a 
necessidade ou não de sua hospitalização compulsória.

(     ) Os pacientes portadores de transtornos mentais têm direito a  serem  tratados, preferencialmente, em instituições 
asilares, sempre que os recursos extra-hospitalares se  mostrarem insuficientes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V F
b) V V F F
c) V F F V
d) F V F F
e) F F V V
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QUESTÃO 13. A Resolução CFP Nº 010/05 aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. De acordo com o 
artigo 1º, que trata sobre os deveres dos psicólogos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas.

(   ) O psicólogo deve prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefício pessoal.

(    ) O psicólogo deve encaminhar a profissionais não psicólogos ou entidades habilitados e qualificados demandas 
que extrapolem seu campo de atuação.

(     ) O psicólogo deve sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser 
continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, assegurando ao cliente o sigilo profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V
b) V F F
c) V V F
d) F V V
e) F F V

QUESTÃO 14. De acordo com a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (SISNAD), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(    ) Uma das finalidades do SISNAD é a repressão do uso indevido e a reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas.

(     ) A União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas 
ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, 
mediante fiscalização.

(    ) As instituições com atuação nas áreas da atenção  à saúde e da assistência social que  atendam usuários ou 
dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos 
atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) F F V
b) F V V
c) V F F
d) V F V
e) V V F

QUESTÃO 15. A resolução CFP nº 007/2003, institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica.

De acordo com a resolução CFP nº 007/2003, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas.

(   ) Um parecer é composto por quatro itens: identificação, exposição de motivos, análise e  conclusão.

(   ) As laudas de todo e qualquer documento devem ser rubricadas, exceto a última que deverá ser assinada.

(  ) O relatório psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica  uma  determinada situação ou 
estado psicológico, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F F
b) V F V
c) V V F
d) F V F
e) F F V
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QUESTÃO 01. Com relação à interação grupal para o trabalho em equipe de saúde, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade são sinônimos.

(   ) Na transdisciplinaridade, há ausência de articulação/cooperação das disciplinas.

(    ) A ambição interdisciplinar no trabalho em equipe deve ser a transferência dos métodos de uma disciplina a outra.

(   ) A interdisciplinaridade está preocupada com a interação entre as disciplinas, de modo que haja unidade plural 
dos conhecimentos.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

a) F F V F
b) F V F F
c) F F F V
d) V V V F
e) V F V V

QUESTÃO 02.  A Psicopatologia ___________, de orientação psicanalítica, visa a escutar o sujeito do  sintoma, em 
contraste com a escuta do sintoma do sujeito, proposta pelo intento da descrição  objetiva dos quadros patológicos.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) nosológica
b) jasperiana
c) fundamental
d) existencial
e) geral

QUESTÃO 03. O modelo dimensional de Psicopatologia tem enfoque quantitativo, exemplificando-se pela medida 
da intensidade sintomática. Por sua vez, o modelo ___________ exemplifica-se pelo julgamento clínico sobre a 
presença ou ausência de uma configuração de sintomas significativos, com enfoque qualitativo.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) psicanalítico
b) psicossomático
c) fundamentalista
d) categórico de psicopatologia
e) hipocrático de psicopatologia

QUESTÃO 04. Com relação aos testes psicológicos, a “especificidade” é a capacidade do teste afastar a hipótese 
da doença em pacientes saudáveis. Já a ____________é a capacidade do teste detectar a doença em pacientes 
realmente doentes.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) correlação
b) incidência
c) sensibilidade
d) prevalência
e) confiabilidade
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QUESTÃO 05. Segundo a perspectiva Junguiana acerca da personalidade humana, existem quatro funções 
psicológicas que nos orientam em relação ao mundo imediato: _________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) Ego, Persona, Sombra e Self
b) Sensação, Intuição, Sentimento e Pensamento
c) Introversão, Extroversão, Endoversão e Exoversão
d) Consciente, Pré-consciente, Subconsciente e Inconsciente
e) Princípio de Entropia, Função Transcendente, Sincronicidade e Individuação

QUESTÃO 06. Segundo a Terapia Cognitiva de Aaron Beck, os pensamentos automáticos são avaliações 
espontâneas, geralmente não muito conscientes, que podem corresponder mais ou menos com a realidade. Eles 
se  originam das ____________, que são cognições muito arraigadas, precoces, supergeneralizadas e absolutistas 
em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) crenças nucleares
b) projeção no futuro
c) ideações esquemáticas
d) profecias autorrealizadoras
e) funções mecânicas autorreguladoras

QUESTÃO 07. Sendo uma doença cerebral degenerativa primária de início usualmente insidioso e desenvolvimento 
contínuo, a demência ___________, com início antes dos 65 anos tem um curso de deterioração relativamente 
rápido, com transtornos múltiplos e marcantes das funções corticais superiores.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) por vírus HIV
b) na doença de Alzheimer
c) na doença de Parkinson
d) na doença de Huntington
e) na doença de Creutzfeldt-Jakob

QUESTÃO 08. Com relação ao Transtorno Bipolar, é correto afirmar que
a) a hipomania apenas se difere da mania no Transtorno Bipolar por não apresentar sintomas psicóticos.
b) a ciclotimia corresponde ao Transtorno Bipolar tipo IV com ciclos rápidos de alternância entre depressão e mania.
c) o Transtorno Bipolar tipo III é caracterizado por episódios depressivos leves a graves e fases maníacas bem caracterizadas.
d) o Transtorno Bipolar tipo I tem episódios depressivos leves a graves, intercalados com períodos de normalidade e seguidos 

de fases hipomaníacas.
e) mania com sintomas psicóticos é um episódio maníaco grave com delírios místicos, e/ou de grandeza, e/ou de poder, por 

vezes acompanhado por alucinações auditivas ou visuais.

QUESTÃO 09. Caracterizado por desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes dos três anos de 
idade, apresentando uma perturbação característica do funcionamento do domínio das interações sociais, da 
comunicação e do comportamento focalizado e repetitivo, ___________ se acompanha comumente de numerosas 
outras manifestações inespecíficas, a exemplo de fobias, perturbações no sono ou na alimentação, crises de birra 
ou agressividade.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) o autismo infantil
b) o autismo atípico
c) o autismo de Brocca
d) a síndrome de Heller
e) o autismo de Asperger
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QUESTÃO 10. Como técnica psicoterápica, a Reposta Reflexa é categorizada por Carl Rogers em três tipos: 
________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) qualificação, sedução e devolução
b) devolutiva, explicativa e colaborativa
c) awareness, atenção plena e metanóia
d) reiteração, reflexo de sentimentos e elucidação
e) aceitação positiva incondicional, congruência e empatia

QUESTÃO 11. Sobre a anorexia nervosa em adolescentes, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas.
(   ) A anorexia nervosa ocorre mais comumente em garotas adolescentes e mulheres jovens.

(   )  Não há sintomas depressivos ou obsessivos associados à anorexia nervosa, o que torna fácil  um diagnóstico 
diferencial.

(   ) A anorexia nervosa, mais raramente, acomete garotos adolescentes e homens jovens, assim como crianças 
próximas à puberdade e mulheres próximas à menopausa.

(   ) Na anorexia nervosa, há uma imagem corporal distorcida na forma de uma psicopatologia específica, por meio 
da qual persiste um pavor de engordar como uma ideia intrusiva e sobrevalorada.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F F F
b) V F V V
c) V V V F
d) F F V V
e) F V F V

QUESTÃO 12. Dentre as técnicas psicoterápicas da Logoterapia, a ____________se destaca por consistir em 
solicitar ao cliente a desejar aquilo que teme, deixando assim de lutar contra suas dificuldades, evocando desejos 
ou intenções fortes, mesmo que muito embaraçosos ou aterrorizadores para ele, permitindo um distanciamento 
das dificuldades e facilitando uma outra forma de encará-las.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) apelação
b) derreflexão
c) projeção no futuro
d) dialógica socrática
e) intervenção paradoxal

QUESTÃO 13. Segundo a Abordagem Cognitivo-Comportamental, as demandas enfrentadas por um casal ou 
família derivam de três fontes principais: ___________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

a) microssistema, mesossistema e macrossistema
b) esquemas, pensamentos automáticos e crenças culturais
c) contingências disfuncionais, desamparo aprendido e fixidez funcional
d) problemas de comunicação, dificuldades quanto à empatia e administração emocional
e) características dos membros individuais, dinâmica do relacionamento e características do ambiente interpessoal
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QUESTÃO 14. Sobre a elaboração de documentos decorrentes de avaliações psicológicas, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
(     ) Quando o psicólogo redige uma “Declaração”, deve fazer o registro dos sintomas, situações e estados psicológicos 
do atendido.

(   ) Se utilizar termos técnicos no Relatório Psicológico, o psicólogo deverá explanar os conceitos retirados dos 
fundamentos teórico-filosóficos que os sustentam.

(    ) No item “Procedimentos” do Relatório Psicológico, deve-se descrever o instrumental técnico utilizado conforme 
a fundamentação teórica do profissional avaliador.

(    ) Caso haja necessidade de utilizar parágrafos no “Atestado Psicológico”, o psicólogo deverá preencher os espaços 
com traços para evitar o risco de adulterações.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F F V
b) V V F F
c) F V F V
d) F V V V
e) F F V F

QUESTÃO 15. Conforme instruções contidas na Resolução CFP nº 007/2003, que versa sobre o Manual de 
Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliações Psicológicas, o Parecer é composto dos itens a seguir:

a) declaração, atestado, laudo e conclusão.
b) registro, finalidade, descrição e finalização.
c) anamnese, diagnóstico, prognóstico e proposição.
d) identificação, exposição dos motivos, análise e conclusão.
e) descrição da demanda, procedimento, síntese e conclusão.
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QUESTÃO 01. Um dos maiores desafios diante do trabalho em equipe de saúde é a reunião da equipe. Segundo 
as diretrizes nacionais de políticas públicas em saúde, para a equipe de saúde conseguir delinear um projeto 
terapêutico a contento, é correto afirmar que

a) o gestor da equipe deve delegar tarefas aos profissionais com vistas a uma empreitada sinérgica.
b) os espaços do cotidiano são pouco autoritários, mas é comum que uns estejam acostumados a mandar e outros a calar e 

obedecer na sociedade brasileira.
c) um clima fraternal de trocas de opiniões (até mesmo críticas), conjugado à objetividade nas reuniões exige um aprendizado 

de todas as partes, e é a primeira tarefa de qualquer equipe.
d) um espaço de diálogo, com um clima favorável à cortesia e gentileza é necessário; contudo, não é preciso que todos 

tenham direito à voz e à opinião, visto que isso custa tempo, sistematização e objetividade.
e) as reuniões são vistas por grande parte dos colaboradores e instituições como enfadonhas e improdutivas, além de 

potencialmente gerarem conflitos desnecessários, devendo ser evitadas ao máximo, e quando forem inevitáveis, que 
sejam rápidas e objetivas.

QUESTÃO 02. Sobre as relações entre Psicopatologia e Psiquiatria, é correto afirmar que
a) todo psicopatologista é sempre um psicólogo, enquanto que todo psiquiatra é necessariamente um médico.
b) não há correlação entre ambas em termos profissionais, visto serem atuações completamente distintas, mantendo 

apenas intersecções históricas.
c) a Psicopatologia nasce da Psicologia e a Psiquiatria é oriunda da Medicina, mas ambas mantém uma intersecção em 

termos de propostas de intervenção terapêutica.
d) a Psicopatologia visa a conhecer os fenômenos psíquicos patológicos, oferecendo à Psiquiatria as bases para a compreensão 

da origem, mecanismos e possíveis desenvolvimentos.
e) ambas são oriundas da Psicanálise, compartilhando com esta a ontologia (visão de humano), epistemologia (modos de 

conhecer este humano) e metodologia (técnicas sistematizadas para levar a este conhecimento).

QUESTÃO 03. Para a Psicopatologia Psicanalítica, os desejos e conflitos inconscientes dominam o ser humano. 
Nesse sentido, é ilusório crer na existência concreta de um homem racional, senhor de si e de seus desejos, 
autocontrolado. Nessa perspectiva, o sintoma psicopatológico é

a) um mecanismo de defesa do ego que implica numa introjeção libidinal sem a imprescindível foraclusão do gozo.
b) um desvio da energia psíquica oriundo do contexto simbólico e histórico recalcado perante o barramento do gozo primordial.
c) uma polaridade dimensional da dinâmica libidinal frente à estrutura em questão, podendo ser neurótica, psicótica e perversa.
d) uma sublimação do retorno do recalcado que impele à regressão ou à projeção, a depender do aspecto estrutural 

desenvolvido.
e) uma forma de expressão de conflitos predominantemente inconscientes, de desejos não realizáveis e temores não 

acessados.

QUESTÃO 04. Caracteristicamente visto em crianças abaixo da idade de 9 ou 10 anos, o Transtorno Desafiador 
de Oposição é definido pela presença de

a) negativismo, hipersexualização, dificuldade em aprender sobre limites, confrontação imotivada e choro fácil.
b) persistente e acentuada depressão no humor, sofrimento excessivo, anedonia, desobediência irrestrita, autorrecriminação 

e desesperança.
c) um padrão anormal de relacionamento com quem cuida da criança, ambivalência afetiva, desatenção seletiva, mutismo 

eletivo, hipervigilância e hostilidade.
d) intensa ansiedade e precaução frente a estranhos, relutância em ir à escola, pesadelos frequentes, impulsividade, rituais 

obsessivos e dificuldades com autoritarismo.
e) comportamento marcantemente desafiador, desobediente e provocativo e pela ausência de atos antissociais ou agressivos 

mais graves, que violem a lei ou os direitos dos outros.
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QUESTÃO 05. Sendo ele uma perturbação grave de constituição caracteriológica e das tendências comportamentais 
do indivíduo, o ___________ tende a aparecer no final da infância ou na adolescência e continua a se manifestar na 
vida adulta, sendo, porém, improvável que esse diagnóstico seja apropriado antes da idade de 16 ou 17 anos.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
a) Retardo Mental Leve
b) Transtorno Dissociativo
c) Transtorno Neurovegetativo
d) Transtorno de Personalidade
e) Transtorno Invasivo do Desenvolvimento

QUESTÃO 06. Em Psicodiagnóstico, bateria de testes é a expressão empregada para indicar um conjunto de 
dois ou mais testes ou técnicas utilizadas para fornecer subsídios que permitam ratificar ou invalidar hipóteses, 
atendendo o objetivo da avaliação. A bateria de testes é utilizada por duas razões principais:

a) as dúvidas frente às dissonâncias entre os resultados dos testes se dirimem na comparação de validação via método das 
metades; há também uma ampliação da confiabilidade intertestes com tal comparação.

b) a confiabilidade dos instrumentos psicodiagnósticos é baixa, necessitando uma ampla gama de resultados para minorar 
essa limitação. Do mesmo modo, a validade, às vezes, insuficiente dos instrumentos se robustece na comparação entre 
os resultados.

c) a comparação entre os resultados dos testes visa a identificar os traços idiossincráticos que destoam do conceito estatístico 
de normalidade; além disso, aspectos não mensuráveis podem ser detectados de forma transversal na comparação dos 
testes com a entrevista.

d) uma avaliação suficientemente abrangente do avaliado não é possível ser obtida com nenhum teste isolado; além disso, 
a utilização de uma série de testes implica em uma tentativa de validação intertestes dos dados obtidos, minorando a 
margem de erro e fundamentando melhor as inferências clínicas.

e) a maior quantidade de documentos comprobatórios das hipóteses levantadas em laudo traz mais confiança às inferências 
empíricas. Do mesmo modo, devido à ampla variedade de instrumentos psicodiagnósticos no mercado, buscar mais de 
uma escolha mantém contínuas as pesquisas a respeito das temáticas, melhorando a qualidade dos testes.

QUESTÃO 07. Apesar de ter sido alterada no fim da vida de Abraham Maslow, com a publicação do livro 
“Introdução à Psicologia do Ser”, a famosa Hierarquia das Necessidades de Maslow segue sendo ensinada em sua 
versão desatualizada. Na nova versão, foram acrescidas as necessidades

a) de déficit e de ser.
b) financeiras, de luto e obediência.
c) fisiológicas, de saúde e de harmonia.
d) de liberdade, igualdade e fraternidade.
e) de conhecer (cognitivas), estéticas e de transcendência.

QUESTÃO 08. Dentre as abordagens terapêuticas familiares, as colaborativas são as que se organizam em 
torno da definição dos sistemas humanos como sistemas linguísticos. Com uma prática definida como relacional e 
dialógica, as abordagens colaborativas se diferenciam dos outros enfoques por

a) convidar o terapeuta a tornar público seus pensamentos e a deixar-se transformar junto com os clientes, visto que a 
mudança decorrerá da própria conversação.

b) enfatizar o processo conversacional, cujo método de conversação é orientado para um propósito haurido dos processos de 
questionamento das micropráticas transformativas.

c) estipular um roteiro de técnicas a seguir, uma espécie de check list, que serve de diretriz para a construção do processo 
terapêutico, com fases a serem paulatinamente alcançadas.

d) ajudar os clientes, partindo de sua própria narrativa, a encontrar ou atribuir um sentido existencial a sua vivência, 
potencializando melhores escolhas a partir da conscientização da sua historicidade familiar.

e) fomentar, no terapeuta, uma atitude fenomenológica, para que os clientes usufruam das interpretações hermenêuticas do 
profissional ao longo do acompanhamento terapêutico, subjetivando a alteridade potencializadora de mudanças.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

443EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com442

QUESTÃO 09. Usualmente, iniciada entre 15 e 25 anos, a___________ tende a ter um prognóstico pobre por 
conta do célere desenvolvimento dos sintomas “negativos”, em especial o embotamento afetivo e a perda da volição. 
Alucinações e delírios podem estar presentes, mas não são proeminentes como os transtornos do pensamento e 
as perturbações do afeto e da volição.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
a) Esquizofrenia Paranóide
b) Ansiedade Generalizada
c) Esquizofrenia Hebefrênica
d) Personalidade Anancástica
e) Psicose Maníaco-Depressiva

QUESTÃO 10. O grupo de encontro criado por Carl Rogers tem se destacado entre as alternativas de grupo 
terapêutico existentes no âmbito da saúde pública. Dentre suas características está a:

a) existência do “ego auxiliar”, uma pessoa que assume o papel de coterapeuta.
b) ausência de pauta prévia, enfatizando a liberdade e autenticidade dos participantes.
c) conclusão da atividade com uma síntese das ocorrências em forma de ata terapêutica.
d) figura do facilitador, que tem a função de censurar possíveis conflitos e estimular as discussões.
e) impossibilidade de realização junto a pacientes psicóticos, devido às tensões geradas pela angústia oriunda do transtorno.

QUESTÃO 11. Dentre os documentos expedidos pelos psicólogos, o Atestado Psicológico certifica uma determinada 
situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento, o solicita. Dentre outras finalidades, o Atestado Psicológico visa a

a) justificar faltas ou impedimentos do solicitante.
b) declarar o acompanhamento psicológico do atendido.
c) declarar sobre condições do atendimento (tempo de acompanhamento, dias ou horários).
d) apresentar os procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica.
e) apresentar respostas esclarecedoras através de avaliação especializada de uma questão- problema, no campo do 

conhecimento psicológico.

QUESTÃO 12. A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre os direitos das pessoas 
acometidas por transtornos mentais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(  ) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito a ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.

(   ) A pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos seus direitos nos atendimentos 
em saúde mental de qualquer natureza.

(  ) A pessoa portadora de transtorno mental tem direito à presença médica, em qualquer tempo, para avaliar a 
necessidade ou não de sua hospitalização compulsória.

(   ) Os pacientes portadores de transtornos mentais têm direito a serem  tratados,  preferencialmente, em instituições 
asilares, sempre que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V F
b) V V F F
c) V F F V
d) F V F F
e) F F V V
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QUESTÃO 13. A Resolução CFP Nº 010/05 aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. De acordo com o 
artigo 1º, que trata sobre os deveres dos psicólogos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas.

(  ) O psicólogo deve prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal.

(  ) O psicólogo deve encaminhar a profissionais não psicólogos ou entidades habilitados e qualificados demandas 
que extrapolem seu campo de atuação.

(  ) O psicólogo deve sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser 
continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, assegurando ao cliente o sigilo profissional.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F V
b) V F F
c) V V F
d) F V V
e) F F V

QUESTÃO 14. De acordo com a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas 
Públicas sobre Drogas (SISNAD), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.

(  ) Uma das finalidades do SISNAD é a repressão do uso indevido e a reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas.

(  ) A União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas 
ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, 
mediante fiscalização.

(  ) As instituições com atuação nas áreas da atenção à saúde e  da  assistência  social  que atendam usuários ou 
dependentes de drogas devem comunicar ao órgão competente do respectivo sistema municipal de saúde os casos 
atendidos e os óbitos ocorridos, preservando a identidade das pessoas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) F F V
b) F V V
c) V F F
d) V F V
e) V V F

QUESTÃO 15. A resolução CFP nº 007/2003, institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos 
pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica.

De acordo com a resolução CFP nº 007/2003, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas.

(   ) Um parecer é composto por quatro itens: identificação, exposição de motivos, análise e conclusão.

(   ) As laudas de todo e qualquer documento devem ser rubricadas, exceto a última que deverá ser assinada.

(   ) O relatório psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica  uma  determinada situação ou 
estado psicológico, tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
a) V F F
b) V F V
c) V V F
d) F V F
e) F F V
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QUESTÃO 01. Com relação ao Plano Nacional de Saúde 2012-2015, não

faz parte do campo de atuação da Psicologia em Saúde Pública a opção:
a) Atenção à Saúde Indígena;
b) Vigilância em Saúde;
c) Saúde do Trabalhador;
d) Rede de Saúde Mental.

QUESTÃO 02.  No que diz respeito a colaboração da Psicologia nos componentes da Rede Psicossocial (Atenção 
Básica em Saúde, Atenção Residencial de Caráter Transitório, Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção de Urgência 
e Emergência, Atenção Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e Estratégias de Reabilitação Psicossocial), 
assinale a alternativa que diz respeito a Atenção Básica em Saúde:

a) Centro de Convivência e Cultura;
b) Consultório na Rua;
c) SAMU 192;
d) Sala de Estabilização.

QUESTÃO 03. Dentro da Psicologia da Saúde, temos algumas perspectivas que norteiam a atuação do Psicólogo 
da Saúde. Assinale a perspectiva que não se enquadra nos modelos que guiam a atuação deste profissional:

a) Perspectiva do curso de vida;
b) Perspectiva sociocultural;
c) Perspectiva biopsicossocial;
d) Perspectiva filogenética.

QUESTÃO 04. Entendendo-se que a Saúde é um estado positivo e multidimensional que envolve três domínios: 
saúde física, saúde psicológica e saúde social, assinale dentre as alternativas abaixo a opção que corresponde ao 
domínio da saúde psicológica:

a) Habilidade em resolução de problemas;
b) Fazer exercícios regularmente;
c) Habilidades interpessoais;
d) Manter uma dieta nutritiva.

QUESTÃO 05. No contexto hospitalar o paciente não é admitido no

Atendimento Psicológico por alguns motivos, nesse sentido assinale a opção que não corresponde ao motivo que 
justifique a inadmissão:

a) O paciente encontra-se em comorbidade;
b) O paciente não deseja realizar o atendimento;
c) O paciente apresenta transtornos mentais orgânicos;
d) O paciente apresenta transtornos esquizofrênicos, esquizotípicos e delirantes.
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QUESTÃO 06. Com relação aos modelos de ligação e interconsulta desenvolvidos no contexto hospitalar, assinale 
a opção que corresponde ao modelo antecipatório:

a) Instituição de reuniões periódicas com a equipe pediátrica para detecção precoce e antecipação de problemas psicológicos;
b) Muito frequente na cobertura de unidades de emergência;
c) Modelo de atendimento colaborativo e continuado, como nos transtornos alimentares, dor crônica ou recorrente;
d) Útil quando sérias reações psicológicas são esperadas para procedimentos programados.

QUESTÃO 07. Com relação aos sintomas mais frequentes na vigência de estresse psíquico associado a doença 
pediátrica, assinale a opção que corresponde a passividade:

a) Irritabilidade, distúrbios do apetite;
b) Regressão na linguagem, sugar o dedo;
c) Sentimentos de desesperança e impotência;
d) Negação e sintomas fóbicos.

QUESTÃO 08. Na rotina diária do psicólogo em UTI-Neo, consta o acompanhamento da mãe. Nesse sentido 
assinale a opção que corresponde a um dos objetivos desse tipo de intervenção (RNs: Recém-nascidos):

a) Obter informação do diagnóstico atual e prognósticos dos RNs;
b) Informar e orientar sobre a rotina da UTI-Neo;
c) Verificar o nascimento de novos RNs;
d) Iniciar o preenchimento de dados da Ficha de Avaliação Psicológica.

QUESTÃO 09. Assinale a opção que não corresponde a rotina de atendimento psicológico com familiares em UTI-Adulto:
a) Verificar queixas da equipe em relação ao paciente;
b) Orientar e informar sobre a rotina na UTI-A;
c) Coleta de dados com o objetivo de compreender o funcionamento psicológico do paciente;
d) Acompanhar o familiar no contato com a equipe médica.

QUESTÃO 10. Atuando em Enfermaria de Obstetrícia é importante que o psicólogo conheça as fases da gravidez 
da mulher. Nesse sentido assinale a opção que corresponde ao estágio fetal:

a) Duração de 10 a 14 dias;
b) Período onde ocorre a fecundação e a nidação;
c) Ocorre o desenvolvimento dos órgãos principais e sistemas corporais;
d) Ocorre apenas o crescimento e não a formação de novos órgãos.

QUESTÃO 11. Com relação aos transtornos psiquiátricos mais frequentes no pós-parto, assinale a opção 
representa os sintomas que correspondem ao Blues:

a) Distúrbio emocional transitório, com reações disfóricas;
b) Episódios transitórios de delírio;
c) Flutuações catatônicas;
d) Insônia e estado de letargia.

QUESTÃO 12. Dentre algumas intervenções utilizadas pelo Psicólogo Hospitalar, existe a Dessensibilização 
Sistemática que advém de estratégias cognitivo-comportamentais. Assinale abaixo a opção que corresponde a 
intervenção citada anteriormente:

a) Privilegia as emoções no processo de enfrentamento da situação-problema;
b) Consiste em sensibilizar o paciente até um nível moderado de medo e/ou preocupação, com o objetivo de engajá-lo nos 

cuidados necessários;
c) Exposição direta e graduada aos objetos ou situações temidas e, também, ensinar ao paciente uma resposta contrária de ansiedade;
d) Dar informação ao paciente diminui a ansiedade na medida em que aumenta a previsibilidade dos eventos estressores.
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QUESTÃO 13. Na enfermaria pediátrica é comum o surgimento de comportamentos gerados pelo processo de 
hospitalização. Assim no âmbito do hospital é interessante que o Psicólogo possa identificar os aspectos cognitivos 
da criança e/ou adolescente nas diferentes fases de desenvolvimento desse público. Nesse sentido assinale a opção 
que corresponda aos aspectos cognitivos na fase que vai dos três aos cinco anos de idade:

a) Associam o adoecimento a algum conflito, especialmente o familiar;
b) Se tornam mais informadas e conscientes sobre o processo da doença, isso deve-se ao fato de que aos poucos conseguem 

abstrair as informações;
c) Passam a ter uma compreensão do mundo de forma concreta, desenvolvendo um senso de consciência, podendo atribuir 

significados ou sentimento de culpa a doença ou hospitalização;
d) Nesse momento a preocupação maior diz respeito a ansiedade da separação, que pode interferir no processo de estimulação.

QUESTÃO 14.  Dentre os vários objetivos de uma avaliação psicológica encontra-se a definição de tratamento 
que consiste em verificar qual tratamento será mais adequado de acordo com as habilidades neuropsicológicas 
do paciente. Esse tipo de avaliação requer habilidades especificas por parte do avaliador. Nesse sentido assinale a 
opção que corresponde a habilidade requerida na fase de avaliação já citada e sublinhada, anteriormente:

a) São utilizadas normalmente em avaliações pré- operatórias de epilepsia;
b) Identificar se o teste apresenta efeito de aprendizagem;
c) Saber transpor os dados objetivos para situações cotidianas;
d) Saber utilizar metodologia de pesquisa.

QUESTÃO 15. Assinale o item que não corresponde aos elementos básicos de testes psicológicos:
a) É um procedimento uniforme e planejado;
b) São baseados em amostras de comportamento;
c) Os comportamentos são avaliados por serem relevantes empiricamente ou na prática clínica;
d) É um procedimento assistemático.

QUESTÃO 16. O diagnóstico em Psicologia Hospitalar pode ser realizado

a partir de quatro eixos: Eixo I - Reacional, Eixo II – Médico, Eixo III – Situacional e Eixo IV - Transferencial. Assinale a 
opção que corresponde ao eixo Transferencial:

a) Reações a doença;
b) Análise de relações;
c) Análise das diversas áreas da vida do paciente;
d) Análise de sua condição médica.

QUESTÃO 17. O psicólogo dentro de um hospital deve dominar minimamente questões básicas de psicopatologia, 
dessa forma, assinale abaixo a opção correta que corresponde a sintomas de Estupor:

a) Ausência de respostas a estímulos externos;
b) Grau profundo de inconsciência;
c) Incapacidade para concentrar a atenção;
d) Sonolência anormal.

QUESTÃO 18. Ainda com relação ao conhecimento em psicopatologia, assinale a opção que corresponde a 
descrição de Ilusão:

a) Percepção na ausência do estimulo sensorial;
b) Alucinação mais comumente auditiva;
c) Preenchimento inconsciente de lacunas na memória;
d) Percepção falsa ou deformada de um objeto real.
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QUESTÃO 19. Assinale abaixo os critérios diagnósticos que correspondem ao Delírio:
a) Incapacidade ou dificuldade para descrever ou conscientizar-se das próprias emoções;
b) Pensamento falso, acompanhado de convicção extraordinária;
c) Coexistência simultânea de dois impulsos opostos;
d) Relação angustiosa com o próprio corpo.

QUESTÃO 20. Assinale a opção que não corresponde as providências tomadas pelo psicólogo quando percebe 
através de seu diagnóstico uma situação de risco de suicídio aumentado:

a) Recomendar que a partir daquele instante o paciente não seja deixado sozinho até nova avaliação;
b) Registrar sua avaliação e as providências tomadas no prontuário do paciente;
c) Em momento oportuno comunicar a Enfermagem e equipe médica sua avaliação;
d) Recomendar a retirada imediata dos meios disponíveis para a realização de atos suicidas.

QUESTÃO 21. Com relação a ética, assinale abaixo a opção que diz respeito a “Princípios Morais”:
a) A posição de que as regras controlam as práticas;
b) Declarações concretas que especificam padrões de conduta;
c) A posição de que a ação ética deve ser julgada em cada situação guiada;
d) Características gerais e abstratas da ação moralmente correta.

QUESTÃO 22. Existem dentro dos preceitos éticos e bioéticos que perpassam os referenciais éticos e também 
fatos que dizem respeito a prática profissional. Abaixo temos assertivas que dizem respeito aos preceitos éticos e 
uma apenas que trata da prática profissional, portanto assinale a opção que engloba a prática profissional:

a) Principialismo;
b) Não-maleficência;
c) Justiça;
d) Negligencia.

QUESTÃO 23. No processo psicoterápico existem fatores que são responsáveis por mudanças no paciente. Diante 
disso, assinale abaixo a opção que corresponde a fatores de mudança de natureza cognitiva:

a) Extinção;
b) Aprendizagem social;
c) Habituação;
d) Psicoeducação.

QUESTÃO 24. Qual das opções abaixo não corresponde a técnicas utilizadas pela terapia comportamental:
a) Associação livre;
b) Role-playing;
c) Modelação;
d) Reversão de hábitos.

QUESTÃO 25. As mudanças em Psicoterapia de Apoio ocorrem a partir de algumas intervenções e mecanismos 
que efetivam esse processo. Assinale abaixo qual mecanismo de mudança está associado ao “Controle Ativo”:

a) Amplia o autoconhecimento;
b) Uso da autoridade assumindo temporariamente funções decisórias;
c) Busca o controle de afetos intensos e reprimidos mediante sua expressão verbal;
d) Reforça as defesas do ego.
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QUESTÃO 26. Assinale a opção que corresponde ao Transtorno dismórfico corporal:
a) Caracterizado pelo medo de ter uma doença;
b) Presença de queixas somáticas múltiplas;
c) Excessiva preocupação com um defeito imaginado na sua aparência;
d) Presença de sintomas ou deficiências que afetam a função sensorial ou motora voluntária.

QUESTÃO 27. Nas Psicoterapias Breves Psicodinâmicas (PBP) existem conceitos que são inerentes as mesmas. 
Nesse sentido, qual o nome que se dá ao resultado das experiências de reaprendizagem emocional, que promovem 
novas conexões neuronais mais satisfatórias em relação a problemática do paciente e levando a constantes 
modificações na plasticidade das sinapses:

a) Teoria da crise;
b) Afeto;
c) Identificação de padrões;
d) Efeito carambola.

QUESTÃO 28. Assinale a opção correta que traz os tópicos das reações psicológicas diante do luto ou lesões de 
pacientes:

a) Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação;
b) Negação, raiva, depressão, resignação e aceitação;
c) Raiva, ansiedade, negação, negociação e aceitação;
d) Projeção, raiva, depressão, aceitação e negociação.

QUESTÃO 29. Com relação ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a opção errada:
a) Proibido induzir pessoas a recorrerem aos seus serviços;
b) Direcionar clientes ao seu consultório quando  instituições de atendimento não possam prestar o devido suporte;
c) Evitar aliar-se com pessoas que exerçam ilegalmente a profissão de Psicólogo;
d) Assumir responsabilidades somente quando estiver capacitado para tal função.

QUESTÃO 30. Assinale a função que corresponde nas Redes de Atenção a Saúde, o “elaborar, acompanhar e 
gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 
atenção das Redes de Atenção a Saúde (RAS)”:

a) Coordenar o cuidado;
b) Ser resolutiva;
c) Ser base;
d) Ordenar as redes.
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QUESTÃO 01. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, “O Sistema Único de Saúde (SUS), de 
que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções 
do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I - a Conferência de Saúde; e II - o Conselho de Saúde.

Sobre a Conferencia de Saúde e o Conselho e Saúde, considere os itens a seguir:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar 

a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de leis e no controle da execução da política 
de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 
pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

III. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 
regimento regional, aprovadas por todos os conselhos.

Está correto o que se afirma em:
a) Item I, apenas.
b) Itens I e III, apenas.
c) Itens II e III, apenas.
d) Itens I, II e III.

QUESTÃO 02. Assinale a alternativa correta. Conforme a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, o acesso universal 
e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra 
será de responsabilidade dos órgãos e instituições:

a) Públicas federais, estaduais, distritais e municipais.
b) Públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta.
c) Municipais, da administração direta e indireta.
d) Públicas federais, estaduais e municipais.

QUESTÃO 03. A psicologia humanista é uma corrente da psicologia que surgiu no meio do século XX. Nasceu 
como uma alternativa para as duas escolas principais: o behaviorismo e a psicanálise. Seu objetivo era dar uma 
resposta diferente, abordando os problemas do ser humano, oferecendo uma perspectiva da área da saúde ao 
invés da doença. A abordagem humanista exalta a saúde mental e todos os atributos positivos da vida. A pessoa 
como um ser individual, ressaltando o que é necessário para atendê-la de forma personalizada e multidimensional.

Sobre a psicologia humanista, não é correto afirmar:
a) Fornece uma ampla perspectiva holística, ou seja, caracteriza-se por ver a pessoa como um todo, numa base global.
b) As pessoas possuem a capacidade de fazer suas próprias escolhas, de responsabilizar-se e de proceder para um 

desenvolvimento e implantação de seu próprio potencial.
c) Promove e facilita o desenvolvimento em grupo.
d) O psicólogo serve como uma ferramenta para que a pessoa, através de recursos próprios, possa vir a compreender-se e 

desenvolver-se.
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QUESTÃO 04. Os direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só quando cumprimos com nossas 
obrigações permitimos que os outros exercitem seus direitos. Assim sendo, de acordo com o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, é um dever fundamental dos Psicólogos:

a) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, 
utilizando conhecimentos próprios.

b) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, visando benefício pessoal.
c) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 

tecnicamente.
d) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, porém, sem a 

necessidade de colaborar com estes.

QUESTÃO 05. Sobre as escolas de enfoque sistêmico da Terapia Familiar, assinale a alternativa que discorre 
sobre a Escola Estrutural:

a) O terapeuta deve ajudar a transformação do sistema familiar, e para isto ele se une à família desempenhando o papel de 
líder, identifica e avalia a estrutura familiar, e cria circunstâncias que permitam a transformação da estrutura. As mudanças 
terapêuticas são alcançadas através das operações reestruturadoras, tais como: a delimitação de fronteiras, a distribuição 
de tarefas, o escalonamento do stress e a utilização dos sintomas. A terapia estrutural é uma terapia de ação, e o sintoma 
é visto como um recurso do sistema para manter uma determinada estrutura.

b) O principal objetivo é mudar o comportamento manifesto do paciente. São utilizadas instruções paradoxais que consistem 
em prescrever comportamentos que, aparentemente, estão em oposição aos objetivos estabelecidos, mas que visam a 
mudanças em direção a eles. A instrução paradoxal é mais frequentemente utilizada sob a forma de prescrição de sintoma, 
isto é, encorajando-se aparentemente o comportamento sintomático.

c) Um tipo de intervenção utilizada é o ritual familiar, ou seja, uma ação ou uma série de ações das quais todos os membros da 
família são levados a participar. A prescrição de um ritual visa evitar o comentário verbal sobre as normas que perpetuam 
o jogo em ação. No ritual familiar novas regras substituem tacitamente as regras precedentes. Para elaborar um ritual o 
terapeuta deve ser bastante observador e criativo. O ritual é rigorosamente específico a uma determinada família.

d) Proposto a partir de uma ótica sistêmica de segunda ordem, questiona portanto o poder do terapeuta na terapia familiar e 
as intervenções terapêuticas diretivas. A ênfase não é colocada na pergunta, mas na construção da interação e a ação do 
terapeuta pretende explorar as construções onde surgem os problemas.

QUESTÃO 06. A depressão é a principal causa de problemas de saúde e incapacidade em todo o mundo. De 
acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas 
vivem com depressão, um aumento de mais de 18% entre 2005 e 2015. Sobre a depressão, é incorreto afirmar:

a) Os antidepressivos têm um efeito imediato. Por isso, é de extrema importância de se iniciar a terapia medicamentosa 
imediatamente ao diagnóstico.

b) A depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza persistente e uma perda de interesse por atividades 
que as pessoas normalmente gostam, acompanhadas por uma incapacidade de realizar atividades diárias.

c) A OMS identificou fortes ligações entre a depressão e outras doenças e transtornos não transmissíveis. A depressão 
aumenta o risco de transtornos de uso de substâncias e de doenças como diabetes e cardíacas. O oposto também é 
verdadeiro, o que significa que as pessoas com essas outras condições têm um maior risco de depressão.

d) As pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia; alterações no 
apetite; dormir mais ou menos do que se está acostumado; ansiedade; concentração reduzida; indecisão; inquietação; 
sentimentos de inutilidade, culpa ou desesperança; e pensamentos de autolesão ou suicídio.

QUESTÃO 07. “O CAPS é definido como um serviço comunitário ambulatorial que tem como responsabilidade 
o cuidado de pessoas que sofrem com transtornos mentais, em especial os transtornos severos e persistentes, 
em seu território de abrangência. A atenção disponibilizada nestes Centros inclui ações dirigidas aos familiares 
e compromete-se com a construção de projetos de inserção social, respeitando as possibilidades individuais e os 
princípios de cidadania, minimizando os estigmas e promovendo a qualidade de vida e inclusão social.”

Analisando o que apresenta no trecho acima, podemos afirmar que:
a) Somente a primeira frase está correta.
b) Está totalmente correto.
c) Somente a segunda frase está correta.
d) Está totalmente incorreto.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

453EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com452

QUESTÃO 08. De acordo com a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, NÂO são Atribuições do Sistema Único 
de Saúde:

a) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
b) A execução das ações de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e de Saúde do Trabalhador.
c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
d) A divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

QUESTÃO 09. Processo de decisão a respeito dos recursos humanos necessários para atingir os objetivos 
organizacionais em determinado período de tempo é caracterizado por:

a) Administração por competência.
b) Recursos humanos.
c) Planejamento pessoal.
d) Conhecimento de pessoal.

QUESTÃO 10. São característica de episódios maníacos, exceto:
a) Aumento da atividade dirigida a objetivos (seja socialmente, no trabalho ou escola, seja sexualmente) ou agitação 

psicomotora (exemplo: atividade sem propósito não dirigida a objetivos).
b) Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados.
c) A perturbação do humor não é suficientemente grave aponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou 

profissional.
d) O paciente chega a ficar dias seguidos sem relaxar e dormindo muito pouco, com uma hiperatividade contínua.
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QUESTÃO 01. De modo geral, os indivíduos deprimidos têm remanescentes eventos negativos, especialmente 
perdas significativas nos seis meses antecedentes ao início da doença: morte na família, fim de um relacionamento, 
demissão do trabalho, etc. De 15 a 20% dos adultos sofrem níveis significativos de sintomas depressivos, e pelo 
menos 12% fazem de uma depressão grave o suficiente para pedirem tratamento em algum período de suas vidas. 
Identifique alguns sintomas e marque V para verdadeiro e F para falso na alternativa correta.

I. Sintomas físicos
II. Motivação
III. Sintomas fisiológicos
IV. Estatísticos
V. Afetivos

a) F, F, V, V,  F
b) V, V, F, V, F
c) V, F, V, F,  V
d) F, V, V, F,  V
e) V, F, F, F,  V

QUESTÃO 02. A terapia comportamental cognitiva como um conjunto de procedimentos clínicos de intervenção 
............................ frente a transtornos psicológicos e/ou psiquiátricos em muito contribui para o tratamento de 
transtornos de humor (afetivos) unipolares: a ............................ Isoladamente, a terapia comportamental e a terapia 
cognitiva, ao mesmo tempo em que se desenvolviam proporcionaram, cada uma, .......................................................frente 
ao tratamento dos transtornos depressivos sem sintomatologia ............................., onde as- pectos funcionais da 
depressão ou reguladores eram destacados. Complete as lacunas.

a) Depressão, psicótica, nova perspectiva, terapêutica.
b) Psicótica, depressão, terapêutica, nova perspectiva.
c) Novas perspectivas, depressão, terapêutica e psicótica.
d) Terapêutica, depressão, nova perspectiva, psicótica.
e) Nova perspectiva, terapêutica, depressão, psicótica.

QUESTÃO 03. “Uma variedade de  estratégias  cognitivas  e comportamentais são utilizadas na terapia cognitiva”. 
As técnicas visam delinear e testar as concepções errôneas específicas  e pressuposições mal-adaptativas do 
indivíduo. Esta abordagem consiste em experiências de aprendizagem altamente especificas projetadas para 
ensinar ao paciente as seguintes operações. Assinale a alternativa IN- CORRETA:

a) Monitorar seus pensamentos automáticos negativos (cognições).
b) Reconhecer as conexões entre cognição, afeto e comportamento.
c) Substituir estas cognições tendenciosas por interpretações mais orientadas à realidade.
d) Aprender a identificar e alterar as crenças disfuncionais que o predispõe a distorcer suas experiências.
e) Examinar as tendências a favor e contra seu pensamento convencional distorcido.
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QUESTÃO 04. No behaviorismo radical as relações com o ambiente externo que devem ser buscadas as explicações 
pelo comportamento, que seria o produto de seleção, que explicam os amplos repertórios característicos da espé- 
cie humana. Foi desenvolvido não como uma área de pesquisa experimental, mas como um argumento de reflexão 
sobre o comportamento humano. Assinale a alternativa correta:

a) Na seleção natural ou filogênese, o condicionamento operante ou ontogênese e evolução das contingencias sociais do 
comportamento.

b) Evolução das contingências sociais do comportamento, seleção natural ou filogênese e condicionamento de habilidades sociais.
c) Seleção natural ou filogênese, condiciona- mento operante ou ontogênese e reforço aprendido.
d) Condicionamento de habilidades sociais, reforço aprendido e condicionamento operante ou ontogênese.
e) Condicionamento operante ou filogênese, seleção natural ou ontogênese e contingências sociais de comportamento.

QUESTÃO 05. A teoria de Skinner segue o princípio de que a ocorrência de um estímulo, chamado de 
discriminativo, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta e após a resposta segue-se um estímulo 
reforçador, podendo ser um reforço positivo ou negativo, que estimule o comportamento, ou uma punição que 
iniba a ocorrência do comportamento posteriormente em situações semelhantes. Assinale a alternativa correta 
sobre qual é a teoria do condicionamento de Skinner:

a) Condicionamento clássico
b) Condicionamento natural
c) Condicionamento linear
d) Condicionamento privado
e) Condicionamento operante

QUESTÃO 06. A terapia comportamental está interessada em analisar como os eventos ambientais (os 
estímulos) determinam as ações do organismo (as respostas). A relação de dependência entre estes eventos, ou 
seja, a resposta e as consequências reforçadoras são chamadas de contingência de reforçamento. A identificação 
destas relações entre eventos ambientais e as ações do organismo é chamada de:

a) Condicionamento operante
b) Condicionamento disfuncional
c) Reforçamento de esquiva
d) Análise funcional
e) Dessensibilização

QUESTÃO 07. A terapia cognitiva comportamental para o tratamento de transtorno bipolar, é uma psicose 
bastante séria, conhecida por sintomas de oscilações de humor, requer sessões individuais, ao longo de um período 
de aproximadamente 6 meses. É sempre útil programar algumas sessões de reforço, após o período de tratamento 
ativo, a fim de facilitar a generalização. Qual é o mínimo aproxima- do de sessões no total da terapia?

a) Normalmente de 15 a 50 sessões
b) Normalmente de 12 a 20 sessões
c) Normalmente de 30 a 60 sessões
d) Normalmente de 05 a08 sessões
e) Normalmente de 02 a 12 sessões

QUESTÃO 08. O processo de avaliação cognitivo comportamental é a porta de acesso do desenvolvimento do 
tratamento psicoterápico. A ava- liação cognitiva comportamental proporciona um nível de estrutura básico para 
o entendi- mento do paciente. Durante o processo de avaliação o terapeuta levanta hipóteses que norteiam o 
tratamento. Como também se de- fine esse processo de avaliação? Assinale a alternativa correta:

a) Conceituação, distorção ou estatístico
b) Conceituação, formulação ou enquadre
c) Enquadre, estatístico ou distorção
d) Formulação, enquadre e estatístico
e) Distorção, estatístico e enquadre
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QUESTÃO 09. É um sentimento demasiado de medo e aversão por algo ou por alguém. Frequentemente é 
tratada como uma patologia, considerada uma doença psicológica e que causa o medo mórbido, a repulsa e a 
angústia intensa de algo específico, um lugar, uma condição, um sentimento, é a definição de:

a) Perversão
b) Neurose
c) Depressão
d) Psicose
e) Fobia

QUESTÃO 10. O ser humano vivenciando as experiências da vida social e cultural, possui um “objeto da psicologia” 
que reflete a síntese singular e individual que o indivíduo vai estabelecendo mediante vai se desenvolvendo ao 
mundo das ideias, significados e emoções que vão se construindo internamente pelo indivíduo a partir das relações 
sociais, das vivências e de sua construção biológica. Assinale a alter- nativa que corresponde ao objeto da psicologia:

a) Circularidade
b) Exterioridade
c) Objetividade
d) Representatividade
e) Subjetividade

QUESTÃO 11. Quando um indivíduo sente um excitamento e pede para ser saciado, buscando soluções para 
satisfazer aquela necessidade, ou ao contrário, se ele deixa de lado o que não é seu ou que não considera como 
sendo de vital importância e interessante, se pode citar que o funcionamento é sadio, sendo que está fazendo tudo 
o que pode, conforme o que o meio lhe disponibiliza, a isso damos o nome de “ajustamento criativo” que foi utilizado 
para descrever a natureza do contato que o indivíduo reage na fronteira do campo organismo/ambiente, tendo em 
vista à sua auto regulação sob condições diversificadas. É vivido e dinâmico, não passivo. De acordo com o texto 
assinale a alternativa correta em que conceitua o “criativo”:

a) Refere-se ao ajustamento que resulta do sistema de contatos intencionais que o indivíduo mantém com seu ambiente, que 
o diferencia dos sistemas de ajustamentos conservativos desenvolvidos no organismo, que constitui a maioria das funções 
reguladoras da homeostase fisiológica.

b) Refere-se à parte essencial para os processos de discriminação e diferenciação, que proporcionam ao indivíduo fazer 
escolhas saudáveis. Entender experiências vividas, bem como conceitos morais e ideias que permitem ao indivíduo 
identificar o que é seu e o que é do outro, podendo captar o que lhe serve e jogar fora o que lhe é tóxico.

c) É criativo na medida em que se trata da adaptação de algo que já existe e de transformar o ambiente, de acordo com que 
ele se transforma e é transformado.

d) O criativo é aplicado tanto para exprimir o caráter temporal do sistema self e nas vivências de contato nele definidas tanto 
para designar um estilo ou promover a concentração.

e) Assim como a mastigação é uma destruição do conteúdo ingerido, no processo organísmico do metabolismo mental, o 
criativo funciona de forma similar, fazendo que não haja um corpo estranho no organismo do indivíduo.

QUESTÃO 12. A terminologia citada tem como tema a to- mada de consciência global no momento presente, 
atenção ao conjunto de percepção pessoal, corporal e emocional, interior e ambiental, consciência de si e 
consciência perceptiva. Significa ter conhecimento ou percepção de algo. Assinale a alternativa que corresponde a 
esta terminologia:

a) Auto apoio, apoio ambiental e maturação
b) Assimilação
c) Aqui e agora
d) Ajustamento criativo
e) Awareness
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QUESTÃO 13. A Psicoterapia de Base Dialógica é como uma abordagem sentida, no qual em um contexto 
relacional, a singularidade do indivíduo é valorizada enfatizando uma relação direta e mútua. O vínculo dialógico 
é uma conduta em relação à existência humana em geral, como um modo de ser, um processamento que nunca 
está acabado. O objetivo é a restauração do diálogo. Assinale V ou F (verdadeira ou falsa) nas alternativas abaixo:

I. (   ) O indivíduo é visto como um todo, o terapeuta tenta entender a pessoa na sua totalidade em diferentes estágios da psicoterapia.
II. (   ) O diálogo abrange duas posturas polares: o EU – TU e o EU – ISSO, estas são as duas atitudes primárias  que  um ser 

humano pode assumir em relação aos outros.
III. (  ) Os hifens do termo EU – TU e EU – ISSO são profundamente simbólicos, significam que a orientação com que alguém 

se aproxima dos outros é sempre relacional e se reflete de volta para o próprio indivíduo.
IV. (   ) Pode-se dizer que é um modo de ser, definindo-se como uma abordagem, uma atitude ou postura em relação a 

existência humana e um processo de psicoterapia que se caracteriza por propostas únicas para situações únicas.
V. (   ) No inconsciente coletivo encontram-se todos os arquétipos. Eles representam to- das as situações tipificadas da nossa 

vida e são ativados dependendo das situações que vivemos.
a) V, V, V, V, F
b) V, V, F, F,  V
c) F, F, F, V,  V
d) F, F, V, F,  V
e) V, F, V, F,  F

QUESTÃO 14. Relacione as alternativas abaixo com o modelo das abordagens terapêuticas interpretadas a seguir:
I. GESTALT-TERAPIA
II. COGNITIVO-COMPORTAMENTAL
III. JUNGUIANA
IV. PSICODRAMA
V. HIPNOSE

(   ) Terapia personalizada. Nesse modelo a interação e a interpretação que fazemos do mundo são únicas. É feita sob 
medida para cada indivíduo.
(   ) Investiga as crenças negativas que as pessoas possuem sobre si mesmas, ajudando o indivíduo a corrigi-las, usando 
questionamentos.
(    ) Esse modelo é indicado para indivíduos com traços ou transtornos de personalidade que causam prejuízos em suas 
relações pessoais.
(   ) Modelo de terapia focada no “aqui e agora”, sem muitas interpretações sobre o passado. Trabalha com as experiências 
de corpo, sentimento, sensações, emoções, pensamentos, sonhos e fantasias.
(    ) Modelo que dramatiza os papéis que o indivíduo desempenha em seu dia a dia. Papéis como pai, mãe, filho.

a) V, II, IV, III, I
b) III, I, II, IV, V
c) V, II, III, I, IV
d) V, II, I, III, IV
e) I, II, V, III, IV

QUESTÃO 15. Foram citados dois movimentos dissidentes na corrente psicanalítica, Adler e Jung. Assinale V para 
verdadeira e F para falsa e assinale a alternativa correta:

I. (   ) O aporte de conceitos originais.
II. (   ) Salienta a importância do self e suas funções.
III. (   ) Rejeita a teoria sexual da neurose.
IV. (   ) O homem é um símbolo de poder e os esforços para atingir esse objetivo luta com veracidade.
V. (   ) Enfatiza a influência do problema Inter parental nas crianças.

a) F, F, V, V, F
b) F, V, V, V, V
c) V, V, F, F, V
d) F, V, F, V, F
e) V, F, V, F, V
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QUESTÃO 01. Não é uma diretriz de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).
a) Centralização.
b) Direção única em cada esfera de governo.
c) Atendimento integral.
d) Participação da comunidade.

QUESTÃO 02. Com relação ao psicodiagnóstico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O processo do psicodiagnóstico pode ter um objetivo, apenas. 
II. Inicialmente formulam-se hipóteses a serem testadas.
III. Relaciona-se essencialmente com as questões propostas e a necessidade da fonte de solicitação.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 03. O teórico da psicologia do desenvolvimento, que estabeleceu os conceitos de assimilação, 
acomodação e adaptação, chama-se:

a) Eriksson.
b) Vygotsky.
c) Piaget.
d) Freud.

QUESTÃO 04. Em relação à teoria elaborada por Vygotsky, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta.

I. Compreende o homem como produto e produtor das relações sociais. 
II. Concebe o homem como um ser dependente, social e acrítico.
III. O uso de instrumentos é um conceito expressivo em sua teoria, associado ao trabalho e transformações da natureza.

a) Somente I e II estão corretas.
b) Somente I e III estão corretas.
c) Somente II e III estão corretas.
d) I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 05. A respeito da linguagem, assinale a alternativa incorreta:
a) Entende-se como um sistema de comunicação baseado em palavras e na gramática.
b) A fala pré-linguística produz sons que não são palavras.
c) Inicialmente há uma imitação acidental e deliberada de sons.
d) A capacidade de utilizar a linguagem não diz respeito ao desenvolvimento cognitivo.
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QUESTÃO 06. No que concerne à memória e ao processamento de informações, assinale a alternativa incorreta:
a) As impressões sensoriais são mantidas na memória como imagens breves, e passam para a memória de curto prazo.
b) A memória cognitiva centra-se em conteúdos de informações biológicas e filogenéticas.
c) A memória tem a capacidade de registrar, manter e evocar informações.
d) Os processo relacionados à memória são contextualizados, por meio de vivências.

QUESTÃO 07. O conjunto de técnicas de investigação com tempo delimitado, dirigida por um entrevistador 
treinado, utilizando conhecimentos psicológicos para descrever e avaliar, chama-se:

a) Entrevista inicial.
b) Diagnóstico.
c) Avaliação situacional.
d) Testagem.

QUESTÃO 08. Dentro da psicopatologia, o transtorno que se caracteriza por um pavor intenso e irracional, 
desencadeado por um objeto, ato ou situação de forma desproporcional, provocando reações no sistema nervoso, é:

a) Esquizofrenia.
b) Afonia.
c) Histeria.
d) Fobia.

QUESTÃO 09. O subtipo de esquizofrenia, na qual ocorrem alterações motoras, flexibilidade cerea, hipertonia e 
alterações da vontade, é denominada:

a) Paranóide.
b) Catatônica.
c) Hebefrênica.
d) Negativa.

QUESTÃO 10. O fenômeno psicopatológico, no qual ocorrem criações imaginativas, com a aparência de 
lembranças e reminiscências, não correspondentes a memórias verdadeiras e a acontecimentos reais, que surgem 
de forma repentina, principalmente na esquizofrenia ou na psicose funcional é chamado de:

a) Alucinações mnêmicas.
b) Agnosia.
c) Fabulações.
d) Amnésia.
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QUESTÃO 01. De acordo com Beck (1997) o objetivo da TCC (Terapia Cognitivo comportamental) é identificar e 
desenvolver os esquemas adaptativos e, concomitantemente tentar modificar ou reduzir a influência dos esquemas 
desadaptativos do processamento cognitivo. Sobre esse aspecto considere a alternativa incorreta.

a) Pensamentos automáticos se desenvolvem a partir de crenças centrais e são interpretações imediatas, rápidas, espontâneas 
e involuntárias das experiências.

b) Quando treinado em sessão terapêutica, é possível o cliente reconhecer esses pensamentos automáticos, por exemplo: “eu 
fui mal na prova, como sou burro e não consigo aprender”, e identificar as crenças vinculadas a eles, a partir da tomada de 
consciência, realizar análise sobre suas cognições, sentimentos e comportamentos.

c) O nível mais alto do processamento cognitivo é a consciência, um estado de atenção no qual decisões podem ser tomadas 
racionalmente. Por exemplo: “Devo estudar para ter uma profissão, trabalhar e ajudar em casa”.

d) Os terapeutas cognitivo-comportamentais incentivam o desenvolvimento de processos inconscientes adaptativos de 
pensamento racional voltado para a solução de problemas.

e) Esquemas são estruturas cognitivas que permitem a formação de significados ou regras fundamentais para o 
processamento de informações, que começam a ser desenvolvidos desde os primeiros anos de vida e auxiliam os 
indivíduos a interpretarem e explicarem o mundo, como por exemplo, “estudar é algo bom”.

QUESTÃO 02. A entrevista psicológica é considerada como um campo de trabalho no qual se investiga a conduta 
e a personalidade de seres humanos, sendo um processo bidirecional de interação, entre duas ou mais pessoas. 
Neste sentido, pode-se classificá-la quanto aos seguintes objetivos, segundo Cunha (1997), exceto:

a) Diagnóstica na qual visa estabelecer o diagnóstico e o prognóstico do paciente, bem como as indicações terapêuticas 
adequadas. Assim, faz-se necessário uma coleta de dados sobre a história do paciente e sua motivação para o tratamento. 
Quase sempre, a entrevista diagnóstica é parte de um processo mais amplo de avaliação clínica que inclui testagem 
psicológica;

b) Psicoterápica, pois procura colocar em prática estratégia de intervenção psicológica nas diversas abordagens - Rogeriana 
(C. Rogers), Jungiana (C. Jung), Freudiana (S. Freud), gestalt (F. Perls), Skinneriana (B. F. Skinner) e outras , para acompanhar 
o paciente, esclarecer suas dificuldades, tentando ajudá-lo a solucionar seus problemas;

c) Encaminhamento, sendo importante no início da entrevista, esclarecer para o entrevistado, que a mesma tem como 
objetivo indicar seu tratamento, e que este não será conduzido pelo entrevistador. Devem-se obter informações suficientes 
para se fazer uma indicação e, ao mesmo tempo evitar que o entrevistado desenvolva um vínculo forte, uma vez que pode 
dificultar o processo de encaminhar;

d) Seleção, o entrevistador deve apenas basear-se no aspecto comportamental durante a entrevista, não há porém, 
necessidade de se fazer uma sondagem sobre as informações que o candidato tem a respeito da empresa, assim como 
destacar os aspectos mais significativos do examinando em relação à vaga pleiteada;

e) Desligamento na qual identifica os benefícios do tratamento por ocasião da alta do paciente, examina junto com ele os 
planos da pós-alta ou a necessidade de trabalhar algum problema ainda pendente. Essa entrevista também é utilizada com 
o funcionário que está deixando a empresa, e tem como o objetivo obter um feedback sobre o ambiente de trabalho, para 
providenciais intervenções do psicólogo em caso, por exemplo, de alta rotatividade de demissão num determinado setor.

QUESTÃO 03. O atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo, que certifica uma determinada 
situação ou estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por 
requerimento o solicita. Sobre o documento é incorreto afirmar:

a) Deve ser emitido em papel timbrado ou apresentar na subscrição do documento o carimbo, em que conste o nome e 
sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional e ou carimbo.

b) Deve ter registro da informação do sintoma, situação, situação ou condições psicológicas que justifiquem o atendimento, 
afastamento ou falta, podendo ser registrado somente sob o indicativo do DSM-IV.

c) Deve registrar o nome e sobrenome do cliente.
d) Deve colocar a finalidade do documento.
e) Deve realizar avaliação psicológica.
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QUESTÃO 04.  Assinale a alternativa que representa os Transtornos Esquizoafetivos de acordo com o CID 10 
F25.0 e F25.1:

a) Transtorno Esquizoafetivo tipo misto e Hipomania.
b) Esquizofrenia Paranoide e Esquizofrenia Catatônica.
c) Amnésia dissociativa e Transtorno esquizoafetivo tipo depressivo.
d) Transtorno Esquizoafetivo não especificado e Esquizofrenia residual.
e) Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo e Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco.

QUESTÃO 05. Anna Freud (1946) deu continuidade aos trabalhos de seu pai, Sigmund Freud, sobre os mecanismos 
de defesa. Considere a alternativa que não corresponde ao seu verdadeiro significado:

a) Formação reativa consiste em ostentar um procedimento e externar sentimentos opostos aos impulsos verdadeiros, 
indesejados.

b) Projeção atribui a outros as ideias e tendências que o sujeito não pode admitir como suas.
c) Regressão é o processo pelo qual se afastam da consciência conflitos e frustrações demasiadamente dolorosas para 

serem experimentados, ou lembrados, reprimindo-os e recalcando-os para o inconsciente; o que é desagradável é assim, 
esquecido.

d) Sublimação é a satisfação de um impulso inaceitável através de um comportamento socialmente aceito.
e) Deslocamento é o processo pelo qual agressões ou outros impulsos indesejáveis, não podendo ser direcionados à(s) 

pessoas a que se referem, são direcionados a terceiros.

QUESTÃO 06.  De acordo com Chiavenato (2004), a cultura organizacional reflete a maneira como cada organização 
aprendeu a lidar com o seu ambiente. É uma complexa mistura de pressuposições, crenças, comportamentos, 
histórias, mitos, metáforas e outras ideias que, reunidas, representam o modo particular de uma organização 
funcionar e trabalhar. Neste sentido, de acordo com o autor, a cultura organizacional apresenta características a 
serem consideradas, exceto:

a) Regularidades nos comportamentos observados. As interações entre os participantes se caracterizam por uma linguagem 
comum, terminologias próprias e rituais relacionados com condutas e referências.

b) Normas são políticas que, afirmam as crenças sobre como os funcionários ou clientes devem ser tratados.
c) Valores dominantes são os principais valores que a organização advoga e espera que seus participantes compartilhem, 

como qualidade do produto, baixo absenteísmo, alta eficiência.
d) Regras são guias estabelecidos e relacionados com o comportamento na organização. Os novos membros devem aprender 

essas regras para serem aceitos no grupo.
e) Clima Organizacional é o sentimento transmitido pelo local físico, como os participantes interagem, como as pessoas 

tratam os outros, clientes e fornecedores entre outros.

QUESTÃO 07. Segundo DIAS (2006) vários são os motivos pelos quais a mulher ao ser agredida pela primeira vez 
por seu marido não realiza denúncia. A esse respeito assinale a alternativa incorreta.

a) A mulher pode vivenciar um conflito, por não querer separar-se do seu companheiro e que este seja preso, apenas pretende 
que cessem as agressões, procurando ajuda, somente quando já está cansada de apanhar e se sente impotente.

b) Procuram justificar as atitudes do vitimizador, através de argumentos como o ciúme e a proteção, que acreditam ser 
demonstrações de amor.

c) A fatores externos como estresse do trabalho, dificuldades financeiras e cansaço, assim como o álcool, que estimularia 
este tipo de comportamento dos homens, mas age apenas como um catalisador de uma vontade pré- existente, havendo, 
portanto, uma intenção em ferir a integridade física da mulher.

d) Quando há o desejo de se separar do marido, esta idéia vem sempre acompanhada por sentimentos de culpa e vergonha 
pela situação em que vive, por medo, impotência, debilidade, além dos mitos sociais que afirmam o prazer da mulher em 
apanhar.

e) A possibilidade de perder a casa, a guarda dos filhos e a realidade de viver sozinha seria de menos importância para a 
mulher nesta situação.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

463EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com462

QUESTÃO 08. A Lei 11.340∕06 mais conhecida como Lei Maria da Penha, alterou significativamente a estrutura e 
as práticas do Poder Judiciário Brasileiro. A partir de 2006, mudanças de melhorias ocorreu no país, foram criadas 
e instaladas muitas varas ou juizados de competência exclusiva para ações referentes aos crimes previstos na Lei 
e decorrentes de todos os danos causados na violência contra as mulheres. Neste sentido, assinale a alternativa 
incorreta.

a) Gays, lésbicas, travestis e transexuais existem e são cidadãos como os demais indivíduos da sociedade, portanto, privá-los 
de uma proteção configura uma forma intolerante de preconceito e discriminação, algo que a Lei Maria da penha busca 
exatamente combater.

b) É um engano pensar que somente mulheres de baixa renda sofrem violência doméstica e familiar, as agressões não 
escolhem cor, idade, profissão nem classe social, podem ser encontradas na residência de qualquer brasileira.

c) A Lei Maria da penha tem sua constitucionalidade garantida por permissão da Carta Magna, que permite o tratamento 
desigual aos desiguais, situação em que se enquadra a mulher, por sua vulnerabilidade, devido a subjugação do gênero, 
podendo assim ser modificada.

d) As organizações supra estatais devem promover a adoção de leis que tenham por escopo a efetivação dos direitos 
humanos, induzindo os Estados que ainda não legislam sobre o tema a legislar, e os que já tratam a aperfeiçoa-los.

e) O exercício do respeito, da aceitação, do apreço à diversidade cultural, à dignidade, à liberdade sexual e à igualdade é 
direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, cor, idade e gênero.

QUESTÃO 09. O termo Qualidade e Vida no Trabalho (QVT) foi criado pelo Professor Louis Davis (UCLA, Los 
Angeles), que desenvolvia sua pesquisa sobre o assunto na década de 1970. O verdadeiro conceito, segundo este 
autor refere-se:

a) À preocupação com a saúde e bem-estar do trabalhador no desempenho de suas tarefas.
b) Ao Processo pelo qual uma organização tenta revelar o potencial criativo de seu pessoal, envolvendo-o em decisões que 

afetam em seu trabalho.
c) A descrição de valores humanos e ambientais que foram deixados de lado pelas sociedades industriais em favor dos 

avanços tecnológicos, da produtividade e do crescimento tecnológico.
d) A Participação dos trabalhadores nas decisões e nos problemas do trabalho.
e) A Gestão dinâmica e contingencial de fatores físicos, tecnológicos e sócio psicológicos que afetam a cultura e renovam o 

clima organizacional, refletindo-se no bem estar do trabalhador e na produtividade das empresas.

QUESTÃO 10. O Código De Ética Profissional dos Psicólogos aproxima-se mais como um instrumento de reflexão 
do que de um conjunto de normas a serem seguidas, neste sentido, assinale a alternativa que contraria a busca de 
sua construção:

a) Estimular à reflexões que considerem a profissão em sua prática unicamente particular, uma vez que os principais dilemas 
éticos se restringem à praticas especificas e surgem em determinados contextos de atuação.

b) Contemplar a diversidade que configura o exercício da profissão e a crescente inserção do psicólogo em contextos 
institucionais e em equipes multiprofissionais.

c) Abrir espaço para discussão, pelo psicólogo, dos limites e interseções relativos aos direitos individuais e coletivos.
d) Valorizar os princípios fundamentais como grandes eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a 

profissão, as entidades profissionais e a ciência, eixos estes que atravessam todas as práticas e estas demandam uma 
contínua reflexão sobre o contexto social e institucional.

e) O Código de Ética Profissional do Psicólogo é um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades 
e deveres do psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e delimitar os julgamentos das suas ações, contribuindo 
para o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão.
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QUESTÃO 01. Segundo Cunha (1996), o Teste Psicodiagnóstico Miocinético, mais conhecido como PMK, focaliza 
alguns aspectos grafológicos e outros, relacionados a movimentos musculares expressivos. Pressupõe que cada 
indivíduo tem facilidade em produzir certo conjunto de movimentos, que, por lhe serem típicos, refletem sua atitude 
mental e traços caracterológicos. Dessa forma, podem ser analisados através de traçados do sujeito, em diferentes 
dimensões espaciais. O teste Psicodiagnóstico Miocinético - PMK visa:

I. Avaliação da personalidade (especialmente a agressividade, emocionalidade, extra e intratensão, tônus psicomotor, 
tendência à inibição ou ex- citação, aspectos psicopatológicos, etc.).

II. Avaliação de condições para orientação e seleção profissional.
III. Avaliação da capacidade de exatidão e clareza de raciocínio lógico com poder de discriminação nos níveis mais altos de 

inteligência.

É CORRETO o que se afirma em:
a) I e II, apenas.
b) I e III, apenas.
c) III, apenas.
d) I, II e III.

QUESTÃO 02. Qual dos testes relacionados abaixo é utilizado, especificamente, para prever a capacidade de 
exatidão e clareza de raciocínio lógico e de inteligência de um candidato a uma vaga de trabalho?

a) Teste das Matrizes Progressivas – Raven.
b) Teste de Apercepção Temática.
c) Teste de aptidão psicomotora.
d) Teste de interesse vocacional.

QUESTÃO 03. Os programas de treinamento são uma forma de educação e devem utilizar os princípios da teoria 
da aprendizagem, tanto no desenho quanto na implementação de programas formais e informais de treinamento.
São princípios para aplicação da teoria da aprendizagem, EXCETO:

a) O material do treinamento deve ser significativo.
b) O pragmatismo deverá ser evitado no treinamento.
c) O treinando deve estar capacitado para aprender.
d) O treinando deve estar motivado para aprender.

QUESTÃO 04. O recrutamento interno contribui para a contínua atualização do banco de talentos, que serve de 
fonte de suprimento para os recrutamentos futuros. São pontos po- sitivos do recrutamento interno, EXCETO:

a) Aproveita melhor o potencial humano da organização.
b) Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental.
c) Não requer socialização organizacional de novos membros.
d) Pode impedir a entrada de novas ideias, experiências e expectativas.
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QUESTÃO 05. O indivíduo apresenta medos exagerados de se contaminar, lava as mãos a todo o momento, 
revisa diversas vezes a porta, o fogão ou o gás ao sair de casa, não passa em certos lugares com receio de que 
algo ruim possa acontecer depois, fica aflito porque as roupas não estão bem arrumadas no guarda-roupa, procura 
ainda evitar o contado com determinados lugares (por exemplo, banheiros públicos, hospitais, cemitérios). Estes 
são alguns exemplos de sintomas característicos de um transtorno de personalidade.

As características descritas acima correspondem a qual transtorno?
a) Transtorno de personalidade esquiva.
b) Transtorno de personalidade esquizoide.
c) Transtorno de personalidade obsessivo compulsivo.
d) Transtorno de personalidade.

QUESTÃO 06. São pré-requisitos indispensáveis para garantir a excelência na implantação de um Plano de 
Carreira nas organizações, EXCETO:

a) Ter bem clara a realidade de cada empresa e adaptar os pré-requisitos a cada realidade, acrescentando outra prática, se 
for necessário.

b) Ter meios e modos de gerir funcionários visando, exclusivamente, o cresci- mento individual.
c) Ter políticas e normas direcionadas para o planejamento de carreira dos funcionários.
d) Ter um sistema de administração de carreiras que atenda a funcionários e à organização.

QUESTÃO 07. As técnicas de grupo podem servir para desinibir e diminuir a tensão da turma, para apresentação 
dos participantes, para integração do grupo, para capacitação e comunicação. O Brainstorming é uma técnica de 
grupo que consiste em:

a) Apresentar um tema em uma palavra. Divisão do quadro em partes iguais, com perguntas do tipo: o que queremos saber? 
O que pensamos? O que concluímos?

b) Desenvolver a empatia ou a capacidade de desempenhar os papéis de outros e de analisar situações de conflito.
c) Estudar e analisar um tema por um pequeno grupo de especialistas ou pessoas interessadas, para ilustração dos demais.
d) Produzir grande quantidade de ideias em prazo curto, com alto grau de originalidade e desinibição. As ideias devem ser 

expostas rapidamente, sem nenhuma censura.

QUESTÃO 08. São consequências do assédio moral para o corpo, EXCETO:
a) Ânsia, ataques de pânico, depressão, dificuldade de concentração, insônia.
b) Bulimia, problemas gástricos diversos e úlcera.
c) Dores musculares, sensação de fraqueza nas pernas, sudorização, tremores.
d) Traumas e doenças sexualmente transmissíveis.

QUESTÃO 09. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até 2020 a depressão será o segundo maior 
fator incapacitante do trabalho no mundo, perdendo apenas para doenças cardíacas.

Condições de trabalho ruins, assédio moral, exploração da mão-de-obra, excesso de cobranças e prazos, não 
reconhecimento financeiro do desempenho e das qualidades do trabalhador são alguns dos fatores que levam à 
depressão proveniente do ambiente de trabalho.

Os sintomas mais comuns da doença são, EXCETO:
a) Aumento do interesse pelas atividades laborais.
b) Cansaço excessivo.
c) Dores sem causa aparente.
d) Irritabilidade e insônia.
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QUESTÃO 10. Ao término do processo de recrutamento e seleção, os candidatos são admitidos na empresa e se 
tornam funcionários da mesma. O trabalho da área de Recursos Humanos ainda continua após a admissão desses 
novos funcionários, pois, após esta etapa, ele deverá:

a) verificar a adequação do candidato, usando as fontes de informação sobre o mesmo obtidas através dos testes de seleção.
b) rastrear as características pessoais do candidato através de amostras de seu comportamento.
c) integrar os novos empregados no contexto da organização, apresentando-os às suas práticas e filosofias predominantes 

através de aculturamento social e ambiental.
d) avaliar melhor o funcionário, visando melhorar o clima de trabalho, investir no treinamento de seus pares e melhorar a 

produtividade.
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QUESTÃO 01. Serviços de Proteção Social Básica:
I. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF);
II. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
III. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 02. Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade:
I. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI);
II. Serviço Especializado em Abordagem Social;
III. Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 03. Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: a) Serviço de Acolhimento Institucional, 
nas seguintes modalidades:

I. abrigo institucional;
II. Casa-Lar;
III. Casa de Passagem;

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

471EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com470

QUESTÃO 04. Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso 
aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de 
vulnerabilidade e risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial:

I. Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;
II. Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que ainda não foram contempladas;
III. Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum de seus membros.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 05. Analise as afirmativas sobre segurança acolhida;
I. Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades;
II. Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e programas 

de transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e políticos;
III. Ter acesso a ambiência acolhedora; 

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 06. Analise as afirmativas sobre Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social:
I. Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares;
II. Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e riscos na tarefa do cuidar;
III. Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme necessidades.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 07. Analise as afirmativas sobre Segurança de Desenvolvimento da Autonomia:
I. Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da 

autoestima, autonomia, inserção e sustentabilidade;
II. Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do universo informacional e 

cultural;
III. Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família e recursos lúdicos para potencializar 

a autonomia e a criação de estratégias que diminuam os agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção 
familiar e social. 

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 08. Analise as afirmativas:
I. A Psicologia ou “psicologias” tal com a concebemos hoje,  face   a   multiplicidade   de   escolas   e correntes teóricas possui 

diversas vertentes na sua aplicação aos assuntos relacionados ao Direito. Enrico Ferri    (1856    –    1929)    delimitando     
o estudo do delinquente que ao seu ver é o protagonista da justiça penal já determinou a formação de quatro ramos da 
ciência para sua observação e estudo: a psicologia criminal; a psicologia judiciária;  a  psicologia  carcerária e Psicologia 
forense (Legal).

II. A  especificidade  das  questões  fundamentais  dos direitos humanos ou seja os direitos civis, políticos, econômicos, sociais 
e culturais ou difusos e coletivos, por sua vez, exige dos profissionais dessa área, juristas ou psicólogos, conhecimentos 
cada vez mais especializados para tarefa de compreender o que trouxe a psicologia ao entendimento dessa questão e 
contribuir para conquista real e efetiva desses direitos que garantem a vida e a dignidade humana, pelo menos enquanto 
um ideal ser atingido plenamente por todos os povos e todas as nações.

III. Entre recentes aplicações podem ser citados a psicopatologia da carga de trabalho ou psicopatologia trabalhista a 
psicologia aplicada à produção de um testemunho sem dano, no caso de depoimento de menores e mesmo a necessidade 
de se pensar estratégias internacionais que inibissem novos genocídios nas proporções ocorridas na Segunda Guerra 
Mundial que conduziu a Psicologia como ciência e profissão, mais especificamente a psicologia social e a ciência dos 
Direitos Humanos, enquanto conquista dos direitos, deveres e cidadania para todos, a um mesmo objeto.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 09. Analise as afirmativas:
I. A psicologia enquanto “análise do comportamento”, busca por meio do modelo causal de seleção por consequência, 

compreender quais os aspectos estão envolvidos na postura e conjunto de ações e reações (comportamento) de uma 
pessoa. A liberdade do indivíduo é relativa, a história da espécie, do individuo e da cultura são variáveis indispensáveis para 
analisar as atitudes dos comportamentos humanos em coletividade e permitir assim vislumbrar possível politicas a ser 
tomadas, seja ela de condução educativa, reforçadora e/ou punitiva.

II. A psicanálise por sua vez se estrutura através da linguagem e é através da palavra que o indivíduo organiza sua história 
(“escolhe” sintomas) ou se liberta da angústia, do sofrimento.

III. Demarcar o direito natural nas origens da humanidade ou da mente humana pode ser considerado a principal contribuição 
de S. Freud (Psicanálise) para os Direitos Humanos. No livro Totem e Tabu (1913), Freud analisa as estruturas naturais, as 
relações de parentesco e os tabus sobre o incesto, que se constituem não somente através da cultura e da linguagem, mas, 
fundamentam-se na natureza da psique humana. Logo, o direito natural não é a defesa da própria vida, da família como a 
conhecemos, e é na especificidade humana que se fundamenta o direito natural para a Psicanálise.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 10. Analise as afirmativas:
I. O profissional da Psicologia, através do seu compromisso ético e o seu conhecimento teórico não está submetido a essas 

declarações de forma categórica, pois seu público-alvo é o ser humano, independente da sua raça, religião, condição 
econômica, gênero, idade, grau de instrução, etc.

II. O Psicólogo deve ter muito cuidado na sua atuação profissional, pois está imerso em uma cultura de exclusão e 
categorização. E infelizmente, a sociedade vai transmitindo através das gerações essa cultura de “rótulos” (favelado, 
desempregado, bandidos, pobre, etc.) que são utilizados para excluir as pessoas.

III. O Conselho Profissional existe para regular a profissão, fiscalizar e proteger os profissionais da Psicologia e os atendidos 
por esta categoria e cabe ao profissional conhecer e atuar de acordo com o Código de Ética e todas as resoluções do 
Conselho.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 11. Analise as afirmativas:
I. Considerando que as famílias beneficiárias dos benefícios e programas de transferência de renda, tais como, Programa 

Bolsa Família (PBF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), Benefício de Prestação Continuada (BPC) e, 
benefícios eventuais de Assistência Social, devem se constituir público prioritário nos serviços socioassistenciais;

II. Considerando que os serviços de convivência, a exemplo do Projovem, devem ser articulados ao Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF) ofertado no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

III. Considerando que os Benefícios Eventuais integram organicamente as garantias do SUAS e que sua prestação deve atender 
ao princípio da integração à rede de serviços socioassistenciais, com vistas ao atendimento das necessidades humanas 
básicas.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 12. De acordo com RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009- Art. 2º A gestão integrada 
consiste na articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda no âmbito do SUAS e tem como diretrizes:

I. a co-responsabilidade entre os entes federados;
II. as seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social;
III. a centralidade da família no atendimento socioassistencial de forma integral, visando a interrupção de ciclos intergeracionais 

de pobreza e de violação de direitos.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 13. De acordo com RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009- Art. 6º Compete aos Estados, 
no que diz respeito à implementação da Gestão Integrada de Servi- ços, Benefícios e Transferências de Renda no 
âmbito do SUAS:

I. assessorar os Municípios e elaborar estratégias, em consonância com o Governo Federal, para o monitoramento da 
implementação da Gestão Integrada, conforme definição do Pacto de Aprimoramento da Gestão Municipal;

II. garantir a articulação da Proteção Social Básica (PSB) e da Proteção Social Especial (PSE) com a Coordenação Estadual do 
PBF, estabelecendo, quando for o caso, fluxos de referência e contrareferência regionalizados entre o CRAS, o CREAS e os 
serviços de proteção social especial, conforme metas de regionalização definidas no Pacto de Aprimoramento da Gestão 
Estadual;

III. desenvolver ações, em parceria com os Municípios, para a capacitação dos trabalhadores do SUAS e conselheiros estaduais 
e municipais da Assistência Social, a fim de aprimorar os serviços socioassistenciais, conforme metas de capacitação 
definidas no Pacto de Aprimoramento de Gestão Estadual do SUAS.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 14. De acordo com RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009- Art. 11. Compete ao Município 
e ao Distrito Federal:

I. Analisar e sistematizar as informações das famílias beneficiárias do PBF e do PETI, mapeando os locais de incidência de 
situações de risco social específicas;

II. Atualizar periodicamente o mapeamento das famílias beneficiárias do PBF e do PETI, com base nas informações 
disponibilizadas pelo MDS;

III. Mapear a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas existentes no município e estabelecer diretrizes 
que fortaleçam a articulação em rede em seu território;

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 15. De acordo com RESOLUÇÃO CIT Nº 7, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009- Art 27. Constituem indicadores 
para monitoramento da gestão integrada do acompanhamento familiar:

I. Taxa de famílias inseridas em atividades de acompanhamento familiar – Corresponde ao percentual de famílias não 
inseridas em acompanhamento familiar em relação ao total de famílias beneficiárias do PBF, PETI e do BPC;

II. Taxa de preenchimento dos relatórios de acompanhamento - Corresponde ao percentual de famílias inseridas em 
acompanhamento familiar que tiveram relatórios semestrais de acompanhamento efetivados pelo gestor municipal;

III. Taxa de famílias que finalizaram o acompanhamento familiar - Corresponde ao percentual de famílias inseridas em 
acompanhamento familiar que tiveram o acompanhamento finalizado por avaliação do gestor municipal.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 16. De acordo com LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990- Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos 
de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a:

a) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem 
prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente;

b) fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do 
neonato;

c) manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 17. De acordo com LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - Art. 16. O direito à liberdade compreende 
os seguintes aspectos:

I. crença e culto religioso;
II. brincar, praticar esportes e divertir-se; 
III. buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 18. De acordo com LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990:
I. Art. 64. Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos,   são   assegurados    os    direitos    trabalhistas e previdenciários.
II. Art. 65. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem.
III. Art. 66. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 19. De acordo com LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990- Art. 94. As entidades que desenvolvem 
programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:

I. diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
II. comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos 

vínculos familiares;
III. oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 20. De acordo com LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990- Art. 124. São direitos do adolescente privado 
de liberdade, entre outros, os seguintes:

I. avistar-se reservadamente com seu defensor;
II. ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
III. corresponder-se com seus familiares e amigos. 

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 21. De acordo com a LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993- Art. 22. Entendem-se por benefícios 
eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do Suas e são 
prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária 
e de calamidade pública.- § 2o O CNAS, ouvidas as respectivas representações de Estados e Municípios dele 
participantes, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias das 3 (três) esferas de governo, a 
instituição de benefícios subsidiários no valor de até:

a) 15% (quinze por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.
b) 20% (vinte por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.
c) 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.
d) 30% (trinta por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.
e) 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo para cada criança de até 6 (seis) anos de idade.

QUESTÃO 22. Analise as afirmativas:
I. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) é responsável pela articulação das políticas e 

normas regulamentadoras para a proteção e promoção dos direitos de adolescentes cumprindo medida socioeducativa.
II. Sob a responsabilidade da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), tal tarefa 

é executada pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), por qual é organizada a execução das medidas 
socioeducativas aplicadas a adolescentes aos quais é atribuída a prática de ato infracional.

III. Instituído pela Lei Federal 12.594/2012 em 18 de Janeiro de 2012, o Sinase é também regido pelos artigos referentes à 
socioeducação do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal 8.069/1990), pela Resolução 119/2006 do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) e pelo Plano Nacional de Atendimento  Socioeducativo  
(Resolução  160/2013  do Conanda).

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 23. Analise as afirmativas:
I. Tendo como premissa básica a necessidade de se constituir parâmetros mais objetivos e procedimentos mais justos que 

evitem ou limitem a discricionariedade, o  SINASE  reafirma   a   diretriz   do   Estatuto   sobre a natureza pedagógica da 
medida socioeducativa. Para tanto, este sistema tem como plataforma inspiradora os acordos internacionais sobre direitos 
humanos dos quais o Brasil é signatário, em especial na área dos direitos da criança e do adolescente.

II. Outrossim, priorizaram-se as medidas em meio aberto (prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida) em 
detrimento das medidas privativas ou restritivas de liberdade em estabelecimento educacional (semiliberdade e internação), 
haja vista que estas somente devem ser aplicadas em caráter de excepcionalidade e brevidade). Trata-se de estratégia que 
busca reverter a tendência crescente de internação dos adolescentes bem como confrontar a sua eficácia invertida, uma 
vez que se tem constatado que a elevação do rigor das medidas não tem melhorado substancialmente a inclusão social 
dos egressos do sistema socioeducativo.

III. Como importante ação para qualificar o atendimento socioeducativo e atuar de forma ágil na apuração do ato infracional e 
na inserção do adolescente no cumprimento da  medida socioeducativa, o  SINASE  prevê  a   instalação   e   funcionamento   
do Atendimento Inicial Integrado, também conhecido como Núcleo de Atendimento Integrado (NAI).

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

QUESTÃO 24. Os Conselhos Nacional, Estaduais, Distrital e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
bem como os órgãos gestores do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nos seus respectivos níveis, 
devem articular-se com os Conselhos e órgãos responsáveis pelo controle, gestão, supervisão e avaliação dos 
demais sistemas e políticas sociais para o desenvolvimento de ações integradas e que levem em consideração as 
peculiaridades que cercam o atendimento aos adolescentes inseridos no SINASE. Entre outras ações que podem 
favorecer o desenvolvimento da articulação destacam-se as seguintes:

I. campanhas conjuntas destinadas à sociedade em geral e aos profissionais da área, com vistas à
II. promoção de discussões, encontros, seminários (gerais e temáticos) conjuntos;
III. respeito às competências e atribuições de cada ente federativo e de seus órgãos, evitando-se a sobreposição de ações.

Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
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QUESTÃO 01. Tem-se a citação (cap. 1, Psicologia, ideologia e políticas públicas para educação: reflexões necessárias,  de 
da-Silva  & Barroco  -  Zibetti; Souza; Barroco orgs. Psicologia, políticas educacionais e escolarização, 2015): “a visibilidade das 
facetas problemáticas, das contradições inerentes às transformações históricas que são próprias da sociedade 
burguesa, contudo, não significa que necessariamente sejam compreensíveis por parte daqueles que as reproduzem. 
A reprodução do modo de vida instituído e das contradições de toda ordem que se avolumam e se acirram, em 
geral, é um moto contínuo, sem implicar, necessariamente, em consciência crítica dos homens que as protagonizam. 
Isso evidencia a necessidade de reflexão histórica por parte da psicologia, área de conhecimento que se arvora 
em desvendar a formação humana, a constituição e o desenvolvimento do psiquismo humano (p . 24)”. A partir 
do fragmento  de texto citado e considerando a psicologia como ciência e a psicologia escolar, especificamente, 
assinale a afirmativa correta.

a) A psicologia tem se definido nas últimas décadas distante das definições das políticas públicas como fatos sociais.
b) A psicologia acompanha e estuda os desdobramentos dos eventos sociais mesmo não tendo os mesmos impactos sobre 

os sujeitos.
c) A psicologia deve ir além do que se apresenta aparente e imediatamente aos sujeitos, buscando pelas origens ou gêneses 

dos fatos que lhe são afetos.
d) A psicologia vislumbra no futuro a possibilidade de atuar diretamente no processo de escolarização e produção de sucesso 

e fracasso escolar , como fato social relevante .

QUESTÃO 02. Antunes (2003) nos diz que: “a escola de aperfeiçoamento de professores de Belo Horizonte, 
ligada à escola Normal da cidade e criada no bojo da Reforma Educacional de Minas Gerais, em 1929, constituiu-se 
numa das mais importantes instituições produtoras de conhecimento, ensino e experiências educacionais baseados 
na psicologia. Mais tarde esta instituição fundiu-se com a escola Normal, dando origem ao Instituto de Educação 
e anexando a ele seu laboratório de psicologia (p. 154)”. Sobre o Instituto de Educação de Minas Gerais, pode-se 
afirmar que ali “muitas normalistas foram introduzidas nos campos da pesquisa e da prática baseada na psicologia 
da educação”, sob a direção de:

a) Carolina Bori. 
b) Nise da Silveira. 
c) Helena Antipoff. 
d) Maria Montessori.

QUESTÃO 03. “Na obra ‘Psicologia, políticas educacionais e escolarização’ (Zibetti; Souza; Barroco orgs. 2015), o cap. 
2 apresenta uma discussão sobre a recuperação escolar, tendo como base teórica a psicologia escolar crítica. Tem-
se o seguinte fragmento do citado capítulo: ‘Para leontiev {1981), o_________ individual se dá quando a criança 
toma consciência de dado fenômeno para além do conhecimento a respeito deste;________pode ser entendido 
como o conjunto dos fenômenos psíquicos suscitados na consciência por um fenômeno, uma palavra ou uma 
relação. (...) O êxito do processo de resolução de tarefas é determinado não somente pelo conteúdo objetivo, mas 
depende primordialmente do motivo que impele a criança a atuar. Em outras palavras, depende do________ da 
atividade que realiza. Na particularidade dos motivos determinados pelo ________que tenha a tarefa dada, temos 
o ponto essencial para análise (p. 49)’.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.

a) sentido 
b) significado 
c) sedimento 
d) sentimento
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QUESTÃO 04. “Ao descreverem o processo, resultados e análise de pesquisa realizada, em capítulo de livro, 
sob o título ‘Recuperação escolar uma análise crítica a partir da psicologia escolar, Caldas & Souza {2015, p. 56) 
escrevem ‘embora os discursos das professoras e gestoras participantes dessa pesquisa tenham apontado a 
recuperação contínua como ideal, ou seja, o processo de apoio dado diariamente em classe pela professora no 
cotidiano escolar, à recuperação paralela - feita em separado aos alunos com dificuldades, ainda continua sendo 
conferido um poder mágico que salva os que não aprendem. Ainda é evidenciada a necessidade de segregar os 
que aprendem de modo diferente, com outros ritmos, que os distinguam da maioria dos alunos. A recuperação 
põe-se como medida para solucionar as dificuldades encontradas pelos alunos em seu processo de aprendizagem, 
no entanto, à medida que sua concretização na escola aponta mais para a discriminação e rotulação do que para a 
superação dos obstáculos, é possível afirmar que a recuperação escolar vem sendo instrumento de mascaramento 
da realidade e, consequentemente, de _________ ‘.”Assinale  a alternativa  que completa  corretamente  o conceito  
descrito pelas autoras.

a) fixação 
b) exclusão 
c) alienação 
d) mediação

QUESTÃO 05. Sobre as relações estabelecidas em sala de aula e o que as mesmas podem gerar articuladamente 
na relação professor-aluno, Meira (2003) nos diz: “a atividade educacional em sala de aula se constrói nas e pelas 
relações sociais; por isto há uma clara correspondência entre a qualidade das práticas pedagógicas e os diferentes 
tipos de relações interpessoais que se estabelecem cotidianamente entre professores e alunos (p. 24)”. A autora 
completa, dizendo que “quando professores e alunos não se envolvem de maneira firme e consciente com a 
construção de relações recíprocas de respeito, cooperação e solidariedade e se voltam de maneira simplista para a 
adoção de medidas coercitivas de controle e punição, reforça-se o circuito (•..) do qual todos participam ainda que 
inadvertidamente (p. 25)”. A partir da citação pode-se afirmar que as relações escolares tendem a apresentar:

a) Facilitação na construção com os alunos de normas e regras coletivas.
b) Expressão de espontaneidade das relações que emergem em sala de aula .
c) Predomínio de climas defensivos, tanto para alunos quanto para professores.
d) Reafirmação da autoridade do professor e de respeito ao mesmo pelo aluno .

QUESTÃO 06. Sobre relação histórica entre a psicologia e a educação, Antunes (2003) nos aponta que: “esse 
projeto de construção de uma nova nação demandava a formação de um homem novo, apto para as exigências de 
um novo modelo produtivo e de novas relações de trabalho, tarefa esta que deveria ser empreendida pela educação. 
Para tal, a prática pedagógica deveria ser também afeita aos novos tempos; assim, o ideário escolanovista, antes 
apenas pontual em algumas expressões pedagógicas, aparecia como o caminho para se atingir as novas metas 
(p. 151). Mais adiante nos diz Antunes: ‘não se pode esquecer que tais reformas foram empreendidas por muitos 
daqueles que personificaram os primeiros profissionais da educação no Brasil, dentre os quais alguns dos pioneiros 
da psicologia... (p. 152)”’. De acordo com os escritos de Antunes anteriormente citados, e, como participante do 
Movimento Escola Nova sendo considerado um dos pioneiros da Psicologia no Brasil, tem-se:

a) Darci Ribeiro.
b) Lourenço Filho.
c) Luiz Antônio Cunha .
d) Franco Lo Presti Seminério.

QUESTÃO 07. Sobre o processo de alfabetização da criança, Emília Ferreiro {2008) afirma que: “a língua escrita 
é um objeto de uso social, com uma existência social (e não apenas escolar). Quando as crianças vivem em um 
ambiente urbano, encontram escritas por toda parte (letreiros de rua, vasilhames comerciais, propagandas, 
anúncios da TV etc.). No mundo circundante estão todas as letras, não em uma ordem preestabelecida, mas com 
a frequência que cada uma delas tem na escrita da língua (p. 37)”. Tendo como fundamento teórico-prático os 
estudos de Emília Ferreiro e considerando o processo de alfabetização da criança, é correto afirmar que:

a) A criança produz textos escritos apenas no ambiente escolar.
b) A alfabetização inicia-se antes da entrada da criança na escola.
c) A escrita percebida na rua deixa de ser apropriada pela criança.
d) A informação da escrita que a criança precisa é fornecida pela professora.
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QUESTÃO 08.  Em Antunes (2003) tem-se: “a defesa de uma psicologia escolar comprometida com a transformação 
da realidade educacional foi gradativamente buscando a superação do corporativismo, pela participação coletiva na 
ação pedagógica, aprendendo a trocar saberes com outros profissionais. Pode-se afirmar que o psicólogo escolar e os 
demais profissionais da educação têm buscado agir na superação dos problemas educacionais e criar possibilidades 
de construção de uma educação mais democrática e efetiva, sobretudo para as camadas populares, considerando 
a inevitável articulação com a realidade social como um todo e fundamentalmente com o estabelecimento de um 
compromisso radical com ela (p.166)”. Nesse contexto apresentado na citação, é INCORRETO afirmar que:

a) Impõe-se pertinente a construção e a reconstrução de uma psicologia enraizada e comprometida com sua realidade .
b) A questão ética passou a ser central, passando da ética individual profissional estrita para uma fundamentalmente social.
c) Faz-se necessário resgatar conhecimentos e práticas anteriormente aplicadas, como possibilidade de intervenção nos dias atuais.
d) Um olhar ampliado sobre o fenômeno psicológico, demandando a buscas de teorias, categorias  e conceitos, possa dar 

conta da multideterminação de seu objeto.

QUESTÃO 09. Os estudos de Emília Ferreiro têm contribuído com o melhor entendimento de como a criança 
aprende, possibilitando que se pense o processo ensino-aprendizagem a partir da apropriação da língua falada e 
escrita feita pelo sujeito aprendiz. A autora nos diz: “a criança começa por descobrir que as partes da escrita (suas 
letras) podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita (suas sílabas). Sobre o eixo quantitativo, 
isto se exprime na descoberta de que a quantidade de letras com que se vai escrever uma palavra pode ter 
correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral (p. 25)”. A qual período do processo 
de apropriação da língua escrita a autora se refere?

a) Silábico. 
b) Fonético. 
c) Linguístico . 
d) Operacional.

QUESTÃO 10. Em suas reflexões sobre a alfabetização, Emília Ferreiro {2008) afirma que: “quando a criança 
descobre que a sílaba não pode ser considerada como uma unidade, mas que ela é, por sua vez, reanalisável em 
elementos menores, ingressa no último passo da compreensão do sistema socialmente estabelecido. E, a partir 
daí, descobre novos problemas: pelo lado quantitativo, que se por um lado não basta uma letra por sílaba, também 
não se pode estabelecer nenhuma regularidade duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há sílabas que 
se escrevem com uma, duas, três ou mais letras); pelo lado qualitativo, enfrentará os problemas ortográficos (a 
identidade de som não garante identidade de letras, nem a identidade de letras e sons) {p. 27)”. A qual período do 
processo de apropriação da língua escrita a autora se refere?

a) Alfabético.
b) Pré-silábico.
c) Senso-ortográfico.
d) Silábico-alfabético.

QUESTÃO 11. “Sobre os estudos de Vygotsky, Oliveira (1993) escreve sobre os processos de aprendizagem dos 
sujeitos: ‘um conceito central para a concepção vigotskiana sobre o funcionamento psicológico é o conceito de 
· que, em termos genéricos, é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação 
deixa, então, de ser direta••• (26)’.” Assinale o conceito que completa corretamente a afirmativa da autora.

a) mediação
b) estimulação
c) apropriação
d) internalização
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QUESTÃO 12. Historicamente, Antunes (2003) nos situa descrevendo que: “por volta de meados da década de 
1970, a hipertrofia da psicologia na educação começou a ser duramente criticada por educadores e psicólogos. 
Uma das mais severas críticas referia-se à maneira como os testes eram utilizados e suas consequências para o 
educando; seus resultados eram usualmente interpretados como atribuições próprias do sujeito, fazendo incidir 
sobre ele a determinação dos ditos ‘problemas de aprendizagem’ (a própria expressão já denota que é a criança a 
fonte de problemas; dificilmente fala-se de ‘problemas escolares’) (p. 164)”. Sobre essa postura profissional criticada 
e descrita na citação, é INCORRETO afirmar que:

a) As condições socioculturais e, sobretudo, pedagógicas eram negligenciadas.
b) As decorrências dessa prática foram nocivas, condenando crianças às classes especiais.
c) As interpretações fortaleceram as relações dos profissionais envolvidos com a educação.
d) Aconteceram diagnósticos reproduzindo estigmas e preconceitos e produzindo a deficiência mental.

QUESTÃO 13. A partir dos estudos de Vygotsky, temos conceitos a serem apreendidos pelos profissionais 
que desejam trabalhar no ambiente escolar, nos processos de aprendizagem da leitura e da escrita. Dentre as 
terminologias desses conceitos e suas descrições, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de  seu trabalho,  ampliando  as possibilidades de transformação da natureza.
2. Orientados para o próprio sujeito, para dentro do indivíduo. Dirigem-se ao controle de ações psicológicas.
3. Sistema simbólico básico de todos os grupos humanos.
4. O movimento de pegar transforma-se no ato de apontar, com uma interação orientada não mais para o objeto, mas para 

outra pessoa.

(    ) Linguagem.
(    ) Instrumento.
(    ) lnternalização.
(    ) Signos.

A sequência está correta em
a) 1,  4, 2, 3. 
b) 2, 3, 1, 4. 
c) 4, 2, 3, 1. 
d) 3, 1, 4, 2.

QUESTÃO 14. Oliveira (1993) evidencia a importância do papel da escola, a partir dos estudos de Vygotsky, ao 
afirmar  que: “ ...  a escola tem um papel essencial na construção do ser psicológico adulto dos indivíduos que vivem 
em sociedades escolarizadas (61)”. Considerando os estudos do pensador russo, quanto ao papel da intervenção 
pedagógica,  é correto afirmar que o professor tem o papel

a) de propiciar momentos de expressão de suas habilidades para que os alunos possam utilizar do processo mecânico da imitação .
b) explícito de interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam 

espontaneamente.
c) de interferir em processos de aprendizagens já consolidados no nível de desenvolvimento real para que os alunos
d) possam exercer a dúvida.
e) de deixar que os alunos definam processos de interações em sala de aula, com suas afinidades pessoais, auxiliando, assim, 

no processo de aprendizagem.

 O trecho a seguir contextualiza as questões 15 e 16. Leia-o atentamente.

“Sobre a ZDP - Zona de Desenvolvimento Proximal, Oliveira (1993) escreve o seguinte a partir dos estudos de 
Vygotsky: “ a Zona de Desenvolvimento Proximal é, pois, um domínio psicológico em constante transformação 
... É como se o processo de desenvolvimento progredisse mais lentamente que o processo de aprendizado; o 
aprendizado desperta processos de desenvolvimento que, aos poucos, vão tornar-se parte das funções psicológicas 
consolidadas do indivíduo.” (p. 60).
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QUESTÃO 15. Ainda, segundo a autora, “é a partir da postulação de dois níveis de desenvolvimento...”  que Vygotsky 
define a Zona de Desenvolvimento Proximal. Esses dois níveis de desenvolvimento vigotskianos são:

a) Real e grupal.
b) Real e proximal. 
c) Real e potencial.
d) Real e individual.

QUESTÃO 16. De acordo com a afirmativa anterior, é correto afirmar que:
a) A aprendizagem precede o desenvolvimento.
b) O desenvolvimento precede a aprendizagem.
c) A aprendizagem deixa de interferir no desenvolvimento.
d) O desenvolvimento e a aprendizagem são independentes.

QUESTÃO 17. No documento Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos na educação básica, Eixo 2 - 
“Psicologia e Escola”, tem-se que:

“A perspectiva, então, é a de deslocar as demandas existentes, ou seja, de trabalhar no sentido da produção de 
novas demandas, criar novos espaços de discussão e compreensão da realidade que povoa o espaço intraescolar. 
Como favorecer a multiplicidade de narrativas do/no cotidiano para a produção  de outras maneiras de entender, 
sentir  e agir na formação escolar? ‘Não basta dar a palavra’ diz Félix Guattari, sendo necessário criar condições para 
que o exercício do pensar as práticas se instale.”

(lourou, 2004, p. 42.}
De acordo com a citação NÃO é papel do psicólogo na escola:

a) Perguntar sobre as situações, as práticas que constroem o dia a dia, potencializando uma rede partilhada de ações/
reflexões.

b) Contribuir para a produção de novas perguntas que problematizem as relações que focam as explicitações no indivíduo, 
considerado causas “em si”.

c) Sustentar um campo de indagações para que os educadores possam se firmar nas condições dadas na dicotomia ensinar 
x aprender, na insistência de naturalização do cotidiano .

d) Convidar os profissionais com diversos conhecimentos das ciências produzidas pelos homens a participar de reflexões e 
elaborar medidas que contribuam para o enfrentamento de questões no cotidiano da escola.

QUESTÃO 18. No documento Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos na Educação Básica, Eixo 3 - 
“Possibilidades de Atuação do Psicólogo na Educação Básica”, tem-se que:

“Para uma intervenção na área, uma das primeiras questões que se põe ao profissional é: qual a função social  da 
escola? Entendemos que o ser humano é constituído pela realidade histórico-social que vem sendo produzida  de 
geração em geração. O homem não nasce sabendo ser homem e para aprender a pensar, para ter sentimentos, agir, 
avaliar, é preciso aprender, o que compete ao trabalho educativo.” 

(Saviani, 2003, p. 53.)
De acordo com a citação, é correto afirmar que na escola:

a) A educação, por si só, transforma diretamente a estrutura social.
b) É importante uma metodologia que apreenda um real sem contradições.
c) É imprescindível a transformação das consciências dos que por ela passam.
d) O conhecimento produzido deve ser retido para uso de alunos e professores.
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QUESTÃO 19. O documento “Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos na Educação Básica”, Eixo 
3 - “Possibilidades de Atuação do Psicólogo na Educação Básica”, em seu subtítulo “O Trabalho na Formação de 
Educadores” aponta possibilidades de atuação do profissional psicólogo junto ao corpo docente da escolar. Dentre 
as possibilidades de atuação profissional apontadas tem-se, EXCETO:

a) Dar visibilidade à presença do sujeito como uma totalidade, destacando a subjetividade que acompanha e caracteriza
b) o processo educativo.
c) Analisar o processo de escolarização das pessoas com deficiência que, diferencialmente, são atendidas na escola, na 

equipe clínica da unidade escolar.
d) Trabalhar conteúdos sobre o desenvolvimento e aprendizagem, assim como questões sobre relações interpessoais que 

permeiam o processo educativo.
e) Contribuir para o aprofundamento teórico, a fim de compreender as relações existentes entre  a  subjetividade humana, a 

formação do psiquismo e o processo educacional, formados nas relações sociais.

QUESTÃO 20. O documento, “Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos na Educação Básica”, Eixo 3 
- “Possibilidades de Atuação do Psicólogo na Educação Básica”, em seu subtítulo “O Trabalho do psicólogo e a 
educação inclusiva” aponta possibilidades de ações do profissional psicólogo diante da demanda colocada por uma 
educação inclusiva. Considerando a referência técnica, são ações possíveis, EXCETO:

a) Acompanhamento do aluno de inclusão no contexto escolar.
b) Mobilização de encontros e participação em reuniões com os profissionais que atendem esse aluno.
c) Orientação profissional com informações sobre o mundo do trabalho, necessidade do processo de alienação, e várias 

profissões existentes.
d) Participação na articulação de serviços para o atendimento do estudante com deficiência na busca da garantia de 

atendimentos em outras áreas.
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QUESTÃO 01. Sobre o conceito de projeção descrito por Freud (1920), assinale a alternativa correta.
a) O mecanismo de projeção possibilita ao indivíduo o emprego de diferentes estratégias de defesa contra as excitações 

internas e externas.
b) A projeção, saudável ao psiquismo, opera como uma tentativa de equilibrio entre excitações internas e externas.
c) A origem da projeção situa-se na tendência a lidar com excitações internas como se elas viessem do exterior.
d) O excesso de excitações desprazerosas externas favorecem o mecanismo de projeção, possibilitando a expansão de 

excitações internas.

QUESTÃO 02. “Ao descrever sobre o funcionamento psíquico, Freud situa o recalque enquanto processo  situado 
na fronteira entre os sistemas consciente  e inconsciente. Cada um desses sistemas tem funcionamento específico 
e bem delimitado. Assinale a alternativa correta acerca do sistema inconsciente.

a) O sistema inconsciente opera de modo temporal e cronologicamente organizado, seus processos são afetados pelo tempo.
b) No âmbito do sistema inconsciente não há lugar para negação, para a dúvida, ou diferentes graus de certeza.
c) Os mecanismos de deslocamento e condensação não ocorrem no sistema inconsciente, pertencem ao sistema consciente.
d) Os processos inconscentes são construídos a partir da regulação entre a realidade e o princípio do prazer.

QUESTÃO 03. “Enquanto __________ destaca os estágios universais, de suporte mais biológico, 
_______________ se ocupa mais da interação entre as condições sociais em transformação e os substratos 
biológicos do comportamento”.

Assinale a alternativa que complete as lacunas de maneira correta.
a) Piaget - Vygotsky.
b) Vygotsky - Kholer.
c) Birch - Piaget.
d) Vygotsky - Piaget.

QUESTÃO 04. De acordo com René Spitz (1979), considere as afirmativas abaixo e assinale e alternativa correta.
I. No decorrer do primeiro ano de vida, privar o bebê do afeto de desprazer é tão prejudicial quanto privá-lo do afeto de prazer.
II. Apesar de constituir elemento essencial para o desenvolvimento, a frustração pode ocasionar transtornos e atrasos caso 

ocorra nos três primeiros meses de vida.
III. A coibição dos afetos de prazer e desprazer no primeiro ano de vida acarreta num desequilíbrio do desenvolvimento.
IV. As frustrações de fome e sede geram grande afeto de desprazer, nos primeiros três meses de vida geram desamparo e sujeição.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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QUESTÃO 05. Conforme o que preconiza a resolução CFP 07/2003, assinale a alternativa INCORRETA a respeito 
da elaboração de documentos decorrentes de avaliação psicológica.

a) É imperativa recusa do uso dos instrumentos, técnicas psicológicas e da experiência profissional da Psicologia na 
sustentação de modelos institucionais e ideológicos de perpetuação da segregação aos diferentes modos de subjetivação.

b) A linguagem nos documentos deve ser precisa, clara, inteligível e concisa; deve-se restringir pontualmente às informações 
que se fizerem  necessárias,  recusando  qualquer   tipo de consideração que não tenha relação com a finalidade do 
documento específico.

c) O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento (as questões de ordem psicológica) têm 
determinações históricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmas elementos constitutivos no processo de subjetivação.

d) O documento decorrente da avaliação psicológica deve considerar a natureza definitiva e cristalizada do seu objeto de 
estudo. A produção de documentos escritos deve se basear exclusivamente nos instrumentais técnicos pertinentes à 
matéria em questão.

QUESTÃO 06. Considerando a construção conceitual realizada por Bleger (1991) a respeito de grupos, julgue as 
afirmações a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

I. Quanto mais o grupo tende a se estabelecer como organização, mais ele visa existir por si mesmo, marginalizando o 
objetivo terapêutico do grupo.

II. A identidade grupal não comporta diferentes níveis, ela é estabelecida pela integração e interação dos indivíduos que 
acabam por instaurar e institucionalizar suas normas.

III. Os grupos são definidos por normas  e  regras agrupadas em torno de valores e funções sociais específicos, diferenciando-
se, em nível de complexidade, das instituições.

IV. A identidade grupal sincrética refere-se a grupos nos quais os indivíduos não têm identidade enquanto tal, sua identidade 
reside na sua filiação ao grupo.

a) I-F; II-V, III-V; IV-F.
b) I-V; II-F; III-F; IV-V.
c) I-F; II-V; III-F; IV-V.
d) I-V; II-F; III-V; IV- F.

QUESTÃO 07. “As  peculiaridades   da   transferência   para o médico, graças às quais ela se excede, em quantidade 
e natureza, tudo que se possa se justificar em fundamentos sensatos ou racionais, tornam-se inteligíveis se tivermos 
em mente que essa transferência foi precisamente estabelecida não apenas pelas ideias antecipadas conscientes, 
mas também por aquelas que foram retiradas ou que são inconscientes”.

(FREUD, Sigmund. A dinâmica da transferência. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p.112)

Assinale a alternativa correta a respeito da transferência no tratamento analítico.
a) A transferência aparece invariavelmente desde o início do tratamento, constitui a mais forte arma da resistência.
b) Sua intensidade e persistência constituem efeito e expressão dos mecanismos de recalque.
c) A transferência positiva é admissível na consciência, pois é desvinculada de conteúdos ligados a fontes eróticas.
d) A transferência ocorre com maior intensidade e ausência de coibição durante o tratamento analítico.
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QUESTÃO 08. “O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados 
ou reais do encaminhamento e/ou da consulta, que norteiam o elenco de hipóteses inicialmente formuladas, e 
delimitam o escopo da avaliação”.

(CUNHA, Jurema A. Psicodiagnóstico -V. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 26) 

Relacione alguns dos objetivos mais comuns do processo diagnóstico às suas definições.

OBJETIVOS:
1. Classificação Simples
2. Classificação Nosológica
3. Diagnóstico Diferencial
4. Avaliação Compreensiva

DEFINIÇÕES CORRESPONDENTES
I. São investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, para diferenciar alternativas diagnósticas, 

níveis de funcionamento ou a natureza da patologia.
II. O exame compara a amostra do comportamento do examinando com os resultados de outros sujeitos da população 

geral ou de grupos  específicos,  com condições demográficas equivalentes; esses resultados são fornecidos em dados 
quantitativos, classificados sumariamente, como em uma avaliação de nível intelectual.

III. Hipóteses iniciais são testadas, tomando como referência critérios diagnósticos.
IV. É determinado o nível de funcionamento da personalidade, são examinadas as funções do ego, em especial a de insight, 

condições do sistema   de defesas, para facilitar a indicação de recursos terapêuticos e prever a possível resposta aos mesmos.

A sequência correta deve ser: 
a) I - 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
b) I - 3; II – 1; III – 2; IV – 4.
c) I - 2; II – 4; III – 3; IV – 1.
d) I - 4; II – 3; III – 1; IV – 2.

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa correta a respeito do conceito de Sintoma, conforme descreve Lacan.
a) O Sintoma é um significante com significado patológico, é um sinal que aponta para disfunção patológica do aparelho psíquico.
b) O método estatístico embasa o caráter nosológico das patologias sendo o Sintoma tratado, a nível individual, de acordo 

com este parâmetro.
c) No processo saúde – doença, o Sintoma remete a um significado único relacionado a seu respectivo significante.
d) O Sintoma para psicanálise não revela a verdade de uma doença orgânica, mas uma verdade do sujeito do inconsciente.

QUESTÃO 10. “Tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, 
através de uma avaliação especializada, de uma “questão problema”, visando a dirimir dúvidas que estão interferindo 
na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta, que exige de quem responde competência no assunto”  
                   (Resolução CFP Nº 007/2003)
A citação acima contempla a definição de:

a) Relatório / laudo psicológico.
b) Atestado.
c) Parecer.
d) Declaração.
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QUESTÃO 11. São passos essenciais para o processo de avaliação psicológica:
I. Levantamento  dos  objetivos  da  avaliação   e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado, para a escolha do (s) 

instrumento/ estratégia (s) mais adequados.
II. Coleta de informações pelos meios escolhidos (entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos e/ou psicométricos etc.).

III. A integração das informações levantadas deve dar conta dos objetivos pretendidos, sendo recomendada a utilização de 
uma só técnica para cada objetivo.

IV. Indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com 
atenção aos procedimentos éticos implícitos.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 12. Considerando as limitações da psicopatologia das funções psíquicas, julgue as afirmações a seguir 
como verdadeiro (V) ou falso (F).

I. Apesar de necessário, o estudo analítico das funções psíquicas isoladas e de suas alterações, a separação da vida e da 
atividade mental em distintas áreas ou funções psíquicas é um procedimento essencialmente artificial.

II. O estudo analítico das funções psíquicas isoladas e de suas alterações é útil porque permite o estudo detalhado da vida 
psíquica normal e patológica; permite que se possa verificar a autonomia desses fenômenos, enquanto objetos naturais.

III. Na prática clínica, torna-se possível verificar que a memória, a sensopercepção, a consciência do Eu, a vontade, a afetividade, 
constituem áreas autônomas e naturais, dotadas de funcionamento específicos.

IV. Não existem funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas compartimentalizadas desta ou daquela função. É 
sempre a pessoa na sua totalidade que adoece.

a) I-V; II- F; III-V; IV-F.
b) I-F; II-V; III-V; IV-F.
c) I-F; II-V; III-F; IV-V.
d) I-V; II-F; III-F; IV-V.

QUESTÃO 13. “Aparecem enquanto interação efetiva no nível das determinações  concretas,  onde  reproduzem a 
estrutura relacional característica do sistema (realação dominador –  dominado);  entretanto, eles também existem 
no nível das vivências subjetivas, enquanto representação ideológica”. 

(LANE, S. & CODO, W. (Orgs) Psicologia Social – o homem em movimento. São Paulo: Brasiliense, 2004. P. 86)

No âmbito da psicologia social, o conceito definido no texto acima é o conceito de:
a) Ideologia
b) Instituições
c) Papéis Sociais
d) Socialização Secundária
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QUESTÃO 14. “(...) segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos usuários encaminhados aos 
profissionais de saúde mental não trazem, a priori, uma demanda específica que justifique a necessidade de uma 
atenção especializada”.

(PAULON, S., NEVES, R. (Orgs) Saúde Mental na Atenção Básica – a Territorialização do Cuidado. Porto Alegre: Sulina, 2013. P. 47)

A atuação do psicólogo na saúde pública tem sua base na Atenção Primária à Saúde (APS). Assinale a alternativa 
INCORRETA a respeito da atuação do psicólogo neste contexto:

a) Muitas demandas encaminhadas aos profissionais de saúde mental são situações que, com intervenções imediatas, podem 
evitar a utilização de recursos assistenciais mais complexos.

b) Pessoas egressas de hospitais psiquiátricos sem o devido acompanhamento, necessitam de encaminhamento a instituições 
especializadas, não constituindo público da atenção primária.

c) A avaliação adequada dos casos pertinentes à saúde mental, além da incorporação desse processo pela equipe de APS, são 
passos essenciais para superação do modelo psiquiátrico medicalizante e hospitalar.

d) Cerca de 9% da população brasileira apresenta transtornos mentais leves e 6 a 8% apresenta transtornos decorrentes do  
uso  abusivo  de  álcool e outras drogas, pelos quais a APS pode resposponsabilizar-se.

QUESTÃO 15. “(...) a inserção dos psicólogos no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos serviços de saúde mental do 
SUS, impulsionados pelo projeto antimanicomial forjado desde um movimento social, produziu um redirecionamento 
da Psicologia, ao lado de outras profissões da saúde, em relação à sua tradição histórica relativa às orientações 
éticas, teóricas e metodológicas (...)”.

(Conselho Federal de Psicologia. Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) no CAPS -Centro de Atenção Psicossocial. Brasília: CFP, 2013. P.78) 

Considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta acerca da inserção do psicólogo no SUS.

I. O objeto deixa de ser a doença ou a doença mental como processo natural ou abstrato e converte-se no conjunto de 
condições concretas de existência da população, seus determinantes nos processos saúde-doença, suas expressões em 
experiências de sofrimento de sujeitos singulares.

II. Os profissionais estão orientados para intervenções que representem transformações sob o território, compreendido não 
apenas como espaço físico, com suas características e condições próprias, mas como campo de relações, de vínculos e de 
modos e formas de organização da vida produzidas pelos homens que nele habitam.

III. Os transtornos mentais graves são tomados como uma patologia, trazendo implicações no enquadre do comportamento 
desviante como alvo das intervenções, situando marcadores clínicos ou da sintomatologia psíquica como enfoque para a 
construção dos diagnósticos e para a determinação das medidas de tratamento.

IV. O transtorno mental, tomado como situação limite de um processo social complexo e problemático, que se expressa e se 
constitui como sofrimento   na experiência de sujeitos singulares, força a definição de uma nova forma de atuação para a 
Clínica, exigindo transformações metodológicas e tecnológicas para o atendimento em saúde mental.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas  I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 16. No atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá, conforme 
estabelece o código de ética do psicólogo (Resolução CFP Nº010/2005):

a) obter autorização dos dois responsáveis e, na impossibilidade da autorização, o atendimento fica vedado.
b) observar a obrigatoriedade da transmissão aos responsáveis das informações a que teve acesso no atendimento de crianças.
c) o psicólogo encaminhará às autoridades policiais os casos de violação de direitos e riscos, para garantir a proteção integral do 

atendido.
d) na ausência do responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes.
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QUESTÃO 01. Qual dos fenômenos abaixo está conceituado de forma incorreta?
a) Angústia constitui uma incapacidade ou disfunção psicológica associada à pulsão de morte e a experiência de desprazer 

em relação à vida e às coisas.
b) Estresse é um padrão de respostas comportamentais e fisiológicas para lidar com eventos que condizem com ou excedem 

as capacidades do organismo.
c) Humor constitui estados emocionais difusos e duradouros que influenciam, mas não interrompem, o pensamento e o 

comportamento.
d) Emoção são sentimentos que envolvem avaliação subjetiva, processos psicológicos e crenças cognitivas.

QUESTÃO 02. Na terapia centrada na pessoa, o terapeuta assume papel passivo, fazendo o mínimo de 
interpretações possível, objetivando oferecer ao indivíduo a oportunidade de desenvolver-se durante o processo 
terapêutico, numa postura de completa aceitação de quase todos os sentimentos e atitudes que o paciente consiga 
expressar. Tal postura é denominada pelos terapeutas humanistas de:

a) Modelo de aprendizagem social.
b) Abordagem de acolhimento do eu.
c) Abordagem positiva incondicional.
d) Modelo de dessensibilização sistemática.

QUESTÃO 03.  “O espírito nutre o interior; a mente, difundida por todos os setores, oscila as massas e mistura-se 
com o contexto”. A pessoa que possui algum transtorno psicológico ou a tradicionalmente chamada psicopatologia, 
no contexto desta frase, deve ser acolhida, examinada e atendida dentro das dimensões: biológica, psicológica, 
emocional, cognitiva, de desenvolvimento, social e cultural, dando assim o caráter humano na teoria e na prática 
em psicopatologia. Tal abordagem é denominada de:

a) Abordagem psíquica da anormalidade.
b) Abordagem sistêmica integrativa.
c) Abordagem psicodinâmica dos fatores.
d) Abordagem multidimensional integrada.

QUESTÃO 04. Uma pessoa que alterne depressão e mania apresenta transtorno de humor bipolar, ou seja, o 
humor varia de um polo de alegria e euforia para outro polo onde está presente a depressão. No entanto, um 
indivíduo pode experimentar sintomas maníacos, mas se sentir deprimido ou ansioso ao mesmo tempo. Essa 
combinação é chamada de:

a) Anedonia.
b) Disforia.
c) Afasia.
d) Distimia.

QUESTÃO 05. Sobre as características do processo psicodiagnóstico, é correto afirmar:
a) É um processo bi-pessoal, sendo as partes o psicólogo e o paciente e não envolve o grupo familiar deste último.
b) É um processo cuja duração não pode ser delimitada, pois envolve a escuta, compreensão e descrição dos fenômenos 

psíquicos do paciente, constituindo uma investigação complexa.
c) A segunda etapa do processo trata-se da aplicação de testes e técnicas projetivas, cujo objetivo é a descrição e compreensão 

da personalidade do paciente.
d) Não é necessário esclarecer os papéis do psicólogo e do paciente, o lugar, horários e os honorários no processo 

psicodiagnóstico, tópicos este que fazem parte do enquadramento.
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QUESTÃO 06. De acordo com a psicanálise winnicottiana, um ambiente satisfatório é aquele que facilita as várias 
tendências individuais herdadas e favorece um alto grau de adaptação às necessidades individuais da criança. 
Geralmente a mãe é capaz de provê- lo, por causa do estado especial em que ela se encontra, o qual é denominado 
de “preocupação materna primária”. A adaptação vai diminuindo de acordo com a crescente necessidade que o 
bebê tem de experimentar reações à frustração. É somente através de uma continuidade no existir que o sentido 
do self, de se sentir real, de ser, pode finalmente vir a se estabelecer como uma característica da personalidade do 
indivíduo. Para Winnicott, a quebra de continuidade na existência de um indivíduo causa:

a) Um transtorno psíquico.
b) Uma doença física.
c) Uma privação.
d) Um trauma.

QUESTÃO 07. A Teoria Sistêmica estuda os princípios universais aplicáveis aos sistemas em geral, sejam eles 
de natureza física, biológica ou sociológica, conceituando sistema como um complexo de elementos em estado de 
interação. A interação ou a relação entre os componentes torna os elementos mutuamente interdependentes e 
caracteriza o sistema, diferenciando-o do aglomerado de partes independentes. Sobre os conceitos gerais da Teoria 
Sistêmica, assinale o que for correto.

a) A Teoria Sistêmica deixou de lado os modelos organicistas de universo, e contrapõe o pensamento de que os grupos não 
podem ser pensados como um grande organismo vivo.

b) Para a Teoria Sistêmica, é o vínculo gerado através das relações que dá coesão ao grupo e confere ao mesmo um caráter 
de totalidade ou globalidade, característica definidora do sistema.

c) A Teoria Sistêmica considera que a não- somatividade das partes do todo só é relevante se considerada a partir da 
complexidade de existência a partir do caos, afirmando que sua forma de organização não traz benefício epistemológico.

d) Segundo a Teoria Sistêmica, o indivíduo que faz parte de um grupo mantém sua individualidade, mas o que sobressai 
é a forma homeostática de autorregulação e manifestação do grupo, transpondo assim uma personalidade grupal 
sobressalente.

QUESTÃO 08. A Política de Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituído pela  
Constituição  Federal  de 1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, ela 
passa a operar com a finalidade primeira de:

a) Proteção social não contributiva de seguridade social no campo da assistência social.
b) Política de Estado centralizada e participativa que visa garantir os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988.
c) Sistema de benefícios eventuais, prestados a públicos específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo para a 

superação de situações de vulnerabilidade.
d) Gerenciar a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro 

Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, quando é 
o caso.

QUESTÃO 09. A Proteção Social Básica na Política de Assistência Social tem como objetivo:
a) Atender as famílias no Centro de Referência da Assistência Social – CRAS com o Benefício de Prestação Continuada – BPC, 

com o Bolsa Família – BF e com benefícios eventuais.
b) Atender crianças, adolescentes e idosos em situação de violência, seja ela física, sexual, psicológica e moral.
c) Atender a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de 

vínculos afetivos − relacionais e de pertencimento social, inclusive as pessoas em situação de rua e/ou abandono.
d) Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e  aquisições e promover o fortalecimento 

de vínculos familiares e comunitários.
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QUESTÃO 10. Sobre o Programa de Atendimento Integral à Família – PAIF, previsto pela Política de Assistência 
Social, contemple as seguintes afirmativas:

I. O referenciamento das famílias no Sistema Único de Assistência Social visa, sobretudo, tornar factível a articulação de 
vários serviços da assistência social ao PAIF.

II. O trabalho social continuado do PAIF deve utilizar ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus objetivos, de 
modo a ampliar o universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias usuárias do serviço.

III. O PAIF, visando fortalecer a função protetiva das famílias, desenvolve apenas ações de caráter continuado e coletivo, como 
oficinas com famílias e ações comunitárias.

IV. O desenvolvimento do trabalho social com famílias no âmbito do PAIF pode ocorrer por meio de dois processos distintos, 
mas complementares, quais sejam, as famílias podem ser atendidas pelo PAIF e acompanhadas pelo PAIF.

V. As ações comunitárias são ações de caráter coletivo, voltadas para a dinamização das relações no território e possuem 
escopo maior que as oficinas com famílias, agregando diferentes grupos do território a partir do estabelecimento de um 
objetivo comum.

Estão corretas:
a) As afirmativas II, III, IV e V.
b) As afirmativas I, II, III e IV.
c) As afirmativas I, II, IV e V.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 11. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV é um serviço da Proteção Social 
Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Possui caráter preventivo 
e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 
usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Sobre os objetivos e a metodologia de trabalho no SCFV, é correto afirmar:

a) O serviço deve ser ofertado objetivando garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de 
estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários, através de oficinas de qualificação profissional.

b) Os usuários do SCFV são divididos em grupos a partir de faixas etárias, considerando as especificidades dos ciclos de vidas, 
as ações planejadas de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de referência, dos orientadores sociais 
e dos usuários.

c) Os grupos do SCFV são formados por até 15 usuários, podendo ser diários ou semanais e tem o objetivo de propiciar a 
escuta, a valorização e reconhecimento do outro em produção coletiva e exercícios de escolha.

d) O planejamento das atividades deve observar os três eixos orientadores do SCFV, a saber: a convivência social, o direito de 
ser e a participação social. Tais eixos devem ser realizados através de atividades de artesanato, geração de renda e rodas 
de conversas.

QUESTÃO 12. Os serviços de Proteção Social Especial destinam-se a famílias e indivíduos cujos direitos tenham 
sido violados e/ou ameaçados e abrangem níveis de complexidade diferenciados, quais sejam:

a) Curta e Longa Complexidade.
b) Média e Alta Complexidade.
c) Complexidade Urgente e Emergente.
d) Baixa e Média Complexidade.

QUESTÃO 13. Sobre a adoção prevista na Lei 8.069 de 1990, assinale o que for correto:
a) A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária 

fixar, e poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente 
para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do vínculo.

b) A guarda de fato autoriza, por si só, a dispensa da realização do estágio de convivência com a família substituta, onde o 
vínculo da adoção será constituído por pedido do  Ministério Público, que será inscrita no registro civil mediante mandado 
do qual não se fornecerá certidão.

c) A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, exceto os sucessórios, desligando-o de 
qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais.

d) Para adoção conjunta, é dispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável e o adotante 
deve ser, pelo menos, dezesseis anos mais velho do que os adotandos.
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QUESTÃO 14. Marque, dentre as alternativas abaixo, aquela que discursa incorretamente as ações governamentais 
na área de promoção e assistência social na implementação da política nacional do idoso:

a) Estimular a criação de centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, de 
forma a incentivar a permanência do idoso fora de seu contexto familiar e comunitário.

b) Promover simpósios, seminários e encontros específicos às pessoas idosas.
c) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e publicações sobre a situação social do 

idoso.
d) Promover a capitação de recursos para atendimento ao idoso.

QUESTÃO 15. Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:
a) Cultos religiosos e suas liturgias são passíveis de questionamentos e proibições.
b) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder é assegurado 

mediante pagamento de taxas.
c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
d) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar.
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QUESTÃO 01. Qual o papel do psicólogo na psicologia forense?
a) Identificarem várias pistas que vão ajudar a capturar o criminoso.
b) Coletar amostras de DNA, para traçar o perfil psicológico do suspeito.
c) Realizar um perfil criminal.
d) Auxiliarem o sistema legal.

QUESTÃO 02. A influência dos fatores sociais sobre os processos psicológicos básicos da percepção, motivação, 
pensamento, aprendizagem e memória, organizando-se, dessa forma, vem nos dizer da:

a) Psicanálise
b) Psicologia transpessoal
c) Psicologia Social
d) Psicologia Comportamental

QUESTÃO 03. Pode – se afirmar que todos esses fatores influenciam o desenvolvimento humano, EXETO:
a) Hereditariedade
b) Crescimento Orgânico
c) Maturação neurofisiológica
d) Inconsciente

QUESTÃO 04. É de responsabilidade do psicólogo, EXETO:
a) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 

tecnicamente.
b) Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.
c) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, visando benefício pessoal.
d) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética profissional do psicólogo.

QUESTÃO 05. Com relação ao suicídio, é correto afirmar que:
a) A organização mundial de saúde atesta que está entre as dez principais causas de morte na maioria dos países.
b) É determinado sempre por estados alterados de consciência.
c) Quem diz que vai se matar realmente não o faz.
d) Os profissionais de saúde que não conseguiram prever que seus pacientes estavam prestes a cometer tal ato, negligenciaram 

seus pacientes.

QUESTÃO 06.  Todos são considerados princípios da Terapia Cognitiva Comportamental, EXETO:
a) A Terapia cognitiva se baseia em uma formulação em contínuo desenvolvimento do paciente e seus problemas em termos 

cognitivos.
b) Requer uma aliança segura.
c) É orientada em metas e não focalizada no problema.
d) Enfatiza a colaboração e participação ativa.
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QUESTÃO 07. A característica essencial desses transtornos, diz respeito à presença repetida de sintomas físicos 
associados à busca persistente de assistência médica, apesar de que os médicos nada encontram de anormal e 
afirmam que os sintomas não têm nenhuma base orgânica.

a) Depressão
b) Pânico
c) Obsessão
d) Somatoformes

QUESTÃO 08. Segundo o psicólogo argentino Bohoslavsky a dois grupos de onde vem as principais pressões e 
os principais elementos para que o individuo crie suas referencias, são eles:

a) Família e amigos
b) Escola e família
c) Amigos e escola
d) Família e religião

QUESTÃO 09.  Esse filosofo chegou a estudar as diferenças entre a razão, a percepção e as sensações. Esse 
estudo está sistematizado no Da anima, que pode ser considerado o primeiro tratado em psicologia, sendo assim 
considerado por muito o pai da psicologia:

a) René Descartes
b) Aristóteles
c) Platão
d) Sócrates .

QUESTÃO 10. São mecanismos usados pelo ego para excluir da consciência os conteúdos indesejáveis, protegendo, 
dessa forma, o aparelho psíquico, EXETO:

a) Projeção
b) Recalque
c) Repressão
d) Regressão
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QUESTÃO 01. O modelo conceitual de Walton avalia a qualidade de vida no trabalho considerando-a como 
promotora de uma organização mais humanizada e utilizando oito categorias de análise. Uma dessas categorias é 
denominada

a) leis e normas sociais.
b) lazer e espiritualidade.
c) proteção social e securitária.
d) inserção comunitária e religiosa.

QUESTÃO 02. A concepção psicológica de bem-estar pode ser apresentada em duas dimensões: 1) a que engloba 
aspectos cognitivos (bem-estar psicológico) e refere-se a conceitos de autoaceitação, autonomia, propósito de vida, 
domínio do ambiente, crescimento pessoal e relações positivas com os outros; e 2) a que engloba aspectos afetivos 
(bem-estar subjetivo) tais como otimismo, satisfação com a vida e felicidade.

Considerando o consenso entre estudiosos da atualidade a respeito do tema, a abordagem adequada para fins de 
compreensão do bem-estar no trabalho seria a

a) Unidimensional que está baseada nos aspectos afetivos.
b) Unidimensional que está baseada nos aspectos cognitivos.
c) Multidimensional que integra aspectos cognitivos e afetivos.
d) Multidimensional que integra aspectos indefinidos.

QUESTÃO 03. A saúde positiva pretende extrapolar a ausência de doenças, conforme entendimento da OMS

– Organização Mundial da Saúde. O profissional de psicologia que atua no campo  da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, objetivando a promoção da saúde positiva do trabalhador, deverá atentar para alguns aspectos básicos 
associados à consecução desse objetivo. Um desses aspectos é

a) a abolição de controle de ponto dos trabalhadores.
b) o estímulo à prática de atividades físicas.
c) a ênfase da saúde na seleção de pessoal.
d) o programa de controle e erradicação de doenças no trabalho.

QUESTÃO 04. A teoria das atitudes, dentro dos estudos sobre afetividade, concebe atitudes como um conjunto 
articulado de crenças, sentimentos e tendências dirigidas a pessoas, grupos, ideias ou objetos. Considerando o 
contexto do trabalho, constituem os principais conceitos atitudinais:

a) autocontrole, eficácia e autonomia.
b) liderança organizacional, socialização organizacional e comunicação organizacional.
c) iniciativa para o trabalho, criatividade laboral e empatia.
d) satisfação no trabalho, envolvimento com o trabalho e comprometimento organizacional.
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QUESTÃO 05. Diversos estudos têm apontado relações entre envolvimento com o trabalho e uma extensa 
gama de características pessoais e situacionais, em variados contextos laborais. Entre os fatores apontados como 
determinantes do envolvimento com o trabalho, destacam-se:  variáveis de personalidade, características do cargo, 
características dos líderes e papeis organizacionais.

Em relação a esses fatores, considere as seguintes afirmações:

I Locus de controle é uma característica de líder que antecede o envolvimento no trabalho.

II Quantidade e qualidade da comunicação existente entre chefias e subordinados no ambiente de trabalho 
são características de líder que antecedem o envolvimento no trabalho.

III Necessidade de crescimento é uma variável de personalidade que antecede o envolvimento no trabalho.

IV O significado das tarefas para o trabalhador é um antecedente do envolvimento no trabalho da categoria 
dos papéis organizacionais.

Estão corretas as afirmações
a) II e III.
b) II e IV.
c)  I e III.
d)  I e IV.

QUESTÃO 06. A satisfação no trabalho pode ser concebida como um sentimento positivo resultante do 
trabalho ou uma atitude reativa ao trabalho. Considerando a satisfação em sua essência psicológica, cognitiva e 
multidimensional, há fortes fatores de satisfação componentes da gestão de pessoas que se manifestam na troca 
de investimentos entre o empregado e a organização. Dentre esses fatores, os mais fortes são:

a) estabilidade e oportunidade de qualificação.
b) jornada de trabalho e oportunidade de qualificação.
c) flexibilidade de horário e benefícios.
d) salário e oportunidade de promoção.

QUESTÃO 07. Considere o quadro comparativo reproduzido a seguir, que apresenta características das dimensões 
interpessoal e organizacional de assédio moral no trabalho.

ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

Assédio moral interpessoal Assédio moral organizacional

I Situação Processo sistemático de hostilização Processo sistemático de hostilização, 
cujas práticas estão inseridas nas 
estratégias e métodos de gestão.

II Assediador Superiores ou colegas A empresa, exclusivamente por meio de 
sua diretoria.

III Alvos de assédio Indivíduos ou pequenos grupos Grande parte dos trabalhadores ou 
setores específicos

IV Participação da

organização

Omissão ou permissão da

ocorrência

Apenas permissão da ocorrência

A partir dessa comparação, as informações associadas corretamente estão nos itens
a) I e IV.
b) II e IV.
c) II e III.
d) I e III.
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QUESTÃO 08. Um dos mais importantes estudos sobre a relação entre cultura nacional e cultura organizacional 
foi apresentado por Hofstede (1980). De acordo com esse estudo,

a) o Brasil se caracteriza como uma sociedade de tendência coletivista. O trabalho e a produtividade importam menos que as 
interações sociais no trabalho e a vida fora dele.

b) os pressupostos básicos de cultura distintos da cultura local, geralmente, são bem aceitos pelos participantes das 
organizações, pela necessidade do emprego.

c) o comportamento das organizações tem  explicação mais  significativa pela  decodificação  de sua cultura organizacional 
do que pela compreensão do contexto sociocultural onde operam.

d) o conjunto de dimensões culturais existentes se encerra em: individualismo/coletivismo, distância do poder e masculinidade/
feminilidade.

QUESTÃO 09. Diagnosticar ou pesquisar clima organizacional serve para embasar ações estratégicas de reforço 
ou correção de rumos na organização. A gestão do clima deve pautar-se  por diagnóstico realizado com instrumentos 
que possuam duas características imprescindíveis:

1. comprovação psicométrica de que avalia o que realmente pretende avaliar.
2. prova de que avalia com estabilidade ou com a menor ocorrência de erro possível. 

Essas características correspondem, respectivamente, à
a) padronização e congruência.
b) validade  e fidedignidade.
c) fidedignidade  e validade.
d) congruência e padronização.

QUESTÃO 10. Há práticas de gestão de pessoas que promovem altos níveis de comprometimento e maior 
retenção dos trabalhadores”aposentáveis”. Numa das poucas pesquisas sobre o tema, Armstrong-Stassen (2008) 
apresenta estudo que aponta as características dessas práticas. Considere as seguintes afirmações sobre as 
práticas de gestão de pessoas:

I As que promovem a retenção dos trabalhadores “aposentáveis”  são  muito  comuns entre as organizações.

II As que oferecem incentivos e opções de trabalho flexível causam tanta influência na decisão de 
permanência na organização, quanto o treinamento e o desenvolvimento

III As que são relativas a treinamento e desenvolvimento têm pouca influência na decisão de permanência 
na organização.

IV As que envolvem reconhecimento e respeito ao trabalhador têm forte influência na decisão permanência 
na organização.

Das afirmações, estão corretas
a) I e IV. 
b) II e III.
c)  I e II.
d) III e IV.

QUESTÃO 11. A fim de problematizar a discussão sobre o compromisso social do psicólogo, Bastos, Yamamoto e 
Rodrigues (2013) consideram alguns critérios de compromisso social. De acordo com esses autores, há um critério 
“...segundo o  qual não  é  suficiente localizar as  atividades do psicólogo em espaços criados para a inclusão de 
usuários não atendidos, se não há a perspectiva de transformação e supressão das desigualdades sociais.” Trata-se 
do critério de

a) renovação.
b) direção política. 
c) orientação teórica.
d) expansão.
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QUESTÃO 12. Peter Warr foi um dos primeiros autores a propor um modelo que leva em conta antecedentes e 
indicadores do bem-estar afetivo no trabalho, abordando, em conjunto, as dimensões organizacionais e individuais 
desse construto. Warr e seus colaboradores desenvolveram uma tipologia para os antecedentes do bem-estar 
afetivo no trabalho contendo, inicialmente, nove categorias ou características do ambiente organizacional.

Demandas da tarefa em termos qualitativos e quantitativos, como as pressões do tempo e a carga de responsabilidade 
inerente à função, corresponde à categoria

a) Oportunidades de uso das próprias habilidades.
b) Valorização social da função.
c) Oportunidades de controle pessoal.
d) Metas geradas externamente.

QUESTÃO 13. Pesquisas desenvolvidas sobre as emoções e os afetos no trabalho concluem a favor da 
importância da média gerência na redução de impactos negativos sobre o trabalhador e identificam padrões para 
esse gerenciamento. Assim, são técnicas para o gerenciamento das emoções no ambiente de trabalho:

a) estímulo à vivência da emoção como uma importante ferramenta para o ajustamento e a adaptação no exercício do papel 
profissional, padronizando a expressão das emoções na interação com os outros; e redirecionamento das manifestações 
afetivas para espaços catárticos, que venham dar vazão à demonstração espontânea daquelas emoções e sentimentos 
que podem ser revelados no contexto das interações formais de trabalho.

b) controle dos empregados sobre o que está acontecendo, mantendo-os informados sobre cada passo da mudança e qual 
seu objetivo final, para que possam desistir quando necessário; e sustentação de uma mudança organizacional pela forma 
como os gerentes administram suas emoções e de seus colaboradores.

c) autogerenciamento das emoções, favorecendo um melhor equacionamento entre pensamento, sentimento e ação, por 
meio da reavaliação cognitiva da situação  e  do aumento da resiliência; e gerenciamento organizacional das emoções, 
adotando medidas para evitar emoções disfuncionais, ou buscando identificar fatores potencialmente desencadeadores 
de emoções negativas, preparando as pessoas para lidar com normas, diversidade e mudança.

d) exame das manifestações afetivas explícitas, para tornar a intervenção do gerente mais efetiva a fim de antecipar ou 
minimizar as consequências; e monitoramento do impacto das mudanças nas pessoas, de modo que possa ser dado o 
suporte necessário para que a organização gerencie seus sentimentos e afetos.

QUESTÃO 14. A classificação e a hierarquização de resultados de aprendizagem possibilitam a identificação das 
expectativas e dos padrões organizacionais de  excelência como também  a  escolha  do  tipo de evento educacional 
adequado ao desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) necessários ao desempenho 
competente e exemplar. O sistema de classificação de Bloom e colaboradores (1971 e 1974) compreende os domínios 
cognitivo, afetivo e psicomotor. De acordo com esse sistema de classificação,

a) os objetivos afetivos dizem respeito à internalização da vontade da pessoa, sendo a receptividade seu nível mais alto.
b) as categorias das habilidades intelectuais são conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.
c) os objetivos do domínio cognitivo enfatizam a recordação ou a resolução de alguma tarefa intelectual.
d) as habilidades do domínio psicomotor não interagem com as capacidades cognitivas e afetivas e, por isso, não estão 

presentes como objetivos educacionais.

QUESTÃO 15. O Modelo de Avaliação Integrado e Somativo (MAIS), proposto  em  1982,  para  avaliar  sistemas 
instrucionais e reapresentado com a finalidade de realizar a avaliação de TD&E (Borges-Andrade, 2006) inclui 
quatro componentes “internos” ou relativos ao  sistema  de TD&E: insumos, procedimentos, processos e  resultados. 
Também  abarca  quatro componentes “externos” ou concernentes ao contexto ou ambiente organizacional: 
necessidades, suporte, disseminação e efeitos a longo prazo. Neste modelo,

a) o compartilhamento de experiências e atrasos e ausências de  participantes, os  resultados de exercícios práticos e  a  
motivação desenvolvida durante o  evento TD&E são exemplos de insumos.

b) o suporte compreende o conjunto de aspectos que ocorrem na  casa  do  aprendiz,  na escola, na organização ou na 
comunidade e tem influência potencial sobre insumos, procedimentos, processos e resultados.

c) os indicadores do componente de resultados podem ser preditores  dos  efeitos  a  curto prazo e configurar consequências 
de quase todos os componentes do MAIS.

d) os procedimentos incluem, sobretudo, as necessidades de desempenho esperadas e realizadas, identificadas por meio de 
análises organizacionais e tarefas individuais.
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QUESTÃO 16. Um dos grandes desafios das áreas de TD&E é garantir um alto grau de estruturação dos eventos 
instrucionais e, ao mesmo tempo, respeitar as diferenças individuais. Nas  pesquisas  de avaliação de TD&E, o estudo 
da influência das  características individuais na  efetividade dos programas tem recebido maior atenção, no intuito 
de melhor compreender a  contribuição de TD&E para a melhoria dos desempenhos individuais e organizacionais. 
Uma dessas características, conceito central na Teoria da Aprendizagem Social de Bandura (1977),  concerne às 
crenças do indivíduo sobre suas próprias capacidades para mobilizar motivação, recursos cognitivos e cursos de 
ação necessários ao sucesso das ações em que se engaja.  Essa característica é

a) Auto-eficácia
b) Motivação para aprender 
c) Comprometimento afetivo com a organização
d) Locus de controle

QUESTÃO 17. Aprendizagem Organizacional (AO) refere-se ao desenvolvimento de CHAs dos membros da 
organização. No entanto, a aquisição individual apenas é efetiva como organizacional quando ocorre a aplicação no 
trabalho e é compartilhada entre trabalhadores, sendo  ainda condicionada por diversos contextos, entre os quais,

a) o contexto operacional, cujos elementos são mais ligados ao ambiente gerencial.
b) o contexto institucional, cujos limites são comparativamente mais amplos que os demais.
c) o contexto societal, que define uma ação mais racional e estruturada.
d) o contexto setorial, que define os meios e conteúdos da aprendizagem.

QUESTÃO 18. Na perspectiva do interacionismo simbólico, parte-se da compreensão de que  os  indivíduos 
são sujeitos do processo, no qual desenvolvem sua própria personalidade  e,  ao  mesmo  tempo, apropriam-
se dos costumes e valores sociais em interação com o contexto socio- histórico em que cada pessoa se insere, 
por intermédio do convívio em vários grupos sociais (Borges, 2004). Em relação a essa perspectiva de análise, 
considere as afirmações a seguir:

I Considera-se a socialização como a maneira de um indivíduo tornar-se membro de um grupo, organização 
ou sociedade, em um processo no qual ocorre a transformação de um organismo em uma personalidade.

II A socialização implica sempre certo nível de conformismo, porque processa a inserção de alguém em 
um contexto de normas e costumes previamente definidos por outros, o que é incompatível com as 
possibilidades de realização e iniciativa pessoal.

III Socialização é um processo contínuo, que acompanha toda a vida sem se esgotar. A natureza vinculante 
desse processo tem um caráter histórico na concretude temporal e espacial do mundo.

IV O indivíduo é um produto do meio, fruto da dinâmica em que é sujeito e  objeto ao  mesmo tempo, onde 
há um espaço ilimitado de deliberação do sujeito.

Das afirmações, estão corretas:
a) II e III. 
b) II e IV. 
c) I e IV. 
d) I e III.

QUESTÃO 19. O acúmulo de conhecimentos gerados ao longo  do  tempo  sobre  a  socialização organizacional, 
interagindo com a evolução dos campos de conhecimento em que se inserem, deu origem a vários enfoques de 
estudo a respeito do tema. Além dos modelos  que  têm intenção de serem efetivamente integradores, é possível 
considerar dois grandes enfoques na construção socio-histórica do campo. São eles:

a) enfoque na redução das incertezas, na cognição social e no construtivismo de sentidos e cognições e enfoque no nível de 
integração estrutural, no sistema gerencial e na cultura organizacional.

b) enfoque de Van Maanem e Schein e enfoque de Griffin.
c) enfoque nas táticas organizacionais de socialização e enfoque na informação e nos conteúdos.
d) enfoque nas variáveis individuais e enfoque nas variáveis do contexto organizacional.
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QUESTÃO 20. O crescimento de práticas de tutorização organizacional é uma tendência que faz parte  de  
outra mais ampla, qual seja, promover a integração ou  acelerar o  processo de  socialização dos empregados ao 
ingressarem em uma organização. As funções desenvolvidas nesse processo são agrupadas em duas  amplas 
categorias: funções de  desenvolvimento de carreira e funções de suporte psicossocial. Considere as afirmações a 
seguir sobre as funções da tutorização e seu desenvolvimento:

I As funções de desenvolvimento de carreira se referem aos aspectos da relação de tutorização 
orientados à aprendizagem dos papéis profissionais que preparam o indivíduo para o progresso 
dentro da organização.

II As funções de desenvolvimento são fundamentais  ao  processo  de  aprendizagem social e 
envolvem a modelagem de papéis, a aceitação e a confirmação, o aconselhamento e a amizade.

III As funções de suporte psicossocial são desempenhadas no intuito de trabalhar as deficiências do 
tutorando, quando o tutor designa tarefas desafiadoras, de modo a habilitar o desenvolvimento de 
competências específicas e a experiência de realização profissional.

IV As funções de suporte psicossocial têm lugar quando o tutor serve como modelo de 
comportamento no qual o tutorando guia sua atuação profissional, habilitando-o a desenvolver 
seu senso de competência.

Dentre essas afirmações, estão corretas
a) II e III. 
b) III e IV. 
c)  I e IV. 
d)  I e III.

QUESTÃO 21. Cannon-Bowers e colaboradores (1995) afirmam que  um dos  elementos  vitais  do desempenho 
das equipes são as competências. Os  autores  fazem referência às competências da equipe, que englobam 
conhecimentos, princípios e conceitos subjacentes à performance das tarefas da equipe, repertórios de habilidades 
e comportamentos necessários para o bom desempenho coletivo, assim como atitudes dos membros que 
fortalecem a efetividade da equipe. Em relação ao papel das competências na gestão das equipes,

a) as contingentes à tarefa são mais comumente encontradas nas equipes  de  autogestão e  nas de gestores, que desenvolvem 
um estilo próprio de relacionamento útil  para  a  realização das mais diversas tarefas, como, por exemplo, a equipe de um 
chef de cozinha mau humorado a qual precisa desenvolver a competência específica  para  lidar  com  o chefe.

b) as determinadas pelo contexto tendem a ser mais presentes em equipes temporárias, em  que o aspecto relevante é o 
domínio de certas tarefas consideradas centrais para a  missão da equipe. Um exemplo são as equipes de Auditoria do  
Tribunal de  Contas da União, em  que o conhecimento técnico é vital.

c) as contingentes à equipe são aquelas em que as habilidades técnicas são bastante específicas, mas também as habilidades 
de relacionamento dentro da equipe e com o meio externo, por exemplo, como ocorre nas equipes de cirurgias incomuns, 
que precisam lidar não apenas com o paciente, mas também com os familiares e com a imprensa.

d) as transportáveis são aplicáveis às mais diversas equipes e servem para a execução de várias tarefas. Exemplos desse 
tipo de competências são encontrados na capacidade de comunicação na equipe, na organização e no planejamento do 
trabalho assim como no acompanhamento da evolução das tarefas.

QUESTÃO 22. O tema da liderança é amplo e complexo. O líder é um fenômeno grupal, funcional, que existe em 
determinada circunstância e lugar histórico e não de forma descontextualizada. Entre as teorias que consideram a 
análise do líder a partir da situação, Hersey e Blanchard propõem:

a) o Modelo da Complexidade da Liderança, que enfatiza a  complexidade cognitiva, a  social e  a comportamental.
b) a Teoria da Liderança Situacional, partindo do pressuposto de  que não existe um  estilo ideal de conduta do líder que seja 

adequado a todas as situações.
c) estudos sobre Estilos de Liderança, centrados na conduta do líder, independente de outras circunstâncias.
d) o Modelo Integrador, que parte da ideia de que a liderança é um processo com múltiplas facetas, integradas em dois níveis: 

as funções e os processos.
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QUESTÃO 23. As pesquisas indicam que as falhas de comunicação são as fontes  mais  frequentemente citadas 
de conflitos interpessoais. Como as pessoas passam cerca de 70% de suas horas de vigília se comunicando –  
escrevendo, lendo, falando, escutando –,  parece razoável afirmar que uma das principais forças que podem impedir 
o bom desempenho de  um  grupo é  a  falta  de uma comunicação eficaz. Sobre as barreiras para a comunicação 
eficaz, considere as seguintes afirmações:

I Quando as pessoas se sentem  ameaçadas, a  tendência é  uma reação para aumentar  a 
capacidade de entendimento mútuo, que caracteriza a defesa.

II A filtragem acontece quando o receptor vê e escuta com base em suas próprias necessidades, 
motivações, experiências, histórico e outras características pessoais.

III Quando as pessoas  têm  mais  informações  do  que  conseguem  organizar  e  utilizar, III 
empenham-se em um esforço de processamento que pode levá-las a selecionar,

ignorar ou esquecer informações.

IV Nas organizações,   os funcionários geralmente dominam padrões diversos de IV linguagem, 
o que faz o emissor assumir que as palavras e os termos usados por ele na transmissão da 
mensagem têm o mesmo significado para o receptor.

Das afirmações, estão corretas:
a) II e III.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) I e III.

QUESTÃO 24. A Teoria do Poder Organizacional formulada por Mintzberg (1983) concebe que o comportamento 
organizacional pode ser explicado por meio da dinâmica de seus jogos de poder, da intensidade da utilização de 
suas  bases e  dos sistemas de  influência. Em  relação  às bases do poder descritas pelo autor,

a) os especialistas têm maior autonomia e serão tanto mais poderosos quanto mais crítica for sua especialidade para a 
organização, mais escassa no mercado de trabalho e  mais difícil  de ser substituída.

b) a forma como a organização controla recursos como dinheiro, materiais,  tecnologia, pessoal, apoio de clientes, de 
fornecedores e da comunidade em geral independe da necessidade de concentração de poder.

c) as informações que circulam na organização são sempre usadas pelo influenciador em benefício da organização, mesmo 
que existam estratégias que dificultem o acesso a  todos os membros.

d) o poder legal se concentra nos critérios para a existência e  classificação das organizações, além de atribuir direitos e 
deveres da organização e de seus membros.

QUESTÃO 25. O conflito pode ser caracterizado como um processo que se inicia quando  uma  pessoa  percebe 
que outra pessoa pode afetar negativamente algo que considera importante. Nas organizações, o conflito poderá 
interferir no desempenho e precisa ser apropriadamente administrado. Cada estágio do processo do conflito possui 
distintas características, em que

a) as organizações que conseguem criar  conflitos disfuncionais com  sucesso, encorajando seu pessoal a desafiar o sistema 
e desenvolver novas ideias, recompensando os  dissidentes e punindo aqueles que evitam o conflito, atingem o último 
estágio.

b) o estágio III compreende a presença de condições que criam oportunidades para que ele surja. As fontes ou causas do 
conflito podem ser organizadas em três categorias: comunicação, estrutura e variáveis pessoais.

c) o comportamento corresponde ao quarto estágio do conflito, que se apresenta como um continuum de intensidade. Os 
conflitos que atingem um patamar mais alto de tensão são quase sempre disfuncionais, enquanto os conflitos funcionais 
apresentam menor  intensidade.

d) a primeira etapa diz respeito às decisões de agir de determinada maneira, porque precisamos inferir as intenções dos 
outros para sabermos como responder ao seu comportamento, pois o comportamento nem sempre reflete as intenções.
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QUESTÃO 26. De acordo com Peixoto  e  Caetano, 2013 “[...] os  sistemas de  avaliação não têm  considerado a 
influência dos fatores sistêmicos sobre o desempenho, os quais são  salientados,  por exemplo, pelas abordagens 
da qualidade total, que pressupõem uma elevada  interdependência entre os dispositivos organizativos e técnicos 
que devem  garantir  a  qualidade e o esforço dos empregados para adotarem iniciativas de melhoria e prevenção 
de erro.” Considere as seguintes afirmações sobre a avaliação de desempenho:

I Para medir o desempenho, é necessário utilizar indicadores quantitativos que permitam efetuar 
comparações confiáveis entre os níveis de desempenho pretendidos e os alcançados.

II A  medição do  desempenho constitui o  aspecto mais  crítico de  qualquer  sistema de avaliação, 
e, por isso, tem sido um dos principais alvos de investigação há mais de cem anos.

III Não se pode excluir totalmente o componente subjetivo na medição do desempenho, pois este requer 
sempre algum tipo de apreciação por parte dos atores organizacionais, na maioria dos 
casos, das chefias.

IV A medição e a avaliação incidem sobre as pessoas, os comportamentos, os resultados ou os 
efeitos para a organização, independentemente do contexto em que ocorrem.

Das afirmações estão corretas:
a) I e II 
b) II e III 
c) I e IV 
d) III e IV

QUESTÃO 27. A gestão do desempenho apresenta-se como ferramenta valiosa para as organizações como 
fonte de informação sobre o pessoal, configurando-se como importante componente estratégico relacionado aos 
resultados individuais ou os de equipes. As tendências futuras na avaliação de desempenho estão intimamente 
associadas ao desenvolvimento observado na organização do trabalho e em dinâmicas sociais mais amplas. Entres 
essas tendências, verifica-se que,

a) a possibilidade do uso de procedimentos invasivos ou perversos para coleta  de informações e acompanhamento levanta 
sérios questionamentos éticos.

b) a percepção sobre o que é  desempenho e  seus  resultados não  apresenta variação  entre os diversos países, pois o 
esforço legítimo de trabalho é sempre o mesmo.

c) a utilização de equipes virtuais para a realização de tarefas de trabalho inviabiliza a avaliação, uma vez que não ocorrem 
mecanismos de cooperação e coordenação.

d) a utilização da tecnologia nos sistemas de AD, embora seja um tema novo, encontra-se em um estágio de sofisticação que 
ainda não possibilita o processamento  de  um  grande número de informações.

QUESTÃO 28. É consenso, entre os autores, que há uma relação entre o desenvolvimento do comprometimento 
dos trabalhadores e uma percepção positiva das práticas de gestão de pessoas da organização. Uma das práticas 
de gestão de pessoas consideradas negativas quanto à promoção de comprometimento dos trabalhadores é

a) ofertar treinamentos intensivamente, independentemente da avaliação de impacto no trabalho.
b) realizar seleções rígidas associadas a justas recompensas.
c) mostrar respeito e transparência no recrutamento de candidatos e imprimir imagem positiva.
d) aplicar táticas socializadoras adaptativas como uma estratégia inicial.
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QUESTÃO 29. Os estudos brasileiros sobre comprometimento organizacional têm apontado para um novo 
conceito, o de Entrincheiramento Organizacional, que é a tendência do indivíduo continuar na organização para 
evitar perdas de investimentos, custos associados à sua saída e falta de opções fora da organização. A opção em 
que NÃO há uma dimensão do entrincheiramento organizacional é

a) ajustamentos à posição.
b) aceitação íntima.
c) arranjos burocráticos impessoais.
d) limitação de alternativas.

QUESTÃO 30. O processo de orientação para a aposentadoria pode contar com procedimentos alternativos às 
intervenções mergenciais desenvolvidas por setores da gestão, ao final da carreira dos trabalhadores. Dentre as 
opções a seguir, a que NÃO representa um desses procedimentos alternativos é

a) programa de desligamento.
b) treinamento de assertividade.
c) tutorização organizacional.
d) coaching pessoal.
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QUESTÃO 01. Segundo CUNHA (2003), a entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação que busca 
descrever e avaliar os aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos do indivíduo. Considerando as afirmações abaixo, 
marque a alternativa CORRETA:

I. O procedimento de realizar levantamento detalhado da história de desenvolvimento do indivíduo, principalmente na 
infância, sinais e sintomas que o paciente apresenta ao longo da vida, chama-se triagem.

II. Anamnese é o ato de se avaliar a demanda do indivíduo e fazer o encaminhamento necessário. Geralmente é utilizada em 
serviços de saúde pública ou em clínicas sociais.

III. Realiza-se um diagnóstico, ao se examinar e analisar a condição apresentada pelo indivíduo, no sentido de compreendê-la, 
buscando avaliar, relacionar e inferir, tendo em vista a modificação daquela condição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números CORRETA.
a) V, V, F.
b) V, F, V.
c) F, F, F.
d) F, F, V.
e) F, V, V.

QUESTÃO 02. O desenvolvimento de uma alteração comportamental mal-adaptativa e específica à substância, 
com concomitantes fisiológicos e cognitivos, devido à cessação ou à redução do uso pesado e prolongado de uma 
substância responde, necessariamente, ao critério de:

a) dependência e tolerância de substância.
b) dependência de substância.
c) abstinência e dependência de substância.
d) abstinência de substância.
e) tolerância de substância.

QUESTÃO 03. Na identificação de sinais e sintomas de um paciente no psicodiagnóstico clínico, é INCORRETO 
afirmar que:

a) Os sintomas irão evidenciar uma perturbação do sujeito estando presentes quando os limites da variabilidade     normal 
são ultrapassados.

b) Os sintomas de angústia e sofrimento, bem como história de vida do paciente deverão ser pesquisados pelo psicólogo no 
momento da triagem.

c) O psicodiagnóstico pode ser realizado a pedido de um médico psiquiatra para confirmação de alguns sintomas ou para 
avaliação mais profunda da personalidade.

d) O psicólogo deve esclarecer para o paciente de forma ampla e objetiva as motivações conscientes e inconscientes 
envolvidas no pedido de ajuda.

e) Os transtornos psiquiátricos só podem ser entendidos com uma completa avaliação e compreensão do amplo contexto 
das queixas do paciente.

QUESTÃO 04. Pensando nos transtornos de humor específicos, temos como experiências fundamentais que 
podem contribuir de maneira isolada ou em combinação: um episódio depressivo maior é:

a) A compulsão.
b) A reclusão.
c) O estupor.
d) A cefaleia.
e) A mania.
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QUESTÃO 05. Sobre a elaboração de documentos escritos pelo Psicólogo, de acordo com a Resolução CFP n. 07 
de 2003, analise as afirmativas e assinale com V as que julgar verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou 
estado psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas do acompanhante do atendido.

(   )  Declaração é um  documento que visa  informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionadas ao 
atendimento psicológico, como o registro de sintomas e estado psicológico.

(    ) O Relatório ou Laudo Psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas 
e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.

(   ) O Parecer é um documento que apresenta os procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação 
psicológica, relatando o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o prognóstico e a evolução do caso.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de letras CORRETA.
a) (V) (F) (V) (F)
b) (F) (V) (F) (V)
c) (F) (F) (V) (F)
d) (F) (V) (V) (F)
e) (V) (F) (F) (V)

QUESTÃO 06. A depressão é uma doença ou um distúrbio afetivo, que atinge a humanidade desde suas origens; 
diferente do que muitos pensam, ela atinge diversas áreas químicas do cérebro. No quadro clínico de depressão 
podem ser observadas como alterações do estado mental do paciente:

I. Ideias supervalorizadas que absorvem a personalidade.
II. Inibição do pensamento.
III. Sentimento de desvalia ou culpa e perda de interesse ou prazer.
IV. Autoestima inflada, fuga de ideias, pressão por falar.

Completa(m) CORRETAMENTE o enunciado acima:
a) Apenas os itens I e IV
b) Apenas os itens I e III
c) Apenas os itens II e III.
d) Apenas os itens II e IV
e) Todos os itens.

QUESTÃO 07. Para se realizar um diagnóstico de necessidades de treinamento desenvolve-se uma pesquisa em 
três níveis: análise organizacional, análise das tarefas e análise

a) dos recursos humanos.
b) das condições de trabalho.
c) do clima organizacional.
d) do nível de satisfação dos empregados quanto à remuneração.
e) Das estruturas de comunicação entre colaboradores e o mercado de trabalho.

QUESTÃO 08. O paciente A. sente-se muito ansioso só de pensar em interação social. Não considera elogios 
e reage excessivamente às críticas, o que alimenta uma sensação recorrente de inadequação. Ele encara tudo 
pelo lado pessoal; supõe que seus vizinhos não o cumprimentam por ser uma pessoa muito incômoda, de difícil 
convivência. O cenário descrito indica a presença de um transtorno de personalidade

a) lábil.
b) esquiva.
c) recorrente.
d) dependente
e) borderline.
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QUESTÃO 09. O desenvolvimento de um grupo passa pelos seguintes estágios: definição de princípios; negociação; 
consolidação e desempenho. No estágio de desempenho, o grupo

a) desenvolveu capacidade de resolver os conflitos dentro do próprio grupo.
b) começou a emergir traços de coesão com troca de afeto.
c) estabeleceu uma rede flexível de relacionamento que auxilia na execução das tarefas.
d) buscou ênfase em estabelecer normas e princípios de convivência.
e) iniciou o estabelecimento de acordos psicológicos e de logística.

QUESTÃO 10. Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, o Transtorno de 
personalidade histriônica (F60.4) caracteriza-se por:

a) Isolamento, não busca a apreciação dos outros e evita estar no centro de atenções.
b) Determinação, dificilmente influenciada por outros ou circunstâncias.
c) Afetividade excêntrica, porém estável.
d) Pouca preocupação com a atratividade física.
e) Autodramatização, teatralidade, expressão exagerada de emoções.

QUESTÃO 11. De acordo com a Lei 12.318/2010, o ato de se interferir na formação psicológica da criança ou do 
adolescente induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 
responsabilidade, vigilância ou guarda para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este é considerada ato de:

a) Negligência parental.
b) Disputa ofensiva.
c) Alienação parental.
d) Disputa conjugal.
e) Guarda conflitiva.

QUESTÃO 12. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, são deveres fundamentais do Psicólogo:

A. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente.

B. Sugerir serviços de outros Psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho.

C. Fornecer, a quem de direito, informações pessoais, de pessoas, grupos e organizações a que tenha acesso no exercício 
profissional.

D. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 
realizado e ao seu objetivo profissional.

E. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefícios pessoais.

São CORRETAS quais alternativas:
a) Apenas A-B-C-D-E.
b) Apenas A-B-D-E.
c) Apenas A-B-C-E.
d) Apenas A-D-E.
e) Apenas B-C-E.
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QUESTÃO 13. Consiste na ação ou efeito de converter algo em coisa, ou de conceber algo por analogia com a 
natureza e estrutura das coisas. Ligado à tendência de encarar os seres humanos como coisas o que leva a supor 
que se procede a uma desumanização do ser humano. São observadas como manifestações da esquizofrenia. Em 
alguns casos, os conceitos abstratos e os simbólicos são empregados como se fossem questões concretas de 
significação privada e pessoal.

Qual patologia está descrita acima:
a) Agorafobia.
b) Reificação.
c) Hiperprosexia.
d) Alucinação.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 14. Instrumento de avaliação psicológica indicado para avaliação individual ou coletiva de 
personalidade de adolescentes e adultos de ambos os sexos com idades entre 18 e 60 anos, através de 15 fatores. 
Este instrumento se fundamenta nas teorias das necessidades básicas de Henry Murray. Ele visa avaliar o indivíduo 
na expressão de 15 necessidades: assistência, realização, intracepção, denegação, ordem, exibição, apoio, mudança, 
heterossexualidade, dominância, persistência, agressão, deferência, autonomia e afiliação. Este instrumento na 
forma brasileira foi acrescido ainda à escala de desejabilidade social (Comrey – CPS).

Qual instrumento psicológico está descrito no texto acima:
a) IFP – Inventário Fatorial de Personalidade.
b) PMK – Psicodiagnóstico Miocinético.
c) WARTEGG – Teste de Completamento de Desenhos.
d) IDATE – Inventário de Ansiedade Traço – Estado.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 15. O arranjo organizacional que visa outorgar suporte técnico em Saúde Mental, em áreas específicas 
às das equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de saúde para a população, é chamado de:

a) Apoio referencial.
b) Apoio matricial.
c) Equipe de triagem/encaminhamento.
d) Equipe de interreferência.
e) Responsabilização setorial.

QUESTÃO 16. Maslow apresentou uma teoria para explicar as razões da motivação dos funcionários dentro de 
uma organização, segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas em níveis, numa hierarquia de 
importância e de influência. A  alternativa que ordena tais necessidades, das mais primitivas para as mais refinadas 
é:

a) Necessidade de autorrealização; necessidade de autoestima; necessidades sociais; necessidades de segurança e 
necessidades fisiológicas.

b) Necessidades fisiológicas; necessidades de segurança; necessidades sociais; necessidade de autorrealização; necessidade 
de autoestima.

c) Necessidade de compreensão; necessidade de segurança; necessidades sociais; necessidades fisiológicas; necessidades de 
autoestima.

d) Necessidades fisiológicas; necessidades de segurança; necessidades sociais; necessidade de autoestima; necessidade de 
autorrealização.

e) Necessidades sociais; necessidades de compreensão; necessidade de segurança; necessidades fisiológicas; necessidade de 
autoestima.
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QUESTÃO 17. Com relação à regulação dos serviços de saúde, analise as seguintes afirmativas.
I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados 

de assistência à saúde.
II. Compete ao Estado a formalização de processo licitatório para contratos de gestão firmados com organizações sociais.
III. Cabe aos municípios celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como 

controlar e avaliar sua execução.
IV. Deve ser implementada uma Central de Regulação pelo gestor, para exercer o seu papel regulador sobre as unidades 

prestadoras de serviços.

A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETOS:
a) Apenas os itens I, II e III.
b) Apenas os itens I, III e IV.
c) Apenas os itens II e IV.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.

QUESTÃO 18. Treinamento, segundo Chiavenato, é um meio de desenvolver competências nas pessoas para que 
se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos organizacionais e 
se tornarem cada vez mais valiosas. Assim, o treinamento é uma fonte de lucratividade ao permitir que as pessoas 
contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Com a realização do treinamento, funcionário e empresa 
ganham com a aprendizagem que irão adquirir durante este processo. O treinamento dentro de uma organização 
percorre um processo cíclico e contínuo que compõe quatro etapas. As etapas do treinamento são:

a) Necessidades organizacionais: diagnóstico organizacional. Desenho de cargos e salários: decisão de como será estruturado 
os cargos na empresa. Condução das descrições: ação. Avaliação dos cargos: controle das atividades realizadas por cada 
cargo dentro da organização.

b) Necessidades a satisfazer: diagnóstico da situação. Desenho do treinamento: decisão de como será estruturado os cargos 
na empresa. Realização do treinamento: ação. Avaliação dos resultados: avaliação das atividades realizadas.]

c) Necessidades a satisfazer: diagnóstico da situação. Desenho do treinamento: decisão quanto à estratégia que será utilizada. 
Condução do treinamento: implementação ou ação. Avaliação dos resultados: avaliação e controle do processo.

d) Leitura do diagnóstico organizacional: verificação das necessidades da organização. Técnicas de treinamento: atividades 
que serão utilizadas. Condução do treinamento: implementação ou ação. Avaliação dos resultados: transmissão dos 
resultados para a organização.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

QUESTÃO 19. O tipo de psicoterapia que se destina a procurar a origem intrapsíquica da situação de crise vivida 
pelo paciente, com o objetivo de efetivamente solucionar o quadro apresentado, é chamado de Psicoterapia Breve:

a) Dissolutiva.
b) de Apoio.
c) Mobilizadora.
d) Nuclear.
e) Resolutiva.

QUESTÃO 20. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV), as 
características essenciais da Anorexia Nervosa são:

a) O indivíduo recusa a manter um peso corporal na faixa normal mínima, um temor intenso de ganhar peso e uma 
perturbação significativa na percepção da forma ou tamanho do corpo.

b) Um temor intenso de ganhar peso, alucinose psicótica, uma negação em manter a forma ou tamanho do corpo.
c) A recusa do indivíduo em manter um peso corporal na faixa normal mínima, alucinose psicótica, uma negação significativa 

na percepção da forma ou tamanho do corpo.
d) Um temor intenso de ganhar peso, uma perturbação significativa na percepção da forma ou tamanho do corpo e 

comportamentos de expulsão do alimento.
e) O indivíduo recusa a manter um peso corporal na faixa normal mínima, uma relação com figura materna conflituosa, 

negação significativa na percepção da forma e do tamanho do corpo.
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QUESTÃO 01. Segundo Alberti (2009), os trabalhos psicanalíticos sobre a adolescência admitem que, de modo 
geral, há uma na infância e que a   adolescência  introduz  a   . Assim, esses trabalhos procuram seguir 
a trilha deixada por Freud, levantando a questão da puberdade na adolescência, mas também raciocinam com base 
no modelo dos estados, como se a sexualidade humana dependesse de um evolucionismo darwiniano.

Assinale a alternativa correta que completa a afirmação.
a) fantasia originária / crise do Complexo de Édipo
b) sexualidade pré-genital / sexualidade genital
c) transformação corporal / transformação psíquica
d) mudança corporal intensa / separação da autoridade dos pais

QUESTÃO 02. Sobre os deveres fundamentais descritos no Art. 1º do Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
é correto afirmar:

a) O psicólogo deve informar, a quem de direito for, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 
comunicando apenas o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o beneficiário.

b) O psicólogo deve induzir seus pacientes a convicções de orientação sexual quando do exercício de suas funções profissionais.
c) O psicólogo deve pleitear ou receber comissões, doações ou empréstimos além dos honorários contratados, assim como 

intermediar transações financeiras.
d) O psicólogo deve realizar diagnóstico, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios 

de comunicação, de forma a auxiliar grupos e organizações.

QUESTÃO 03. São medidas específicas de proteção aplicáveis às crianças e aos adolescentes sempre que os 
seus direitos forem violados, EXCETO:

a) Internação em estabelecimento educacional.
b) Orientação, apoio e acompanhamento temporários.
c) Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental.
d) Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial.

QUESTÃO 04. Sobre os desafios encontrados por psicólogos especificamente em relação ao trabalho desenvolvido 
em equipe no  campo  de  atuação  da  saúde  pública, é correto afirmar:

a) O  psicólogo  encontra  desafios   decorrentes da falta de formação específica dos diversos profissionais para atuar no 
campo da Atenção Básica à Saúde.

b) O profissional da Psicologia encontra dificuldades de   relacionamento   entre    os    profissionais e a integração dos saberes 
das diferentes disciplinas.

c) O psicólogo encontra dificuldades de superar a “medicalização” na Atenção Básica à Saúde.
d) O profissional da Psicologia encontra dificuldades relativas à formação acadêmica dos psicólogos, muitas vezes, ainda 

pautada na medicina tradicional.
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QUESTÃO 05. Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, associando o funcionamento familiar, descrito por 
Beavers (1982), à sua classificação.

COLUNA I
1. Famílias adequadas
2. Famílias médias, de estilo centrípeto
3. Famílias médias, de estilo centrífugo
4. Famílias médias mistas

COLUNA II

(    ) Intercalam comportamentos centrífugos e centrípetos. Tipicamente os encontros parentais variam de 
momentos de dominação-submissão  a outros de luta de poder. Os filhos alternam aceitação e desafio do 
controle parental.

(   ) Constituída por indivíduos competentes e sem patologia, mas constantemente se observa um ambiente mais 
tenso e sofrimento em algum membro da família, em geral manifestações psicossomáticas na mãe.

(   ) Frequentemente apresentam pessoas com transtornos de comportamento. Os encontros parentais não  são  
eficazes:  ambos  os  pais  se sentem ineficazes para seguir regras e habitualmente brigam pelo controle dos filhos. 
Alianças ilícitas entre um ou outro dos pais e filhos são frequentes.

(   ) Frequentemente apresentam indivíduos neuróticos. Os encontros parentais não são nunca igualitários e sem 
conflito, alternam o padrão de submissão-dominação e de constante luta por controle. A interação dos pais com os 
filhos é caracterizada por lutas de poder explicitas ou subliminares.

Assinale a sequência CORRETA. 
a) 4 1 3 2
b) 1 4 2 3
c) 3 1 2 4
d) 1 3 4 2

QUESTÃO 06. São características básicas da Terapia Cognitiva, descritas por Rangé e Souza (1998), EXCETO:
a) É uma  abordagem  ativa,  pois  o  terapeuta  e o paciente estão continuamente agindo de forma cooperativa no sentido de 

solucionar os problemas, de maneira a permitir que o próprio paciente aprenda a identificar e a modificar seus pensamentos.

b) É uma abordagem diretiva, pois foca os problemas apresentados no “aqui e agora”, trabalhando pensamentos, sentimentos 
e comportamentos atuais do cliente.

c) É uma abordagem educativa, pois o terapeuta ensina   ao   paciente    o    modelo    cognitivo, a natureza de seus problemas.

d) É uma abordagem modelar, pois estimula a prática do comportamento assertivo, iniciando com situações nas quais a 
chance do reforço positivo é grande.
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QUESTÃO 07. Para Leão, Oliveira e Carvalho (2014), a atuação no CRAS – Centros de Referências em Assistência 
Social - requer dos profissionais a identificação das demandas dos territórios de abrangência, levando em 
consideração as diversas dimensões que afetam o homem. Os profissionais necessitam encarregar-se das situações 
que demandam cuidados e atenção, realizando intervenções que ultrapassem o modelo individualizante - o homem 
é causa e efeito do seu comportamento –   e buscando estratégias de trabalho que minimizem as desigualdades 
sociais e as violações de direitos.

Assim, as atividades desenvolvidas no CRAS devem:
I. realizar o acompanhamento familiar, pois esta é a atividade principal e base de todas as ações do CRAS. Ela deve acontecer 

desde a entrada, ou seja, da  acolhida  do  usuário,  passando  por procedimentos como encaminhamento e inserção em 
grupos de convivência e serviço socioeducativo.

II. ser realizadas exclusivamente com os indivíduos de um grupo familiar com o objetivo de fortalecimento dos vínculos e da 
convivência desse grupo.

III. oferecer às famílias uma escuta empática e acolhedora, entendendo essa família a partir da vivência singular e particular 
de seus membros, ao invés de uma atenção burocrática.

IV. apenas informar sobre espaços  e  serviços como forma de incentivar as famílias a buscar por benefícios, programas e 
projetos da política social.

Estão incorretas as atividades a serem desenvolvidas no CRAS:
a) I, II e III, apenas.
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, II, III e IV.

QUESTÃO 08. A pesquisa realizada por Leão, Oliveira e Carvalho (2014), sobre o trabalho desenvolvido pelos 
psicólogos no CRAS – Centros de Referências em Assistência Social –, aponta que, apesar de existirem limitações, 
pode-se observar avanços condizentes ao ideário da garantia de direitos e cidadania.

Sobre esses avanços, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

(   ) Existe, por parte do psicólogo, a ação de registrar as informações em instrumentais que facilitam a prática 
profissional de uma forma mais qualificada e organizada, ajudando na produção de dados para a gestão.

(   ) Apesar do importante trabalho desenvolvido pelos profissionais, ainda se encontra a incompreensão da 
Psicologia como área importante no espaço das políticas públicas e, em específico, da Assistência Social.

(   ) Há mobilização para realizar a articulação entre os profissionais envolvidos na demanda do usuário (reuniões, 
encontros etc.), desenvolvendo, assim, estratégias de trabalho que potencializam ações e recursos já existentes.

(   ) Encontra-se na execução das ações a persistência dos profissionais que não se abatem com as dificuldades e 
os obstáculos encontrados no cotidiano e nos limites da Política de Assistência Social.

Assinale a sequência CORRETA.
a) F F V F
b) V V F V
c) V V V V
d) V F V V

QUESTÃO 09. Assinale a alternativa incorreta sobre os saberes e fazeres grupais desenvolvidos por Fernández 
(2006).

a) Foi a influência da teoria Gestalt que possibilitou afirmar: “em um grupo o todo é mais que a soma das partes”.
b) Bion trabalha com a representação do grupo como um objeto duplamente investido pelo psiquismo e pelo discurso social.
c) Nos primeiros pensadores sobre o grupal: K. Lewin, Moreno, Pichon Rivière, esteve sempre presente uma preocupação 

intensa com a mudança social, pois eles pensavam os grupos como instrumentos válidos para a realização das fortes 
utopias sociais que os animaram.

d) Para Bion, o comportamento de um grupo transcorre em dois níveis: o da tarefa comum e o das emoções comuns.
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QUESTÃO 10. Sobre o risco na infância, abordado por Martins (2008), é correto afirmar:
a) A inadaptação precoce constitui condição fundamental de vulnerabilidade na vida adulta, ou seja, crianças com problemas 

de adaptação em fases precoces da vida registram perturbações na vida adulta.

b) Os modelos mediacionais das influências ambientais contribuíram  para  a  integração  das perspectivas sociológica e 
psicológica dos problemas de comportamento, por relacionarem os indicadores de risco mais globais com as influencias 
psicológicas e sociais mais próximas do funcionamento da criança.

c) Ao considerar a cultura como um recurso para tratar o risco, a autora propõe que a  família seja tomada como um 
alvo secundário de transmissão cultural, uma vez que existe uma constante inadequação cultural entre os serviços 
providenciados e os seus clientes.

d) Na perspectiva do modelo transacional, o risco é considerado resultante de apenas um fator, gerado em consequência 
de alguma transação desfavorável entre a criança e o seu entorno, no âmbito da qual as crianças assumem um papel de 
vítimas do meio.
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Um psicólogo foi denunciado por suspeita de ter sido conivente com ações irregulares ao trabalhar junto a uma empresa 
prestadora de serviços de recolocação profissional. Essa empresa recebia currículos, convocava candidatos para a realiza-
ção de testes psicológicos aplicados por esse psicólogo, e encaminhava os candidatos selecionados para preenchimento 
das vagas no mercado de trabalho. De acordo com a denúncia, após o processo seletivo, o psicólogo fazia devolutivas dos 
resultados aos candidatos que pagavam antecipadamente para participar dos testes psicológicos, não explicava a conclusão 
a que chegara a partir da avaliação feita, não apresentava com clareza os motivos que levavam os candidatos a não serem 
aprovados para o cargo pretendido e apresentava relatórios incompletos, referentes ao processo seletivo em que cada can-
didato convocado estava envolvido.
Considerando a situação hipotética apresentada, os dilemas éticos e as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, jul-
gue os itens a seguir.
41 Após o resultado do processo de seleção, o psicólogo deveria ter disponibilizado a todos os candidatos o relatório com-

pleto, com os nomes dos aprovados, a exposição dos motivos que embasaram a aprovação e os motivos que levaram à 
não aprovação do candidato ao cargo pretendido.

42 É vedado ao psicólogo acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da 
profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional.

A respeito de avaliação psicológica e dos instrumentos de avaliação, julgue os itens seguintes.
43 Considerando-se os limites da avaliação psicológica e o comportamento humano, resultado de uma complexa teia de 

dimensões inter-relacionadas que interagem para produzi-lo, as avaliações psicológicas têm um limite em relação ao 
que é possível entender e prever, mesmo baseando-se em métodos cientificamente comprovados.

44 Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de características psicológicas e psiquiátricas que 
constituem um método ou técnica de uso privativo do psicólogo.

Julgue os próximos itens, relativos a teorias e técnicas psicoterápicas.
45 Na terapia gestáltica, o paciente é estimulado a falar sobre seus traumas e problemas do passado que estão reverbe-

rando no presente, com o objetivo de fechar situações inacabadas.
46 Na situação transferencial do processo de psicoterapia de grupo pela abordagem psicanalítica, a transferência é um 

espelhismo que o analista precisa manter, haja vista ser ele o sujeito do suposto saber.
47 A abordagem cognitivo-comportamental nas intervenções de pacientes em crise deve ser evitada, uma vez que por 

meio dela enfatizam-se os pensamentos automáticos e esquemas do indivíduo, que o fazem lidar com os sistemas de 
crenças, suposições com ele mesmo e percepções futuras e gerais.

Em atendimento psicológico, um homem apresentou o seguinte quadro clínico: saíra do serviço público há cerca de cinco 
meses, o que o fez afastar-se do convívio com amigos, familiares e ex-colegas de trabalho; foi deixando de se alimentar 
gradativamente, pois lhe faltava apetite; dormia pouco e não tinha preocupações com higiene pessoal e aparência. Perdeu 
dezesseis quilos em quatro meses. Apresentava anorexia, insônia, apatia e inércia, chegando a fazer suas necessidades fisio-
lógicas nas próprias vestes. Já havia sido internado por tentativa de suicídio por enforcamento. Na enfermaria mostrava-se 
inibido, com lentificação psicomotora severa, mímica facial contraída. Falava pouco, e quando o fazia era com voz baixa, 
sussurrando, para afirmar que “nada valia a pena” e que toda a sua vida tinha sido em vão. Sentia-se vazio e afirmava ter 
cometido todo tipo de vilania.
Com relação ao caso clínico apresentado e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens subsecutivos.
48 Os sintomas do paciente descritos no referido caso clínico indicam quadro de transtorno depressivo maior.
49 Trata-se de psicose reativa breve sem sequelas no psiquismo ou deterioração da personalidade, uma vez que o desli-

gamento do trabalho foi o único motivo aparente entre o quadro mórbido apresentado e a vida pregressa do paciente, 
assim como os pródromos com sintomas negativos comumente presentes em casos de sofrimento psíquico grave.

50 A mania e a melancolia são conhecidas apenas como estrutura perversa afetiva, sendo a mania uma hiperinflação egói-
ca — loucura dos ritmos e ciclos da vida —, e a melancolia um esvaziamento egóico — ausência de ciclicidade e ritmos 
na vida.
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No que se refere a transtornos de estresse pós-traumático (TEPT), julgue os itens que se seguem.
51 No TEPT agudo, a perturbação tem duração mínima de dois dias e máxima de quatro semanas após o evento traumáti-

co, enquanto no TEPT os sintomas encontram-se presentes após um mês e as perturbações não estão primariamente 
relacionadas a efeitos fisiológicos causados por alterações de substâncias no organismo.

52 As intervenções terapêuticas indicadas para o TEPT incluem terapias cognitivas e comportamentais; reprocessamento 
e dessensibilização de traumas por meio do movimento ocular (EMDR); psicoterapia psicodinâmica; interrogatório psi-
cológico (debriefing); e psicoeducação e apoio.

53 O tratamento de TEPT pode incluir a EMDR, que se baseia em exposição (com múltiplas exposições breves e ininter-
ruptas ao material traumático), movimento ocular, lembrança e verbalização de memórias traumáticas de um ou mais 
eventos.

Com relação a neuroses, psicoses e transtornos de personalidade, julgue os itens a seguir.
54 Tanto as neuroses quanto as psicoses se distinguem nitidamente do estado hígido.
55 Neuroses são definidas como os desvios psíquicos que não envolvem inteiramente o próprio homem; psicoses são os 

desvios psíquicos que acometem o homem em sua totalidade.
56 O transtorno de personalidade borderline encontra-se agrupado no subgrupo C (ansiedade e(ou) controle), tendo como 

características indivíduos com relações pessoais muito instáveis, atos autolesivos repetitivos e sentimentos intensos 
de vazio e aborrecimento crônico.

Julgue os próximos itens, relativos à psicologia da saúde.
57 Na prevenção primária relacionada ao uso e consumo de substâncias, a intervenção breve, que pode ser aplicada, entre 

outros, por médicos, psicólogos e enfermeiros, apresenta-se como um instrumento eficaz com foco na prevenção ou 
promoção de saúde e na concepção de saúde ampliada.

58 O paradigma biopsicossocial amplia o significado sobre saúde-doença, proporcionando uma visão integral do ser e do 
adoecer, e compreende as dimensões físicas, psicológicas e sociais.

59 Na investigação de pensamentos, planos e comportamentos suicidas, deve-se evitar indagar especificamente sobre a 
presença de ideias de insatisfação com a vida, pois, quanto mais intenso for o desejo de morrer e menor a ambivalência 
entre morrer e viver, maior será o risco de suicídio.

60 A intervenção psicológica em recaída de alcoolismo baseia-se em estratégias terapêuticas de prevenção, tais como a 
monitoração dos estados afetivos ou cognitivos do paciente associado ao desejo do uso; devendo-se evitar elogios pelo 
sucesso obtido, devido às frustrações em casos de recaída.

Julgue os itens a seguir, acerca do adoecimento do trabalhador, das competências do psicólogo de gestão de pessoas e de 
sua relação com as diferentes equipes de saúde.
61 A atividade do psicólogo de gestão de pessoas inclui práticas integradas com o objetivo de promover a saúde do traba-

lhador, além de avaliar, melhorar ou manter sua qualidade de vida.
62 De acordo com a moderna vertente da psicologia do trabalho, a prioridade do psicólogo nessa área deve ser a saúde do 

trabalhador em vez das tarefas tradicionais de seleção de pessoal, treinamento e avaliação, atualmente consideradas 
secundárias. 

63 Com o objetivo de promover a saúde ou reduzir o estresse do trabalhador, é adequado que o psicólogo inclua em sua 
prática oficinas ou diferentes tipos de grupos que envolvam profissionais de variadas áreas da instituição, como, por 
exemplo, administradores e advogados.

64 A realização de tarefas perigosas ou em ritmo de produção que ultrapasse o conforto pessoal, fora das atribuições for-
mais do trabalhador, pode ser eventualmente estimulada pelo psicólogo, por ser um desafio que trará maior percepção 
de competência ao trabalhador, maior visibilidade dele frente aos colegas e superiores, além de favorecer eventual 
promoção. 

65 A ergonomia é um dos aspectos da psicologia do trabalho que mais podem se beneficiar de equipes interdisciplinares, 
porque visa preservar a saúde do trabalhador e, ao mesmo tempo, incrementar a produtividade e o bom uso de equi-
pamentos.
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Julgue os próximos itens, relativos ao comportamento humano, às peculiaridades ambientais e à dinâmica do trabalho.
66 No contexto de trabalho, podem estar presentes variáveis responsáveis pelo adoecimento físico, que, por sua vez, pode 

desencadear o adoecimento psicológico — a ansiedade e a depressão, por exemplo. 
67 Para que uma variável ou situação seja considerada fator de risco para o desenvolvimento do estresse no ambiente 

de trabalho, ela precisa estar relacionada à quantidade de tarefas ou ao relacionamento com a chefia imediata ou com 
pares. 

68 Em situações de acidente no trabalho que causam lesão clinicamente significativa e dor, é esperado que o trabalhador 
interrompa a tarefa de imediato porque a percepção de dor é proporcional à lesão e induz e demanda a interrupção da 
atividade.

69 A pessoa que sofre um acidente de trabalho pode experimentar sentimentos de menos valia e de incompetência que 
favorecem a culpa, o sofrimento e o adoecimento, muitas vezes por temor de uma avaliação negativa que possa levar 
à perda do emprego.

70 A formação e a evolução de grupos de trabalho, formais ou informais, passam pelo estágio da tormenta, que se define 
como o período durante o qual os membros disputam a liderança e impõem os próprios valores e ritmos de trabalho, 
chegando-se à exigência da dissolução do próprio grupo.

Considerando o planejamento estratégico e a gestão de pessoas nas organizações, julgue os itens a seguir.
71 As práticas de gestão de pessoas e o ajustamento do quadro de pessoal são elementos prévios que contribuem para a 

avaliação interna e externa da organização, com vistas à formulação da estratégia.
72 A gestão de pessoas fornece insumos para o processo de formulação da estratégia em termos de disponibilidade de 

pessoas e de competências profissionais necessárias à implementação da própria estratégia.
73 Para uma melhor alocação de pessoal, a implementação da estratégia requer medidas de avaliação do capital humano 

e de indicadores de produtividade.
74 A missão, a visão e os valores da organização norteiam a gestão de pessoas em termos de previsão de demanda de 

contratação e de recrutamento de pessoal.
75 A combinação entre planejamento estratégico e gestão de pessoas resulta na gestão estratégica de pessoas, a qual 

atua para que a organização alcance seus objetivos.

Com relação a comportamento organizacional, julgue os itens que se seguem.
76 Aspectos como tempo de casa, estrutura organizacional e posições gerenciais são exemplos de dimensões individuais 

e coletivas de diversidade nas organizações.
77 O modelo dos fatores de higiene e de motivação de Herberg estabelece uma única escala de avaliação que varia de 

insatisfação à satisfação, na qual o ponto médio é a não satisfação ou a não insatisfação.
78 A cultura organizacional além de fazer que as pessoas criem uma identidade na organização, deve facilitar o compro-

misso coletivo, promover a estabilidade do sistema social e modelar o comportamento humano em relação ao meio 
que os cerca.

79 Na cultura organizacional, os membros organizacionais devem ensinar, uns aos outros, valores, crenças e comporta-
mentos, por meio de mecanismos que incluem o design de espaço físico, os slogans, os critérios de promoção e símbo-
los de status.

80 O gerenciamento de conflitos por meio do conflito programado estimula um debate de pontos de vista opostos para se 
entender melhor uma situação-problema.

Considerando as teorias e os processos de aprendizagem, treinamento e desenvolvimento nas organizações, julgue os itens 
a seguir.
81 A aprendizagem contínua está relacionada à educação de toda a vida do indivíduo, com ênfase em diferentes saberes e 

nas perspectivas profissionais futuras.
82 Eventos educacionais de curta e média duração focados na melhoria do desempenho funcional e na qualificação profis-

sional contínua são exemplos de treinamento nas organizações.
83 Organizações que aprendem são aquelas bem-sucedidas, mais ágeis e que valorizam o aprendizado coletivo de seus 

membros.
84 Do ponto de vista da psicologia, a aprendizagem ocorre nos níveis individual, coletivo e organizacional, sendo as orga-

nizações ambientes de aprendizagem multinível.
85 A análise das necessidades organizacionais visa ao exame do ambiente, dos recursos e das estratégias da organização, 

com vistas a avaliar como as variáveis políticas, sociais, econômicas e tecnológicas influenciam a disponibilidade de 
pessoas qualificadas para o trabalho.
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No que se refere à educação corporativa e ao coaching, julgue os itens que se seguem.
86 O coaching pode ter como público-alvo populações clínicas e não clínicas e visa ao desenvolvimento comportamental 

do ser humano para desafios futuros.
87 Tanto coaching quanto mentoring referem-se ao processo de troca de experiências e aprendizagens entre o profissional 

mais experiente e o profissional sob sua orientação.
88 As ações de educação corporativa buscam responsabilizar líderes e gestores pelo processo de aprendizagem nas or-

ganizações.
89 O papel do coach é prover estímulos e conselhos que auxiliem o coachee a expressar potenciais não desenvolvidos em 

sua vida.
90 A sinergia entre programas de educação corporativa e projetos sociais estimula a formação de atores sociais dentro e 

fora das organizações.

Acerca de gestão por competências nas organizações, julgue os itens seguintes.
91 Instrumentos de avaliação das competências podem ser centrados em conhecimentos, habilidades e atitudes, assim 

como em metas e objetivos, e orientam-se ao desenvolvimento do indivíduo nas organizações.
92 Na descrição de competências, é importante utilizar descrições abrangentes e detalhadas, de modo a permitir a identi-

ficação do que é esperado do indivíduo na organização.
93 Na avaliação de desempenho por competências, deve-se utilizar um número reduzido de fontes, evitando-se, assim, 

erros de viés, acurácia e fidedignidade.
94 O conceito de competência pode ser utilizado como referencial para a construção de instrumentos de gestão e como 

forma de compreender a gestão de pessoas nas organizações contemporâneas.
95 Quando as descrições de cargos mostram-se inapropriadas para retratar a expectativa da organização em relação às 

contribuições de seus profissionais, recomenda-se a adoção do modelo de competências para fins de remuneração e 
carreiras.

Acerca de gestão de desempenho nas organizações, julgue os itens subsequentes.
96 A escala de avaliação baseada na classificação comportamental destina-se a medir a frequência de cada um dos com-

portamentos de grau de importância similar esperados do indivíduo em seu desempenho no trabalho.
97 Um erro comum nas avaliações de desempenho é a comparação de um indivíduo com o indivíduo avaliado imediata-

mente antes dele, o que pode resultar em julgamento tendencioso.
98 O fornecimento de feedback de desempenho é um dos objetivos da avaliação e visa especificamente subsidiar a tomada 

de decisões administrativas nas organizações.
99 As decisões gerenciais sobre remuneração tomadas com base nos resultados de avaliações de desempenho contri-

buem para o desenvolvimento individual e para o aprimoramento do desempenho.
100 O processo de gestão de desempenho visa criar um ambiente de trabalho no qual as pessoas possam apresentar um 

desempenho conforme o melhor de sua capacidade no trabalho.

Considerando que, com a iminente aposentadoria de grande parcela dos servidores de determinado órgão público e a conse-
quente perda de conhecimentos organizacionais estrategicamente imprescindíveis, o setor competente tenha decidido pela 
implantação de uma política de gestão do conhecimento, julgue os itens a seguir.
101 Para a efetiva implantação da política no órgão, um conjunto de práticas de gestão do conhecimento deverá ser estabe-

lecido para cada um dos seguintes fatores críticos: humano, organizacional, tecnológico e gerencial.
102 A fim de promover a captura, o compartilhamento e a aquisição do conhecimento, a política de gestão do conhecimento 

do órgão poderá dispor, respectivamente, das práticas de data mining, wikis e treinamentos baseados em tecnologia 
web.

103 O setor responsável pela implantação da referida política deverá optar por forças tarefas e pela hierarquia organiza-
cional para a exploração e transferência e para a aquisição e acumulação dos conhecimentos tácitos dos servidores, 
respectivamente.

104 Na medida em que foca o conhecimento tácito, a política de gestão do conhecimento deve ser orientada pelo modelo 
bottom-up de administração, de modo a responsabilizar os servidores pela criação e pela transferência do conhecimen-
to antes de sua aposentadoria.
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Considerando que o setor de gestão de pessoas de determinado órgão público tenha sido incumbido do planejamento de um 
sistema de seleção interna para a ocupação de postos gerenciais, julgue os seguintes itens.
105 Para selecionar as técnicas de seleção apropriadas, o setor de gestão de pessoas inicialmente deverá, ante as atribui-

ções e responsabilidades dos postos gerenciais do órgão, especificar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 
necessárias ao bom desempenho gerencial.

106 No caso de o órgão dispor de uma política de gestão de desempenho, o setor poderá utilizar com segurança os resul-
tados das avaliações de desempenho individual se, antes, atestar a validade de construto das medidas pertinentes e a 
sua capacidade de predizer com êxito o desempenho real dos gestores.

107 Para a verificação da validade dos procedimentos de seleção sem necessariamente realizar avaliações de desempenho 
junto aos servidores ocupantes de postos gerenciais, podem-se analisar os resultados de pesquisas de clima psicológi-
co, de satisfação no trabalho ou de qualidade de vida no trabalho. 

108 Com vistas a aferir capacidades e comportamentos de natureza interpessoal exigidos dos gestores, o setor de gestão 
de pessoas poderá utilizar, respectivamente, testes de aptidão e técnicas de dramatização.

109 Níveis de desempenho, tempo de serviço no posto, índices de produtividade no trabalho e sucesso em ações de de-
senvolvimento gerencial são critérios de avaliação da eficácia do sistema de seleção interna estabelecido pelo setor 
competente.

O setor de gestão de pessoas de determinado órgão público, alarmado com os altos índices de rotatividade e absenteísmo 
recentemente constatados no órgão, decidiu intervir no caso.
Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
110 Quando da investigação da motivação dos servidores para a assiduidade, o setor de gestão de pessoas deverá avaliar as 

práticas organizacionais de recompensa à assiduidade e de punição ao absenteísmo e o nível de tolerância dos servido-
res em geral a faltas e atrasos, além de metas, objetivos e atitudes dos servidores faltosos.

111 Pesquisas de intenção de rotatividade junto aos servidores do órgão não são consideradas eficazes para atuar pre-
ventivamente em casos como o descrito, uma vez que as intenções de rotatividade não possuem relação forte com o 
desligamento efetivo.

112 A fim de compreender o índice de rotatividade, podem ser feitas entrevistas de desligamento com os servidores na 
iminência de abandonar o órgão.

113 Uma forma de identificar os motivos da rotatividade de pessoal no órgão consiste no cruzamento estatístico dos dados 
de rotatividade com os resultados de pesquisas de clima ou de suporte organizacional, cujos componentes figuram 
como antecedentes supostos de rotatividade.

Acerca da análise e da descrição de cargos, julgue os itens subsequentes.
114 As desvantagens do uso do modelo clássico de desenho de cargos incluem o aumento do gasto de pessoal.
115 Ainda que não resulte no aumento da produtividade e na redução do absenteísmo e da rotatividade na organização, o 

enriquecimento vertical e horizontal de cargos eleva a motivação intrínseca dos trabalhadores e sua satisfação com o 
trabalho.

116 Conforme o modelo contingencial de descrição de cargos, mudanças e revisões contínuas dos conteúdos dos cargos 
são necessárias e dependem do desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e de alterações nas estruturas organiza-
cionais e nos procedimentos de trabalho.

Os setores de gestão de pessoas frequentemente se valem de métodos e técnicas de pesquisa aplicada para compreender 
a realidade dos trabalhadores para os quais prestam serviços nas organizações. A respeito desse assunto, julgue os itens 
subsecutivos.
117 Um survey para identificar as percepções dos servidores do órgão sobre fenômeno de interesse organizacional deverá 

prever a definição de uma amostra por conveniência e o uso de técnicas estatísticas descritivas.
118 No caso de problemática circunscrita a determinada unidade organizacional, grupos focais poderão ser utilizados para 

apreender as opiniões de cada participante sobre algum assunto e compará-las entre si, até que se encontre um padrão 
coletivo nas respostas verbalizadas. 

119 A análise do discurso, adequada para o processamento de materiais provindos de entrevistas e grupos focais, é definida 
como técnica de extração de indicadores, quantitativos ou não, dos materiais verbais com vistas à inferência de conhe-
cimentos relativos às condições de comunicação das mensagens.

120 Quase-experimentos são úteis à avaliação da efetividade de intervenções organizacionais, pois permitem, por exemplo, 
comparar o comportamento dos trabalhadores antes e após a intervenção ou comparar o comportamento de um grupo 
de pessoas submetido ao programa com outro, alheio à intervenção.
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QUESTÃO 01. Prevenir a violência contra crianças e  adolescentes é  possível. Quanto mais  cedo se iniciam  
as intervenções preventivas, maior é a chance protetiva do contexto familiar quanto a essa problemática. Nesse 
sentido, o psicólogo , enquanto membro de uma equipe, pode atuar como facilitador da prevenção a violência, de 
modo a

a) analisar os casos de maneira uniforme, seguindo os padrões estipulados pela equipe , direcionados para a criança e o 
adolescente.

b) prevenir o aumento das consequências insalubres nos contextos familiares e suas transmissões intergeracionais.
c) garantir o apoio constante de outros profissionais , visando a atingir autossuficiência, independente da rede de cuidado no 

território.
d) desenvolver ações no território através de organização de redes, mobilização da comunidade e estratégias educativas.

QUESTÃO 02. Para identificar as causas de diversos transtornos psicológicos, deve -se analisar a interação entre 
todas as dimensões relevantes: genéticas, processos cognitivos e comportamentais, influências emocionais e 
interpessoais e os fatores de desenvolvimento. Essa  análise  se  chama abordagem

a) genética. 
b) unidirecional integrada.
c) multidimensional integrada.
d) psicológica.

QUESTÃO 03. Sabe-se que o conceito de redes sofreu modificações ao longo do tempo , de modo a agregar 
práticas alternativas organizadas no intuito de atender as demandas sociais do mundo contemporâneo. Assim, 
compreende-se que

a) a atenção integral está inserida em uma estrutura hierarquizada e regionalizada, permitindo uma compreensão 
unidirecional do indivíduo.

b) a  rede passou a  ser um complemento para o atendimento à saúde, diante da instalação do quadro de  violência pois, os 
recursos e  articulações políticas não seguem os  interesses  e necessidades dos gestores.

c) a construção de redes pressupõe decisões tomadas em um modelo verticalizado  e  ordenado de acordo com os princípios 
do SUS.

d) as redes de atenção à saúde se  concretizam por  um  conjunto de  serviços  vinculados e  com objetivos comuns, ofertando 
uma atenção contínua e integral.

QUESTÃO 04. Na DSM-V, o processo que consiste em determinar se um problema em particular afeta o indivíduo 
e se preenche todos os critérios para um transtorno psicológico é denominado

a) psicoterapia. 
b) avaliação clínica. 
c) diagnóstico.
d) apoio.

QUESTÃO 05. Segundo Mendes (2001), a atenção primária diz respeito ao contato inicial do usuário com o 
sistema de saúde, no qual o psicólogo, como membro da equipe de saúde, tem papel

a) de avaliar e diagnosticar em um modelo curativo.
b) articulador, gerenciador e direcionador.
c) subjetivo, individualizado e psicoterapêutico.
d) resolutivo, organizador e de responsabilização.
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QUESTÃO 06. Segundo Barlow, o exame de estado mental envolve a observação sistemática do comportamento 
do indivíduo. Esse exame abrange cinco aspectos, que são:

a) aparência e comportamento, processos sociais, emoção e  afeto, funcionamento intelectual  e funcionamento sensorial.
b) aparência e comportamento, processos de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual e funcionamento 

sensorial.
c) processos sociais,  funcionamento emocional, comportamento, aparência e desenvolvimento intelectual.
d) processos sociais, funcionamento emocional, processos de humor e afeto, aparência e desenvolvimento intelectual.

QUESTÃO 07. Sabe-se que o código de ética da profissão de psicólogo no Brasil visa  a  responder  ao  contexto 
organizativo dos psicólogos, ao momento do país e  ao  estágio de desenvolvimento  da Psicologia enquanto campo 
científico e profissional. Nesse contexto, analise os princípios presentes nos itens seguintes.

I Atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, 
econômica, social e cultural.

II Atuar com responsabilidade comportamental, analisando os aspectos  da realidade atual, tendo 
em vista que o indivíduo é a-histórico.

III

Considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações 
sobre suas atividades profissio nais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os 
demais princípios do código de ética profissional.

IV

Promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, sendo necessária a 
eliminação territorial dos casos de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão para uma melhor compreensão das questões de saúde.

São princípios fundamentais de ética da profissão de psicólogo no Brasil os que estão presentes nos itens
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV.

QUESTÃO 08. Kurt Lewin é considerado um dos pioneiros no estudo d e grupos.  Segundo  esse  autor,  a noção 
de grupo pressupõe

a) um número determinado de pessoas reunidas.
b) uma interdependência entre as pessoas.
c) um agrupamento de pessoas gerando dinâmicas distintas.
d) uma reunião de pessoas com motivações diferentes.

QUESTÃO 09. O alcoolismo é um problema de saúde,  que vem aumentando de forma significativa no Brasil  
e no mundo. A disfunção para o indivíduo e para a família ocorre ao longo do tempo, de modo que o ritmo e a 
intensidade dessa disfunção estão vinculados

a) ao estresse do ciclo de vida presentes no beber problemático.
b) ao estresse do ciclo de vida ausentes no beber social.
c) à minimização do consumo por parte dos pais e  ao  aumento do consumo por  parte dos  filhos adolescentes.
d) às mudanças no ciclo de vida, acarretando disfunção irreversível do  consumo alcoólico,  para toda a família.
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QUESTÃO 10. Na terapia de grupos, há um acordo entre pacientes e  psicoterapeuta,  baseado  em um contrato no 
qual todos assumem compromissos que devem ficar claros. Na elaboração deste contrato para organizar grupos 
terapêuticos, deve-se

a) ajudar os membros do grupo no manejo  dos  medos  e  das  angústias  primitivas revividos por eles.
b) avaliar a eficácia adaptativa dos participantes do grupo.
c) discutir a ética entre os participantes quanto ao sigilo das situações tratadas no grupo.
d) propiciar a troca de experiências entre os membros do grupo, permitindo que se enriqueçam mutuamente.

QUESTÃO 11. Em uma situação de crise, após as providências tomadas para a segurança de um paciente 
agudamente suicida, torna-se importante um tempo para o profissional de saúde mental aprofundar o contato 
com o paciente e compreender com ele a  sua  situação  de  vida.  Seguindo o modelo de Psicoterapia de Crise, 
considera-se que, na intervenção,

a) há ênfase na abordagem aos conflitos inconscientes.
b) não há ênfase no reforço aos mecanismos de defesa.
c) há ênfase na mudança de caráter.
d) não há ênfase em mudanças de personalidade.

QUESTÃO 12. A psicoterapia que opera em um continuum  interpretativo-suportivo e em que o uso das intervenções 
depende das necessidades do paciente é chamada

a) Cognitiva. 
b) Humanista. 
c) Psicodinâmica. 
d) Gestalt.

QUESTÃO 13. Diante da necessidade de um direcionamento ético e político frente à realidade social diversa entre 
os menos e mais abastados, é imprescindível estabelecer  projetos  de  promoção  de saúde na Educação, de forma 
integrada, interdisciplinar e coletiva. Sendo assim, analise as perspectivas apresentadas a seguir.

I Dar ênfase ao individualismo, à ciência psicológica e à prática clínica tradicional.
II Dar ênfase à subjetividade, à avaliação psicotécnica e à prática clínica.

III Incrementar projetos políticos nas entidades de Psicologia, reforçando o protagonismo dos 
sujeitos.

IV Vincular a educação às múltiplas relações e teorias educacionais de forma contextualizada na 
promoção de saúde.

Em relação aos projetos de promoção de saúde na Educação, as perspectivas corretas são
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV.
d) III e IV.
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QUESTÃO 14. Sifneos e Malan defendem que, para a indicação de psicoterapia breve, o paciente com melhores 
condições de se ben eficiar seriam aqueles que apresentam algumas condições pessoais. Nesse contexto, considere 
características apresentadas a seguir.

I Queixa circunscrita ou possibilidade de identificação de um foco ativo e atual.
II Bom nível de funcionamento egoico.
III Transtornos psicóticos e retardo mental.
IV Motivação para a mudança.
V Ausência de controle de impulsos agressivos.

Os itens que apresentam características dos pacientes mais indicados  para  psicoterapia  breve segundo os critérios 
de Sifneos e Malan são:

a) I, II e IV. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e V. 
d) I, IV e V.

QUESTÃO 15. Grande parte dos pacientes talvez diga tudo o que é necessário dizer em uma consulta psicológica. 
Contudo, é importante enriquecer os dados coletados através de outros meios , como prontuários, familiares, 
amigos e vizinhos. Isso ocorre porque

a) o sujeito não tem mecanismos de defesa.
b) o sujeito está com os recursos egoicos atuantes.
c) o sujeito com transtorno de personalidade antissocial não tem dados da realidade.
d) o sujeito está com os recursos egoicos distorcidos e fragilizados.

QUESTÃO 16. Segundo Cordiolli, a psicoterapia que tem como objetivos a redução do sintoma,  a  manutenção ou 
o restabelecimento do nível de funcionamento anterior a uma crise e  a diminuição de déficits de funcionamento do 
EGO, por meio do reforço de defesas consideradas adaptativas, é chamada de

a) apoio.
b) interpessoal. 
c) cognitiva.
d) humanista.

QUESTÃO 17. O campo da saúde mental na RPS está em construção, e novas técnicas de abordagem à 
identificação, ao tratamento e à integração estão em  constante desenvolvimento no Brasil e em outros países. 
Assim, a abordagem psicossocial e  o  foco  dos  projetos  terapêuticos criados em um matriciamento, remetem 
diretamente ao trabalho em rede. Nesse sentido,

a) cabe à rede de matriciamento incluir a rede de serviços de saúde, a rede intersetorial e a  rede de apoio social e/ou pessoal 
do indivíduo.

b) cabe à rede de matriciamento atuar independentemente da rede de serviços de saúde, da rede intersetorial e da rede de 
apoio social e/ou pessoal do indivíduo.

c) cabe aos serviços de saúde da atenção terciária encaminhar os usuários para os especialistas nos ambulatórios e CAPS.
d) cabe aos serviços de saúde da atenção secundária  e  terciária  encaminhar  os  usuários para os especialistas nos 

ambulatórios e CAPS.
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QUESTÃO 18. Em psicologia, é relativamente recente o estudo da resiliência e esse fenômeno vem ganhando es-
paço em muitos centros de pesquisas e a  atenção  de  vários  pesquisadores . Sobre as características da resiliência, 
avalie as afirmativas a seguir .

I O grau de resiliência envolve competências comportamentais, recursos psicológicos e sociais.

II Indivíduos considerados resilientes em uma determinada situação  irão  apresentar traços de 
resiliência em todas as situações de dificuldades vivenciadas.

III O termo resiliência tem sua origem na física e na engenharia.
IV A resiliência é um processo linear que não sofre influên cias do contexto.

V As investigações sobre resiliência envolvem outros elementos, tais como coping,fatores de risco 
e fatores de proteção.

Em relação à resiliência, estão corretas apenas as afirmativas
a) I, II e IV. 
b) II e IV. 
c) I, III e V. 
d) III e V.

QUESTÃO 19. Segundo o Ministério da Saúde (2014) a atenção básica é considerada como um dos acessos iniciais 
do indivíduo com necessidade de cuidado por apresentar doenças crônicas. É através desta porta de entrada que 
se d ão as primeiras orientações nesses e em outros casos, quanto aos cuidados gerais e necessidade d e atendi-
mento especializado. Contudo, no intuito de planejar os procedimentos e ações, para trabalhar na área da saúde, é 
importante que o psicólogo

a) reconheça transtornos psicológicos, visto que os pacientes apresentam necessidade de intervenção crítica.
b) conheça o ambiente, o contexto social e o risco psicossocial para doenças físicas e epidemiologia.
c) seja capaz de fazer diagnóstico psicopatológico e avaliação psicométrica de modo a mensurar a situação psíquica do 

paciente.
d) reconheça transtornos psicóticos , tendo em vista que os pacientes apresentam desvio de personalidade.

QUESTÃO 20. De acordo com Michel Rutter (1987), os fatores de proteção exercem influências importantes no 
modo como lidamos com situações adversas. Dessa forma, uma  das funções principais dos fatores de proteção 
seria

a) estabelecer obstáculos individuais ou ambientais que aumentariam a vulnerabilidade do indivíduo para resultados 
negativos no seu desenvolvimento.

b) estar direcionados para a emoção (esforço para regular o estado emocional associado ao estresse) ou ser focalizado no 
problema (esforço para agir na origem do estresse, tentando modificá-lo).

c) estabelecer e manter a autoestima e a autoeficácia, através d a instituição de relações de apego seguras e do cumprimento 
de tarefas com sucesso.

d) alterar respostas a um determinado estímulo capaz de colocá-lo sob tensão, gerando uma série de respostas 
psicofisiológicas que têm por função atuar no evento.

QUESTÃO 21. As situações de urgência e emergência em  um  hospital geral normalmente causam reações de 
stress tanto no paciente quanto em sua família e também na equipe assistencial. Nesse contexto, é importante que 
os profissionais de saúde estejam sempre atentos ao cuidado com sua saúde mental. Dentre os transtornos mais 
comuns associados ao stress de profissionais  que atuam nesse ambiente, tem-se a síndrome

a) de Burnout.
b) de Guilan-Barré.
c) de Asperger.
d) de Munchausen.
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QUESTÃO 22. Considerando os estudos desenvolvidos sobre fatores de proteção e fatores de risco, Grunspun 
(2002) aponta os fatores de risco que estão presentes no ambiente econômico, psicológico e familiar e que 
apresentam grande probabilidade de causar danos sociais evidentes. Nesse contexto, é imprescindível para o 
psicólogo saber que

a) somente o risco em si permite obter parâmetros para avaliar a presença de uma psicopatologia no sujeito.
b) os fatores de risco aumentam a probabilidade de desadaptação do sujeito diante de uma situação de perigo.
c) a exposição do sujeito à uma situação de risco é determinante para o desenvolvimento de uma psicopatologia.
d) o equilíbrio existente entre fatores de risco e de proteção não contribui para o desenvolvimento da resiliência.

QUESTÃO 23. A dor é um sinalizador de que algo não está bem com o indivíduo. Em contexto hospitalar, a 
intervenção do  psicólogo tem  sido uma constante na  equipe de saúde, visando o bem-estar do paciente através 
da minimização dolorosa. Independentemente do mecanismo de uma doença, o manejo da dor de um paciente está 
sujeito

a) ao temor, à rigidez e à respiração profunda ao falar.
b) à compreensão, à percepção e à representação.
c) à localização, ao grau de desadaptação e à retirada dos mecanismos de defesa.
d) à visão da doença, à perspectiva de vida e à apatia

QUESTÃO 24. A psicologia da saúde é uma especialidade da psicologia que atua em diversos setores, com 
diferentes tipos de pacientes e demandas variadas. De acordo com  apontamentos de Dessen e Costa Júnior (2008), 
um dos objetivos da psicologia da saúde é

a) investigar as relações entre fatores de personalidade e suscetibilidade a enfermidades de diferentes naturezas.
b) restringir a atuação do psicólogo às instituições hospitalares.
c) observar e encaminhar diante de alterações relativamente duradouras em termos de competência comportamental e de 

motivação dos indivíduos.
d) enfatizar o tratamento tradicional na orientação biomédica da assistência à saúde.

QUESTÃO 25. Um dos campos de conhecimento médico em que a psicologia da saúde se encontra mais presente 
é o da oncologia pediátrica. A psico -oncologia pediátrica pode promover a humanização e a maior eficiência do 
tratamento dispensado à saúde de crianças com câncer. Nesse contexto, Adams-Greenly (1991) destaca que o 
entendimento das estratégias de enfrentamento adotadas por crianças em situações pediátricas percebidas como 
estressantes requer a consideração de variáveis importantes, dentre elas,

a) o controle sobre situações estressantes, o nível de coesão entre os membros da família, a reação que expressa tendências 
biológicas ou  temperamentais do  organismo e  a  prática   de cuidados parentais.

b) os fatores evolutivos e socioeconômicos, o nível de coesão entre os membr os da família, o controle sobre situações 
estressantes e a história pessoal e familiar do paciente.

c) o nível de coesão entre os membros da família, a ampliação do tempo de execução de procedimentos médicos e a análise 
do modo como a criança lida com a si tuação.

d) os fatores evolutivos e socioeconômicos, a história pessoal e familiar do paciente e o aumento da percepção da dor por 
parte da criança.
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QUESTÃO 01. O termo absenteísmo refere-se à ausência do indivíduo no seu trabalho. Os fatores que motivam 
o problema são diversos, dentre eles: doença, atrasos involuntários, faltas voluntárias por motivos pessoais, 
dificuldades e problemas financeiros, problemas de transporte, baixa motivação, supervisão precária, políticas 
inadequadas da organização, dentre outros. Três variáveis são imprescindíveis para compreender esse fenômeno; 
assinale-as.

a) Etnia, idade e educação. 
b) Gênero, idade e educação.
c) Etnia, gênero e qualificação profissional.
d) Gênero, idade e qualificação profissional.

QUESTÃO 02. “Os grupos podem ser definidos de pontos de vistas distintos, tais como clínico, social, educacional, 
da saúde e organizacional. Guardadas as particularidades de cada contexto, um fator comum pode ser identificado 
no entendimento de que o grupo consiste em uma entidade que media a relação entre indivíduo e sociedade ou 
entre indivíduo ou instituição, pública ou privada. Essa função revela, por exemplo, relações interpessoais e papéis 
expressos. Quanto à inter-relação de papéis, em diferentes instituições e organizações, destacam-se quatro papéis 
em diferentes grupos: o papel de porta voz; o papel do bode expiatório; o papel do líder; e, o papel do sabotador.”

(Amado, 2014.)

Considerando a explanação, relacione adequadamente as inter-relações de papéis com as suas proposições.

1. Papel de porta-voz.

2. Papel de bode expiatório.

3. Papel de líder.

4. Papel do sabotador.

( ) Faz-se depositário de aspectos positivos do grupo.
( ) Dará origem a mecanismos de exclusão e segregação.
( ) Enuncia um acontecimento de si mesmo e das fantasias 

inconscientes do grupo.
( ) Não fala por si, mas por todos. Nele se conjugam o que se chama 

verticalidade e horizontalidade do grupo.
( ) Faz-se depositário dos aspectos negativos e atemorizantes do 

mesmo ou da tarefa, onde ele se compromete tanto quanto os 
outros membros.

A sequência está correta em
a) 1, 4, 4, 2, 3. 
b) 1, 4, 1, 3, 2. 
c) 4, 1, 4, 3, 2. 
d) 1, 4, 1, 2, 3.

QUESTÃO 03. Bion propôs que o entendimento dos grupos seja pautado em hipóteses de base. Considerando o 
exposto, assinale a afirmativa correta.

a) O nível da tarefa, também chamado “protomental”, subjacente às atividades de trabalho, refere-se à esfera emocional e é 
organizado em torno de três “hipóteses de base”.

b) A hipótese de base “dependência” significa que os membros do grupo se comportam como se dispensando a proteção 
dada pelo líder, suposto detentor do saber que os nutriria intelectual e afetivamente.

c) O nível da valência corresponde ao nível consciente, racional, articulado em torno de procedimentos e papéis que favorecem 
a cooperação. Porém, não é pura, pois está sempre permeada pelo nível da valência.

d) A hipótese “luta-fuga” (fight-flight) significa que o grupo reage como se estivesse ameaçado por um perigo e devesse se 
defender dele. O líder ou um bode expiatório, interno ou externo, torna-se, então, a presa provisória e aí o evitamento das 
dificuldades aparece de forma clara.
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QUESTÃO 04. A atuação do psicólogo no âmbito da saúde tem sido evidenciada pelas modalidades de intervenção 
em grupo. Entre estas, tem se destacado a Psicoterapia Cognitiva Comportamental, a qual tem sido evidenciada 
como uma proposta de tratamento bastante eficaz, seja no âmbito primário ou secundário. Porém, para o emprego 
adequado, são exigidas algumas ponderações relativas ao setting clínico para pacientes ambulatoriais e atenção 
primária, sobretudo quando evidenciarem ansiedade generalizada e transtornos do pânico. A respeito do setting 
clínico na terapia cognitiva comportamental, seja individual ou em grupo, assinale a afirmativa correta.

a) Mesmo havendo possibilidade de limitação da capacidade de generalização da aprendizagem de enfrentamento aos 
transtornos, pode abranger estratégias como psicoeducação, reestruturação cognitiva, atribuição e revisão de tarefas de 
casa e dramatizações.

b) Deve envolver a reformulação do estilo e qualidade de vida quando a psicoterapia cognitiva é combinada à medicação 
e realizada em números de sessões escalonadas na proporção de três para seis, apesar de desprovida de reforço por 
aconselhamento.

c) Embora haja possibilidade de ampliação da capacidade de generalização da aprendizagem de enfrentamento aos 
transtornos, pode compreender estratégias de catarse, decomposição de mecanismos de defesa, atribuição e revisão de 
tarefas por meio de dramatizações.

d) Precisa abranger reestruturação cognitiva e demais habilidades de gerenciamento de ansiedade, as quais são colocadas 
em prática visando suporte ao paciente para que ele adquira apoio no desempenho e realização de tarefas em diferentes 
contextos da vida cotidiana.

QUESTÃO 05. Lemgruber (1995, p. 51) afirma que a psicoterapia de grupo “propicia um espaço comum aos 
pacientes no qual as diversidades socioculturais podem encontrar expressão sem que sejam necessariamente 
contaminadas, tal como pode ocorrer na relação dual profissional e paciente”. Com base na referida consideração 
acerca da psicoterapia de grupos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A criação e manutenção do grupo, a utilização de técnicas de aquecimento e relaxamento e a moderação de 
conflitos.
(     ) A construção de uma cultura grupal, a interpretação dos processos de transferência e o esclarecimento de 
informações e comportamentos.
(      ) As tarefas básicas do terapeuta de grupo consistem na criação e manutenção do grupo, a construção de uma 
cultura grupal e a ativação e esclarecimento do aqui-e-agora.
(     ) Assim como nas demais modalidades de psicoterapia, independentemente da abordagem teórica, a postura 
básica do terapeuta grupal com os membros do grupo deve ser de interesse, aceitação, genuinidade e empatia.

A sequência está correta em
a) V, F, V, F.   
b) F, F, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, V, F, F.

QUESTÃO 06. As psicoterapias de grupo consistem em um processo que utiliza as relações entre os membros 
do grupo e entre estes e o psicoterapeuta, o principal fator indicador de mudança. Em relação às intervenções 
grupais, assinale a alternativa correta.

a) A forma como o coordenador de um grupo se comunica com os integrantes é secundária frente à técnica utilizada.
b) As evasões ou falta de adesão ao grupo podem ser minimizadas com sessões individuais que antecedem a formação do 

grupo.
c) Os processos de mudança em grupo devem envolver aspectos cognitivos e motivacionais em detrimento dos afetivos e 

comportamentais.
d) Ao se formar um grupo terapêutico nem sempre é necessário definir, a priori, o formato do grupo, se aberto ou fechado, 

ou mesmo o critério para formação do grupo, pois isso poderia inviabilizar o desenvolvimento do trabalho.
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QUESTÃO 07. A Análise do Comportamento Aplicada é tão antiga quanto a Análise do Comportamento. Desde 
a década de 1940 há tentativas de aplicação das descobertas da ciência comportamental, embora a Análise do 
Comportamento Aplicada tenha tido seus critérios definidos apenas algumas décadas depois. Sobre a Análise do 
Comportamento Aplicada, assinale a afirmativa correta.

a) O JEAB foi o primeiro periódico de Análise do Comportamento Aplicada.
b) O Behaviorismo Radical é a filosofia que fundamenta a Análise do Comportamento.
c) A Análise Experimental do Comportamento estuda a filosofia da Análise do Comportamento.
d) As três áreas da Análise do Comportamento são: Análise Experimental do Comportamento, Análise do Comportamento 

Aplicada e ABA.

QUESTÃO 08. O autor mais influente da Análise do Comportamento foi B. F. Skinner (1904-1990), quem influencia 
mais significativa e diretamente a Análise do Comportamento Aplicada, uma das abordagens terapêuticas que 
tem sido bastante utilizada junto ao Transtorno do Espectro Autista no âmbito da psicologia. Tendo isso em vista, 
analise as afirmativas sobre a Análise do Comportamento Aplicada.

I. A Análise do Comportamento é considerada aplicada na medida em que se dedica a um problema de interesse teórico, ao 
invés de um problema de interesse social.

II. O modelo experimental do tratamento proposto pela Análise do Comportamento Aplicada permite identificar erros, 
buscando corrigi-los através de mudanças no ambiente.

III. A dimensão tecnológica pressupõe que as técnicas componentes de uma determinada aplicação comportamental sejam 
identificadas e descritas o mais precisamente possível.

IV. A Análise Comportamental Aplicada utiliza-se de métodos baseados em princípios científicos do comportamento para 
construir repertórios socialmente relevantes e reduzir repertórios problemáticos.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.
b) I e II, apenas.
c) II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.

QUESTÃO 09. O livro “Ajude-nos a Aprender” resume algumas das técnicas mais utilizadas no ensino e 
aprendizagem com autistas, o qual se fundamenta na Análise do Comportamento Aplicada – ABA. Além disso, o 
livro oferece contribuições a respeito do modelo de intervenção descrito como bastante eficaz denominado por 
“Planejamento NET”. Esse planejamento se refere a

a) ensino por meio de reforçamento intermitente.
b) ensino de uma tarefa em um ambiente planejado, preparado com antecedência, como o uso de uma mesa de atividades.
c) ensino em ambiente natural, arranjando contingências de reforçamento para a aprendizagem de uma tarefa por meio de 

brincadeiras.
d) planejamento do número de exposições tentadas, no qual descrevem-se os procedimentos a serem utilizados nas sessões 

de exposição.

QUESTÃO 10. Na história das psicoterapias, os historiadores geralmente apresentam o “boom” das terapias com-
portamentais dividido em três grandes momentos, denominando-os de “as três ondas das terapias comportamen-
tais”. Em relação às terapias comportamentais de primeira onda, é correto afirmar que

a) são consideradas interacionistas.
b) valorizavam o processo em detrimento de técnicas.
c) são responsáveis pelo emprego da técnica do mindfulness.
d) eram utilizadas principalmente em instituições, no tratamento de transtornos de ansiedade e psicoses.
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QUESTÃO 11. O construto personalidade tende a ser concebido como um processo gradual proveniente da 
interação genética-ambiente. Esse conceito se refere a tendências endógenas básicas de pensamentos, emoções e 
comportamento que distinguem as pessoas, como pensamentos, habilidades, valores, princípios morais, crenças, 
defesas e cognições sociais. Ao longo da história da Psicologia, diversas tentativas de explicar o funcionamento da 
personalidade vêm ocorrendo, dentre elas o Modelo dos Cinco Grandes Fatores. Tendo isso em vista, o Modelo dos 
Cinco Grandes Fatores

a) propõe que cada fator é dicotômico e interdependente.
b) é representado por facetas que compõem cinco fatores ao total.
c) é desenvolvido a partir das características da população brasileira.
d) propõe que razões inconscientes determinam a manifestação dos fatores.

QUESTÃO 12. “G. é uma adolescente de 13 anos de idade cujas queixas se referem à ansiedade escolar e à 
dificuldade para acompanhar a turma. Ela estuda em uma escola pública do interior do Rio de Janeiro. G. sempre 
teve dificuldades para manter a nota média escolar e seu desempenho é motivo de preocupação dos professores 
desde que os critérios escolares passaram a ser mais rígidos. A mãe se queixa da qualidade da escola e relata que 
G. é aprovada ‘sem critérios’. A gestação de G. foi turbulenta, com ameaças de aborto e altos níveis de estresse, 
tais como a violência. G. nasceu prematura e com cerca de 1,200 kg. A menina deu os primeiros passos e falou as 
primeiras palavras com cerca de dois anos de idade. G. é desajeitada na educação física e ainda não aprendeu a 
andar de bicicleta. A mãe de G. receia que seu desenvolvimento tenha sido prejudicado pelas condições gestacionais 
e neonatais e que esteja aquém de seus pares.”

Considerando os critérios para avaliação e testagem psicológica para a elaboração de um plano de tratamento e/ou 
assistência para G., o melhor instrumento para compor o procedimento psicodiagnóstico neste caso é:

a) Inventário de Habilidades Sociais (IHS).
b) Bateria Fatorial de Personalidade (BFP).
c) Escala Wechsler de Inteligência para crianças (WISC-IV).
d) Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica para Crianças (SSRS).

QUESTÃO 13. Os transtornos da personalidade se configuram como padrões mal-adaptativos persistentes 
relacionados a pensamentos, comportamentos, reações e experiências internas que ocorrem em situações sociais e 
conduzem a um prejuízo grave na vida das pessoas que os possuem. A capacidade de “amar e trabalhar” é reduzida, 
e elas costumam ter muito sofrimento. Os comportamentos perturbados, negativos ou danosos do indivíduo que 
vive com transtorno da personalidade fazem as pessoas ao seu redor também sofrerem. Por definição, transtornos 
da personalidade não são episódicos e a natureza persistente que possuem é a chave para a compreensão dessa 
classe diagnóstica. Considerando a referida descrição, relacione adequadamente os transtornos da personalidade 
citados a seguir, à respectiva descrição.

1. Antissocial. 
2. Paranoide.
3. Histriônica.
4. Narcisista.
5. Dependente.

(      ) Visão do self: cheio de razão, é uma vítima;
Visão dos outros: maliciosos, perseguidores; crenças: “eu não posso confiar nas pessoas” “preciso estar sempre em 
guarda”; estratégias: acusar, contra-atacar.

(      ) Visão do self: glamouroso, impressionante;
Visão dos outros: seduzíveis, admiradores; crenças: “as pessoas estão aqui para me servir ou admirar” “as pessoas não 
têm o direito de me negar o que eu mereço; estratégias: charme; chorar, dramatização.

(      ) Visão do self: forte, autônomo;
Visão dos outros: vulneráveis, exploradores; crenças: “eu tenho direito de quebrar regras” “os outros são otários, 
covardes”; estratégias: enganar, ludibriar.
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(      ) Visão do self: carente, frágil;
Visão dos outros: idealizada, apoiadores; crenças: “eu preciso das pessoas para sobreviver, ser feliz” “eu preciso ter 
uma fonte constante de apoio, de encorajamento”; estratégias: cultivar relacionamentos dependentes.

(      ) Visão de self: especial, único;
Visão dos outros: inferiores, admiradores; crenças: “eu sou melhor que os outros” “já que sou especial, eu mereço 
regras especiais”; estratégias: usar os outros, competir.

A sequência está correta em
a) 2, 3, 4, 5, 1.   
b) 3, 2, 4, 1, 5.
c) 2, 3, 1, 5, 4.
d) 3, 4, 1, 2, 5.

QUESTÃO 14. “A depressão, embora descrita fenomenologicamente de forma muito clara nas classificações 
atuais, apresenta-se nos mais variados contextos psicológicos, biológicos e sociais. Existem milhares de situações 
nas quais a depressão pode ser de difícil tratamento. Exemplos seriam quadros que preenchem critérios para 
depressão resistente, quadros de não-resposta ao tratamento inicial, casos onde a aderência é complicada, onde 
a comorbidade ou grupos sindrômicos em eixo I ou II atrapalham o tratamento ou, ainda, situações de risco de 
suicídio. Além disso, variadas circunstâncias atípicas de vida e uma infinidade de situações que, em geral, tentamos 
incluir no modelo biopsicossocial de abordagem podem também interferir no tratamento.”

(Trevisan, 2004.)

Os autores de orientação analítica, baseando-se na referida concepção e nos escritos de Freud, vêm propondo dois 
entendimentos a respeito da depressão: a anaclítica e a introjetiva. A respeito da depressão introjetiva, é correto 
afirmar que

a) é focada em questões interpessoais como dependência, desamparo, sensação de perda e abandono.
b) é derivada de um superego flexível e focada em preocupações com valor interpessoal, sensação de culpa e fracasso.
c) caracteriza-se por sentimentos de solidão e desamparo e pela busca de alguém que venha preencher o vazio da mãe 

original.
d) caracteriza-se por sentimentos de desvalia, inferioridade, fracasso e culpa; com autoavaliação constante de forma cruel e 

medo crônico da crítica ou não aprovação alheios.

QUESTÃO 15 A expressão estrutura de personalidade é de significativa relevância para o entendimento da dinâmica 
psicológica na perspectiva da psicanálise freudiana. De acordo com essa perspectiva, a gênese da personalidade, 
de modo geral, pauta-se em uma evolução psíquica do sujeito, a qual processa-se em algumas etapas. Analise as 
afirmativas referentes a esse processo.

I. O estado inicial da criança é de indiferenciação psicossomática. Mas, aos poucos, ocorre a diferenciação eu-outros.
II. Progressivamente o psiquismo organiza-se (“cristaliza-se”), estabelecendo, a partir do modo de ligação dos seus elementos 

psíquicos, uma organização interna que já não poderá variar posteriormente.
III. A pré-organização para a constituição da personalidade ocorre a partir da diferenciação eu-outros, das linhas de força 

determinadas pelos conflitos, frustrações, efeitos das pulsões e da realidade, pelas defesas do ego e suas reações aos 
impulsos internos e estímulos externos.

IV. As relações com os pais e também as relações com todos os membros do contexto social e educativo são fundamentais 
para que, dentre outras coisas, as defesas comecem a se organizar de modo mais estável e o ego tente controlar as 
dificuldades criadas tanto pela realidade, quanto pelas pulsões.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.   
b) I e II, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
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QUESTÃO 16. A gênese da personalidade na teoria proposta por Freud consiste em um processo por meio do 
qual diz-se que o psiquismo se configura, estabelecendo, a partir do modo de ligação dos seus elementos psíquicos, 
uma organização interna que já não poderá variar posteriormente. Tendo em vista essa explanação geral, é possível 
afirmar que a tentativa de classificação psicanalítica das estruturas mentais está centrada em fatores como

a) a natureza da angústia explícita.
b) subsídios criados para reação à ameaça.
c) evolução, fixação e relação de objeto no emprego da energia psíquica.
d) uso de processos secundários em atitudes frente à realidade experienciada.

QUESTÃO 17. “De acordo com a teoria psicanalítica, em síntese, é possível dizer que a estrutura psicótica 
corresponde a uma falência da organização narcísica primária dos primeiros instantes da vida.” Considerando essa 
afirmação, analise as afirmativas a respeito da estrutura psicótica, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) Em geral, a linhagem estrutural psicótica tem no início frustrações muito precoces, originando-se 
essencialmente do polo materno.

(      ) A relação com a figura materna caracteriza-se por atitudes de indiferença, necessidade de total 
independência do filho em relação a ela.

(     ) A relação mais ou menos fusional com a mãe, segundo as variedades de psicose, encontrar-se-á 
incessantemente repetida no plano interpessoal.

(     ) Trata-se de uma impossibilidade, para a criança, de constituir-se como objeto distinto da “mãe”, ela mesma, 
incompleta, não podendo conceber, separar-se desta parte indispensável ao seu próprio ego.

A sequência está correta em
a) F, V, F, F.   
b) V, F, V, V.
c) F, V, F, V.
d) V, F, V, F.

QUESTÃO 18. “Bergeret (2004) afirma que o indivíduo pré-organizado de forma neurótica tem acesso à trian-
gulação genital. Essa afirmação denota que se trata que um indivíduo sem ___________  precoces demasiado 
pesadas e sem fixações  ___________  anteriores demasiado severas; o que significa dizer que no segundo subes-
tágio  ___________  e estágio  ___________  são superados sem grandes dificuldades.” Assinale a alternativa 
que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

a) satisfações / orais / oral / anal
b) frustrações / genitais / oral / fálico
c) satisfações / pré-anais / oral / anal
d) frustrações / pré-genitais / anal / fálico

QUESTÃO 19. No curso do desenvolvimento psíquico, especificamente por volta da adolescência, na imensa 
maioria dos casos, um ego pré-organizado de forma psicótica simplesmente prosseguirá sua evolução no seio da 
linhagem psicótica e se organizará de forma definitiva, sob a forma de estrutura psicótica estável. Isso significa, 
dentre outras coisas, que:

a) Quanto mais o sujeito de estrutura psicótica se encontrar protegido, mais prevalecerá nele o processo primário, em 
detrimento do funcionamento do processo secundário.

b) Quanto mais o sujeito de estrutura psicótica se encontrar ameaçado, menos prevalecerá nele o processo primário, em 
benefício do funcionamento sob o processo secundário.

c) O conflito subjacente não é causado pelo superego, nem pelo ideal de ego, mas pelas necessidades pulsionais em face 
à realidade, o que leva a uma recusa de todas as partes desta realidade que se tenham tornado demasiado frustrantes.

d) O conflito subjacente é causado pelo superego e pelo ideal de ego, assim como pelas necessidades pulsionais em face 
à realidade, o que leva a uma recusa de todas as partes desta realidade que se tenham tornado demasiado frustrantes.
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QUESTÃO 20. “As intervenções cognitivo-comportamentais têm sido ferramentas importantes para diminuição 
dos sintomas depressivos, visto que são pautadas na premissa de que a modificação de crenças disfuncionais 
mediante reestruturação cognitiva pode funcionar como um importante fator para tal diminuição. Seja na 
modalidade individual ou em grupo, essa abordagem de psicoterapia deverá considerar a gravidade dos sintomas 
do humor do indivíduo.”

(Carneiro e David, 2017.)

Pautado nesse entendimento e sobre a terapia cognitivo-comportamental em grupo para a depressão, analise as 
afirmativas a seguir.

I. É necessário verificar se o paciente conseguirá se beneficiar do compartilhamento de histórias para sua reflexão e aumento 
de estratégias de enfrentamento.

II. O primeiro grupo psicoeducacional no Brasil voltado para transtorno do humor data de 1997 e tinha como objetivo mostrar 
aos pacientes a importância do senso de pertencimento a um grupo de pessoas com os mesmos problemas do transtorno.

III. Assim como na modalidade individual, a abordagem em grupo da terapia cognitiva exige que o terapeuta mantenha uma 
postura ativa e colaborativa no tratamento, buscando auxiliar os pacientes a identificarem pensamentos prejudiciais e a 
responderem de modo funcional.

IV. O trabalho em grupo da terapia cognitivo-comportamental em grupo para a depressão deve ter pelo menos quatro 
componentes: psicoeducação, sessões expositivas, reestruturação cognitiva e tarefas de casa, bem como aquelas que 
facilitem a aquisição de novas cognições como o role playing.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV.   
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.

QUESTÃO 21. Tomando por base a teoria psicanalítica, é possível identificar a formação de processos inconscientes 
que gravitam um campo grupal, tais como ansiedades, defesas e identificações. Com essa identificação, o terapeuta 
de grupo que adota essa abordagem pode melhor conter, por exemplo, situações ou aspectos de agressão manifesta. 
Além dos referidos processos, na dinâmica do campo grupal ocorre

a) o uso intensivo de mecanismos defensivos projetivos e introjetivos, responsáveis pelo jogo das múltiplas identificações.
b) a possibilidade de que o novo elemento, embora recepcionado com hostilidade, seja aceito com base na aceitação do 

terapeuta.
c) o uso intensivo de mecanismos de denegação e postergação, responsáveis pelo jogo de relações tácitas e implícitas entre 

os membros do grupo.
d) a possibilidade de que o novo elemento seja rejeitado, seja com base na aceitação ou não por parte do terapeuta, seja pelo 

jogo de múltiplas identificações.

QUESTÃO 22. O procedimento de avaliação psicológica também abrange o uso de entrevistas e observações. 
Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta.

a) O processo de entrevista exime o entrevistador de liberdade para a condução da entrevista.
b) Uma entrevista diretiva ou fechada é programada, requer planejamento, o seguimento de uma determinada sequência 

sem que haja alteração das perguntas.
c) Uma entrevista aberta ou não diretiva restringe a liberdade do entrevistador para realizar as perguntas e intervenções, 

sendo mais flexível para uma investigação profunda do entrevistado.
d) O procedimento de uma entrevista diretiva possibilita que o entrevistado escolha o assunto pelo qual iniciará sua fala, 

enquanto o entrevistador intervém no sentido de esclarecer pontos obscuros ou confusos.
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O fragmento de texto contextualiza as questões 23, 24 e 55. Leia-o atentamente.

“A entrevista psicológica é, de maneira simples, o corpo e a alma do processo psicoterapêutico. Corpo porque 
supõe uma estrutura funcional que seria definida por o que é uma entrevista, sendo a alma o como a entrevista 
se desenvolve no sentido do melhor resultado. Ela se constitui no instrumento chave do processo. Muito se tem 
escrito sobre sua natureza, seu desenvolvimento, suas técnicas e sua importância, sobretudo como instrumento 
que se coloca a partir do psicoterapeuta e do cliente. Entrevistar implica sempre certo nível de dificuldade, dado 
que a pessoa humana, na sua complexidade, é um ser surpresa, um ser interrogado e que interroga, incapaz de 
ser contido ou avaliado dentre um sistema predeterminado, por mais sofisticado que pareça. Sempre que duas 
pessoas interagem, em qualquer situação, surge uma série de fenômenos psicodinâmicos, fruto de percepções e 
fantasias que elas experienciam entre si e interferem na própria natureza e essência do que imaginamos ser uma 
entrevista.”

(Ponciano, 2013, p. 175.)

QUESTÃO 23. A respeito da entrevista inicial, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) No momento inicial de contato com um cliente e/ou paciente, os elementos-chave são aqueles pertinentes 
ao campo geobiológico no qual este sujeito está inserido.

(     ) A ansiedade propiciada pelo silêncio possui melhor motivação em relação às perguntas cujo objetivo é a 
diminuição do mal-estar ocasionado pela ausência do deve ou precisa ser dito.

(     ) No momento inicial a atenção do psicoterapeuta deve ser direcionada para problemas periféricos, posto 
que somente após algumas entrevistas será possível identificar o motivo real, os medos e as configurações 
neuróticas do sujeito.

(     ) As sensações corpóreas, tais como taquicardia, sudorese, respiração alterada, pequeninos tremores, 
sensação de sufocamento em decorrência de não saber onde de fato se encontra, ajudam a revelar a vivência do 
cliente.

A sequência está correta em
a) F, V, V, F.   
b) V, F, V, F.
c) F, V, F, V.
d) V, F, F, V.

QUESTÃO 24. Na entrevista realizada com pais é necessária a adoção de algumas medidas. Em relação às 
referidas medidas, assinale a afirmativa correta.

a) O profissional deve assegurar que os pais se sintam confiantes em estabelecer o relato sobre a história do filho e dos 
problemas que o acometem, abrangendo, inclusive, dados biológicos e psicossociais do período pre gestacional.

b) O profissional emprega a entrevista com a finalidade de assegurar aos pais a segurança do procedimento, evidenciando as 
etapas que o constituem, principalmente em relação à criança, dispensando a abrangência de informações aos pais dada 
a importância dos conteúdos.

c) O profissional precisa nortear o procedimento estabelecendo o rapport para coletar dados prioritariamente relativos ao 
desenvolvimento físico e social da criança haja vista a limitação da capacidade cognitiva da criança e até do adolescente 
em fornecer dados sobre a própria história.

d) A entrevista tem a finalidade de estabelecer o contrato de trabalho prestado pelo profissional da psicologia, evidenciando 
as etapas que o constituem, sobretudo em relação à criança, dispensando qualquer momento em que os pais revelem a 
ansiedade que possuem sobre o processo.
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QUESTÃO 25. Uma entrevista conduzida sob uma perspectiva histórica também pode ser denominada por 
entrevista vertical globalizante. Sobre esse tipo de entrevista, é correto afirmar que

a) procura-se conduzir o processo com questionamentos sobre a vida do cliente de maneira em que se priorize o marco 
temporal iniciando pela história de vida pregressa à atual.

b) o terapeuta expressa poucos questionamentos, sem ser diretivo, pedindo apenas que o cliente relate a própria vida 
desconsiderando aspectos periféricos priorizando dados latentes.

c) procura-se investigar e conhecer a vida do cliente em um duplo direcionamento, por meio do qual enfatiza-se passado e 
contexto atual, mas iniciando do marco sinalizado pelo cliente, se o passado ou o presente inicialmente.

d) o terapeuta investiga e conhece a vida do cliente em um duplo direcionamento, pedindo que o cliente relate a própria vida, 
priorizando a história pregressa, os aspectos periféricos, sendo diretivo apenas nos contextos pertinentes ao passado.

QUESTÃO 26. Os documentos psicológicos provenientes de procedimentos de avaliação e testagem psicológica 
devem ser pautados em princípios que considerem questões éticas e técnicas decorrentes das diretrizes do 
Conselho Federal de Psicologia. Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta.

a) O serviço deve ser prestado de modo responsável, independente dos processos de subjetivação, da demanda social, da 
dinâmica da comunidade científica e profissional do uso de instrumentos.

b) É imperativa a abdicação do uso de instrumentos, técnicas e da experiência profissional, em condições diversas, para 
confirmar modelos ideológicos e institucionais perpetuadores de segregação às maneiras de subjetivação.

c) O serviço deve ser prestado independente da exigência do trabalho, de modo que as intervenções sejam sugeridas a partir 
da identificação de alguma demanda e da construção de um projeto de trabalho norteador da formulação dos indicadores 
do sofrimento psíquico.

d) É independente da demanda social, da dinâmica da comunidade científica e profissional, que o uso de instrumentos, 
técnicas e de experiência profissional, devem sem empregados, bem como mediante qualquer situação em que esteja 
condicionado a modelos ideológicos e institucionais.

QUESTÃO 27. Na década de 1960, a demanda por atendimento de casais aumentou consideravelmente. Com o 
avanço científico da psicologia, muitos profissionais se pautaram em abordagens psicológicas para fundamentar 
suas práticas, as quais passaram às denominações de terapias de casais com orientações psicanalítica, sistêmica e 
comportamental. A terapia de casais de orientação sistêmica visa

a) compreender o conflito entre o casal como um sintoma da interação das patologias e neuroses de cada indivíduo da díade 
relacional, configurando um sistema único que, novamente, repercutia em cada um dos componentes da relação.

b) ampliar a compreensão das disfunções psicológicas originárias de fatores biológicos, psicodinâmicos ou comportamentais, 
a partir de um entendimento de casais e famílias como um sistema microssocial que incorpora características de outros 
sistemas.

c) compreender condutas observáveis e demais fatores que possam interferir nas relações interpessoais, tornando-as 
disfuncionais, desprovidas de habilidades de comunicação e de resolução de conflitos, caracterizando os casais e suas 
relações como um sistema hermético.

d) ampliar o entendimento das disfunções psicológicas provenientes das relações sociais e interpessoais que desencadeiam 
em novas relações; porém, marcadas por neuroses e conflitos conjugais em um sistema microssocial caracterizado por 
relações herméticas.

QUESTÃO 28. A classificação dos transtornos de personalidade no DSM-5 sofreu alterações nas características 
que diferenciam esses transtornos para fins diagnósticos. Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta.

a) Na atual versão do DSM foi excluído o transtorno da personalidade paranoide.
b) Na atual versão do DSM foi incluído o modelo alternativo para diagnóstico de transtorno da personalidade.
c) Foi feita a alteração do conceito de transtorno de personalidade e excluído o transtorno da personalidade dependente.
d) Foi feita a inclusão de indicadores psicométricos no conceito de transtorno da personalidade e excluído o transtorno da 

personalidade histriônica.
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QUESTÃO 29. “A Gestalt-terapia pode ser descrita como uma abordagem psicoterapêutica de base existencial-
fenomenológica, cujo objetivo principal é ampliar o potencial da pessoa através da conscientização plena (awareness) 
de si mesma, do ambiente em que se encontra, da responsabilidade por suas escolhas existenciais e da habilidade 
para o contato com o meio.” (Cardoso, 1999.)
Sobre a Gestalt-terapia, assinale a afirmativa correta.

a) A Gestalt-terapia visa o destabelecimento do fluxo de awareness por respeitar a natureza humana de autopreservar-se  e 
por focar o crescimento individualizado.

b) Na formação do caráter há uma facilidade especial na formação da Gestalt que exige levar o self e os outros em 
consideração, o que é fundamental na psicoterapia.

c) A Gestalt-terapia busca humanizar, retomar a chance de refletir sobre a própria vida e permitir contestar a ordem 
estabelecida que transforma os homens em mercadorias.

d) Na Gestalt-terapia, uma das proposições básicas é que nem todo organismo possui a capacidade de realizar um equilíbrio 
ótimo consigo e com seu meio, sendo este o alvo do tratamento.

QUESTÃO 30. Turnover é uma palavra de origem inglesa cuja tradução para o português é rotatividade. Esta, 
por sua vez, é definida como o movimento de entradas e saídas, admissões e desligamentos, em um dado período, 
sendo estes desligamentos espontâneos ou do interesse da empresa. Considerando essa definição, analise as 
afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) Perda de produtividade, lucratividade e de saúde organizacional são consequências da rotatividade muito elevada.

(     ) A rotatividade é fator que interfere na motivação das pessoas e no seu comprometimento com o trabalho, independente 
do absenteísmo e do rodízio de funcionários.

(     ) A atenção dada ao empregado para aperfeiçoamento, treinamento, melhores condições de trabalho e o emprego de 
métodos de racionalização do esforço físico consistem em fatores inibidores do turnover.

(     ) Dificuldades de formação de equipes, ocorrência de relações interpessoais fracas, baixa integração com a cultura da 
empresa e gastos com recrutamento de novos operários são os principais desencadeamentos da rotatividade.

A sequência está correta em
a) F, V, F, V.   
b) V, F, V, V.
c) F, F, V, V.
d) V, V, F, F.

QUESTÃO 31. A qualidade de vida no trabalho abrange o ambiente, a estrutura e, sobretudo, as pessoas 
inseridas na organização como um todo. Pautada nessas dimensões, essa variável exige o emprego de estratégias 
direcionadas à cada uma destas dimensões, visando manter, por exemplo, a saúde mental das pessoas e a saúde 
da própria organização. Os fatores ameaçadores à da qualidade de vida das pessoas no trabalho são:

a) Fadiga, irritações constantes, ansiedade, apatia, ausência de descrição clara de atividades e falta de horários de descanso 
ajustados.

b) Falta de formulação do conteúdo de trabalho, ausência de descrição clara de atividades e falta de horários de descanso 
ajustados.

c) Falta de formulação do conteúdo de trabalho, inquietação e negatividade, falta de clareza na descrição de atividades e falta 
de horários de descanso ajustados.

d) Fadiga, irritações constantes, ansiedade, apatia, inquietação e negatividade, falta de clareza na descrição de atividades, 
conflitos e falta de reconhecimento.

QUESTÃO 32. Os critérios diagnósticos para a esquizofrenia no DSM-5 sofreram alterações no que concerne às 
características avaliadas. Essas alterações envolveram três atributos correspondentes a tais características e que 
serviram para a retirada dos especificadores relacionados ao transtorno citado. Assinale a alternativa que explicita 
corretamente esses atributos.

a) Fidedignidade, validade e estabilidade.
b) Validade, estabilidade e resposta ao tratamento.
c) Validade, fidedignidade e resposta ao tratamento.
d) Fidedignidade, estabilidade e resposta ao tratamento.
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QUESTÃO 33. O estado de consciência refere-se à capacidade de estar e permanecer acordado e interagir com 
o ambiente, permitindo a integração dos estímulos na experiência cognitiva. Assinale a afirmativa que explicita as 
alterações do estado de consciência de forma correta.

a) A turvação do estado de vigília contribui para o diagnóstico de todos os tipos de demência.
b) O déficit do estado de vigília associado à turvação do estado de vigília possibilita o diagnóstico da demência de  corpos de 

Lewy.
c) A turvação do estado de vigília associado a episódios de flutuação consiste no principal critério diagnóstico para o
d) delirium.
e) O déficit do estado de vigília e da consciência de si, bem como a turvação do estado de vigília, quando presente, contribui 

para a distinção entre delirium e demência.

QUESTÃO 34. O uso abusivo e a dependência de álcool trazem severas repercussões para uma pessoa, as quais 
envolvem comprometimento neurológico, psíquico, social, moral e no trabalho, levando a prejuízos também para a 
família e para a própria pessoa, tal como a perda das habilidades para o exercício laboral. A respeito da intoxicação 
por uso de álcool, é correto afirmar que

a) envolve fala arrastada, falta de coordenação, hipotensão, nistagmo, boca seca, alterações de humor e de julgamento.
b) envolve a vermelhidão nos olhos, taquicardia, hipotensão, falta de coordenação, boca seca, alterações de orientação e 

julgamento.
c) o sujeito apresenta discurso embotado, falta de coordenação, marcha instável, nistagmo, déficit de atenção e memória, 

estupor ou coma.
d) o sujeito apresenta vermelhidão nos olhos, discurso embotado, marcha instável, taquicardia, alterações de orientação e de 

humor, estupor.

QUESTÃO 35. O delírio pode ser concebido como um transtorno do juízo, isto é, do pensamento devido a uma 
convicção extraordinária, não susceptível à influência e possui um conteúdo impossível. Com base nessa concepção, 
analise as proposições sobre as ideias deliroides.

I. O conjunto de vários sintomas decorrentes de ideias delirantes, tais como humor depressivo, ansiedade grave e ideação 
suicida.

II. Ideias delirantes secundárias a outro processo psíquico, mas com menor convicção que as ideias delirantes secundárias 
propriamente ditas.

III. O conjunto de ideias delirantes secundárias e das sobrevalorizadas são distintos do delírio primário por serem derivadas 
de outro fenômeno psíquico.

IV. Ideias deliroides são o mesmo que ideias sobrevalorizadas, isto é, convicções acentuadas por um estado afetivo muito 
forte compreendido pela personalidade do doente.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III.   
b) I e IV.
c) II e III.
d) II e IV.

QUESTÃO 36. Uma grande diversidade de fármacos, drogas de abuso, tóxicos e substâncias químicas está 
associada à manifestação de sintomas psiquiátricos por intermédio da sua ação depressora, estimulante ou 
perturbadora do Sistema Nervoso Central (SNC). Entre os efeitos propiciados pelas referidas substâncias salientam-
se, por exemplo, a intoxicação e a síndrome de abstinência. Assinale a afirmativa correta.

a) A síndrome de abstinência corresponde a uma condição médica específica em decorrência da sintomatologia física induzida 
por substâncias do tipo estimulante do SNC.

b) A intoxicação corresponde a uma síndrome reversível causada por uma substância específica, que afeta pelo menos uma 
das funções psíquicas, condutas ou interação social.

c) A síndrome de abstinência é uma condição médica generalizada, caracterizada pela presença de sintomas físicos e 
psicológicos em decorrência de grandes quantidades de substâncias ingeridas.

d) A intoxicação corresponde a uma síndrome irreversível propiciada por diferentes tipos de substâncias do tipo depressoras 
do SNC, com comprometimento das funções de percepção e da interação social.
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QUESTÃO 37. O delirium consiste em um quadro bastante evidente nos casos de alcoolismo, dadas as 
características psicomotoras. O DSM-5, com a classificação deste quadro pautada nessas características, demarca 
o delirium em diferentes subtipos. Assinale a alternativa que destaca esses subtipos de forma correta.

a) Hipoativo, hiperativo e misto. 
b) Hipercinético, hipoativo e misto. 
c) Hipercinético, hipomiocinético e misto.
d) Hipoativo, hipomiocinético e hiperativo.

QUESTÃO 38. A atenção à saúde do trabalhador não pode ser desvinculada daquela prestada à população em 
geral. Tradicionalmente, a assistência ao trabalhador tem sido desenvolvida em diferentes espaços institucionais, 
com objetivos e práticas distintas. Sobre esses objetivos e práticas, assinale a afirmativa correta.

a) Pelos serviços generalistas, embora minimamente organizados no âmbito dos hospitais universitários.
b) Pelos planos de saúde, seguros suplementares e outras formas de prestação de serviços, custeados pelos próprios 

trabalhadores.
c) Pelo Estado, ao implementar as políticas sociais públicas, em particular as de saúde, na rede pública de serviços de saúde, 

desde que destituídas das organizações dos trabalhadores.
d) Pelas estatais, por meio dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) e outras formas de 

organização de serviços de saúde, desde que não saturem os níveis de assistência.

QUESTÃO 39. A atenção à saúde do trabalhador exige o envolvimento de uma equipe multiprofissional em um 
enfoque interdisciplinar. Nesse sentido, quando integrante de tal equipe, cabe ao psicólogo

a) a análise de relatórios e resultados de investigações prévias, considerando a possibilidade de que tenham ocorrido 
mudanças, avanços ou retrocessos nas condições de trabalho.

b) uma colaboração estreita com os responsáveis pelo estudo do ambiente e das condições de trabalho, considerando a 
possibilidade de que tenham ocorrido mudanças, avanços ou retrocessos nas condições de trabalho.

c) a análise de relatórios e resultados de investigações prévias, para uma avaliação correta das exposições ocupacionais, 
assim como para verificar a possibilidade de que tenham ocorrido mudanças, avanços ou retrocessos nas condições de 
trabalho.

d) uma colaboração estreita com os responsáveis pelo estudo do ambiente e das condições de trabalho, para uma avaliação 
correta das exposições ocupacionais e, assim, desvendar relações causais que de outra forma podem  passar despercebidas.

QUESTÃO 40. A complexidade crescente dos novos processos de trabalho, organizados a partir da incorporação 
das inovações tecnológicas e de novos métodos gerenciais, tem gerado formas diferenciadas de sofrimento e 
adoecimento dos trabalhadores, particularmente na esfera mental. Nesse sentido, a perspectiva da higiene do 
trabalho e a ergonomia propõem a identificação de fatores ameaçadores ou de risco ao contexto do trabalho. Os 
princípios básicos da tecnologia de controle têm a finalidade de

a) estimular que um agente potencialmente perigoso ou tóxico para a saúde seja utilizado, formado ou liberado como 
estratégia de enfrentamento.

b) bloquear as vias de entrada no organismo: respiratória, pele, boca e ouvidos, para impedir que um agente nocivo atinja um 
órgão crítico, causando lesão.

c) permitir que um agente indicador de risco seja contido e se isso não for possível, mantê-lo de tal forma que se propague 
para o ambiente como agente inibidor.

d) estimular que um agente potencialmente perigoso ou tóxico funcione como agente de imunização e se isso não for possível 
ou suficiente, dilui-lo no ambiente de trabalho.
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QUESTÃO 01. Dentre as teorias sobre a motivação, a do estabelecimento de metas é sustentada pela premissa  de 
que as metas  variam em conteúdo e intensidade. Em relação ao conteúdo podem ser fáceis ou difíceis; específicas 
ou gerais; e simples ou complexas. No que se refere à intensidade, varia conforme a percepção da importância do 
comprometimento com a meta. A respeito das metas é válido dizer que elas orientam a ação devido a

a) dispersão da atenção. 
b) imobilização do esforço.
c) encorajamento e persistência.
d) amplificação e personificação da estratégia.

QUESTÃO 02. As relações interpessoais no trabalho são um tema aparentemente corriqueiro, mas não isento 
de complexidade à gestão de pessoas, dadas as dimensões pessoas, grupos e equipes. A respeito dessas relações, 
analise as afirmativas a seguir.

I. As dimensões pessoas, grupos e equipes devem sem compreendidas por meio de uma perspectiva intra e interorganizacional.
II. A dimensão pessoas e a capacitação à autoavaliação precisam ser o ponto de partida quando a execução de um trabalho 

na gestão de pessoas visa o propósito de uma equipe.
III. O senso-percepção inviabiliza autoanálise de procedimentos inadequados e propicia o desfavorecimento da reformulação 

de conceitos arcaicos nas relações interpessoais.
IV. Uma proposta consistente para as relações interpessoais na gestão de pessoas é aumentar as dissonâncias entre atitudes 

e condutas de um indivíduo em relação às necessidades grupais e organizacionais.
V. A complexidade da gestão de pessoas envolve diversidade de concepções, autores e tomadas de decisões em decorrência da 

inexistência de uma conceituação, nem melhor ou mais completa, acerca das dimensões pessoas, equipes e grupos de trabalho.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I, II e III.   
b) I, II e V.
c) II, III e IV.
d) III, IV e V.

QUESTÃO 03. As equipes e os grupos de trabalho são importantes ferramentas para a gestão e para todo o 
processo de comunicação no contexto organizacional. No que concerne à comunicação em contexto organizacional, 
analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A confiança consiste em um indicador fundamental para que aconteça a comunicação em um grupo, sobretudo para que 
ocorra o trabalho em equipe.

(     ) A falta de confiança ou uma confiança frágil, não efetiva, entre os integrantes de um grupo, é prejudicial às relações 
interpessoais, mas sobretudo à comunicação interna devido aos bloqueios ou filtros das informações.

(     ) A figura do líder ou a importância do gestor são indicadores importantes para propiciar um clima de integração e equilíbrio e 
gerar um grupo criativo, que expõe e divide as informações e a expertise, por sua vez, favorecendo tarefas e resultados.

(     ) A menor homogeneidade do grupo e a menor identificação com a autoridade viabilizam a facilidade das tarefas e a 
rapidez da integração entre os indivíduos que compõem esse grupo; ao passo que a maior heterogeneidade proporciona a 
rapidez e a profundidade da integração.

A sequência está correta em
a) V, F, V, F.   
b) F, F, F, V.
c) V, V, V, F.
d) F, V, V, F.
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QUESTÃO 04. Os estudos com grupos e/ou processos grupais tiveram início nas primeiras três décadas do século 
XX sob a decisiva influência de Kurt Lewin, que influenciou significativamente o estudo das relações humanas no 
trabalho. A respeito da influência de Kurt Lewin na compreensão dos grupos no contexto organizacional, assinale 
a afirmativa correta.

a) Propôs, por meio da avalição do clima grupal das influências de lideranças sobre a atmosfera de um grupo, que um clima 
democrático, autoritário ou laissez-faire não dependia da vocação do grupo e do estabelecimento de lideranças que os 
viabilizasse.

b) Por meio do aperfeiçoamento de pesquisas psicossociológicas, cunhou a expressão dinâmica de grupo, designando o 
campo dominado pelas investigações em torno das estruturas de liderança, coesão, produtividade, cooperação, conflito e 
comunicação.

c) Propôs, através de programas de desenvolvimento e treinamento de pessoas, que o clima grupal propicia uma dinâmica 
suficiente para os objetivos e compromissos organizacionais junto às lideranças, independente das estruturas e 
características que estas possuem.

d) Por meio do desenvolvimento de pesquisas psicossociais empregou a expressão dinâmica de grupo, cuja finalidade é 
acompanhar a maioria por gostos, preferências, afinidades, senso moral e de justiça coletivamente orientados, com vistas 
a estabelecer mudanças e assegurar a constância e a originalidade do grupo.

QUESTÃO 05. Os grupos e os fenômenos pertinentes, tais como coesão, persuasão e afiliação são fatores 
importantes para os processos de gestão de pessoas haja vista que possibilitam, dentre outras coisas, qualidade, 
produtividade e serviço. Acerca da afiliação, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A afiliação é importante para o entendimento tanto de necessidades individuais, quanto para a  formação  da identidade 
psicossocial e para a concretização de ideais e valores de justiça e bem-estar coletivamente compartilhados.

(     ) A afiliação consiste em uma inclinação amplamente reiterada de subordinação  a normas e padrões extrínsecos,   cuja 
tendência é acompanhar a maioria em gostos, preferências, maneiras de agir e submissão as vezes gratuita e inútil, mas 
visando a aprovação social.

(     ) Um fator interveniente ao processo de afiliação é o de atratividade, pois um grupo sempre influenciará seus membros e 
os incentivará a continuidade de participação por meio de diferentes mecanismos, seja promovendo fatores de mudança ou de 
expectativa, com vistas a promover a originalidade do grupo.

A sequência está correta em
a) V, F, F.   
b) V, V, V.
c) F, V, V.
d) V, F, V.

QUESTÃO 06. Os estágios de desenvolvimento e os fenômenos grupais foram intensamente estudados por 
diferentes autores no decorrer do século XX, no período entre e pós grandes guerras, devido às demandas de 
restabelecimento da produção e das relações de trabalho que viabilizassem tal produtividade. Entre esses autores 
destacam-se Lewin,  Bion e Lapassade, os quais contribuíram para a compreensão tanto de características pessoais, 
quanto dos grupos no ambiente de trabalho. Bion propôs, inclusive, o entendimento dos grupos pautado em 
hipóteses de base. Esse entendimento implica

a) no nível da tarefa, que é também denominado “protomental”, subjacente às atividades de trabalho, refere-se à esfera 
emocional e é organizado em torno de três “hipóteses de base”.

b) no nível da valência, que corresponde ao nível consciente, racional, articulado em torno de procedimentos e papéis que 
favorecem a cooperação. Porém, não é pura, pois está sempre permeada pelo nível da valência.

c) na hipótese de base denominada “dependência”, ou seja, que os membros do grupo se comportam como se dispensando 
a proteção dada pelo líder, suposto detentor do saber que os nutriria intelectual e afetivamente.

d) na hipótese “luta-fuga”, na qual o grupo reage como se estivesse ameaçado por um perigo e devesse se defender dele; 
e em que o líder ou um bode expiatório, interno ou externo, torna-se as presas provisórias, evitando que as dificuldades 
apareçam de forma clara.



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

541EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com540

QUESTÃO 07. A identidade de gênero e as expressões da sexualidade consistem em elementos das demandas 
contemporâneas da gestão de pessoas. Essas relações, tais como as demais, evidenciam conflitos grupais e a 
manifestação do que se denomina poder e violência simbólicos nos mais diversos ambientes de trabalho. Analise 
as afirmativas sobre esse tema no contexto da gestão de pessoas.

I. Em contexto de trabalho a violência simbólica também é expressa na forma de exclusão daqueles que se distanciam de 
um “padrão de normalidade” social, inclusive para expressões de sexualidade, tal como a homossexualidade.

II. Os conceitos de poder e violência simbólicos foram desenvolvidos por Pierre Bourdieu, por meio dos quais evidenciou que 
o real, quando intermediado por tais conceitos, constrói e legitima percepções distorcidas de um dado contexto, sobretudo 
de trabalho.

III. No contexto organizacional, também marcado pela intolerância às diferenças, a pessoa não heterossexual é estigmatizada, 
sobre discriminações e atos preconceituosos velados ou explícitos ao tentar se inserir no mercado de trabalho ou mesmo 
quando já se encontra nele.

IV. A violência simbólica é uma violência invisível às próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em 
última instância, do sentimento.

V. A implementação de políticas de diversidade nas empresas públicas e privadas também indica um caminho para a inclusão 
no âmbito organizacional, já que não preterir indivíduos em decorrência de sua sexualidade é uma pauta da política de 
diversidade sexual, uma das esferas dos programas de responsabilidade social amplamente difundidos e valorizados no 
mercado global.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III, IV e V. 
b) I e II, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) III, IV e V, apenas.

QUESTÃO 08. Analise as afirmativas correlatas.

I. “Em linhas gerais, um grupo pode ser definido como uma unidade que se dá quando os indivíduos interagem entre si e 
compartilham normas e objetivos. No entanto, é possível afirmar que é somente em uma organização que é dada vida 
ao conjunto de regras estabelecido para a convivência em grupo. As organizações somente existem, pois, em função do 
conjunto de pessoas que reproduzem e, por vezes, reformulam tais normas ou regras e valores, ainda que ao acaso.”

PORTANTO

II. “Para a empresa avançar o estágio das pessoas, ultrapassar o estágio de grupos e atingir o patamar de equipes é preciso 
investir primeiramente no indivíduo; depois, aprimorar as relações interpessoais, aprofundando-as de tal modo que sejam 
coesas; estabelecendo diálogos acerca de como esteja o trabalho, visualizando as próprias condutas e processando ações 
e desempenhos do grupo.”

Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas são falsas, embora estabeleçam relação entre si para a compreensão de grupos e equipes.
b) As afirmativas são verdadeiras, mas explicitam uma relação falsa a respeito de grupos, pessoas e equipes.
c) As afirmativas são verdadeiras e explicitam uma relação verdadeira ao abordar grupos, pessoas e equipes.
d) A primeira afirmativa é falsa por explicitar de forma errada a explicação para grupos e a segunda é verdadeira na explicação 

para equipes.
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QUESTÃO 09. “A discussão em torno da necessidade da reflexão ética permeia todas as esferas da sociedade. 
A urgência desta demanda e o grande número de publicações em torno desta temática, surgidas nos últimos 10 
anos, refletem os efeitos das transformações contemporâneas na área da economia e da ciência, as quais estão 
associadas a profundas  mudanças na cultura e na dinâmica social (...) A ética do trabalho foi considerada pela 
sociedade industrial como um elemento indispensável da modernização da sociedade. Muitos estudos de cunho 
psicossociológico se construíram nesta vertente (...)” (Nardi, 2010, p. 395-399.)

O fragmento de texto aponta para a importância do tema ética e trabalho, o qual é saliente no contexto das 
demandas da atual gestão de pessoas. Tendo isso em vista, assinale a afirmativa correta.

a) A expressão ética no contexto contemporâneo do trabalho consiste na capacidade e desejo de postergar prazeres imediatos, 
visando o acúmulo de virtudes e dinheiro.

b) Na conjuntura contemporânea a ética emerge da importância do trabalho na vida como um todo, como fonte de significado 
e centralidade do trabalho na vida pessoal.

c) A expressão ética no contexto atual do trabalho evidencia a aceitação e concordância de uma obrigação moral em trabalhar 
diligente e disciplinadamente, independente do quanto penoso seja o trabalho.

d) Na conjuntura contemporânea a ética surge mais como uma figura de discurso do que como algo presente no cotidiano 
das ações, ficando subordinada, portanto, a um valor maior – a competitividade.

QUESTÃO 10. A gestão de pessoas pode ser concebida como uma responsabilidade compartilhada e distribuída 
ao longo de toda a estrutura organizacional. Isso significa que todo gestor é também um gestor de pessoas na 
medida em que deve ser responsável por selecionar, motivar, desenvolver, avaliar, aconselhar e recompensar 
pessoas para o trabalho em uma dada área, em concomitância com um clima organizacional propício. A respeito 
do processo de recrutamento e seleção de pessoas, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) O recrutamento envolve a escolha, dentre os diversos candidatos, daquele que melhor preencha os requisitos 
demandados pela organização.

(     ) A seleção consiste em identificar os candidatos potenciais que tenham o perfil desejado pela organização para, assim, 
preencherem as posições em aberto na estrutura organizacional.

(     ) Um processo de seleção é vital e assegura o desempenho organizacional, e embora esse procedimento nem sempre seja 
bem sucedido, pode ser compensado por meio de treinamento.

(     ) O processo de recrutamento tanto interno quanto externo não apresenta distinções consistentes em termos de impacto 
em variáveis como satisfação no trabalho, tempo de permanência no emprego e desempenho; porém, é unânime que na 
modalidade interna seja fator de motivação para reter talento humano.

A sequência está correta em
a) F, V, F, V. 
b) V, V, V, F. 
c) F, F, F, V. 
d) V, F, V, F.
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QUESTÃO 11. Os conceitos tratam de elementos fundamentais do processo de seleção por competências. Com 
base nessa temática, relacione adequadamente as colunas a seguir.

a) Competências.
b) Conhecimentos.
c) Habilidades.
d) Atitudes ou comportamentos.

(     ) Referem-se ao posicionamento e ações, ou a interação sob certas condições; geralmente são intangíveis e imensuráveis.

(     ) Possuem relação com a aplicabilidade produtiva para viabilizar desempenho adequado, abrangendo gerenciamento de 
tempo e projetos, solução de problemas e tomada de decisões.

(     ) Consistem em um conjunto de habilidades, traços, qualidades ou características que contribuem para que uma pessoa 
desempenhe adequadamente as tarefas e responsabilidades atribuídas ao cargo designado.

(     ) Referem-se ao que é previamente exigido saber para o adequado desempenho da posição e envolve a capacidade de 
adequar instruções técnicas a públicos distintos, a perícia na solução de problemas e o emprego da tecnologia.

A sequência está correta em
a) 4, 3, 1, 2. 
b) 3, 4, 2, 1. 
c) 4, 3, 2, 1. 
d) 3, 2, 1, 4.

QUESTÃO 12. Para que o setor de “RH” se configure adequadamente à realidade de uma organização dinâmica e 
competitiva, é importante que gestores e líderes tenham clarificados os papéis e funções do “RH” na administração 
de estratégias, de infraestrutura, da contribuição e colaboração, e da transformação para a mudança. Essa 
característica configura o que pode ser denominado pela moderna gestão de pessoas. A respeito da moderna 
gestão de pessoas, analise as afirmativas a seguir.

I. O contexto da moderna gestão de pessoas exerce impacto direto nas pessoas que constituem uma determinada empresa, 
o que requer empenho, apoio e suporte dos gestores e líderes.

II. A moderna gestão de pessoas tem o setor de “RH” adequado à realidade de uma organização dinâmica e competitiva 
apenas quando gestores e líderes tenham clarificados os papéis e as funções do “RH”.

III. A atual gestão de pessoas demanda ações e estratégias que atendam e supram as necessidades do ambiente dinâmico e 
competitivo das organizações, as quais estão cada vez mais exigentes, mutáveis e até incertas.

IV. É importante que a gestão e a liderança elucidem processos nos quais haja contribuição dos funcionários, de maneira a 
incentivar a ampliação do envolvimento e da capacidade dos mesmos, através da interlocução e provimento de recursos.

V. O contexto da atual gestão e liderança de pessoas permite o esclarecimento de todo o processo e a modalidade de 
infraestrutura de uma dada organização, dado que o objetivo é a eficiência, a redução de custos e o aumento de valor, para, 
assim, reengenhar os processos em serviços comuns para a melhoria contínua.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) II, III, IV e V.
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QUESTÃO 13. No final do século XX as políticas de gestão de pessoas ficam em evidência devido às modificações 
e desencadeamentos específicos para as relações entre os indivíduos e as organizações. Analise as proposições 
sobre esse contexto.

I. Os conceitos agency e community trazem à tona complexas discussões sobre individualismo e coletivismo, as quais 
nortearam novas estratégias para condutas organizacionais.

II. A perspectiva analítica das políticas de gestão de pessoas possui como uma de suas explicações a capacidade de 
empreender práticas individuais associadas à flexibilidade, autonomia e empregabilidade.

III. Os indicadores de mediação sociocultural asseguraram que a aptidão para ações, o entendimento de características da 
personalidade, os tipos de intenções e condutas das pessoas fossem considerados secundários no contexto organizacional.

IV. As propostas de autonomia para tomada de decisão e ações em conformidade com os interesses da organização, mesmo 
sem o envolvimento de autoproteção ou autoafirmação, passam a assegurar controles direto e indireto do ambiente 
organizacional.

Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV.

QUESTÃO 14. A liderança é um tema imprescindível no âmbito da gestão, o qual está em constante reformulação 
e fazendo com que surjam novas demandas no contexto coletivo de trabalho. Em relação às teorias sobre liderança, 
especialmente sobre as abordagens centradas nas relações e na mudança, assinale a afirmativa correta.

a) Descrevem, caracterizam e evidenciam traços de personalidade, de condutas e competências da liderança.
b) Pautam-se nas características e preferências dos seguidores e dos atributos dos líderes marcados  pelas contingências.
c) Pautam-se em transformações e transações que evidenciam e salientam o carisma nas relações entre líderes e liderados.
d) Descrevem a liderança autêntica, embora necessitem demarcar características servidoras para assegurar as perspectivas 

psicossociais.

QUESTÃO 15. A aprendizagem em contexto organizacional pode ser uma ferramenta essencial para o 
desenvolvimento de equipes. Esse processo tende a fornecer importância significativa à aquisição, à manutenção e 
à transferência de informações e conhecimento, funcionando como aparelho estratégico e de sustentabilidade das 
organizações. Por meio da aprendizagem no contexto organizacional é possível

a) planejar, executar e avaliar ações de TD&E dependentes e independentes das variáveis do aprendiz no contexto 
organizacional.

b) identificar variáveis individuais e organizacionais capazes de influenciar positiva ou negativamente a aprendizagem no 
contexto de trabalho.

c) motivar, assegurar o lócus de controle interno e externo do indivíduo, e viabilizar o comprometimento com a carreira, a 
organização e as estratégias instrucionais.

d) estruturar acontecimentos institucionais e conhecimentos estratégicos de condutas gerenciais acerca de processos 
cognitivos ocasiona o desempenho competente.

QUESTÃO 16. “ __________da gestão de pessoas exige(m) e envolve(m) modernas ferramentas de gestão de 
recursos humanos em determinado(a)  __________. De forma geral, posteriormente a agregação de pessoas, os 
mecanismos  envolvidos  na  estruturação  organizacional agrupam-se em  __________. Sendo, pois, mecanismos 
de coordenação a ajuste mútuo, supervisão direta e padronização.” Assinale a alternativa que completa correta e 
sequencialmente as afirmativas anteriores.

a) A divisão e a coordenação / processo seletivo / processos de agregação
b) O planejamento estratégico / processo seletivo / estrutura organizacional
c) O planejamento estratégico / estrutura organizacional / divisão e coordenação
d) A divisão e a coordenação / processo de agregação / planejamento estratégico
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QUESTÃO 17. No que se refere à motivação no trabalho é possível afirmar que ela desencadeia grande parte das 
mais diversas condutas individuais neste contexto. Com base nesse postulado generalista, relacione adequadamente 
as teorias e/ou autores aos focos e/ou objetos que cada uma estuda.

1. Maslow, Alderfer e McClelland.
2. McGregor.
3. Herzberg, Mausner e Snyderman.
4. Expectância de Vroom.
5. Sociocognitiva, autorregulação e autodeterminação de Bandura, Kanfer e Ryan e Deci.

(     ) Valência, instrumentalidade e expectativa.

(     ) Percepção de autoeficácia, controle de ambiente e de tarefa.

(     ) Necessidade e realização.

(     ) Bifatorialidade – fatores internos e externos.

(     ) X & Y – estilos de gestão.

A sequência está correta em
a) 5, 4, 2, 1, 3. 
b) 4, 5, 3, 1, 2. 
c) 5, 4, 1, 2, 3. 
d) 4, 5, 1, 3, 2.

QUESTÃO 18. A liderança é uma variável importante junto às relações interpessoais no trabalho. Considerando 
essa afirmação, analise as afirmativas sobre liderança, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A liderança tem como escopo e pilar a organização e o treinamento.

(     ) A liderança pode ser compreendida, genericamente, como um processo de desenvolvimento e comunicação 
de planos de ação.

(    ) A liderança consiste em um processo simultâneo, contínuo e de influência mútua em uma equipe, o qual é 
caracterizado pela emergência de líderes oficiais e não oficiais.

(     ) A liderança é um tema de interesse tanto às ciências humanas, quanto às sociais aplicadas devido à diversidade 
de compreensão, associação da mesma com personalidade de grandes líderes, comportamentos, contingências, 
situações, trocas entre líderes e liderados, participação e liderança, inteligência emocional e formação de equipes.

A sequência está correta em
a) F, V, F, V. 
b) V, V, F, F. 
c) F, F, V, V. 
d) V, F, V, F.

QUESTÃO 19. Sobre os modelos de competências e de qualificação, que interferiram de modo significativo na 
gestão de pessoas, é correto afirmar que

a) surgiram devido à demanda por modelos mais flexíveis de produção.
b) as variáveis indicadoras de competências prescindem daquelas que predizem qualificação.
c) visam auxiliar os postos de trabalho nos processos de organização, bem como na preparação do indivíduo para o 

desempenho de suas atividades.
d) caracterizam-se pela relação direta entre trabalho e educação formal, ou seja, o diploma é valorizado como principal 

indicador das competências das pessoas.
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QUESTÃO 20. Bitencourt (2010, p. 91) destaca que “um sistema de remuneração pode ser definido como um 
processo da organização que encoraja, reforça e recompensa pessoas por desenvolverem um particular conjunto 
de ações. (...) As novas formas de remuneração são chamadas na literatura de ‘remuneração estratégica’.” Tendo 
isso em vista, as novas formas de remuneração consistem

a) em formas de salário invariável e em conformidade com cada grupo de pessoas na organização.
b) em formas de posição hierárquica e status do cargo em detrimento do desempenho e contribuição para os objetivos 

organizacionais.
c) na adoção de conceitos de cargo genérico e broadbanding (faixas salariais amplas), as quais permitem o crescimento 

salarial na mesma atividade.
d) na definição do salário com base nas características subjetivas e traços de personalidade de cada pessoa, e não com base 

em características do cargo.

QUESTÃO 21. As novas formas de remuneração, por serem estratégicas, tendem a ser bastante significativas no 
desempenho organizacional. Considerando essa característica, relacione adequadamente os conceitos às definições 
e/ou caracterizações.

1. Remuneração variável.
2. Remuneração funcional.
3. Remuneração por competência.
4. Remuneração por habilidades e conhecimentos.

(     )  Envolve, em curto e longo prazos, possibilidades de ações, bônus e gain-sharing.

(     )  Consiste em habilidades e conhecimentos além daqueles necessários para a execução de um trabalho específico.

(     )  Consiste em uma fundamentação baseada no mercado e em pesquisas de salário para a determinação do cargo.

(     )  Envolve a capacidade de trabalhar em equipes, de resolução de problemas e de compreender a perspectiva do cliente.

A sequência está correta em
a) 4, 1, 3, 2. 
b) 1, 4, 2, 3. 
c) 4, 1, 2, 3. 
d) 1, 3, 4, 2.

QUESTÃO 22. Entre as estratégias para o desenvolvimento organizacional e individual, salienta-se o coaching. 
Analise as afirmativas a respeito dessa estratégia.

I. O coaching possui como objetivo central a escuta, pois é a partir dela que será possível orientar e ajudar no esclarecimento 
de situações relativas a pessoas e coisas.

II. O coaching bem conduzido depende de feedback adequado, com críticas honestas, sinceras, convincentes e úteis no que se 
refere ao comportamento das pessoas, com avaliação e aprendizado eficaz.

III. A combinação de ferramentas como conhecimento em relações humanas, técnica e finanças às questões práticas de um 
negócio, propiciando o aprendizado da equipe, consiste em uma das principais características do coaching.

IV. A relação evidenciada pelo coaching entre duas pessoas pode, ou não, desencadear em atenção especial ao desenvolvimento 
de uma delas, visto que alguém com maior experiência incentivará o crescimento de uma pessoa mais jovem.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III, apenas.
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QUESTÃO 23. O tema motivação nas organizações, por mais que seja estudado de longa data e tenha contribuições 
de diversas teorias, ainda evidencia algumas dificuldades quando associado às medidas de gestão, dado que ainda 
permanece o questionamento acerca do que motiva as pessoas no trabalho. Para assegurar que as pessoas estejam 
motivadas no trabalho, é possível empregar ações que

a) visam a busca de identidade por meio das metas coletivas da organização, bem como que facilitem a incorporação de 
novas metas.

b) promovam a justiça organizacional independente da distribuição de recompensas e benefícios, objetivando aumentar a 
percepção de iniquidade organizacional.

c) visam adequar gestores e trabalhadores a fornecerem feedback de processos, bem como que viabilizem também o 
feedback de desempenhos, sejam eles positivos ou negativos.

d) promovam a participação econômica e política das pessoas, sobretudo nos aspectos que afetam o modo direto ou indireto 
de suas vidas nos ambientes físico e psicossocial de trabalho, potencializando o envolvimento afetivo no trabalho.

QUESTÃO 24. “De acordo com a Teoria da Autodeterminação de Ryan e Deci (1987), é reconhecida a importância 
do ambiente no comportamento individual, mas ela adota o princípio que o bem-estar é fruto de um comportamento 
intencional, autônomo (___________),  autocontrolado  (___________) e autorregulado  por  uso  de  estratégias,  
que levam a___________, ou seja, integração adequada pessoa e ambiente.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior.

a) necessidades e interesses pessoais / domínios cognitivos, afetivos e motivacional / autorrealização
b) necessidades e interesses pessoais / autorrealização / domínios cognitivos, afetivos e motivacional
c) motivação intrínseca e extrínseca / busca de autonomia pessoal, regulação e controle / busca de internalização
d) motivação intrínseca e extrínseca / busca de internalização / busca de autonomia pessoal, regulação e controle

QUESTÃO 25. A teoria motivacional desenvolvida por McGregor, ou teorias X e Y, são conhecidas também por 
criticar o modelo de gerenciamento norte-americano. Considerando essa afirmação, atribua (1) para as afirmativas 
que trazem postulados da Teoria X e (2) para aquelas que retratam os princípios da Teoria Y.

1. Teoria X.
2. Teoria Y.

(     ) Aversão ao trabalho.

(     ) O desempenho no trabalho está atrelado mais à gerência do que à motivação.

(     ) Controle e punição são propulsores para esforços e objetivos organizacionais.

(     ) Conforme o contexto, o trabalho pode ser fonte tanto de satisfação quanto de punição.

(     ) Autodirecionamento, aprendizado e aceitação de responsabilidades viabilizam o potencial criativo.

(     ) O interesse é restrito à segurança pessoal e financeira, já que há evitação de responsabilidades.

A sequência está correta em
a) 2, 1, 2, 1, 2, 1. 
b) 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
c) 2, 1, 1, 1, 2, 2. 
d) 1, 2, 2, 1, 1, 2.

QUESTÃO 26. O comportamento interpessoal consiste em um elemento fundamental no contexto organizacional, 
mas está fadado aos conflitos, brigas, competição e disputas constantes, levando ao rompimento das relações. No 
que se refere aos conflitos no contexto organizacional, assinale a afirmativa correta.

a) Em nível intergrupal há conflito quando um grupo busca fortalecer o outro, adquire poder e melhora a própria imagem, 
ou em função de recursos limitados.

b) Em nível intergrupal há conflito quando um grupo visa enfraquecer o outro, diminui as relações de poder e a imagem é 
depreciada, ou em razão do aumento dos recursos.

c) Quando um conflito intergrupal surge, emerge também uma força motivadora que encoraja os grupos a resolvê-lo de 
maneira a mover o relacionamento a um novo patamar de equilíbrio.

d) Quando um conflito intergrupal emerge, a força motivadora que encorajava o grupo desaparece e, com isso, aumentam as 
necessidades de resolver os problemas e retomar o equilíbrio.
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QUESTÃO 27. Os conflitos que podem ocorrer no contexto organizacional exigem da gestão de pessoas o 
desenho de estratégias de resolução a serem adotadas de modo que os contenha e/ou os elimine. As estratégias 
verdadeiramente capazes de resolução são as de colaboração porque

a) possibilitam o autorrespeito e a valorização dos membros do grupo, visto que aprenderão a desenvolver meios eficazes de 
lidar com uma variedade de situações conflitantes.

b) permitem lidar com as diferenças básicas envolvidas e, eventualmente, as remove por meio do emprego de criatividade na 
resolução dos problemas, além de trazer ganhos e benefícios comportamentais.

c) possibilitam o autorrespeito e a lidar com as diferenças envolvidas entre os membros do grupo, visto que estes aprenderam 
a empregar meios de lidar com situações conflitantes diferentes e empregar forças para ganhos organizacionais.

d) permitem estabelecer e lidar com as diferenças básicas existentes no grupo e, sempre, as remove por meio emprego de 
competitividade para a resolução de problemas; além de trazer condutas capazes de eliminar forças que interferem nos 
ganhos organizacionais.

QUESTÃO 28. Nos processos de avaliação de desempenho há o momento para comunicação dos achados e 
elementos fundamentais ao funcionário. As pesquisas realizadas sobre o tema na última década evidenciaram 
aqueles processos considerados mais eficazes, os quais abrangem as entrevistas de desempenho. Essas entrevistas 
possuem uma maior probabilidade de sucesso quando o avaliador

a) é isento das peculiaridades dos cargos e salários.
b) busca e utiliza inputs e reações de observadores e de funcionários.
c) amplia significativamente a quantidade de críticas aos itens principais, desde que sem foco em esforços de melhoria.
d) permite a participação na discussão, desde que não haja estabelecimento prévio de padrões de desempenho mensuráveis.

QUESTÃO 29. “O psicodiagnóstico pode ser entendido como um processo com início, meio e fim, que utiliza 
entrevistas, técnicas e/ou testes psicológicos para compreender as potencialidades e as dificuldades apresentadas 
pelo avaliando, tendo por base uma teoria psicológica e buscando, assim, coletar dados mais substanciais para a 
realização de um encaminhamento mais apropriado.” (Rigoni, M. & Sá, S.D.; 2016, p. 27.)

O psicodiagnóstico é constituinte do processo de avaliação e testagem psicológica. A respeito dele, é correto afirmar 
que

a) a recomendação é sempre essencial acerca do uso dos manuais diagnósticos.
b) técnicas que envolvem desenho e brincadeira sempre farão parte do plano de avaliação de crianças.
c) refere-se a organização de uma bateria de testes e instrumentos de coleta de dados, na qual deve-se considerar a idade, 

escolaridade e nível sociocultural do paciente.
d) somente pode ser encerrado mediante a realização de todos os testes previstos, mesmo que já se tenha levantado todas 

as informações necessárias antes de consolidá-los.

QUESTÃO 30. A rotatividade de funcionários guarda relação direta com a satisfação no trabalho. Em outras 
palavras, quanto mais elevada a satisfação, menor o índice de rotatividade, o qual consiste na proporção de 
funcionários que deixa a organização durante um determinado período. Quando excessiva, a rotatividade pode ter 
diversos efeitos negativos sobre uma organização, que são custos com

a) separação, vacância e rotina de reposição.
b) treinamento, promoção interna e reposição.
c) treinamento associados à vacância e à reposição.
d) separação, rotinas sociais e econômicas rompidas.
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QUESTÃO 31. As técnicas projetivas ou expressivas em avalição psicológica consistem também em importantes 
ferramentas e instrumentos que auxiliam na tomada de decisão no contexto organizacional. Sobre tais instrumentos, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(     ) O enfoque clínico comumente recebe uma crítica de que é demasiadamente subjetivo para ser considerado ciência.

(     ) A principal vantagem das técnicas projetivas, sobre os testes mais estruturados, é o acesso aos conteúdos inconscientes 
dos sujeitos.

(     ) O fato dos testes projetivos se basearem no fenômeno da projeção atrela, automaticamente, esses instrumentos a uma 
leitura psicanalítica.

(     ) A abordagem de teste do tipo idiográfico apresenta fundamentação complexa, com avaliação baseada em dados 
qualitativos e descritivos da singularidade do indivíduo.

A sequência está correta em
a) F, F, V, F. 
b) V, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F.

QUESTÃO 32. Sobre testes e técnicas projetivas, analise as afirmativas a seguir.
I. Interessam à psicologia projetiva as funções e os processos psicológicos que compõem a personalidade total de um sujeito.
II. Apresentam estímulos pouco estruturados de modo que o indivíduo possa exteriorizar algo de seu mundo interno baseado 

no material apresentado.
III. Aspectos adaptativos e não adaptativos, assim como a interpretação de qualquer conduta pode servir como base para a 

compreensão de aspectos da personalidade.
IV. A função como fonte de projeções, associações e simbolizações idiográficas o enriquece como instrumento diagnóstico, 

além das propriedades psicométricas que possui.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III.

QUESTÃO 33. De acordo com o DSM-5, a esquizofrenia e os outros transtornos psicóticos dessa classe diagnóstica 
compartilham a manifestação em comum de psicose. O pensamento psicótico é um sintoma, não um diagnóstico em 
si, e pode ser um sintoma de apresentação de outros transtornos mentais que não pertencem a essa classe. Sobre os 
sintomas do critério A para realizar o diagnóstico de esquizofrenia no paciente, assinale a afirmativa correta.

a) Despersonalização, alucinações, discurso desorganizado, irritabilidade e ataques de pânico, sintomas negativos (expressão 
emocional diminuída ou avolia).

b) Delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas 
negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).

c) Devaneios, delírios, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, sintomas 
negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).

d) Desrealização, alucinações, perda de interesse e prazer, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, 
sintomas negativos (expressão emocional diminuída ou avolia).

QUESTÃO 34. “Um teste psicométrico pode ser investigado por períodos curtos de tempo como uma maneira 
de verificar a estabilidade temporal. Em uma situação hipotética em que o traço medido não é alterado com 
facilidade afirma-se, pois, que há uma medida da _____________do teste.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior.

a) clareza 
b) validade 
c) intensidade 
d) confiabilidade
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QUESTÃO 35. Trabalhadores cujo exercício laboral apresentam respostas cognitivas, emocionais, comportamentais, 
fisiológicas e sociais a eventos traumáticos ou estressantes tendem a ser diagnosticados com um dado tipo de 
transtorno mental denominado Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Isso devido à exposição a um evento 
traumático, que pode ocorrer a partir da experiência direta, do testemunho do evento, ao saber que o evento ocorreu 
com um parente próximo ou amigo íntimo, ou pelo contato repetido com detalhes aversivos do evento. Em relação a 
esse transtorno e seus sintomas, assinale a afirmativa correta.

a) É um transtorno que propicia sofrimento de média intensidade aos seus portadores.
b) No TEPT não necessariamente se sabe qual foi o evento causal ou precipitante do transtorno.
c) É um transtorno que os estímulos que antes eram neutros são associados a uma resposta incondicionada de medo.
d) No TEPT é comum ocorrer redução na capacidade de experimentar quaisquer sentimentos, desde que relacionados ao 

trauma.

O trecho a seguir contextualiza as questões 36 e 37. Leia-o atentamente.

Os estudos sobre os grupos ou processos grupais consistem no “campo dominado pelas investigações em torno 
da estrutura dos processos que têm lugar nos grupos humanos, tais como liderança, coesão, produtividade, 
cooperação, conflito e comunicação”. (Krüger, 1989, p. 66); o que torna o assunto essencial ao contexto do trabalho, 
sobretudo no entendimento das formas de classificar os grupos.

QUESTÃO 36. Tendo em vista a caracterização para grupos destacada no referido fragmento de texto, relacione 
adequadamente as colunas a seguir.

Grupos formais.

Grupos informais.

(     ) Têm origem em interesses comuns, afinidades e laços de amizade.

(     )  Tendem a representar uma influência poderosa sobre a produtividade e a satisfação no trabalho.

(     )  São estabelecidos pela organização; possuem uma identidade pública e uma meta a ser alcançada.

(     )  Sendo naturais e permanentes, são constituídos por pessoas que executam atividades em conjunto, sendo denominado 
equipe.

(     )  Mesmo com essa classificação, alguns possuem vida relativamente curta, visto que são criados para uma tarefa específica 
e/ou de curto prazo.

A sequência está correta em
a) 1, 2, 1, 2, 1. 
b) 2, 2, 1, 1, 1. 
c) 1, 1, 2, 2, 2. 
d) 2, 1, 2, 1, 2.

QUESTÃO 37. Considerando o fragmento de texto, analise as afirmativas a seguir.
I. Em um grupo duas pessoas não podem ser compreendidas sem que seja compreendido o relacionamento estabelecido 

entre elas.
II. Desde a década de 1930, Kurt Lewin demonstrou que em contexto de trabalho os indivíduos tendem a estabelecer grupos 

informais que afetam a satisfação e a eficácia no trabalho.
III. O processo pelo qual as pessoas interagem, frente a frente, no interior dos grupos é denominado por dinâmica de grupo, 

a qual refere-se às forças que operam no interior de um grupo.
IV. A coesão grupal no trabalho pode ser concebida como as maneiras comuns empregadas pelos membros de um grupo de 

seguirem as regras estabelecidas em um dado contexto organizacional.

Estão corretas as afirmativas
a) I, II, III e IV. 
b) I e II, apenas. 
c) I e IV, apenas. 
d) II e III, apenas.
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QUESTÃO 38. A síndrome de Burnout é uma realidade frente ao contexto organizacional com a qual o profissional 
precisa se atentar e direcionar sua atuação. Esta, por sua vez, requer do profissional o planejamento de um programa 
de intervenção e prevenção, que vise estabelecer estratégias de aprendizagem para o enfrentamento adaptativo 
das situações estressantes. A síndrome de Burnout consiste

a) na associação de diferentes disfunções psicológicas que culminam na perda da capacidade laboral temporária ou total de 
uma pessoa.

b) na associação de problemas psicológicos e sociais sem despersonalização do indivíduo que levam à perda da capacidade 
laboral circunstancial ou total.

c) em uma associação de problemas físicos e sociais que levam à incapacidade parcial ou total da função laboral de uma 
pessoa, entretanto sem comprometimento psicológico.

d) em um problema de significativa relevância, associado a várias disfunções, com problemas psicológicos, físicos e sociais, 
podendo levar à perda total da capacidade laboral devido à exaustão emocional, despersonalização e diminuição de 
produtividade profissional.

QUESTÃO 39. No contexto do trabalho o Equal Employment Opportunity Commission – EEOC (Comissão para a 
Promoção de Iguais Oportunidades de Trabalho) é um órgão do governo dos Estados Unidos que existe desde a 
década de 1980 e emprega diretrizes para inibir discriminação baseada em sexo/gênero e promover a igualdade 
de oportunidades. No Brasil, não há formalmente um órgão ou entidade semelhante, mas há legislação para inibir 
ou coibir situações, por exemplo, de assédio, as quais trazem consequências tanto físicas quanto psicológicas para 
quem o sofreu. A respeito do assédio sexual no trabalho é correto afirmar que se trata de

a) qualquer tipo de conduta física empregada por parte de um líder ou gestor no contexto organizacional visando favorecimento 
sexual mediante contratação ou promoção de carreira.

b) qualquer tipo de conduta verbal e/ou física que constranja e crie um ambiente de trabalho intimidativo, sem a obrigatoriedade 
de haver desnível de poder, com intuito de obter favorecimento sexual.

c) o conjunto de condutas verbais e físicas em uma organização qualquer, que constranjam e criem um ambiente de trabalho 
intimidativo, visando favorecimento sexual mediante contratação ou promoção de carreira.

d) o conjunto de condutas físicas empregadas com intuito de obter favorecimento sexual em troca das decisões sobre 
contratação ou promoção em uma organização qualquer, sendo desagradável e depreciativo às vítimas.

QUESTÃO 40. A atenção visual é uma função cognitiva imprescindível para a percepção de estímulos e planejamento 
de ações, estando, assim, intimamente relacionada com o desempenho e com processos decisórios. Dentre as formas 
de atenção comumente encontradas na atividade laboral, encontram-se também as denominadas

a) ampla, estreita, interna e externa. 
b) somática, cognitiva, ampla e estreita. 
c)  afetiva, emocional, interna e externa.
d) ampla, estreita, emocional e racional.
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QUESTÃO 01. Segundo Angerami-Camon (2000, p. 19), a psicologia da saúde é uma forma de investir com bastante 
veemência na humanização dos atendimentos realizados na área da saúde e uma tentativa de fazer uma nova 
dimensão de 

a) (A) pluridisciplinaridade. 
b) (B) interdisciplinaridade. 
c) (C) multidisciplinaridade. 
d) (D) transdisciplinaridade.

QUESTÃO 02. De acordo com Hisada (2011), a psicoterapia dos pacientes psicossomáticos possui algumas 
distinções em relação à psicoterapia de outros tipos de pacientes, pois os psicossomáticos 

a) chegam aos consultórios de psicologia por iniciativa própria. 
b) apresentam correlação atemporal na eclosão dos sintomas durante as manifestações psicossomáticas. 
c) demandam o uso de uma interpretação simbólica. 
d) exigem o emprego da técnica de reconhecer e clarificar a dissociação, nas emoções e nos afetos. 

QUESTÃO 03. A doença psicossomática é um sintoma de que 
a) o ego pode articular as demandas do id, do superego e da realidade. 
b) a psique limita-se a desencadear a liberação de hormônios. 
c) o princípio do desenvolvimento emocional do indivíduo foi comprometido pela ocorrência de algo. 
d) a personalidade pode possibilitar a percepção da relação entre o somático e o psiquismo.

QUESTÃO 04. As pesquisas psicofarmacológicas sobre o transtorno de personalidade Borderline tendem a 
focalizar três áreas distintas de padrões comportamentais, que normalmente são observados nesses pacientes. 
São eles: a instabilidade afetiva, 

a) os fenômenos neuróticos e o comportamento fóbico. 
b) os fenômenos ansiógenos e o comportamento obsessivo-compulsivo. 
c) os fenômenos psicóticos transitórios e o comportamento agressivo-impulsivo. 
d) os fenômenos fóbicos transitórios e o comportamento depressivo.

QUESTÃO 05. As bases para uma nova apreciação e início da tendência contemporânea de ver a doença e a saúde 
como condição multifatorial foram a 

a) fisiologia e a psicologia. 
b) psicanálise de Freud e a medicina psicossomática. 
c) teoria anatômica e a medicina comportamental.
d) visão do modelo biomédico e a resiliência genética

QUESTÃO 06. O modelo conceitual que tem se mostrado útil para a compreensão das relações entre os aspectos 
psicossociais da atividade laboral e a saúde mental dos profissionais de saúde é 

a) a demanda-controle. 
b) o estresse-adaptação. 
c) a resiliência. 
d) o burnout.
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QUESTÃO 07. Toda e qualquer transformação do contexto institucional não pode ser realizada sem uma análise 
criteriosa, e esforços devem ser concentrados para que a análise institucional não se perca em mera digressão 
teórica. Esse conceito refere-se à estrutura 

a) estática. 
b) dinâmica.
c) organizacional. 
d) física.

QUESTÃO 08.  Segundo Straub (2005), para que uma avaliação psicométrica ou alguma outra medida seja útil e 
aceita, ela deve passar pelos testes de 

a) construção, confiabilidade e precisão. 
b) mensuração, correlação e aplicabilidade. 
c) normatização, propriedades e controle. 
d) padronização, fidedignidade e validade.

QUESTÃO 09. O instrumento utilizado para averiguar as atitudes e os comportamentos autorrelatados por um 
grupo de pessoas é 

a) o inquérito
b) o questionário. 
c) a entrevista grupal. 
d) a observação.

QUESTÃO 10. Pesquisadores de estudos epidemiológicos empregam vá- rios termos em suas pesquisas. O termo 
que se refere à doença, como medida de saúde, número de dados de determinada enfermidade, ferimento ou 
incapacidade em um grupo específico de pessoas em certa época, corresponde à taxa de 

a) mortalidade. 
b) incidência.
c) morbidade. 
d) prevalência. 

QUESTÃO 11. Qual é o teórico que discordou de Freud em relação à questão da sexualidade e é reconhecido como 
o primeiro psicanalista a enfatizar a natureza social fundamental dos seres humanos? 

a) Carl Jung. 
b) Erik Erikson. 
c) Alfred Adler. 
d) Hans Eysenck.

QUESTÃO 12. Spink e Matta (2007, p. 34), no livro A Psicologia em diálogo com o SUS, referem que, na tarefa de 
individualização de grandes grupos, emerge como uma das principais contribuições da psicologia ao projeto de 
individualização 

a) o diagnóstico diferencial. 
b) a entrevista psicológica. 
c) a avaliação psicológica. 
d) o teste psicológico. 
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QUESTÃO 13. Foram os primeiros nichos da psicologia na saúde pública e continuam a ser importantes áreas de 
aplicação e desenvolvimento da psicologia (Spink e Matta, 2007): 

a) a avaliação psicológica e a atenção ao idoso. 
b) o psicodiagnóstico e a atenção à gestante e às crianças. 
c) a psicoterapia focal e a atenção à assistência sanitária. 
d) o atendimento clínico e a atenção à saúde mental.

QUESTÃO 14. O documento essencial que definiu as atividades primárias que devem compor o conceito de 
cuidados primários, incluindo a educação sanitária, a assistência nutricional, o saneamento básico, a assistência 
materno-infantil, o planejamento familiar, as imunizações e a assistência curativa para os problemas mais comuns, 
foi 

a) (A) a Declaração de Alma-Ata. 
b) (B) a Carta de Ottawa. 
c) (C) o Projeto Cidades Saudáveis da OMS (Organização Mundial da Saúde). 
d) (D) o Movimento Sanitário. 

QUESTÃO 15. Segundo Spink e Matta (2007), o atendimento em nível primário, que torna prementes os papéis 
desempenhados por diferentes profissionais, a noção de integralidade e de saúde, bem como a organização de 
serviços básicos, abrem portas para a psicologia integrar uma equipe

a) disciplinar. 
b) pluridisciplinar. 
c) interprofissional.
d) multiprofissional. 

QUESTÃO 16. De acordo com o modelo transacional, um fator fundamental no estresse é a avaliação 
a) primária. 
b) secundária.
c) cognitiva. 
d) fisiológica. 

QUESTÃO 17. A estratégia de enfrentamento para lidar diretamente com o estressor, na qual são reduzidas as 
demandas do estressor ou aumentados os recursos para atender a essas demandas, é o enfrentamento 

a) combativo. 
b) pró-ativo. 
c) focalizado na emoção.
d) focalizado no problema.

QUESTÃO 18. Um pesquisador de um programa de pós-graduação em ciências da saúde utilizou um método 
de pesquisa, ou seja, uma técnica quantitativa que combinou os resultados de muitos estudos que examinaram o 
mesmo efeito, como o uso de álcool e drogas entre os acadêmicos de medicina. O método de pesquisa utilizado é 
denominado de 

a) metanálise. 
b) observacional.
c) experimental. 
d) epidemiológico.
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QUESTÃO 19. A contribuição notável de Maslow (Hall, Lindzey e Campbell, 2000, p. 362) ao ponto de vista 
organísmico está centrada na preocupação com 

a) os indivíduos realizadores. 
b) as pessoas sadias ao invés de pessoas doentes.
c)  as pessoas incapacitadas.
d)  os indivíduos vulneráveis. 

QUESTÃO 20. São fatores apontados como responsáveis pela maneira por meio da qual os sintomas de doença 
são percebidos pelo indivíduo: senso de coerência, rede social e grau de 

a) depressão.
b) ansiedade. 
c) qualidade de vida. 
d) independência.

QUESTÃO 21. A assistência psicológica com base no “Aconselhamento Terapêutico Rogeriano” preconiza o estabe-
lecimento de uma relação que transmite conhecimentos, favorece o funcionamento do paciente e tem como objetivo 

a) (A) a modificação profunda das crenças intermediárias do cliente. 
b) (B) a avaliação dos pensamentos e das mudanças de comportamento do cliente. 
c) (C) a atualização do ego por meio de descobertas e crescimento pessoal. 
d) (D) a promoção do crescimento do ego por meio de insights para a autorrealização.

QUESTÃO 22. A abordagem ou o tratamento com atendimento humanizado, que visa melhorar a qualidade 
de vida do paciente e familiares diante de doenças que ameaçam a continuidade da vida, é reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS/2002) como 

a) assistência de qualidade. 
b) assistência sistêmica. 
c) cuidados integrados. 
d) cuidados paliativos. 

QUESTÃO 23. Para Ocampo e colaboradores (1986), o processo psicodiagnóstico é uma situação bipessoal que 
envolve o psicólogo e o paciente ou o psicólogo e o grupo familiar, tendo como objetivo 

a) a descrição e compreensão, o mais profundo e completa possível, da personalidade total do paciente ou do grupo familiar. 
b) a análise psicodinâmica da personalidade do paciente ou do grupo familiar. 
c) o esclarecimento dos papéis respectivos do terapeuta e do paciente. 
d) o reconhecimento dos conflitos internos do paciente e/ou do grupo familiar.

QUESTÃO 24. Um paciente chegou ao consultório de psicologia apresentando queixa de medo de sair de casa, de 
frequentar lojas, locais públicos e andar sozinho. Trata-se de um caso de

a) neurastenia.
b) agorafobia. 
c) ansiedade generalizada. 
d) transtorno de pânico. 

QUESTÃO 25. A abordagem terapêutica baseada no modelo teórico que levanta a hipótese de que as emoções e 
os comportamentos das pessoas são influenciados pela percepção dos eventos é a terapia 

a) centrada na pessoa.
b) comportamental. 
c) cognitiva. 
d) analítica.
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QUESTÃO 26. Há casos em que a pessoa doente é tratada com atenção de todos que a cercam e goza de certos 
privilégios. Em muitas situações, ela utiliza o estado de “ser doente” para se comunicar com o mundo e obter 
benefícios, quando o indivíduo desenvolve inconscientemente o mecanismo de 

a) racionalização da doença.
b) sublimação da doença. 
c) adaptação à doença. 
d) ganho secundário da doença.

QUESTÃO 27. Uma intervenção psicoterápica é fundamentada na construção do vínculo do terapeuta com o 
paciente e seus familiares, com presença de atitude positiva, empática e direcionada para os objetivos do tratamento. 
A presença de asseguramento excessivo e a reprovação pelo paciente em risco suicida são consideradas 

a) atitudes contratransferenciais deletérias. 
b) comportamentos defensivos e regressivos.
c) atitudes de embotamento afetivo. 
d) comportamentos de esquiva ao tratamento. 

QUESTÃO 28. O conceito de humanização é extremamente amplo, o importante é que cada ator envolvido 
parta para a “práxis” de boas ações. Algumas evidências, referências e valores são importantes para efetivar a 
humanização do sistema de saúde do Brasil. Do ponto de vista da relação profissional de saúde-usuário, 

a) o acolhimento e a escuta são práticas fundamentais que necessitam ser valorizadas pelo profissional de saúde. 
b) o atendimento deve ser pautado na formação técnica e na relação sistemática do trabalhador da saúde e usuário. 
c) o atendimento do usuário deve ser baseado na visão holística. 
d) o outro deve ser sempre reconhecido em sua humanidade: capaz de pensar, agir, interagir, ter lógica e expressar 

intencionalidade.

QUESTÃO 29. A base de apoio em psicoterapia breve para estimular a experiência emocional corretiva (EEC) é 
a) a atividade terapêutica. 
b) a aliança terapêutica. 
c) o foco terapêutico. 
d) o planejamento terapêutico.

QUESTÃO 30. A forma de transferência impossível de lidar em psicoterapia breve é a 
a) negativa. 
b) positiva sublimada. 
c) erotizada. 
d) neurose de transferência. 

QUESTÃO 31. O foco, em psicoterapia breve, é definido por Lemgruber (1984, p. 26) como material consciente e 
inconsciente do paciente, delimitado como área a ser trabalhada no processo terapêutico através de avaliação e 
planejamento. Assim, o terapeuta tentará levar o paciente a trabalhar emocionalmente uma área predeterminada, 
usando principalmente três recursos técnicos: 

a) rapport, entrevista psicológica e aliança terapêutica. 
b) atividade, planejamento e foco. 
c) entrevista, avaliação psicológica e aplicação de testes. 
d) interpretação seletiva, atenção seletiva e “negligência seletiva”. 
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QUESTÃO 32. O Código de Ética Profissional do Psicólogo, no Brasil, responde ao contexto organizativo dos psicólogos, 
tendo como um de seus princípios fundamentais: 

a) ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 
solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 

b) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 
e ao seu objetivo profissional. 

c) prestar serviços psicológicos de qualidade, em condi- ções de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, 
utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados. 

d) atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.

QUESTÃO 33. O Artigo 21, do Código de Ética Profissional do Psicólogo, dispõe que as transgressões dos preceitos 
a este código constitui infração

a) disciplinar. 
b) técnica. 
c) moral. 
d) ética. 

QUESTÃO 34. Segundo Naguel e Denck (2007), na Série técnica: manual de psicologia organizacional, o psicólogo 
do século XX que desenvolveu estudos experimentais do comportamento de pequenos grupos e deu origem aos 
Grupos T (de treinamento) e aos laboratórios de treinamento nos Estados Unidos da América foi: 

a) Chris Argyris. 
b) Kurt Lewin. 
c) Elliot Jaques. 
d) Rensis Likert. 

QUESTÃO 35. Alguns estudos sobre liderança no trabalho ocupam-se em determinar as características pessoais 
dos bons líderes. A abordagem que descreve a boa liderança em função da inter-relação da pessoa, de seu 
comportamento e da situação denomina-se: 

a) teoria da liderança transformacional.
b) abordagem do comportamento. 
c) teoria da interação líder-membro. 
d) abordagem da contingência. 

QUESTÃO 36. Segundo Spector (2010), estudiosos da liderança propuseram várias definições sobre o tema e 
nenhuma delas foi universalmente aceita. A ideia comum entre elas é a de que a liderança influencia outras pessoas 
em suas atitudes, comportamentos, sentimentos e 

a) opiniões. 
b) escolhas. 
c) crenças.
d) valores.

QUESTÃO 37. Qual é o teórico da comunicação organizacional que descreveu que “a comunicação é a função 
organística, interpessoal e organizacional essencial e predominante, isto é, a entrada, o processamento e a saída 
programáticos da ‘informação’”? 

a) Le Osborne Thayer. 
b) Lyman Porter. 
c) Karlene Roberts. 
d) Gary Richetto. 
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QUESTÃO 38. Motivação em psicologia, conceito de difícil definição, é geralmente descrita como um estado 
interior que induz a pessoa a assumir determinados comportamentos. A Teoria da Hierarquia das Necessidades e a 
Teoria ERC (Existência, Relacionamento e Crescimento) asseguram que o comportamento das pessoas é motivado 

a) por reforço social. 
b) pela satisfação de suas necessidades. 
c) por recompensa material. 
d) pela autorrealização. 

QUESTÃO 39. Segundo Dejours (2016), é a atividade de produção de regras que ocorre em um processo de baixo 
para cima, baseando-se na possibilidade de contestar a organização do trabalho prescrito e constitui um elemento 
fundamental para a saúde mental no trabalho. Essa atividade denomina-se: 

a) dinâmica de grupo. 
b) brainstorming. 
c) deôntica. 
d) psicodinâmica do trabalho. 

QUESTÃO 40. Para Dejours (2016), a saúde mental do trabalhador está ligada 
a) à remuneração adequada ao cargo. 
b) à organização do trabalho. 
c) ao plano de cargos e salários. 
d) ao manejo da liderança.
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QUESTÃO 01. De acordo com o DSM-V, o transtorno da personalidade borderline é considerado um padrão
a) com comportamento difuso, desconfiança e suspeita em relação à motivação da atitude dos outros.
b) em que se identifica inconstância nas relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos e apresenta impulsividade rele- 

vante.
c) de dependência, submissão, apego e temores de separação.
d) em que há distanciamento e isolamento nas relações sociais com pouca expressão de emoções em contextos interpes- 

soais.
e) relacionado à uma preocupação com ordenamento, perfeccionismo, controle mental e interpessoal à custa de flexibilidade 

e eficiência.

QUESTÃO 02. Considere as técnicas utilizadas em entrevistas diagnósticas com crianças.
I. A hora do jogo.
II. O procedimento de desenhos-estórias.
III. O jogo do rabisco.

A correta relação entre a técnica e o autor é:

I II III

a) Aberastury A. Trinca, W. Winnicott, D.W.

b) Ocampo, M.L.S. Klein, M. Trinca, W.

c) Klein, M. Ocampo, M.L.S. Winnicott, D.W.

d) Trinca, W. Winnicott, D.W. Klein, M.

e) Ocampo, M.L.S. Trinca, W. Klein, M.

QUESTÃO 03. O Estatuto do Idoso preconiza algumas ações organizadas para enfrentar a violência contra essa 
população, apontando que nenhuma pessoa idosa poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão. Em relação à violência contra o idoso,

a) a Delegacia do Idoso é responsável pela notificação das violências que acontecem nos espaços públicos porque pos- 
sibilitam a intervenção de âmbito legal.

b) acontece, mais frequentemente, em situações fora do ambiente doméstico, tais como serviços públicos e privados.
c) o Estatuto do Idoso orienta para tentativa de conciliação entre as pessoas envolvidas e posteriormente a notificação dos 

serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária.
d) apesar de crescente, a violência contra o idoso ainda não se tornou objeto de vigilância epidemiológica no Brasil.
e) como frequentemente acontece no espaço privado, percebe-se uma dificuldade na identificação desse tipo de violência, 

assim como um reduzido número de profissionais de saúde preparados para lidar com a situação.
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QUESTÃO 04. Em relação aos diagnósticos psiquiátricos na infância considera-se que,
a) a prevalência do TDAH diminui com o tempo e as crianças e adolescentes raramente apresentam o transtorno na idade 

adulta.
b) apesar de ser crescente o número de diagnósticos psiquiátricos na infância, o tratamento medicamentoso do transtorno 

na infância ainda é pouco utilizado.
c) os primeiros sintomas do transtorno de oposição desafiante surgem durante a adolescência e tem um risco aumentado 

para uma série de problemas de adaptação na idade adulta, incluindo comportamento antissocial.
d) nos distúrbios de conduta na infância é importante determinar a cronologia dos sintomas e entender se o problema de 

conduta é um fenômeno transitório, reativo ou um padrão permanente.
e) no que se refere a crianças, não há nenhuma associação significativa entre privações socioeconômicas e um aumento do 

risco para o desenvolvimento de transtorno da conduta.

QUESTÃO 05. Em relação ao diagnóstico de transtorno disruptivo da regulação do humor em crianças e adoles-
centes,

a) há uma frequência e semelhança de sintomas entre os sexos, dentre eles o comportamento suicida.
b) a hereditariedade não é um fator relevante para o desenvolvimento desse transtorno na infância.
c) os níveis de disfunção em crianças com transtorno bipolar e transtorno disruptivo da desregulação do humor não são 

geralmente comparáveis, mas ambas as condições causam perturbação grave na vida do indivíduo afetado.
d) o diagnóstico inicial favorece o bom prognóstico e evita a associação com múltiplos transtornos que podem ser típicos da 

infância e adolescência.
e) no que se refere as manifestações de depressão na infância, pouco se pode fazer em programas de prevenção precoce.

QUESTÃO 06. A Entrevista Clínica tem um caráter avaliativo e descritivo de aspectos pessoais e relacionais do 
sujeito, em um processo que tem como objetivo realizar recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo 
de intervenção. Nesse contexto,

a) é um instrumento importante por suas características, mas de difícil adaptação às diferentes situações clínicas.
b) sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá as estratégias utilizadas e seus limites.
c) é uma técnica capaz de testar os limites de aparentes contradições, no entanto sem permitir a explicitação de particularidades 

indicadas pelos testes utilizados no processo.
d) seu aspecto avaliativo não alcança efeitos terapêuticos, uma vez que está restrito ao processo psicodiagnóstico.
e) quando é utilizada com o propósito de realizar uma triagem, tem por objetivo o levantamento detalhado da história do 

sujeito, principalmente dos aspectos psicossexuais da infância.

QUESTÃO 07. O Psicodiagnóstico é um processo que tem como objetivo identificar forças e fraquezas no 
funcionamento psíquico, com um foco na existência ou não de psicopatologia. Desse modo,

a) antes de iniciar o processo diagnóstico, o psicólogo precisa entender as razões do encaminhamento para que possa 
responder às especificidades da solicitação e demanda.

b) o aspecto preventivo é colocado em questão, já que a solicitação de um psicodiagnóstico tem como objetivo a nomeação 
da disfunção já existente.

c) nem sempre será necessário traçar um plano de avaliação, uma vez que as hipóteses iniciais podem estar obscuras.
d) no diagnóstico interventivo a entrevista devolutiva tem o intuito de informar o paciente sobre os resultados obtidos com a 

avaliação, como acontece nos trabalhos de psicodiagnósticos tradicionais.
e) há uma limitação temporal dos resultados, pois as técnicas e métodos se renovam e invalidam as conclusões anteriores.

QUESTÃO 08. Segundo a Resolução CFP no 007/2003 e o Manual de Elaboração de Documentos Escritos,
a) o parecer é composto de quatro elementos básicos: identificação, exposição de motivos, análise e conclusão.
b) o parecer é um documento de avaliação psicológica que exige a realização de um psicodiagnóstico detalhado para se obter 

respostas precisas no campo do conhecimento psicológico.
c) são três as modalidades de documentos decorrentes da avaliação psicológica: a declaração, o laudo e o parecer.
d) nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará todas as informações 

que tenha obtido de seus pacientes.
e) a elaboração do laudo deve contemplar apenas três itens em sua estrutura: descrição da demanda, análise e conclusão.
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QUESTÃO 09. No que se refere ao Transtorno de Sintomas Somáticos,
a) por haver alta taxa de comorbidade com doenças médicas, preconiza-se o tratamento médico antes do encaminhamento 

para qualquer acompanhamento psicológico.
b) está comumente associados traços de personalidade mal-adaptativa e sintomas dissociativos.
c) a característica mais importante é o risco aumentado de suicídio que inclui ideação e comportamentos suicidas.
d) diferentemente do que ocorre nos transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, não há alta taxa de comorbidade 

com doenças médicas.
e) crianças pequenas podem manifestar queixas somáticas.

QUESTÃO 10. No que se refere ao abuso sexual intrafamiliar vivido por crianças e adolescentes, considere as 
seguintes assertivas:

I. O transtorno do estresse pós-traumático é a psicopatologia mais mencionada como decorrente do abuso sexual. É estimado 
que mais da metade das crianças vitimizadas sexualmente desenvolvem alguns dos sintomas que o caracterizam.

II. Em relação ao desempenho escolar há uma queda na frequência escolar, dificuldade de concentração e aprendizagem 
resultando em baixo rendimento escolar.

III. Em relação às determinações do ECA na política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, a obrigatoriedade 
em relação a notificações depende da apresentação de sequelas físicas.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) II e III.
b) II.
c) I e II.
d) I.
e) III.

QUESTÃO 11. A complexidade do fenômeno da violência contra crianças e adolescentes é consensual, de forma 
que muitos são os critérios utilizados para classificar os tipos de violência.

Em relação a esta problemática,
a) quando a situação de abuso é identificada desde seu início garante-se que a criança não desenvolva sequelas física e 

emocional importantes.
b) uma abordagem profissional, quer seja de prevenção ou intervenção, precisa ser considerada sempre de forma 

interdisciplinar, envolvendo diferentes olhares, segmentos e práticas profissionais, estabelecendo-se uma rede de proteção.
c) o grau de severidade dos efeitos da violência está relacionado somente com o tipo e a duração da situação de violência 

vivida pela criança.
d) a abordagem psicossocial funciona como uma psicoterapia, pois desde a abordagem inicial se faz necessário intervir 

diretamente no sofrimento psíquico.
e) a comunicação e publicização das situações de violência sexual produzem benefícios, porque promove acolhimento à 

criança e ao adolescente.

QUESTÃO 12. Atualmente, diante do envelhecimento populacional, confrontamo-nos com a necessidade de 
desenvolver estratégias que possibilitem um suporte adequado à crescente população idosa.

Em relação a essa situação,
a) a maioria das Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil atendem apenas idosos independentes ou só idosos 

dependentes. Há um consenso entre os especialistas sobre esta questão.
b) o Estatuto do Idoso ainda não prevê reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas 

decorrentes do agravo da saúde.
c) a aceleração do processo de envelhecimento brasileiro e outras mudanças sociais em curso demandam a análise da 

efetivação das normas legais e também a sua pertinência atual.
d) a Política Nacional do Idoso (PNI) inaugura a discussão de questões importantes relacionadas a pessoa idosa, tais como 

violência, cuidadores, instituições de longa permanência e democracia nos conselhos.
e) o Estatuto do Idoso ainda não prevê a inserção profissional da pessoa idosa.
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QUESTÃO 13. Sobre os aspectos relacionados à educação inclusiva, é correto afirmar que
a) escola e família precisam estreitar laços, principalmente no que se refere à atenção as crianças com necessidades educa- 

tivas especiais.
b) o mais importante a ser feito é instrumentalizar o professor com um maior conhecimento a respeito das patologias com 

as quais irá se confrontar.
c) a inclusão escolar da criança com internação de longa duração deve ser definida após alta hospitalar.
d) o Estatuto da Pessoa com Deficiência não contempla pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e 

técnicas pedagógicas.
e) não se aplica à criança de zero a três anos, pois não há estudos que comprovem benefícios da socialização nessa faixa 

etária.

QUESTÃO 14. Considere as seguintes definições de Instrumentos de Avaliação Psicodiagnóstica em crianças.
I. Medida de inteligência em crianças de 4 a 12 anos e em adolescentes e triagem de disfunção cerebral.
II. Identificação de forças e fraquezas no funcionamento cognitivo e medida de inteligência.
III. Avaliação da personalidade, principalmente de aspectos relacionados a vínculos afetivos e identificação de conflitos.
IV. Avaliação da personalidade e suas interações com o ambiente.

Está correta a relação em:

I II III IV

a) BENDER WAISIII HTP TAT

b) BENDER HTP WAIS-III TAT

c) WAIS-III BENDER TAT HTP

d) HTP BENDER WAIS-III TAT

e) BENDER WAISIII TAT HTP

QUESTÃO 15. A primeira mamada é uma vivência muito significativa no que se refere à instauração da 
amamentação. Neste sentido,

a) os profissionais de saúde precisam ter um protocolo de amamentação para orientar e ajudar a mãe nas primeiras 
mamadas do bebê.

b) a importância do aleitamento materno na primeira hora de vida é destacada pela literatura especializada, sendo o tempo 
transcorrido entre o nascimento e o momento da primeira mamada e um indicador decisivo na instalação e no período de 
amamentação.

c) o aumento da prevalência da amamentação no início da vida está diretamente relacionado à idade da mãe e ao incentivo 
de políticas públicas.

d) o projeto Mãe-Canguru visa auxiliar as mães no desmame tardio que se dá após a prematuridade.
e) às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de 

amamentação, um fator impeditivo é terem cometido delitos de alta periculosidade.

QUESTÃO 16. No delineamento de projetos de pesquisa-ação, o pesquisador cumpre as principais etapas de uma 
pesquisa, desenvolve uma fase exploratória e realiza um seminário, que cumprem, respectivamente, os objetivos 
de

a) determinar o campo de investigação e expectativa dos interessados, recolhendo propostas dos participantes e de 
especialistas convidados.

b) realizar uma imersão sistemática na literatura científica e seminários educativos com os pesquisadores.
c) explorar o campo de pesquisa e realizar um seminário de padronização da coleta de dados com os pesquisadores.
d) formular o problema e definir os instrumentos de coleta de dados.
e) operacionalizar e manipular as variáveis independentes e intervenientes.
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QUESTÃO 17. A fase de análise em pesquisa qualitativa constitui etapa importante para compreensão e 
explicação dos fenômenos estudados. A análise de conteúdo é compreendida como um conjunto de instrumentos 
metodológicos que cumpre, respectivamente, as etapas de

a) exploração do material e tratamento estatístico dos resultados.
b) inferência, interpretação e pertinência dos dados.
c) leitura flutuante, categorização e resenha crítica.
d) constituição de um corpus e análise fatorial e descritiva.
e) pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação.

QUESTÃO 18. Pedro sempre foi considerado por seus colegas de trabalho como uma pessoa de “pavio curto”, 
porém passou a apresentar reações agressivas intensas. De acordo com o DSM-V, para o diagnóstico de transtorno 
explosivo intermitente, é importante considerar, como característica básica,

a) o tipo de personalidade e o tipo de conflito.
b) a existência de uma falha em controlar impulsos agressivos verbais ou físicos.
c) as condições de trabalho que ocasionaram as reações.
d) se as agressões são reações premeditadas e controladas.
e) se as agressões iniciaram devido a problemas financeiros.

QUESTÃO 19. A escala de desesperança de Beck complementa a avaliação de risco de suicídio em casos depressão. 
Esta escala está diretamente relacionada

a) à quantificação das tentativas anteriores de suicídio.
b) à intensidade dos sintomas depressivos e a visão negativa de si mesmo.
c) ao conceito da tríade cognitiva, por investigar a visão negativa de futuro.
d) à descrição das distorções cognitivas.
e) à identificação das crenças centrais e intermediárias sobre a depressão.

QUESTÃO 20. É crescente o número de jovens fazendo uso excessivo de álcool. Em relação ao atendimento 
direcionado a essa população, considera-se importante o desenvolvimento de propostas que utilizem estratégias 
de atendimento/cuidado pautadas na redução de danos (RD). As políticas de RD se referem as práticas que sigam

a) a proposta de abstinência para tratamento da dependência e reinserção social.
b) estratégias semelhantes às adotadas nas políticas de guerra às drogas.
c) propostas de modificação do comportamento a partir do aprendizado sobre os efeitos do álcool no organismo humano.
d) os princípios de pragmatismo, tolerância e compreensão da diversidade.
e) técnicas psicológicas e sociais.

QUESTÃO 21. O Estresse Ocupacional e Burnout têm forte implicações na saúde do trabalhador. Como estratégias 
de enfrentamento para ambas patologias está o gerenciamento das condições de trabalho e técnicas de relaxamento. 
No momento de identificação e diferenciação das características e sintomas de cada uma, é importante considerar 
que

a) há no estresse ocupacional a fase de exaustão e no Burnout a exaustação emocional.
b) ambas as patologias são semelhantes e apresentam sintomas físicos e psicológicos relacionados ao estresse.
c) a principal diferença entre ambos está na presença de sintomas depressivos e irritabilidade.
d) tanto o estresse como o Burnout indicam que há baixa realização profissional.
e) a despersonalização e o contato intenso com outras pessoas intensificam e caracterizam o Burnout.
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QUESTÃO 22. Mulheres expostas à violência doméstica apresentam maior risco para desenvolver o TEPT - 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático. Conforme DMS-V, para o diagnóstico diferencial do TEPT, é necessário 
identificar

a) se a duração dos sintomas típicos está entre três dias e um mês após a exposição ao evento traumático.
b) a exposição permanente a violência doméstica, por meio de agressões físicas e ameaças de morte.
c) a presença de despersonalização, sem comorbidade com outros transtornos mentais.
d) se os critérios do TEPT não se enquadram a crianças menores de seis anos.
e) ausência de lembranças involuntárias e intrusivas.

QUESTÃO 23. Um dos desafios das rotinas dos Centros de Atendimentos Multidisciplinar - CAM é contemplar 
a cultura institucional de manter a participação social e a luta pela defesa de direitos humanos. Considere os 
seguintes eixos principais:

I. Produção técnica e atuação em composição extrajudicial de conflitos.
II. Atendimento psicossocial, que possibilita dar voz e visibilidade às pessoas que apresentam transtorno mental.
III. Desenvolvimento de ações e oficinas socioeducativas com enfoque profissionalizante.

São eixos principais da rotina dos CAM o que se afirma APENAS em
a) II.
b) II e III.
c) I e III.
d) I e II.
e) III.

QUESTÃO 24. As oficinas e/ou ações socioeducativas têm impacto na promoção da saúde de grupos, família e 
comunidades, quando também estão direcionadas à inclusão social da pessoa com deficiência. É importante que o 
conteúdo das ações

a) mantenha seu âmbito psicoterapêutico para ajudar os familiares a lidar com as dificuldades cotidianas.
b) seja informativo e tenha o objetivo de prestação de serviços à comunidade.
c) mantenha orientações focadas na organização e reparação do dano.
d) seja direcionado para uma perspectiva emancipatória, voltada informação sobre direitos.
e) vise o fortalecimento do sujeito, e diminuição dos sintomas psicológicos.

QUESTÃO 25. De acordo com o DSM-V, o Transtorno de Ansiedade Generalizada - TAG é caracterizado pelo excesso 
de preocupações que interferem de forma significativa na vida da pessoa e apresenta sintomas relacionados a 
fadiga, irritabilidade e perturbações do sono. O modelo cognitivo-comportamental pressupõe que esses sintomas

a) são decorrentes da catastrofização, ou seja, na antecipação do futuro em termos negativos, da necessidade excessiva de 
controle em todas as situações.

b) estão relacionadas a crenças centrais disfuncionais e ao pensamento obsessivo.
c) são decorrentes dos estímulos discriminativos presentes na história passada da pessoa.
d) são reforçados positivamente no processo de condicionamento reflexo.
e) podem ser entendidos por meio da análise funcional que consiste em identificar os pensamentos disfuncionais.

QUESTÃO 26. De acordo com o DSM-V (2014) para confirmação de um transtorno por uso de álcool, é necessário 
considerar como critérios a presença de

a) abstinência, fissura e tolerância.
b) fadiga, amnésia, tremores.
c) abstinência, depressão e agressividade.
d) incoordenação, nistagmo e coma.
e) marcha, estupor e comprometimento da memória.
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QUESTÃO 27. João observou um objeto em cima da mesa, porém teve dificuldade de identificar que era um pente. 
Ao ser questionado sobre o que enxergava, ele não conseguiu nomear adequadamente o objeto, indicando apenas 
que via uma linha e alguns traços.

Esse exemplo caracteriza um déficit de
a) percepção, denominada protanopia.
b) memória, denominada semântica.
c) percepção, denominada agnosia visual.
d) sensação e percepção de figura e fundo.
e) percepção, denominada aquinetopsia.

QUESTÃO 28. As pessoas, grupos e comunidades assistidas pela Defensoria Pública, muitas vezes, encontram-se 
em situação de vulnerabilidade social. Noção transversal, nas políticas sociais e no campo socioassistencial,

a) conceitualmente é sinônimo de risco social, comumente vivido por famílias, grupos e comunidade.
b) teve origem no campo da aids, na interface entre direitos humanos e saúde, correspondendo à vulnerabilidade institucional 

ou programática.
c) tem sido utilizada para precisar o risco individual de negligência, ruptura e abandono familiar.
d) indica desintegração, desfiliação ou marginalidade.
e) revela insuficiência de recursos e habilidades frente às demandas cotidianas oriundas de desigualdades sociais, inter- 

ferindo no bem-estar social.

QUESTÃO 29. Nos Centros de Acolhimento Multidisciplinar a demanda recebida pela equipe é complexa, 
multifacetada e expressa o sofrimento psicossocial de quem procura assistência da Defensoria Pública. O 
atendimento realizado pela equipe se constitui como

a) escuta clínica para a compreensão clínica do sofrimento psíquico decorrente da situação de desamparo.
b) triagem para esclarecimento da queixa, demanda e definição de conduta.
c) escuta qualificada do sofrimento psíquico, conflitos, vulnerabilidades e necessidades sociais.
d) aconselhamento para dar apoio e suporte na resolução de conflitos.
e) orientação para condução e superação dos conflitos e dificuldades vividas.

QUESTÃO 30. Maria, mãe de um menino de 7 anos, procura a Defensoria Pública em busca de uma representação 
contra o Estado a fim de conseguir uma medicação, não disponibilizada pelo SUS, indicada para tratamento do filho 
diagnosticado com uma doença rara.

Na situação hipotética, a equipe do Centro de Atendimento Multidisciplinar (CAM) deve informar e orientar Maria
a) que o direito à saúde, garantido pela Constituição Federal de 1988, tem como princípio que a assistência em saúde deve ser 

prioritária aos hipossuficientes.
b) que, de acordo com a Lei no 8.080/1990, o SUS deve disponibilizar a toda a população medicação de uso contínuo que seja 

de baixo e médio custo para não onerar o orçamento governamental.
c) a procurar orientação e assistência especializada na rede de saúde referenciada, de acordo com a territorialidade.
d) que o direito à saúde e, mais especificamente à medicação essencial para tratamento de saúde, compõe os direitos sociais 

e tem como base o princípio de universalidade do SUS.
e) a procurar uma associação de pais e crianças com doenças raras e saber como participar do controle social do SUS, lutar 

por seus direitos e conseguir a medicação.
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QUESTÃO 31. Em situação hipotética, a psicóloga da Defensoria Pública informa à equipe multidisciplinar ter 
recebido mais uma mãe que, depois de longa procura, não teve acesso à escola especial para o filho com Transtorno 
do Espectro Autista - TEA e diz não ter condições financeiras para cuidar do filho.

Com base na Política Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e 
na atuação da Defensoria, nesses casos, a equipe deve decidir por

a) informar à mãe que a criança com TEA não precisa de escola especializada para que procure uma escola comum.
b) realizar orientação e assistência jurídica, de acordo com os direitos da criança, e encaminhar ao SUAS para inclusão no 

benefício de prestação continuada.
c) realizar palestras para os pais nas escolas a fim de facilitar a inclusão escolar de crianças com deficiência.
d) encaminhar a mãe e o filho a uma Unidade Especializada da Defensoria para avaliação psicológica da criança e confirmação 

do diagnóstico de TEA.
e) localizar uma escola especial e fazer a mediação entre a mãe e a escola para garantir a inclusão da criança.

QUESTÃO 32. A partir dos pressupostos epistemológicos do Construcionismo Social, para o estudo, análise e 
intervenção em situações de violência, compreende-se que

a) a violência é um fenômeno construído histórico e socialmente que precisa ser desnaturalizado, desessencializado e 
entendido no seu contexto de produção.

b) deve-se fazer intervenção clínica individual para que as vítimas compreendam sua participação na situação de violência.
c) deve-se considerar o fenômeno a partir da relação dialética do homem com o mundo em que vive e das condições criadas 

pelo materialismo histórico.
d) é necessário conhecer como a violência é representada socialmente pelas pessoas, grupos e comunidades envolvidas.
e) a violência é um fenômeno social natural que corresponde à realidade de cada sociedade e cultura.

QUESTÃO 33. A Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004) tem como centro de suas ações a 
matricilialidade sociofamiliar, sendo a família entendida como

a) pessoas com laços consanguíneos (ou não), com vínculos afetivos, compartilhamentos e reciprocidade de cuidados e 
deveres cotidianos.

b) correspondente ao modelo tradicional de família, constituído por pai, mãe e filho(s).
c) composta pelo núcleo familiar atual, acrescida do núcleo familiar de origem.
d) um grupo social caracterizado a partir da avaliação de quem será beneficiário dos programas sociais.
e) um grupo de pessoas com vínculo parental comprovado legalmente.

QUESTÃO 34. De acordo com a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (2011) - Po- pulação LGBT,

a) a oferta de cuidado à saúde da população LGBT no SUS está centrada no protocolo para a cirurgia de transgenitalização.
b) preconceito, discriminação e exclusão são considerados determinantes sociais que incidem sobre o processo saúde-doença 

da população LGBT.
c) a demanda de luta pelos direitos da população LGBT é protagonizada, organizada e tem assistência jurídica garantida pelos 

movimentos sociais.
d) com base no princípio de equidade do SUS, qualquer pessoa interessada em fazer a cirurgia para mudança de sexo pode 

se submeter ao processo transexualizador.
e) entende-se por identidade de gênero a definição do sexo após cirurgia de mudança do sexo biológico.
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QUESTÃO 35. Em consonância com a luta antimanicomial, a Política Nacional de Saúde Mental (2001) redirecionou 
o modelo assistencial para atender às demandas de cuidados em saúde mental de crianças, adolescentes, adultos 
e idosos, constituindo-se a Rede de Saúde Mental e a Rede de Atenção Psicossocial. A esse respeito, entende-se que

a) a atenção em saúde mental passou a ser realizada nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), ofertada aos casos 
considerados leves e moderados a fim de prevenir o agravamento do transtorno mental.

b) foram criados Serviços de Residências Terapêuticas para as demandas de internação compulsória.
c) as Unidades Básicas de Saúde são responsáveis pela promoção e prevenção de saúde mental, não podendo se 

responsabilizar pelo cuidado de casos diagnosticados com transtorno mental.
d) a internação compulsória é indicada para os casos em que a estrutura familiar não possa dar o suporte necessário ao 

tratamento médico.
e) o Programa de Volta para Casa visa à integração social de pessoas com história de longa internação psiquiátrica e conta 

com auxílio-reabilitação para os beneficiários.

QUESTÃO 36. A atenção a pessoas em situação de rua se dá em uma rede integrada envolvendo diversos 
dispositivos que atuam com diferentes objetivos, dentre eles, os

a) Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) visam à atenção socioassistencial para resolução da situação de ruptura 
dos vínculos sociais.

b) CAPS I, II e III são responsáveis pelo tratamento dos transtornos mentais associados ao uso de álcool e outras drogas, de 
acordo com o número de habitantes.

c) Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) atuam na prevenção da vulnerabilidade social e da 
violação de direitos.

d) Consultórios na rua atuam com ações integradas à Atenção Básica, compostos por equipes multidisciplinares itinerantes 
de acordo com a lógica do cuidado e da territorialidade.

e) Albergues oferecem abrigo permanente com foco na proteção social básica e na reinserção social.

QUESTÃO 37. Em relação às pessoas em situações de privação de liberdade,
a) a Defensoria Pública é responsável prioritariamente pelos casos caracterizados como violação de direitos das pessoas em 

situação de privação de liberdade.
b) por estar atrelado à intervenção sociofamiliar, o processo de reinserção social se inicia com a saída do sistema prisional.
c) com base em uma postura crítica, ética, política e na Declaração Universal de Direitos Humanos, as ações da psicologia 

devem contribuir para o enfrentamento e a superação das situações de estigma, discriminação e exclusão social.
d) uma das funções da psicologia no sistema prisional é o exame criminológico de pessoas condenadas à pena privativa de 

liberdade, descrito pelo Conselho Federal de Psicologia como fundamental para se prever condutas violentas.
e) o público-alvo das ações da psicologia no sistema prisional é constituído de pessoas e famílias em sofrimento psíquico que 

solicitam cuidados psicoterapêuticos.

QUESTÃO 38. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS, 2005) operacionaliza as ações no território nacional 
de acordo com o previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004) e na Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. A esse respeito entende-se que

a) o CREAS oferece serviços de baixa e média complexidades para prevenção de risco social.
b) a assistência social está organizada a partir da proteção social básica e especial e tem como público-alvo famílias em 

situação de extrema pobreza.
c) as pessoas idosas e com deficiência são atendidas pela equipe do CREAS que acompanha as famílias, dentro do seu 

território de ação, na prevenção da violação de direitos.
d) compõem a proteção social básica os Serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços a Comunidade (PSC).
e) o Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar diz respeito às ações realizadas no atendimento às pessoas assistidas, 

dentre elas, a orientação jurídico-social.
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QUESTÃO 39. Na relação da psicologia com a saúde coletiva, no contexto do Sistema Único de Saúde - SUS,
a) as ações de promoção da saúde se dão no âmbito da Atenção Básica, por meio da Estratégia de Saúde da Família, junto a 

famílias e comunidades.
b) na lógica da atenção primária a psicologia tem maior inserção e legitimidade para realizar intervenções por meio de 

processos psicoterapêuticos.
c) o foco das ações de psicologia está na busca da compreensão dos aspectos psíquicos que determinam o adoecimento  dos 

indivíduos.
d) por determinantes de saúde entende-se as condições a que o homem está psiquicamente aprisionado e o modo como 

incidem no processo de saúde-doença.
e) a transdisciplinaridade é fundamental para garantir que cada profissional da equipe de saúde constitua suas intervenções 

baseado no seu saber disciplinar.

QUESTÃO 40. Na perspectiva da Psicologia Social entende-se que as populações socialmente vulneráveis - 
quilombolas, negros, indígenas, ribeirinhas, refugiados ou outras – são constantemente atravessadas por

a) exclusões sociais que formam minorias psicológicas, sustentadas por ideologias de poder e desigualdades históricas e 
sociais.

b) violência institucional, provocada pelas disputas de poder entre indivíduos e grupos nas comunidades.
c) estigmas sociais, entendidos como processos cognitivos em que se forma um conceito sobre o outro, mesmo sem 

conhecê-lo.
d) preconceitos, formados com base na discriminação individual e social.
e) discriminações negativas e positivas em que são tratadas, respectivamente, por suas diferenças e igualdades.
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QUESTÃO 01. Em se tratando da atuação do psicólogo nos programas de proteção à mulher, é fundamental que 
domine os conceitos relacionados à prática cotidiana. Qual alternativa apresenta todos os conceitos?

a) Anamnese, acolhimento, estudo de caso.
b) Anamnese, estudo de caso, psicoterapia breve.
c) Acolhimento, planejamento da atuação/atendimento, encaminhamento, acompanhamento, estudo de caso.
d) Acolhimento, encaminhamento, estudo de caso.
e) Acolhimento, atendimento, encaminhamento.

QUESTÃO 02. De acordo com o desenvolvimento infantil, quais são os períodos do desenvolvimento humano de 
acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento 
global?

I. Sensório-motor, pré-operatório, operações concretas, operações formais.
II. Aspecto físico-motor, aspecto intelectual, aspecto afetivo-emocional, aspecto social. 
III. Oral, anal, fálica, genital.

a) Somente a proposição III está incorreta.
b) Somente a proposição II está correta.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e III estão corretas.
e) Somente as proposições II e III estão corretas.

QUESTÃO 03. Dos princípios e diretrizes dos serviços públicos e os serviços privados contratados ou conveniados 
que integram um sistema regido de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios: Integralidade, Universalidade, Igualdade, dentre outros. Qual seria esse 
sistema?

a) SUAS
b) NOB SUS
c) NOB SUAS
d) NOAS SUS
e) SUS

QUESTÃO 04. Sobre a atuação do psicólogo nos programas de proteção à mulher, o atendimento psicológico 
deve propiciar condições de acolhimento diante da situação apresentada. Em relação às atividades a serem 
desenvolvidas, não é uma opção:

a) Atividades para a prevenção da violência com a comunidade em geral.
b) Trabalho em grupo.
c) Atividades de capacitação e supervisão de outros profissionais.
d) A abordagem é a psicoterapia.
e) Encaminhamentos a outros serviços.
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QUESTÃO 05. A formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações dá-se no processo que a 
Psicologia Social denominou de?

a) Sociodrama
b) Grupo social
c) Papel social
d) Psicodrama
e) Socialização

QUESTÃO 06. Muitos foram os autores que sucederam Lewin. Mais recentemente, o francês Pichon-Rivière, 
radicado na Argentina, desenvolveu uma abordagem de trabalho em grupo baseado tanto na tradição legada por 
Lewin quanto nos conhecimentos psicanalíticos. Qual é o nome dado a esse grupo?

a) Grupo Focal
b) Psicoterapia Grupal
c) Grupo Operativo
d) Grupo Psicanalítico
e) Dinâmica de Grupo

QUESTÃO 07. Com relação à atuação do psicólogo em programas de medidas sócio educativas, seu compromisso 
fundamental na proteção social da criança é promover a interrupção do ciclo da violência mediante o que se segue:

I. Serão necessárias medidas jurídicas de responsabilização do autor da agressão. 
II. Medidas sociais de proteção às crianças.
III. Reinserção escolar ou laboral.
IV. Medidas médicas de tratamento das consequências. 
V. Medidas psicossociais.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições III e IV estão corretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente a proposição V está correta.

QUESTÃO 08. Ao psicólogo que integra uma equipe multiprofissional, cabe realizar somente atividades que 
____________ embasadas nos conhecimentos técnicos reconhecidos e fundamentados na ciência psicológica, na 
ética e na legislação profissional. Portanto, tais psicólogos ____________ ser ____________ao serem solicitados 
a colaborarem com outros profissionais, tendo sempre em foco que____________ assumir atividades que sejam 
privativas de outra profissão. Assim, caso recebam demandas que extrapolem seu campo de atuação,____________
encaminhá-las para o profissional ou instituição competente.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.
a) não estejam, não devem, competentes, devem, deverão
b) estejam, devem, cautelosos, não podem, deverão
c) estejam, devem, cautelosos, podem, não deverão
d) não estejam, devem, negligentes, podem, não deverão
e) estejam, não devem, cautelosos, devem, deverão
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QUESTÃO 09. Esta questão refere-se ao texto seguinte:

[…] para o aprofundamento do processo de descentralização, deve-se ampliar a ênfase na regionalização e no 
aumento da equidade, buscando a organização de sistemas de saúde funcionais com todos os níveis de atenção, 
não necessariamente confinados aos territórios municipais e, portanto, sob responsabilidade coordenadora da SES. 
[…] (BRASIL, 2001).

O artigo citado e seu respectivo parágrafo fazem parte do texto da:
a) Lei 8.080/1990
b) NOB-SUS /1996 
c) Lei 8.142/1990 
d)  Lei 4.119/1962
e) NOAS-SUS/01/02

QUESTÃO 10. O atendimento do psicólogo na proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso 
e exploração  sexual,  deve compor a ____________ , que é operacionalizada por um conjunto de procedimentos 
técnicos especializados, com o ____________ de estruturar ações de atendimento e de proteção a crianças e 
adolescentes, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da ____________, o restabelecimento de 
seu direito à convivência familiar e ____________ em condições dignas de vida e possibilitando a superação da 
situação de violação de direitos, além da reparação da violência sofrida. Complete os espaços com:

a) atenção psicossocial, objetivo, autoestima, comunitária
b) autoestima, objetivo, atenção psicossocial, comunitária
c) atenção básica, objetivo, saúde, escolar
d) atenção básica, objetivo, autoestima, atenção psicossocial
e) atenção psicossocial, objetivo, comunidade, autoestima

QUESTÃO 11. Os sintomas psicológicos da ansiedade podem se apresentar de várias formas. Qual das seguintes 
opções não corresponde a uma delas?

a) Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão.
b) Preocupação exagerada em comparação com a realidade.
c) Controle e segurança dos sentimentos.
d) Sensação de que algo ruim vai acontecer.
e) Constante tensão ou nervosismo.

QUESTÃO 12. No pensamento da psicanálise, qualquer um de nós pode ser classificado em um destes três tipos 
de personalidade. Cada um está dentro de uma determinada estrutura e sempre estará dentro dessa estrutura. 
Como a psicose se divide?

a) Esquizofrenia, Autismo e Paranoia.
b) Neurose Obsessiva e Histeria.
c) Fetichismo e Sexualidade.
d) Paranoia, Repressão e Recalque.
e) Paranoia, Histeria e Autismo.

QUESTÃO 13. Dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, que serviço é considerado 
dispositivo estratégico para a organização da rede de atenção em saúde mental?

a) Centro de Atenção à Saúde
b) Centro de Atenção Psicossocial
c) Unidade Básica da Saúde
d) Centro de Atenção à Saúde Mental
e) Núcleo de Atenção Psicossocial



COLETÂNEA 100 PROVAS - PSICOLOGIA 

575EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com574

QUESTÃO 14. Na terapia familiar, o terapeuta desenvolverá o trabalho através de intervenções que se seguem:  
I. Através da terapia, faz-se uma compreensão da opinião de cada um a respeito do assunto.
II. Através das técnicas, mostra-se para a família o que não vai bem, criando juntos estratégias para amenizar os problemas.
III. Trabalhar com as dificuldades e conflitos familiares.
IV. Através do diálogo - a terapia vai desatando os nós comunicacionais, fazendo com que os membros consigam se entender 

e mudar.
V. Na terapia, o terapeuta assume posição como membro da família. 

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Somente a proposição V está correta.
b) Todas as proposições estão corretas exceto a V.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições III e IV estão corretas.

QUESTÃO 15. Assinale a alternativa correta a respeito das medidas específicas de proteção contidas na Lei 
8.069/90.

I. Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os titulares dos direitos 
previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal.

II. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente.
III. O controle e a efetivação das políticas públicas.

a) Somente as proposições I e III estão incorretas.
b) Somente a proposição III está correta.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições II e III estão corretas.

QUESTÃO 16. Política que aborda as questões individuais e coletivas, que contém políticas públicas através do 
desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a proteção, inclusão e promoção da família vítima do processo de 
exclusão social. Sobre qual política estamos abordando?

a) Instituições governamentais
b) Integralidade
c) Intersetorialidade
d) Equidade
e) Inclusão

QUESTÃO 17. Código de Ética do psicólogo está em vigor desde 2005 e é o terceiro da profissão. Ele traz os 
princípios fundamentais dos psicólogos e suas responsabilidades de profissional.

Veja abaixo alguns pontos fundamentais da psicologia:
I. É vedado a qualquer psicólogo ser conivente com práticas contrárias ao código de ética profissional. Desta forma, é 

permitido que delate qualquer ação negligente, de discriminação ou qualquer prática contrária aos valores estipulados 
pelo código e pela legislação.

II. O psicólogo deve respeitar os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (liberdade, dignidade e 
integridade). Assim como zelar pela integridade da psicologia, usando-a apenas para promover o bem.

III. É proibida a emissão de documentos sem fundamentação técnica e científica. Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e III são falsas.
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QUESTÃO 18. É um desvio de comportamento, apontado pela psicanálise como um dos tripés das psicopatologias, 
juntamente com a neurose e psicose. Popularmente, o termo é utilizado para indicar uma espécie de “depravação 
sexual”, mas os especialistas trabalham num campo muito mais amplo. Estrutura-se sobre uma vontade de 
transgredir a ordem natural das coisas, de perturbar a norma social.

a) Complexo de Édipo
b) Autismo
c) Histeria
d) Perversão
e) Complexo de Eletra

QUESTÃO 19. Considerando que a construção do Sistema União de Saúde - SUS é um processo de responsabilidade 
do Poder Público, orienta-se pelas diretrizes da descentralização político-administrativa dos serviços e ações de saúde 
e deve estar submetido ao controle da sociedade, havendo controle social e, para tanto, fazem parte desse controle:

A- Conselho Nacional de Saúde 
B- Comissão Bipartite
C- Conselho Estadual de Saúde 
D- Comissão Tripartite
E- Conselho Municipal de Saúde Assinale a alternativa correta.

a) As opções A, B e C estão corretas.
b) As opções A, B e D estão corretas.
c) As opções B, C e D estão corretas.
d) As opções C, D e E estão corretas.
e) As opções A, C e E estão corretas.

QUESTÃO 20. Psicologia social é a área da Psicologia que procura estudar a interação social. Quanto a isso, é 
correto afirmar:

I. A psicologia social surgiu para estabelecer uma ponte entre a psicologia e a sociologia.
II. O homem é guiado pela busca do equilíbrio entre as necessidades biológicas fundamentais de sobrevivência e as agressões 

ou restrições colocadas pelo meio para a satisfação destas necessidades.
III. Ela também pode ser definida como o estudo do condicionamento que os processos mentais impõem à vida social do 

homem, ao mesmo tempo em que as diversas formas da convivência social influem na manifestação concreta dos mesmos.
IV. Para que a Psicologia social possa alcançar a sua maturidade como campo de conhecimento e prática, os psicólogos 

atuantes na área, tanto em nível terciário, quanto em nível primário, devem buscar contextualizar socio-historicamente as 
questões sociais, procurando favorecer ações integradas, em nível intra e interdisciplinar.

V. O seu objeto de estudo é o comportamento dos indivíduos quando estão em interação. Diante do exposto, assinale a 
alternativa correta:

a) Somente a proposição IV está incorreta.
b) Somente as proposições I, II, III e V estão incorretas.
c) Somente a proposição II está correta.
d) Somente as proposições I, III e V estão corretas.
e) Somente as proposições I e V estão corretas.

QUESTÃO 21. Sobre o que dispõe a Lei 8.080/1990?
a) Essa lei universalizou o direito à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o usuário do sistema público colocar-se 

como trabalhador ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos antes do SUS.
b) Essa lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, e dá outras providências.
c) Essa lei dispõe de um modelo de atenção integral à saúde, contempla o conjunto de ações de promoção da saúde, 

prevenção de riscos e agravos, assistência e recuperação.
d) Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento 

dos serviços correspondentes e dá outras providências.
e) Essa lei dispõe sobre as condições de atendimento à criança e ao adolescente.
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QUESTÃO 22. O que não é psicopatologia?
a) É uma subcategoria da psiquiatria e a ela se reporta.
b) Busca estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental do indivíduo.
c) Estudo das patologias mentais.
d) Estudo das anormalidades mentais.
e) O termo é de origem grega; psykhé significa alma e patologia, estudo das doenças, seus sintomas.

QUESTÃO 23. Quanto à terapia familiar, muitas vezes associada à sua variante de terapia de casal e conhecida  
como terapia familiar sistêmica, assinale a alternativa incorreta.

a) Terapia que se aplica a casais ou família, onde os membros possuem algum nível de relacionamento.
b) Os relacionamentos familiares não são considerados como um fator determinante para a saúde mental.
c) Terapia que tende a compreender os problemas em termos de sistemas de interação entre os membros de uma família.
d) Os problemas familiares são vistos mais como um resultado das interações sistêmicas, do que como uma característica 

particular de um indivíduo.
e) Consiste em uma abordagem terapêutica em que todos os indivíduos participam da sessão.

QUESTÃO 24. De acordo com a técnica do grupo operativo, desenvolvida por Pichón Riviere, em relação aos 
objetivos e execução, analise os seguintes itens:

I. A técnica é abordar, através da tarefa, da aprendizagem, os problemas pessoais relacionados com a tarefa, levando o 
indivíduo a pensar; o indivíduo “aprende a pensar”, passando de um pensar vulgar para um pensar científico.

II. Promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, e assistência ao grupo, implicando a sistematização do conjunto de 
práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das necessidades de saúde.

III. O grupo operativo aquele centrado em uma tarefa de forma explícita (ex.: aprendizado, cura, diagnóstico de dificuldade), e 
uma outra tarefa de forma implícita, subjacente à primeira.

IV. A execução da tarefa implica em enfrentar alguns obstáculos que se referem a uma desconstrução de conceitos 
estabelecidos - desconstrução de certezas adquiridas.

Não é(são) o(s) objetivo(s) e execução(ões) o que consta apenas:
a) No enunciado I.
b) No enunciado II.
c) No enunciado III.
d) No enunciado IV.
e) Nos enunciados I, II e III.

QUESTÃO 25. Um dos mecanismos de defesa na psicose que significa rejeição de representações inconscientes e 
que envolve a colocação de pensamentos incômodos em áreas relativamente inacessíveis da mente inconsciente é a:

a) Regressão
b) Denegação
c) Sublimação
d) Compensação
e) Repressão

QUESTÃO 26. As situações causadoras ou desencadeadoras da ansiedade incluem as seguintes situações, exceto 
uma situação. Qual?

a) Perda de um objeto desejado. Por exemplo, uma criança privada de um dos pais, de um amigo íntimo ou de um animal de 
estimação.

b) Perda de amor. A rejeição ou o fracasso em reconquistar o amor, por exemplo, ou a desaprovação de alguém que lhe 
importa.

c) Perda de identidade. É o caso, por exemplo, daquilo que Freud chama de medo de castração, da perda de prestígio, de ser 
ridicularizado em público.

d) Perda de autoestima. Por exemplo a desaprovação do superego por atos ou que resultam em culpa ou ódio em relação a 
si mesmo.

e) Prazer, satisfação, reconhecimento, como por exemplo promoção no trabalho.
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QUESTÃO 27. As equipes de saúde mental de apoio à atenção básica incorporam ações de supervisão, atendimento 
em conjunto e atendimento específico, além de participar das iniciativas de capacitação.

Além disso, algumas das seguintes ações devem ser compartilhadas:
I. Desenvolver ações conjuntas, priorizando: casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool 

e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio, 
vítimas de violência doméstica intradomiciliar.

II. Discutir casos identificados pelas equipes da atenção básica que necessitem de uma ampliação da clínica em relação às 
questões subjetivas.

III. Criar estratégias comuns para abordagem de problemas vinculados a violência, abuso de álcool e outras drogas, estratégias 
de redução de danos, etc. nos grupos de risco e nas populações em geral.

IV. Evitar práticas que levem à psiquiatrização e medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida cotidiana.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e III estão incorretas.
c) Somente as proposições I e IV estão incorretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições II e IV estão corretas.

QUESTÃO 28. De acordo com o Código de Ética profissional do psicólogo, assinale a opção incorreta quanto ao 
dever desse profissional:

a) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 
e ao seu objetivo profissional.

b) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 
solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.

c) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de 
preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.

d) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente.

e) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.

QUESTÃO 29. O papel do psicólogo na equipe multiprofissional de saúde baseia -se em, exceto:
a) Avaliação de possível aprendizagem e problemas.
b) Promover prevenção e o tratamento de doenças.
c) Contribuir para a definição de condutas e tratamentos.
d) Integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde.
e) Proporcionar diálogo entre os profissionais envolvidos.

QUESTÃO 30. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) os abaixo. Eles se referem a qual Lei? 
I. a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II. a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 

1º do art. 2º desta lei.
III. a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

a) Lei 8.069 de 1990
b) Lei 8.080 de 1990
c) Lei 5.766 de 1971
d) Lei 8.142 de 1990
e) Lei 5.766 de 1990
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QUESTÃO 31. São tipos de violência referenciados na Lei Maria da Penha, exceto os da alternativa:
a) Danos, perdas, subtração ou retenção de objetos.
b) Conduta de discriminação, agressão ou coerção.
c) Aquela que pode ser impingida por humilhação, isolamento social e familiar, rejeição, exploração e agressão verbal.
d) Calúnia, difamação, lesão corporal.
e) Situação de conflito, episódio de violência, arrependimento e promessa de mudança, fase de lua de mel.

QUESTÃO 32. A portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, redefine a política nacional de promoção da saúde 
(PNPS) em seu Art. 14. Refere-se às Competências das Secretarias Municipais de Saúde. Assinale a alternativa que 
não apresenta uma dessas competências.

a) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
b) Incorporar ações de Promoção da Saúde aos Planos Plurianual e Municipal de Saúde.
c) Não tem a responsabilidade maior da prestação de serviços de saúde.
d) Destinar recursos orçamentários e financeiros para realização das ações de promoção da saúde.
e) Promover a participação e o controle social e reforçar as ações comunitárias de promoção da saúde nos territórios.

QUESTÃO 33.Todos podem definir normalidade. O conceito de normal e patológico é extremamente relativo. Não 
é possível discutir a questão da normalidade e da patologia sem retomar as contribuições de Freud para a questão. 
Para a Psicanálise, o que é normalidade?

Assinale a alternativa que melhor define normalidade para Freud.
a) Normalidade como ausência de sintomas, de sinais ou de doenças. Neste sentido, normal é o indivíduo não portador de um 

transtorno mental definido.
b) Completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doença.
c) A definição se fundamenta sobre o conceito de normal e seu oposto, anormal (lido como patológico), a verdade é que o 

problema de conceituação desses termos não foi resolvido, nem ao menos ficou delineada a fronteira que os delimita e, 
por condição, define.

d) O que numa sociedade é considerado normal, adequado, aceito ou mesmo valorizado, em outra sociedade ou em outro 
momento histórico pode ser considerado anormal, desviante ou patológico.

e) É uma questão de grau e não de natureza, isto é, nos indivíduos normais e nos anormais existem as mesmas estruturas de 
personalidade e de conteúdo, que, se mais, ou menos, ativadas, são responsáveis pelos distúrbios no indivíduo.

QUESTÃO 34. De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de 
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, serão considerados os conceitos:

I. Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais como 
acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como 
agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.

II. Vigilância sentinela: modelo de notificação realizada de crianças vítimas de violência, com participação facultativa da saúde 
pública, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde.

III. Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde 
ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de 
doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou semanal.

a) Somente a proposição II está correta.
b) Somente as proposições II e III estão incorretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições I e III estão corretas.
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QUESTÃO 35. Qual é a Lei que dispõe conforme o que se segue?

Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, dotados de personalidade jurídica de 
direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo, em seu conjunto, uma autarquia, destinados a 
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de 
ética e disciplina da classe.

a) Lei nº 8.069 / 1990
b) Lei nº 8.080 / 1990
c) Lei nº 5.766 / 1971
d) Lei nº 8.142 / 1990
e) Lei nº 6.259 / 1975
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QUESTÃO 01. Segundo John Conger e Paul Mussen (1995), existem duas grandes abordagens teóricas que 
orientam o estudo do desenvolvimento cognitivo. Uma delas tem como seu maior representante Jean Piaget, para 
quem o desenvolvimento cognitivo se relaciona:

a) ao processamento de informações
b) às relações socioculturais
c) à maturação
d) ao desenvolvimento pulsional

QUESTÃO 02. Leia o texto a seguir:

“Tomemos o caso em que uma criança já possui a capacidade de pegar alguma coisa, em que 
os movimentos da mão e dos dedos foram estabelecidos com base em alguma experiência 
anterior ou mesmo devido ao reflexo de preensão, com o qual todos os indivíduos nascem. 
Acriança dispõe de uma ferramenta cognitiva, ainda que mal desenvolvida, que a capacita a agir 
sobre qualquer objeto passível de ser pego por intermédio da mão” (Cunha, 2000: 76).

Tal exemplo se refere a um dos processos cognitivos conceituados por Piaget em sua teoria do conhecimento, a 
saber, o processo de:

a) assimilação
b) desequilibração
c) acomodação
d) transferência

QUESTÃO 03. Vygotsky (1988) propõe uma nova definição do que seria um “bom aprendizado”. Para o autor, o 
“bom aprendizado” é aquele que:

a) caminha a reboque do desenvolvimento
b) adianta-se ao desenvolvimento
c) toma como pré-requisito o desenvolvimento
d) equivale-se ao desenvolvimento

QUESTÃO 04. Em A formação social da mente e desenvolvimento de processos psicológicos superiores (1988), 
Vygotsky confere à imitação um sentido diferente daquele conferido por outros autores do desenvolvimento. Tal 
diferença para outros autores se dá porque, para Vygotsky, a imitação:

a) indica os limites do aprendizado
b) indica aquilo que não foi desenvolvido pelo sujeito
c) é um processo mecânico
d) está no nível de desenvolvimento do sujeito
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QUESTÃO 05.  Maria Cristina Kupfer e Renata Petri (2000), embora reconheçam que os marcos legais da Educação 
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva não vieram acompanhados de providências que permitissem o seu 
adequado cumprimento, defendem a inclusão escolar de crianças autistas e psicóticas principalmente em razão 
da sua função: 

a) lúdica 
b) pedagógica 
c) de inserção no mercado de trabalho 
d) de circulação social 

QUESTÃO 06. Maria Helena Souza Patto (200S) aponta que pesquisas recentes têm demonstrado que a origem 
da violência que vem marcando a vida nas escolas públicas só pode ser entendida ao se levar em conta: 

a) a tendência antissocial dos estudantes
b) a violência das escolas, em que se inclui as más condições de trabalho dos professores 
c) a violência nas escolas, em que se inclui a depredação ao patrimônio público
d) a síndrome de burnout, comum ao corpo docente 

QUESTÃO 07.  Daniela Antunes e Antônio Zuin (2008) fazem uma análise de um tipo de violência escolar que 
vem sendo estudado no Brasil nos últimos anos, denominado bullying. Na perspectiva crítica dos autores, o bullying: 

a) é praticado principalmente para demonstrar poder e conseguir uma filiação junto a outros colegas 
b) é fruto das influências familiares, principalmente da relação negativa com os pais e o clima emocional frio em casa 
c) pode ser entendido através das noções de conduta antissocial e distúrbio de conduta 
d) aproxima-se do preconceito, principalmente quando se analisam os fatores sociais que determinam os grupos-alvo

QUESTÃO 08.  Cláudia Gomes e Vera Lúcia de Souza (2011) apontam como um dos obstáculos da inclusão escolar 
o fato de as concepções e práticas pedagógicas serem limitadas e restritivas, respaldadas na reprodução do discurso 
médico sobre a necessidade especial. Nesse sentido, um dos maiores desafios da inclusão, segundo as autoras, é: 

a) re-significar os alunos com necessidades especiais como indivíduos criativos e saudáveis 
b) reformular o espaço físico das escolas, permitindo a autonomia dos estudantes com necessidades especiais 
c) compreender as falhas e fracassos no desenvolvimento da criança com necessidade especial 
d) reformular o conteúdo programático escolar, avaliando o aluno com necessidade especial trimestralmente . 

QUESTÃO 09. Leia o seguinte trecho escrito por Freud, em Algumas reflexões sobre a psicologia escolar (1996 
[1914]: 2S0), em relação à sua época de estudante: 

“A menos que levemos em consideração nossos quartos de crianças e nossos lares, nosso comportamento 
para com os professores seria não apenas incompreensível, mas também indesculpável”. 

Tal declaração é uma das maiores contribuições da psicanálise à psicologia escolar. Trata-se da tese de que: 
a) os professores precisam exercer a função materna e paterna em relação a seus alunos 
b) os estudantes transferem para os professores sentimentos outrora dirigidos aos pais, de modo que os professores se 

tornam figuras substitutas desses 
c) no ambiente escolar, a relação professor-aluno desencadeia nos estudantes um mecanismo psíquico nomeado regressão 
d) no ambiente escolar, o comportamento dos estudantes parece indesculpável porque eles resistem a se submeter à 

autoridade do professor . 

QUESTÃO 10. Embora Freud não tenha escrito nenhum texto sobre o tema da aprendizagem, autores como 
Maria Cristina Kupfer (1992) abordam tal tema a partir de uma perspectiva freudiana. Segundo tal autora, nessa 
perspectiva, a aprendizagem deve ser entendida a partir do conceito de: 

a) Consciente: local psíquico em que se localizam os pensamentos e ideias. 
b) Superego: instância psíquica crítica formada por normas e valores. 
c) Pulsão de saber: associada a pulsões de domínio e a pulsões de ver. 
d) Ego: instância psíquica que recebe influência do mundo externo.
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QUESTÃO 01. O profissional da psicologia pode atuar em equipes dentro de um cenário institucional e ser acionado 
pra lidar com a gestão de processos relacionados com saúde. Sob a perspectiva das diretrizes, orientações e normas 
do SIASS – Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, é INCORRETO afirmar que

a) acidentes de trabalho ou de serviço podem ser indicadores de condições ambientais e organizacionais do trabalho. Tais 
acidentes podem ser minimizados ou eliminados através de medidas preventivas.

b) a relação pericial é distinta da assistencial. portanto, o perito não deve se referir ao periciado com o termo paciente, 
distinguindo, nessa relação, também, o trabalho do profissional que atua com o objetivo de tratamento daquele que age 
na qualidade de perito.

c) em nenhuma hipótese os quadros de saúde que demandem tratamentos e intervenções inexistentes no serviço público, 
disponibilizados por meio do sUs e sIass, poderão ser utilizados pelos servidores às expensas da entidade em que se 
encontra lotado.

d) ao executar ações como a avaliação da capacidade laborativa, considerando que a saúde não é restrita à ausência de 
doença, o perito pode recorrer a equipe multiprofissional de suporte à perícia, composta por profissionais com formações 
e experiências distintas.

QUESTÃO 02. Entre as atividades dos psicólogos está a atuação no processo de seleção e desenvolvimento de 
pessoas. Considerando que a perspectiva da Gestão por Competências é uma prática de trabalho comum entre os 
profissionais que atuam nas organizações, é INCORRETO afirmar que

a) essa perspectiva auxilia na efetiva implementação de ações de inclusão, permitindo que o trabalho seja adaptado às 
características singulares de cada pessoa.

b) os quadros que possuem aspectos disfuncionais em relação à saúde mental, podem ser alvo      de um trabalho profissional 
que permita o bom uso das competências e particularidades de tais condições.

c) para o sucesso de uma organização, o ajuste ao ambiente de trabalho e a autorealização, a pessoa deve se adaptar ao 
cargo proposto, desconsiderando aspectos pessoais como valores, conhecimentos e trajetória pregressa.

d) ações de treinamento e desenvolvimento, se bem planejadas e ajustadas ao público-alvo, contribuem para o desenvolvimento 
de competências atitudinais, cognitivas e comportamentais.

QUESTÃO 03. Em relação às afirmativas abaixo, é INCORRETO afirmar que
a) vários pesquisadores já encontraram distúrbios de controle do impulso nos pacientes com dependência de Internet.
b) o uso de jogos eletrônicos, quando recorrente e persistente, causando perturbações significativas no funcionamento 

pessoal, social e/ou ocupacional pode ser classificado como jogo patológico dentro dos critérios dos Transtornos do 
Controle dos Impulsos.

c) o uso de jogos eletrônicos pode facilitar o aprendizado, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e motoras, e a melhora 
na capacidade de orientação espacial e de socialização.

d) a disciplina parental, a exposição e a disponibilidade de atividades de jogo para adolescentes não são fatores psicossociais 
predisponentes para o jogo patológico.
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QUESTÃO 04. Leia o seguinte trecho:

“A insistência sobre o tema da violência na escola parece ser um recurso com que contam alguns professores e 
pais para dizerem que a situação escolar se tornou impossível, uma vez que a agressão, os insultos, as ameaças, a 
indisciplina são problemas cotidianos”. (parraT-DaYaN, 2008).

Acerca desse trecho, classifique as afirmativas abaixo como VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F).

(     ) o conceito de indisciplina é estático, uniforme e universal, pois se relaciona a um conjunto de valores e expectativas das 
culturas e classes sociais.

(     )  Estudos apontam que a supervisão familiar recebida pelo escolar, o monitoramento e o envolvimento dos pais com ele 
não exercem efeito protetor para o bullying.

(     )  o conceito de indisciplina se traduz de várias maneiras e é objeto de múltiplas interpretações a partir de diferentes 
pontos de referência: do aluno, do professor ou da escola.

(     )  Estudos mostram a associação entre bulliyng e tristeza, desesperança, solidão, depressão, ansiedade, insônia, 
pensamento suicida, pior estado psicológico e níveis negativos de satisfação com a vida.

(     )  Um tipo de indisciplina é a intenção de escapar do trabalho escolar considerado desisteressante ou difícil; outro tipo é o 
objetivo de impedir o desenvolvimento do curso dado pelo professor; e um terceiro tipo é o protesto contra as regras e formas 
de trabalho escolar.

(     )  Bullying é um ato não intencional que compreende comportamentos com diversos níveis de violência (chateações, 
hostilização até franca agressão, sob forma verbal ou não), com agressões repetidas, sem motivação aparente, provocadas 
por um ou mais indivíduos em relação a outros, causando dor, angústia, exclusão, humilhação e discriminação.

Assinale a alternativa em que foi apresentada a sequência CORRETA.
a) V, V, V, V, F,  F.
b) V, V, F, F, F,  V.
c) F, F, F, F, V,  V.
d) F, F, V, V, V,  F.

QUESTÃO 05. Considerando que o ambiente escolar é, também, um local onde são estabelecidas relações de 
trabalho, é INCORRETO afirmar que

a) os trabalhadores e estudantes, em contato com substâncias como monóxido de carbono, metais pesados, sulfeto de 
carbono, ou com traumatismo crânio-encefálico podem apresentar quadros de delirium, caracterizado por sintomas como 
alterações de humor, diminuição do nível de consciência, agitação psicomotora e alterações do pensamento. Tal quadro 
pode, ainda, ser consequente do uso abusivo de álcool.

b) o alcoolismo pode ser definido como o uso continuado e crônico de bebidas alcoólicas, caracterizado por descontrole 
contínuo da ingestão, com episódios recorrentes de intoxicação e consequências adversas para a vida cotidiana, o trabalho 
e a saúde. o uso coletivo de álcool, associado à situações de trabalho e escolarização pode ser compreendido como uma 
prática defensiva que garante a inclusão em determinados grupos.

c) as áreas que devem ser avaliadas para a definição da incapacidade e disfunção causadas pelos transtornos mentais e do 
comportamento relacionados com o ambiente de trabalho são: uso dos equipamentos de proteção, avaliação de condições 
de higiene, participação em treinamentos e capacidade de manter altos níveis de desempenho.

d) a prevenção de psicopatologias e transtornos mentais no trabalho baseia-se em ações relacionadas com procedimentos 
de vigilância dos agravos à saúde e dos ambientes e condições de trabalho, com o uso de conhecimentos multidisciplinares, 
devendo ser respeitadas as normas técnicas e regulamentos aplicáveis.

QUESTÃO 06. Sobre os aspectos do desenvolvimento e seus transtornos, é INCORRETO afirmar que
a) período sensível é um intervalo de tempo em que a pessoa pode aprender uma determinada habilidade de forma mais 

eficiente, caracterizando-se por elevadas  taxas  de  aprendizagem,  bem como pela durabilidade das conexões que são 
formadas. Depois de um período sensível, a aprendizagem não mais pode acontecer.

b) o processo de desenvolvimento cerebral é influenciado pela herança genética e pelas experiências de vida pelas quais a 
pessoa passa.

c) na adolescência, ainda não há pleno funcionamento do lobo frontal, então o adolescente não conta ainda com o autocontrole 
e os mecanismos atencionais totalmente amadurecidos, e isso se reflete por momentos de impulsividade e desatenção.

d) os transtornos de aprendizagem são: o transtorno da leitura (dislexia), da expressão escrita (disgrafia e disortografia) e da 
matemática (discalculia).
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QUESTÃO 07. Considerando ser o TDAH um transtorno comum na infância e que se estende para a vida adulta, 
é INCORRETO afirmar que

a) segundo alguns estudos, o uso de medicamentos é considerado a primeira escolha para tratamento do TDAH, porém 
geralmente são necessárias outras frentes de tratamento para uma resposta mais consistente, como psicoterapia, 
intervenções escolares e aconselhamento de pais.

b) não valorizar o estágio de desenvolvimento da criança (por exemplo, crianças menores costumam ser mais agitadas, 
e adolescentes podem apresentar impulsividade e sensação de tédio intenso, simulando desatenção) pode fazer o 
profissional incorrer em erro do diagnóstico de TDaH.

c) existem evidências de que o TDAH seja causado por algum tipo de dieta, problema hormonal, má educação provinda dos 
pais ou de um ambiente adverso (violento, inseguro).

d) no TDAH, há alterações no desenvolvimento e no funcionamento de diversas áreas do cérebro. Tais alterações levam a 
problemas de comportamento relacionados à desatenção, à hiperatividade e à impulsividade.

QUESTÃO 08. Considere um quadro com as seguintes características:

Apresenta curso estável e sem remissões. O início ocorre invariavelmente na infância. Há histórico familiar de 
transtornos similares. Recebe a influência de fatores ambientais, mas em sua maioria esses não são determinantes. 
É observado comprometimento e/ou atraso de desenvolvimento de funções relacionadas com a maturação 
biológica. É mais comum em pessoas do sexo masculino.

De acordo com os aspectos citados, e segundo os parâmetros da Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 
Saúde), a alternativa CORRETA que contempla a categoria diagnóstica aplicável a esse quadro é

a) transtornos emocionais e de comportamento, com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência (F90-98).
b) síndromes comportamentais associadas a transtornos fisiológicos e fatores físicos (F50-59).
c) retardo mental (F70-79).
d) transtornos do desenvolvimento psicológico (F80-89).

QUESTÃO 09. Na medida em que o desenvolvimento da Psicologia Educacional no Brasil foi de tamanha 
importância que possibilitou o avanço de outras áreas, como a Psicologia Organizacional e Clinica no país, é CORRETO 
afirmar que o psicólogo educacional

a) é o profissional que atua clinicamente dentro das escolas, promovendo intervenções individuais para melhor adaptação 
do indivíduo ao contexto escolar.

b) tem o papel de avaliar a inteligência dos alunos e adequá-los ao contexto escolar.
c) tem, no contexto educacional – escolar ou extraescolar, o foco da sua atenção, assim como nos conhecimentos acumulados 

pela Psicologia, pela Pedagogia e pela Filosofia da Educação, contribuindo para a superação das indefinições entre Psicologia 
e Educação.

d) atua sempre dentro da instituição escolar, assumindo um compromisso teórico e prático com as questões da escola.

QUESTÃO 10. No que se refere ao cenário da educação inclusiva no Brasil, é CORRETO afirmar que
a) o capítulo V da LDB não assegura a aceleração de estudos nos programas escolares para alunos com altas habilidades / 

superdotação.
b) a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), no seu capítulo V, específico para a educação 

especial, descreve disposições cujo cumprimento tornará o país um modelo de educação inclusiva.
c) o Artigo 2 do Decreto nº.7.611/2011 dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado, e estabelece 

que ela deve garantir os serviços de apoio especializado para eliminar barreiras obstrutivas dos processos de escolarização 
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

d) as pesquisas apontam que as propostas educacionais curriculares atuais, as quais subsidiam procedimentos de ensino 
para alunos com deficiência, estão de acordo com os princípios das políticas públicas que normatizam a educação inclusiva 
no país.
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QUESTÃO 11. Os estudantes universitários podem apresentar quadros severos de sofrimento psíquico. Em relação 
a esse fato, é CORRETO afirmar que

a) uma das formas mais eficazes de tratar o estudante é com o uso de práticas hospitalares disponíveis nos serviços de 
saúde pública, que permitem que ele se afaste da instituição, para se recuperar e possa retornar às suas tarefas sem o 
estigma da doença, podendo recompor as suas relações interpessoais.

b) o ano de início e de término dos cursos são aqueles nos quais ocorrem as menores prevalências de sofrimento psicológico, 
sendo esse fenômeno decorrente da empolgação inicial e do sentimento de sucesso com conclusão da graduação, com o 
consequente ingresso no mercado de trabalho.

c) a organização das atividades e conteúdos acadêmicos não influencia nos quadros de depressão dos estudantes 
universitários, considerando que não existe relação direta entre estressores sociais e quadros de transtornos de humor.

d) entre os recursos para lidar com o sofrimento psíquico, está o uso de suportes sociais, não precisando, necessariamente, 
ser oferecido apenas por profissionais da saúde e estando relacionado à percepção que o estudante tem acerca de tais 
possibilidades.

QUESTÃO 12. O uso e o abuso de substâncias psicoativas na adolescência são uma preocupação séria à juventude. 
Leia com atenção as cinco proposições abaixo sobre esse tema.

I. (    ) Sobre o abuso de substâncias na adolescência, estudos mostram que crianças em famílias com as medidas mais 
baixas de supervisão e monitoramento parental iniciaram uso de álcool, tabaco e outras drogas mais cedo do que 
aquelas pertencentes a famílias com mais supervisão.

II. (     )  Estudos sobre filhos de alcoolistas criados longe de seus lares biológicos revelaram que tais filhos não tinham 
chance de se tornarem alcoolistas.

III. (     )  As medidas de prevenção em saúde podem ser classificadas em primária, secundária e terciária. Em geral, as 
metas da prevenção são: atrasar o início do uso da droga; reduzir a quantidade de droga consumida; reduzir os riscos 
associados ao uso; e detectar e tratar precocemente o uso/abuso de substâncias.

IV. (      )  O potencial de dependência de uma droga está relacionado à velocidade com que a substância chega ao cérebro. A 
via de consumo da droga não exerce influência nesse potencial.

V. (      ) A longo prazo e em caso de uso precoce (antes dos 16 anos), a maconha pode ocasionar prejuízos cognitivos 
mais grves, particularmente na atenção e na memória, podendo afetar também outras habilidades cognitivas, como a 
flexibilidade mental.

Em relação a essas afirmativas, estão CORRETAS
a) I, III e V.
b) I, II, III e V.
c) I, II e IV.
d) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 13. A saúde do trabalhador é alvo de pesquisas, estudos e intervenções. Considerando as alternativas 
abaixo, é INCORRETO afirmar que

a) a intensificação dos ritmos de trabalho, com excessiva procura por eficiência e eficácia, e o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de controle não apresentam nexos claros e inequívocos com os quadros de LER/DORT contemporâneos.

b) o trabalho com características de pouca variabilidade nas atividades, apresentando uma rotina caracterizada pela 
monotonia psíquica e fisiológica, é um fator de risco de adoecimento.

c) a capacidade decisória e a autonomia são fatores que influenciam na percepção e no limite pessoal de tolerância a dor, 
assim como no transcurso dos quadros de adoecimento, podendo agravar ocorrências pelo adiamento de intervenções e 
tratamentos possíveis.

d) as alterações no ambiente de trabalho, ainda que baseadas em estudos ergonômicos sistemáticos, podem gerar outras 
formas de adoecimento relacionadas à organização das tarefas efetivamente realizadas pelos trabalhadores.
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QUESTÃO 14. Em processos de gestão de transições e modificações institucionais, devem ser levadas em conta 
certas variáveis.
Assinale a variável indicada CORRETAMENTE para esses processos.

a) A atuação em parceria com consultores externos é bastante recomendável para as organizações, devido ao fato de tais 
consultores poderem saber, de maneira fundamentada e em um tempo pequeno, sem a necessidade de um trabalho 
de campo, a cultura e os procedimentos operacionais dos trabalhadores, permitindo a aceitação espontânea da sua 
intervenção.

b) As mudanças organizacionais, como exigência e característica da contemporaneidade, em um contexto de ênfase na 
terceirização dos serviços, devem ser feitas sem grandes preocupações com as consequências sobre o trabalhador, visto 
que a geração Z já está adaptada a esse novo contexto.

c) A departamentalização excessiva constitui, além de uma forma de divisão do trabalho, com raízes no modelo de 
Administração Científica, uma estratégia para a não responsabilização e para o descompromisso frente a certas atividades 
e funções.

d) A existência de recursos financeiros e de infraestrutura, por si, é capaz de garantir a qualidade dos serviços, com eficiência, 
que é o alcance dos resultados, e eficácia, que, por sua vez, é compreendida como o alcance das metas.

QUESTÃO 15. Marque V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas nas afirmativas abaixo:

(     ) o desenvolvimento da atividade de trabalho não é afetada pelas alterações físicas, cognitivas e mentais do 
envelhecimento.

(     ) É necessário alterar estereótipos sobre o trabalhador mais velho e sobre seu desempenho no trabalho.

(     ) A aposentadoria gera somente sensações positivas nos indivíduos.

(     ) O processo de aposentadoria precisa ser compreendido a partir da importância do trabalho na vida do homem.

(     ) O acompanhamento psicológico dos profissionais em processo de aposentadoria deve levar em conta somente a 
trajetória profissional e os aspectos burocráticos envolvidos nesse processo.

Assinale a alternativa em que foi apresentada a sequência CORRETA.
a) V, V, F, V,  F.
b) F, F, V, F,  F.
c) V, F, V, F,  V.
d) F, V, F, V,  F.

QUESTÃO 16. Considerando o alto índice de afastamentos por transtornos mentais e de comportamento, assinale 
as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(     ) A síndrome de burnout tem como elementos definidores a despersonalização, a sensação de exaustão emocional e o 
sentimento de incompetência e impotência.

(     ) A exposição a substâncias como determinados solventes e outros elementos que possuem certa toxidade e possibilidade 
de intoxicação só gera efeitos momentâneos, sem impactos a longo e médio prazos.

(     ) O quadro de transtorno cognitivo leve, caracterizado pelo comprometimento da memória e pela diminuição da 
concentração, entre outros sintomas, pode ter origem em quadros de infecções variadas.

(     )   Nos quadros depressivos, podem ocorrer alterações de apetite e de sono. ausências ao trabalho e a outras situações 
sociais, em conjunto com o sentimento de desolação, podem ser indicadores desse transtorno de humor.

(     ) Demência é uma doença psicológica que afeta unicamente pessoas idosas e que não interfere na afetividade e nem na 
emotividade.

Assinale a alternativa em que foi apresentada a sequência CORRETA.
a) V, V, F, V,  V.
b) V, F, V, V,  F.
c) F, F, V, V,  F.
d) V, V, F, V,  V.
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QUESTÃO 17. Sobre a participação do trabalhador na implantação de mecanismos de controle de riscos e agravos 
para a saúde, é CORRETO afirmar que

a) a participação do trabalhador é irrelevante, devido à evidência de que acidentes só acontecerem com trabalhadores que 
não seguem as normas e desconhecem o trabalho, caracterizando o acidentado como imprudente ou inepto.

b) o funcionário deve participar de todas as etapas, pois ele conhece a diferença entre o trabalho prescrito e o real.
c) o trabalhador não deve interferir na implementação dos programas de saúde e segurança, pelo fato de os gestores serem 

os responsáveis pelo trabalho.
d) a participação deve acontecer apenas em algumas etapas, emitindo opiniões somente se a sua chefia solicitar, sendo tal 

aspecto parte da gestão do fluxo de informações.

QUESTÃO 18. Acerca dos conceitos e aspectos da Qualidade de Vida (QV), é INCORRETO afirmar que

podem ser identificados, dois grandes modelos teóricos acerca da Qualidade de Vida, sendo um deles o Funcionalista, 
com ênfase na felicidade e graus de expectativa. outro modelo é o da satisfação, envolvendo o bom desempenho 
dos papéis psicossociais autoestabelecidos.

transtornos depressivos têm alto impacto social e econômico e, em alguns aspectos, influenciam em vários 
domínios que afetam a avaliação global da Qualidade de Vida.

são fatores importantes na Qualidade de Vida e na Qualidade de Vida no Trabalho, o reconhecimento de características 
individuais, a possibilidade de desenvolvimento e crescimento, e o sentimento de bem-estar subjetivo.

o aspecto financeiro é influente, mas não determinante, na avaliação da Qualidade de Vida. Um fator determinante 
de tal conceito está relacionado ao estilo de vida.

QUESTÃO 19. Considerando que, para a execução do seu trabalho, os psicólogos podem precisar de informações 
obtidas  por  meio  de  ações  em  grupos  e  de  pesquisas  em  âmbito  institucional, é CORRETO afirmar que

a) após a apresentação da proposta de intervenção ou pesquisa aos participantes, é indicado partir, imediatamente, para as 
questões propostas, evitando ruídos que contaminem a objetividade dos instrumentos.

b) a entrevista tem a característica de poder tornar-se reflexiva, por ser a oportunidade que o entrevistado tem para a 
organização de suas ideias e construção de um discurso mais estruturado e particularizado a ser comunicado, em um 
recorte compreensivo da experiência, com o significado sendo construído na interação.

c) os sujeitos das pesquisas, especialmente em organizações, são obrigados a participar desses eventos, independentemente 
de suas crenças e convicções, sendo vedado o anonimato e acesso às análises das informações obtidas.

d) é observado por Szymanski (2010) que questões as quais indagam o “porquê” são mais adequadas para a descrição dos 
fenômenos. por sua vez, questões que indagam o “como” indicam o sentido que orientou uma escolha; e o termo “para que” 
remete à interpretação de causalidades.

QUESTÃO 20. O alcoolismo constitui um problema para saúde pública o qual afeta o trabalhador e as organizações. 
Em relação a esse problema, considere as seguintes afirmativas.

I. (     ) O alcoolismo é um problema de cunho pessoal e consequente da economia psicodiâmica, no  qual a organização 
deve evitar intervir por ser da esfera privada, não cabendo às instituições o papel de tutores das escolhas pessoais.

II. (     ) A procura de tratamento, de forma voluntária, é um dos indicadores de melhor prognóstico. as organizações, 
observando este aspecto, devem manter programas de atenção e tratamento.

III. (     ) Em eventos sociais como festas e confraternizações, o abuso recorrente do álcool nunca deve ser confundido com o 
alcoolismo enquanto doença.

IV. (     ) O alcoolismo pode gerar quadros clínicos de transtornos psicóticos e delirium, entre outras psicopatologias. Estes 
podem também ser agravados por outros fatores como doenças concomitantes e contextos socioculturais.

Em relação a essas afirmativas, estão CORRETAS
a) I, II, III, IV.
b) I, II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.
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QUESTÃO 21. São objetivos da avaliação neuropsicológica, EXCETO:
a) auxiliar na definição do prognóstico.
b) auxiliar o diagnóstico.
c) definir a tomada de decisão em processos periciais.
d) orientar o encaminhamento para tratamento.

QUESTÃO 22. Em relação ao processo de reabilitação ao trabalho e/ou inserção de portadores de deficiência, 
conforme o enfoque da reabilitação neuropsicológica, é INCORRETO afirmar que

a) os achados do exame neuropsicológico formal e estruturado, obtidos através de testes padronizados, não são suficientes 
para a inferência da capacidade de trabalhar e viver independentemente.

b) habilidades vocacionais e de comportamento social devem receber máxima atenção na avaliação e na reabilitação 
neuropsicológica do paciente com incapacidades cognitivas e/ou físicas.

c) o número de pacientes que conseguem sucesso na reinserção social e profissional é reduzido.
d) os testes neuropsicológicos configuram um mapa preciso de como o indivíduo desempenhará todas as suas tarefas de 

trabalho.

QUESTÃO 23. Considerando características gerais das psicoterapias, é CORRETO afirmar que
a) a compreensão da estrutura de tempo na qual os idosos funcionam não é um aspecto importante a se considerar para o 

estabelecimento da aliança terapêutica.
b) em atividades terapêuticas de grupo para reabilitação neuropsicológica, é recomendado que o terapeuta proponha tarefas 

em equipe, contextualizadas socialmente ou visando às habilidades vocacionais, tais como treino e simulação de reuniões 
e entrevistas de trabalho, definição de interesses profissionais e formulação de currículo.

c) não se deve privilegiar alguns temas na psicoterapia de idosos, tais como experiências com a aposentadoria, necessidade 
de adquirir novos papéis, perdas por morte ou da rede de contatos.

d) a psicanálise é indicada para sintomas de emergência e para pacientes com forte tendência suicida.

QUESTÃO 24. É fundamental que o profissional da psicologia tenha domínio de informações acerca de quadros 
psicopatológicos. Entre as alternativas abaixo, relacionadas a situações rotineiramente presentes nos consultórios 
e instituições de saúde, é CORRETO afirmar que

a) nos quadros psicóticos, os sintomas negativos correspondem a excessos e distorções do funcionamento normal, incluindo 
comportamento produtivo e maior elação.

b) o diagnóstico diferencial de transtorno de pânico pode ser difícil, por ser comum o relato de ataques de pânico, em diversos 
outros transtornos emocionais, como em fobias, estresse pós-traumático e no transtorno obsessivo-compulsivo.

c) as pessoas com transtorno de personalidade borderline, em geral, apresentam um bom funcionamento social, 
estabelecendo relações de alta qualidade com seus terapeutas.

d) apenas o tratamento voluntário e psicodinâmico é eficaz no tratamento do transtorno por abuso de drogas.

QUESTÃO 25. O manejo clínico de transtornos psicológicos remete a um vasto repertório de técnicas e 
ferramentas, entre as quais NÃO constam (ou: Em relação a esse repertório, NÃO se incluem)

a) reestruturação cognitiva, que consiste em desenvolver habilidades para que os pacientes reconheçam erros cognitivos, 
criando e identificando explicações alternativas mais funcionais.

b) ativação comportamental, que constitui uma técnica estruturada e breve, focando no contato com situações e fontes de 
gratificação.

c) escuta descomprometida, que constitui uma ferramenta de rápida aplicação, semiestruturada, com base na intencionalidade 
do terapeuta.

d) Visita domiciliar, que serve para avaliar as condições clínicas e psicossociais, especialmente em quadros com sintomatologia 
psicótica.
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QUESTÃO 26. O paradigma sociológico do curso de vida adota o conceito de processos ontogenéticos e de idade 
como determinantes do desenvolvimento humano.

Em relação às teorias do desenvolvimento na velhice, é CORRETO afirmar que
a) por life-span entende-se duração da vida e trata-se de um paradigma que vem corroborar os paradigmas de ciclos de vida 

encontrados na Psicologia do Desenvolvimento.
b) o paradigma sociológico do curso de vida adota o conceito de processos ontogenéticos e de idade como determinantes do 

desenvolvimento humano.
c) ciclo de vida, representado por E. Erikson, é um termo utilizado para se referir a uma sucessão   de fases ou idades do 

desenvolvimento individual, desdobrando-se em estágios que explicam o desenvolvimento humano.
d) conforme a teoria da resiliência psicológica, a vulnerabilidade psicológica aumenta ao longo da vida, podendo ser 

interpretada como a diminuição da capacidade de adaptação dos mais velhos frente às adversidades e perdas.

QUESTÃO 27. Sobre a neuropsicologia do Transtorno Bipolar, é INCORRETO afirmar que
a) em estudos com testes de memória operacional visuoespacial, a memória operacional pode diferenciar pacientes 

esquizofrênicos e bipolares em remissão, mas, nas fases agudas, os prejuízos acontecem nos dois quadros.
b) alterações na qualidade e na fluência do pensamento, na linguagem, no raciocínio lógico, na capacidade de aprendizagem 

e na memória são diferentes nos estados maníacos e depressivos.
c) conforme estudos, prejuízo na capacidade de sustentar a atenção pode estar associado à mania, havendo uma dimensão 

afetiva relacionada a esse prejuízo.
d) em relação à amostra de eutímicos, resultados de pesquisas demonstram que a capacidade de reter informações 

encontra-se alterada, mas ocorre a melhora do desempenho frente à repetição devido à habilidade dos pacientes em 
aplicar estratégias para organizar a informação.

QUESTÃO 28. Em relação às psicoterapias, é CORRETO afirmar que
a) as psicoterapias breves podem tratar uma variedade de conflitos, ajudando as pessoas a lidarem com crises e problemas 

atuais, mas não são indicadas para tratar transtornos mentais mais importantes.
b) assim como outras abordagens comportamentais, a terapia comportamental dialética (TCD) pressupõe que todo 

comportamento é aprendido e que pessoas bordeline comportam-se de forma a reforçar e gratificar seus comportamentos.
c) as visões comportamentais são equivalentes às visões cognitivas, ao sustentarem que eventos físicos, mais do que 

mentais, controlam o comportamento.
d) a terapia cognitiva é estruturada a longo prazo e orientada para os componentes afetivos do paciente.

QUESTÃO 29. Considere a seguinte afirmação: “A psicoterapia psicodinâmica baseia-se em formulações psicod-
inâmicas que foram modificadas de forma conceitual e técnica”. (SADOCK, SADOCK & KAPLAN, 2009, p. 433).

Com relação à psicanálise e à psicoterapia psicodinâmica, é INCORRETO afirmar que
a) a psicoterapia psicanalítica assemelha-se à psicanálise clássica, ao utilizar o divã e ao estimular padrões regressivos 

temporários de sentimentos e pensamentos.
b) a psicoterapia psicanalítica pode variar de uma única entrevista de apoio, centralizada em um problema atual, a muitos 

anos de tratamento.
c) ao contrário da psicanálise, a psicoterapia psicanalítica trata mais dos transtornos no campo da psicopatologia.
d) na psicanálise, o analista assume uma neutralidade absoluta; enquanto que na psicoterapia psicanalítica essa neutralidade 

pode ser suspensa.
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QUESTÃO 30. Leia as seguintes afirmativas sobre a documentação a ser elaborada por psicólogos.
I. O relatório psicológico, também pode ser chamado de Laudo Psicológico, consiste na apresentação descritiva de condições 

psicológicas e suas determinações psicossoais, possuindo como finalidade apresentar os procedimentos e as conclusões 
obtidos no processo de avaliação psicológica.

II. Os Registros Documentais gerados a partir do uso de instrumentos de avaliação psicológica são de livre acesso e podem 
ser consultados por toda a equipe de trabalho.

III. O usuário de serviços prestados ou o seu representante legal, no caso de informações registradas sob a forma de 
prontuários, tem acesso integral ao seu conteúdo.

IV. O Parecer psicológico descreve hipóteses e circunstâncias dos atendimentos, sem a necessidade de expor conclusões ou 
responder as questões interpostas por outros profissionais de áreas distintas.

Em relação a essas afirmativas, estão CORRETAS
a) II, IV.
b) I, II.
c) I, III.
d) II e III.
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96 
PROVA

QUESTÃO 01. No atendimento e na orientação às demandas que as famílias enfrentam na atualidade identifica-
se uma multiplicidade de abordagens. No entanto, existe uma coerência epistemológica que une as práticas pós-
modernas em terapia familiar em torno de alguns pressupostos teóricos comuns. Um desses pressupostos trata da

a) concepção essencialista de self, compreendido como uma construção em um contexto de relações e práticas discursivas 
entre os integrantes da família.

b) crença de que toda mudança na situação de crise familiar é responsabilidade e especialidade do terapeuta, elemento que 
dirige a conversação terapêutica.

c) consciência de que o terapeuta constrói no sistema terapêutico, em ação conjunta com a família, a definição do problema 
e das possibilidades para mudança.

d) confiança de que os recursos para resolução dos problemas familiares independem da situação que se identifica na 
comunidade na qual um grupo familiar está inserido.

e) ideia de que a reflexão e o diálogo entre os diferentes membros do grupo familiar precisa, para se estabelecer, da 
intervenção da figura do terapeuta.

QUESTÃO 02. Diante de um processo de separação de um casal com filhos, é importante que os pais sejam 
esclarecidos sobre a importância de que

a) as comemorações em família sejam completamente abolidas.
b) os novos relacionamentos dos pais sejam apresentados assim que se estabelecem.
c) a circulação da criança nos ambientes familiares extensos seja restrita.
d) as crianças só sejam informadas sobre a separação após o divórcio legal.
e) as mudanças no ambiente externo das crianças sejam mínimas.

QUESTÃO 03. Frequentemente crianças que sofrem violência ou abuso por parte dos pais não têm perto de si 
figuras afetivas que possam ajudá-las a superarem ou aliviarem o trauma sofrido. Na falta dessas pessoas, as vítimas

a) investem o próprio ego de características reparadoras e reconfortantes, o que impede a fragmentação psíquica diante da 
violência e do abuso sofrido.

b) repetem o padrão traumático de relacionamento, na tentativa de dominarem de modo ativo o trauma passivamente 
experimentado.

c) estabelecem padrões de relacionamento simbióticos, uma vez que precisam se reassegurar de que estarão seguras diante 
de qualquer ameaça.

d) desenvolvem um comportamento autossuficiente e independente, com capacidade elevada para mentalização diante de 
qualquer situação crítica.

e) recordam a violência e o abuso sofridos sistematicamente, o que as impede de estabelecer qualquer tipo de relacionamento 
afetivo.
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QUESTÃO 04. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 5o, assegura que “nenhuma criança e adolescente 
seja ob- jeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. No 
entanto, as causas externas (acidentes e violências) são a primeira explicação para as mortes de crianças a partir de 
1 ano de idade. Para atender a essa demanda, o Ministério da Saúde estabeleceu, em 2010, a Linha de Cuidado para 
a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência, que

a) treina os profissionais dos serviços de atendimento emergencial em saúde da população para identificar quando uma 
criança ou jovem foi alvo de violência.

b) registra todos os casos de violência contra crianças e adolescentes reportados ao Ministério da Justiça, para identificação 
do perfil dessa população.

c) promove o acolhimento institucional e oferece atendimento a todas as crianças e aos adolescentes que foram alvo de 
qualquer ato de violência ou agressão.

d) orienta ações e serviços para o acolhimento, atendimento, notificação e seguimento dessa população nos três níveis de 
atenção à saúde.

e) estabelece as medidas punitivas apropriadas para as famílias que cometem atos de violência ou negligência contra 
crianças e adolescentes.

QUESTÃO 05. Uma das atribuições de um psicólogo que atua, segundo uma abordagem psicodinâmica, frente a 
uma equipe psiquiátrica multiprofissional, é a de

a) conscientizar os membros da equipe de que vão vivenciar sentimentos poderosos em relação aos pacientes, que podem 
ser usados como ferramentas diagnóstica e terapêutica.

b) ajudar os membros da equipe a conterem, sem expressar, sentimentos contratransferenciais em relação aos pacientes, 
mesmo em reuniões da equipe.

c) diagnosticar cada um dos membros da equipe em relação à sua capacidade de contenção de afetos, para que a fragilidade 
da equipe não impeça a atuação do grupo.

d) colaborar para que o foco das reuniões da equipe se concentre nas tarefas a serem executadas com os pacientes, evitando 
a interferência de elementos contratransferenciais.

e) interpretar, durante as reuniões da equipe, os conflitos individuais dos membros do grupo que podem comprometer o 
atendimento às demandas dos pacientes.

QUESTÃO 06. Segundo Thomas Kuhn, o desenvolvimento de uma ciência atinge o estágio mais avançado 
quando se estabelece um paradigma, ou uma forma de pensamento aceita na disciplina e provedora de perguntas 
e respostas fundamentais. Nesse sentido, a psicologia

a) é considerada pré-paradigmática, pois os profissionais e teóricos da área adotaram, para escolas diferentes, um único 
objeto de estudo: a psique humana.

b) recebe o status de paradigmática, porque sempre rejeita os pontos fracos de teorias antigas, substituindo-os por novas 
definições e conceitos capazes de sustentar suas bases.

c) rejeita a ideia de paradigma, pois se dedica a intervenções e objetos de estudo que não podem ser quantificados nos 
mesmos termos que as outras ciências.

d) supera o conceito de paradigma, pois todas as pesquisas na área foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos 
para todas as outras áreas do conhecimento.

e) ainda não atingiu o estágio paradigmático, porque o seu campo de atuação é fragmentado e composto por uma série de 
“psicologias” que não se comunicam.

QUESTÃO 07. Durante um processo de psicoterapia individual, o estabelecimento de uma aliança terapêutica 
entre o paciente e o terapeuta é fundamental. É correto afirmar que a aliança terapêutica

a) trata, especificamente, da consciência racional que o paciente demonstra sobre sua necessidade de receber ajuda do 
terapeuta.

b) é sinônimo de transferência positiva e seu oposto é a transferência negativa.
c) pode ser considerada um pré-requisito para o estabelecimento da neurose de transferência.
d) sustenta a sua atuação nas funções autônomas do superego do paciente que solicita ajuda.
e) decorre da atualização de experiências prévias do paciente que o levam simplesmente a repetir o passado no setting.
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QUESTÃO 08. A psicoterapia de grupo é uma estratégia muito utilizada no tratamento de alguns transtornos 
mentais. É correto afirmar que essa abordagem terapêutica é especialmente benéfica para os pacientes com 
transtorno de personalidade

a) borderline, desde que possam descarregar livremente sua agressividade nos elementos do grupo, que atuarão como um 
bloqueio externo.

b) narcisista, pois eles encontram no setting grupal expectadores apropriados para suas necessidades de admiração e 
afirmação pessoal.

c) antissocial, que encontram na configuração grupal um ambiente apropriado para o controle de sua tendência à regressão.
d) esquizoide, uma vez que as reações positivas dos membros do grupo podem ajudá-lo a se sentir mais confortável na 

interação social.
e) obssessivo-compulsiva, que podem, nesse tipo de processo, se concentrar no universo do diálogo com os pares, evitando 

contato direto com seus próprios sentimentos.

QUESTÃO 09. Em uma sessão de ludoterapia um garoto de sete anos, primeiramente, identifica-se com o herói 
de um jogo de vídeo game e enfrenta seus inimigos sacudindo um objeto de sua caixa lúdica, que descreve como 
o escudo que o protege de todos os ataques. Em seguida, resolve que vai alimentar todos os animais da floresta 
fazendo um doce especial, cuja receita só ele conhece. Afirma que, depois de comerem esse doce, todos os animais 
vão ficar fortes e poderosos. Nessa sessão, o garoto expressa

a) modalidade de brincadeira plástica e utilização de defesa maníaca.
b) personificação e baixa tolerância à frustração.
c) dificuldades motoras e ansiedades do tipo persecutórias.
d) onipotência e estereotipia de comportamentos e verbalizações.
e) dificuldade de adequação à realidade e labilidade de humor.

QUESTÃO 10. Crianças pequenas emitem, espontaneamente, sons sem sentido, o que inicialmente é estimulado 
pelos pais com sorrisos e palavras de incentivo. Passado algum tempo, os pais recompensam de forma mais 
enfática os sons que se aproximam de palavras e, à medida que o processo continua, o incentivo dos pais torna-
se mais restrito   e é oferecido apenas quando palavras e frases são pronunciadas corretamente. O procedimento 
experimental descrito para a aquisição da linguagem é denominado

a) esquema de razão fixa.
b) reforço vicário.
c) método de aproximação sucessiva.
d) autoeficácia.
e) desensibilização sistemática.

QUESTÃO 11. O elemento mais importante para a identificação de um delineamento de pesquisa é o procedimento 
adotado para a coleta de dados. Se um pesquisador determinou um objeto de estudo, selecionou as variáveis que 
seriam capazes de influenciá-lo, definindo as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz 
no objeto, ele está realizando

a) um levantamento.
b) uma pesquisa experimental.
c) um estudo de caso.
d) um estudo de campo.
e) uma pesquisa de ação.
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QUESTÃO 12. Um psicólogo atua no departamento de recursos humanos em uma organização de trabalho. Um 
dos funcionários dessa organização solicita que ele atenda sua filha adolescente, que já tentou suicídio uma vez. 
Nesse caso, o psicólogo deve

a) atender o funcionário em relação ao seu sofrimento, que caracteriza uma situação emergencial e, por isso, demanda 
atenção diferenciada e terapêutica do psicólogo.

b) esclarecer ao profissional que as informações por ele prestadas devem ser compartilhadas com os responsáveis pela 
organização, em função do risco que envolvem.

c) assumir o atendimento da filha do funcionário, desde que seja em um ambiente com condições apropria- das à natureza 
do serviço que deverá ser prestado.

d) esclarecer que não poderá se envolver com a situação, pois a relação que o funcionário quer estabelecer com ele pode 
interferir negativamente nos objetivos da organização.

e) oferecer ao funcionário as informações necessárias para o encaminhamento apropriado do caso e assegurar a ele o sigilo 
sobre as informações reveladas.

QUESTÃO 13. Em estatística, uma maneira conveniente de descrever um grupo como um todo é achar um número 
único que represente o que é mais frequente naquele grupo de da- dos. Em pesquisa social, esse valor é chamado 
de tendência central. A tendência central que identifica o valor mais frequente, mais típico ou mais comum em uma 
distribuição é denominada

a) média harmônica.
b) mediana.
c) média ponderada.
d) moda.
e) média aritmética.

QUESTÃO 14. Segundo o filósofo Karl Popper, tanto a teoria de Karl Marx quanto a teoria de Sigmund Freud são 
consideradas

a) científicas, porque se baseiam nos princípios da indução.
b) pseudociência, porque não são falsificáveis.
c) positivistas, pois estabelecem relações causais entre fenômenos.
d) metafísicas, uma vez que respondem às questões basais da natureza humana.
e) dualistas, porque concebem a mente a partir da interação entre forças antagônicas.

QUESTÃO 15. Segundo as concepções de René Spitz, o recém-nascido
a) conta com uma percepção e uma atividade suficientemente organizadas.
b) consegue distinguir o ambiente externo do ambiente interno.
c) exibe a primeira manifestação de ansiedade após o trauma do nascimento.
d) apresenta atividade mental nas primeiras semanas subsequentes ao parto.
e) pode expressar reações de quietude e desprazer as- sim que nasce.

QUESTÃO 16. Em suas primeiras publicações sobre o desenvolvimento, Jean Piaget apresentou os resultados de 
suas pesquisas sobre o comportamento linguístico e a lógica que caracteriza a mentalidade particular das crianças. 
Em um de seus experimentos, ele identificou que crianças entre cinco e seis anos, que têm um irmão ou uma irmã, 
não conseguem entender que elas próprias também possuem relações fraternas com esse irmão ou essa irmã. 
Piaget designou tal atitude como

a) antropomorfismo.
b) narcisismo.
c) egocentrismo.
d) perseveração.
e) reversibilidade.
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QUESTÃO 17. Historicamente, o insight e a compreensão foram sempre considerados os objetivos finais da 
psicoterapia apoiada nos princípios psicanalíticos. De acordo com a perspectiva de Donald D. Winnicott, o foco do 
trabalho terapêutico é

a) o desenvolvimento da autenticidade ou do “verdadeiro self”.
b) a ampliação da capacidade de mentalização e controle.
c) a melhoria na qualidade das relações da pessoa com o ambiente.
d) a reintegração dos objetos perdidos por meio da identificação projetiva.
e) a supressão do conflito inconsciente e o fortaleci- mento das defesas.

QUESTÃO 18. O modelo cognitivo para compreensão e intervenção junto aos pacientes com depressão postula 
três princípios para explicar o substrato psicológico desse transtorno. Esses princípios são:

a) o evento similar, a alexitimia e a dissonância cognitiva.
b) a tríade cognitiva, os esquemas e as distorções cognitivas.
c) a expectativa de fracasso, a instabilidade e o pensa- mento mágico.
d) a fobia social, o pensamento negativo e a falta de resiliência.
e) o deslize mental, a incongruência e o sentimento de inadequação.

QUESTÃO 19. Quando um terapeuta enfatiza a importância de um clima emocional de apoio no ambiente 
terapêutico e trabalha para clarificar, ao invés de interpretar, os sentimentos expressados por seus pacientes, ele 
adota estratégias da

a) abordagem analítica.
b) abordagem psicossomática.
c) abordagem psicodramática.
d) terapia centrada no cliente.
e) terapia comportamental.

QUESTÃO 20. O psicodiagnóstico é um processo científico que parte de perguntas específicas, cujas respostas 
prováveis estruturam-se na forma de hipóteses que serão confirmadas ou não ao longo de cada uma de suas 
etapas. Durante

a) o contrato, o psicólogo define, com o paciente ou responsáveis, os tipos de informes necessários, e quem terá acesso aos 
dados do exame realizado.

b) o planejamento da bateria de testes, o paciente decide, juntamente com o psicólogo, os recursos e testes mais apropriados 
para investigar os seus sintomas.

c) a aplicação de testes psicológicos, o psicólogo precisa eliminar qualquer traço de ansiedade da pessoa avaliada, para obter 
resultados confiáveis.

d) a anamnese, o psicólogo deve registrar somente as informações que forem trazidas espontaneamente pela pessoa, que 
é alvo da avaliação.

e) a entrevista devolutiva, o psicólogo deve oferecer à pessoa avaliada o seu diagnóstico, seu prognóstico e a classificação 
nosológica de seu transtorno.

QUESTÃO 21. A observação lúdica é um recurso utilizado pelo psicólogo, durante a realização de um processo 
psicodiagnóstico, para conhecer a realidade da criança que foi trazida para o atendimento. É correto afirmar que, 
durante a observação lúdica, a criança

a) tem a possibilidade de brincar, em um contexto particular, sem um enquadramento específico e sem explicitação de papéis, 
o que lhe permite total liberdade expressiva.

b) ainda não estabeleceu um vínculo transferencial com o terapeuta, por isso, o campo da entrevista organiza-se, basicamente, 
pelas variáveis da personalidade da criança.

c) expressa somente um segmento de seu repertório, reatualizando no presente um conjunto de fantasias que irão se 
sobrepor ao campo de estímulo.

d) comunica suas fantasias sem a interferência do processo primário, o que facilita a compreensão dos conflitos responsáveis 
pela sua sintomatologia.

e) expressa, por meio da linguagem e do uso apropria- do dos verbos e das leis de pensamento, a natureza das fantasias que 
dominam seu mundo interno.
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QUESTÃO 22. A conduta adotada para encaminhamento de pacientes com transtorno de pânico geralmente 
associa o uso de medicamentos e a psicoterapia psicodinâmica. Essa conduta é

a) desaconselhável, porque a medicação impede a mentalização e compromete o entendimento das fantasias agressivas 
características desse tipo de paciente.

b) acertada, pois permite que a ansiedade antecipatória desses pacientes seja eliminada, o que favorece a compreensão da 
angústia de castração característica desse transtorno.

c) inadequada, uma vez que, eliminados os temores por meio da medicação, é impossível acessar os conteúdos inconscientes 
que produzem e sustentam as crises de pânico.

d) adequada, uma vez que os ataques de pânico e a agorafobia podem ser controlados farmacologicamente e a terapia ajuda 
os pacientes a superarem seus temores.

e) questionável, pois o controle das crises de pânico e da ansiedade antecipatória desses pacientes torna inócua a interpretação 
dos conteúdos que provocam a crise.

QUESTÃO 23. O atendimento domiciliar em psicologia é uma modalidade de atuação que tem levantado algumas 
questões relativas à sua natureza e aos problemas éticos que pode envolver. Em um atendimento domiciliar, o 
psicólogo

a) pode se envolver nas questões familiares de seus pacientes, que constituem impedimentos para a recuperação do doente.
b) deve abordar, durante os atendimentos, somente o conteúdo que o paciente trouxer ou as situações que tenha presenciado.
c) evita qualquer tipo de contato com os familiares do paciente, para garantir a confidencialidade dos da- dos por ele 

fornecidos.
d) comparece à casa do paciente sem a necessidade de estabelecer nenhum horário ou dia fixo, em respeito às limitações 

do paciente.
e) estabelece as condições do setting de maneira rígida, uma vez que as condições nas quais o atendimento ocorre são 

geralmente muito precárias.

QUESTÃO 24. Os pacientes borderline, na visão de Otto Kernberg, um dos principais teóricos que abordou esse 
tipo de organização da personalidade,

a) perseveram em uma modalidade de pensamento psicótico, independentemente das condições com as quais se deparam 
no ambiente externo.

b) utilizam como principal estratégia defensiva a racionalização, o que impede o contato com os afetos reprimidos e com o 
seu temor de entrar em conflito nos relacionamentos.

c) exibem capacidade para sublimação somente quando se deparam com situações de pressão no ambiente externo que 
podem provocar um colapso.

d) demonstram desconforto em situações de proximidade física e não gostam de se envolver em relacionamentos íntimos, 
por medo da dependência.

e) são incapazes de reunir forças do ego para retardar a descarga de impulsos, para modular manifestações afetivas e 
orientar o comportamento.

QUESTÃO 25. Pesquisas recentes na área da neurobiologia comprovam que tanto a psicoterapia quanto o 
tratamento em farma- coterapia afetam o cérebro. Essas pesquisas permitem afirmar que

a) ambos podem ser considerados tratamentos biológicos, em um sentido extremamente real.
b) a psicoterapia modifica as mesmas estruturas cerebrais alteradas pelo uso da medicação.
c) a farmacoterapia tem a mesma eficácia da psicoterapia no tratamento dos transtornos mentais.
d) a psicoterapia pode substituir com sucesso a utilização da medicação no tratamento dos transtornos psíquicos.
e) tanto a psicoterapia quanto a farmacoterapia são incapazes de atuar no nível simbólico do sofrimento psíquico.
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QUESTÃO 26. Os Centros de Convivência e Cooperativa foram criados, em 1989, na cidade de São Paulo, como um
a) meio para atuar nas lacunas identificadas em outras instituições de saúde, com o objetivo de recuperar  a cidadania dos 

portadores de transtornos mentais.
b) ambiente para conectar as pessoas pelas suas patologias, favorecendo o encontro entre os iguais para o compartilhamento 

de experiências.
c) modo para oferecer assistência psiquiátrica e psicológica com caráter mais individualizado aos portado- res de transtornos 

psíquicos.
d) serviço que tinha como função prioritária na rede de saúde a inclusão dos usuários das unidades em saúde mental no 

tecido social.
e) dispositivo para garantir a renda de portadores de transtornos mentais que, devido à sua condição, não conseguem 

inserção no mercado de trabalho.

QUESTÃO 27. As oficinas terapêuticas são uma das principais formas de tratamento oferecidas pelos Centros de 
Atenção Psicossocial – CAPS. As oficinais terapêuticas propõem uma série de atividades que

a) devem atender, fundamentalmente, aos interesses determinados pelos técnicos encarregados do serviço para a 
reabilitação dos usuários.

b) podem ser definidas de acordo com os interesses dos usuários, das possibilidades dos técnicos ou das necessidades do 
serviço de saúde.

c) visam, prioritariamente, a recuperação da capacidade produtiva e a recomposição da renda dos porta- dores de transtornos mentais.
d) possibilitam aos portadores de transtornos mentais um contato mais profundo com a sua dinâmica psíquica e com as suas 

limitações afetivas.
e) eliminam as angústias dos usuários do serviço, favo- recendo sua aderência ao tratamento e às estratégias adotadas para 

sua recuperação.

QUESTÃO 28. De acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a integralidade
a) garante à população o acesso imediato às ações e aos serviços públicos em todos os níveis de atenção em saúde.
b) reafirma a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais no que se refere à atenção e recuperação da saúde 

das comunidades.
c) preconiza que a atenção em saúde deve levar em consideração as necessidades específicas de grupos de pessoas, ainda 

que minoritários em relação à população.
d) gerencia as atribuições dos gestores municipais e estaduais para garantir a eficiência e efetividade das ações de saúde para 

a população.
e) reassegura a formação e o funcionamento dos Conselhos de Saúde, impulsionando a participação da população na 

elaboração de políticas públicas.

QUESTÃO 29. Um idoso deu entrada em um pronto-atendimento de um hospital geral, inconsciente, trazido por 
uma ambulância. Ele não estava acompanhado no momento em que chegou ao hospital, porque o atendimento 
emergencial foi solicitado por desconhecidos. Os exames iniciais identificaram risco de morte e a necessidade de 
uma intervenção cirúrgica imediata. Nesse caso,

a) o procedimento pode ser autorizado pelo médico que o atendeu.
b) a intervenção deverá aguardar a presença e autorização de um familiar do idoso.
c) o atendimento deverá ser adiado até que o idoso possa autorizar conscientemente a intervenção.
d) a cirurgia deverá ser autorizada por um curador, por- que o idoso está interditado.
e) a operação pode ser realizada sem autorização, por- que envolve risco imediato.

QUESTÃO 30. Jovem deficiente, em situação de curatela, que tem um impedimento de longo prazo de natureza 
intelectual e sensorial, é trazido para atendimento em um serviço de atenção básica em saúde. Ele precisa 
submeter-se a um tratamento prolongado, em função de um comprometimento de sua saúde física. Nesse caso, o 
consentimento prévio, livre e esclarecido para a realização desse tratamento

a) é desnecessário, porque o jovem é uma pessoa com deficiência.
b) só precisa ser solicitado ao representante legal desse jovem com deficiência.
c) precisa ser obtido junto a uma autoridade judicial.
d) é dispensável, pois a limitação descrita compromete o entendimento da situação.
e) é indispensável, e a participação do jovem deve ser assegurada no maior grau possível.
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QUESTÃO 01. Wanda é psicóloga e sua formação é na área de recursos humanos. Em viagem de férias, deparou- se 
com uma situação-limite: a cidade onde estava foi atingida por uma grande enchente, deixando vários desabrigados 
que foram enviados aos abrigos da cidade. Pensando nesta situação, Wanda apresenta-se à prefeitura da cidade 
para oferecer seus serviços profissionais. A partir desta situação, segundo o Código de Ética do Psicólogo, qual seria 
a postura mais adequada de Wanda:

a) oferecer seus serviços aos órgãos competentes, vendo na situação uma oportunidade de trabalho remunerado durante 
as férias.

b) prestar serviços psicoterápicos, apesar de não ter formação ou experiência enquanto psicóloga clínica, já que é um caso 
de calamidade pública.

c) incitar a população na clínica  a manifestar-se contra as autoridades locais, já que foram negligentes com a notificação do 
risco iminente de desastre.

d) oferecer gratuitamente seus serviços, visando a minimizar o sofrimento das vítimas.
e) encorajar outro psicólogo da região a oferecer serviços particulares, fazendo encaminhamento para o consultório deste 

profissional.

QUESTÃO 02. É vedado ao Psicólogo:
a) ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando 

solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
b) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado 

e ao seu objetivo profissional.
c) orientar, a quem de direito, sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e 

fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
d) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário dos serviços de 

Psicologia.
e) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas e com relação à orientação sexual.

QUESTÃO 03. Fernando é psicólogo em um ambulatório de saúde mental de uma unidade básica de saúde pública. 
Uma menina de 10 anos procurou espontaneamente por ele na sua sala, perguntando se ali poderia conversar sobre 
alguns “problemas” que estavam acontecendo em casa. A postura ética mais adequada do profissional psicólogo 
nesta situação seria:

a) atender brevemente a criança para acolher sua demanda e solicitar a presença de responsável legal.
b) atender a criança exclusivamente na presença de um dos responsáveis.
c) atender a criança na presença de pelo menos um outro profissional de saúde da unidade como testemunha.
d) notificar negligência parental para o Conselho Tutelar da área, sem conversar com a criança.
e) atender a criança sozinha somente com determinação judicial.

QUESTÃO 04. Com base nos estudos realizados por José Bleger (1980), no que se refere à entrevista psicológica, 
é correto dizer que:

a) o psicólogo não deve contar com um enquadramento rígido de nenhuma variável.
b) o entrevistado sabe de sua vida e está capacitado para fornecer dados sobre ela.
c) a ansiedade do entrevistador é um dos fatores mais difíceis de manipular.
d) a simulação não fornece nenhuma informação sobre a personalidade do entrevistado.
e) se bem manejada, é possível conseguir a emergência da totalidade da vida do entrevistado.
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QUESTÃO 05. Diversos autores dedicam-se ao desenvolvimento dos estudos sobre a clínica a partir dos 
ensinamentos de Freud e Lacan. No que se refere ao processo diagnóstico em psicanálise, segundo Joël Dor (1993), 
é correto afirmar que:

a) a terapêutica analítica constitui-se como consequência lógica de um diagnóstico etiológico.
b) a avaliação diagnóstica se sustenta no discurso do paciente e na objetividade do analista.
c) há uma implicação lógica entre a natureza do sintoma e a estrutura psíquica.
d) a dimensão temporal pode ser desconsiderada no processo de avaliação diagnóstica.
e) há uma descontinuidade entre cartografia de sintomas e classificação diagnóstica.

QUESTÃO 06. Segundo Davidoff (1983), dentro do campo da psicologia, existem diversas abordagens teóricas da 
personalidade. De acordo com esta autora, marque a alternativa correta sobre o tema.

a) As teorias psicodinâmicas buscam explicar a natureza e o desenvolvimento da personalidade, enfatizando a herança 
genética.

b) As entrevistas não fazem parte da diversidade dos instrumentos psicodiagnósticos usados pelos psicólogos da 
personalidade.

c) Sigmund Freud e Carl Jung são os únicos expoentes das teorias psicodinâmicas da personalidade.
d) Os psicólogos da personalidade estudam tanto os atributos que caracterizam todas as pessoas como também as diferenças 

individuais e as qualidades que tornam cada ser humano único.
e) Segundo a teoria freudiana, id, ego e superego representam diferentes elementos conscientes da personalidade.

QUESTÃO 07. Os testes projetivos são instrumentos psicodiagnósticos usados para o estudo da personalidade. A 
esse respeito, marque a afirmativa INCORRETA.

a) Nos testes projetivos, o psicólogo apresenta estímulos que induzem o examinando a expressar aspectos de seu mundo 
interior, como sentimentos e necessidades.

b) Nos testes projetivos, o psicólogo apresenta uma tarefa relativamente não estruturada e o examinando terá um número 
extremamente limitado de respostas.

c) Os testes projetivos apoiam-se na ideia de que a maneira de perceber e interpretar o material do teste reflete aspectos 
fundamentais do funcionamento psicológico do sujeito.

d) O Rorschach é um teste projetivo, no qual o psicólogo apresenta imagens com borrões de tinta para o examinando e 
solicita que ele diga o que está vendo.

e) Nos testes projetivos, o material apresentado pelo psicólogo ao examinando inclui palavras para associar livremente a 
outras e relatos a completar.

QUESTÃO 08.  Em documento recente do Ministério da Saúde, os ambulatórios de saúde mental foram considerados 
um desafio à consolidação dos pressupostos da Reforma Psiquiátrica. Estes serviços são um importante palco para 
a atuação dos psicólogos. A partir do que o artigo de Guimarães, S. B., Oliveira, I. F. e Yamamoto, O. H. (2013) aponta 
sobre estes serviços, é correto afirmar que:

a) a única ação ofertada nos ambulatórios de saúde mental pelos psicólogos é o atendimento individual (consulta, psicoterapia, 
dentre outros).

b) nos ambulatórios, a equipe técnica de saúde mental pode incluir psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais e, ainda, 
médicos generalistas, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários.

c) atendimentos em grupo, como grupo operativo, terapêutico e atividades educativas em saúde ficam sob a responsabilidade 
somente dos profissionais do serviço social.

d) houve um aumento dos atendimentos grupais para que fossem resolvidas todas as necessidades de um número maior 
de usuários.

e) atividades como visitas domiciliares não são realizadas pela equipe do ambulatório de saúde mental, cabendo apenas aos 
profissionais de nível médio de outros serviços de saúde.
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QUESTÃO 09. A função estratégica dos dispositivos de recepção resultou na sua adoção por diversas equipes de 
saúde mental. Assinale a alternativa que expõe a importância deste dispositivo clínico.

a) Os dispositivos de recepção incentivam a criação de listas de espera para resolver o problema gerado pelo aumento da 
demanda e a insuficiência dos recursos da rede de saúde mental.

b) A partir dos grupos de recepção foi possível garantir a repetição automática da prescrição farmacológica em consultas 
espaçadas.

c) O dispositivo da recepção caracteriza-se por ser um lugar de passagem sem implicações clínicas para o paciente, que será 
rapidamente encaminhado para o tratamento.

d) No ato clínico da recepção, o profissional responde com uma ‘resposta-remédio’, seja ela um medicamento, um diagnóstico, 
um encaminhamento precipitado ou mesmo uma interpretação.

e) A recepção representa um dispositivo privilegiado de transformações no funcionamento dos serviços, na formação dos 
profissionais e mesmo na atitude social relativa à doença mental.

QUESTÃO 10. Diversos pesquisadores que discutem as práticas terapêuticas individuais e grupais na saúde 
mental vão insistir na importância da escuta de cada sujeito. A esse respeito, é correto afirmar que:

a) o trabalho terapêutico deve privilegiar  somente a urgência da remissão do sintoma psiquiátrico.
b) na tentativa de devolver a palavra àqueles que a própria psiquiatria fez calar, os projetos endereçados aos coletivos devem 

ser descartados.
c) a fala deve ser privilegiada como possibilidade de fazer aparecer uma outra dimensão que leve o sujeito a pensar e escolher 

outros caminhos para lidar com as dificuldades da vida.
d) a clínica do psíquico implica no tamponamento da dimensão subjetiva do adoecimento mental em favor dos dispositivos 

coletivos de atendimento.
e) tanto no atendimento individual como em grupo, a escuta do sujeito deve ser caracterizada pela vontade de convencer e 

querer “fazer o bem” para o paciente.

QUESTÃO 11. Serpa Junior (2006) afirma que a psicopatologia atual, na sua ambição por descrever objetivamente 
sinais e sintomas, de forma cada vez mais rasa e sem nuances, desconsidera a sua própria dimensão avaliativa e a 
subjetividade do paciente. Segundo este autor, é correto afirmar que:

a) toda psicopatologia traz embutida uma concepção de saúde e doença e, antes disso, uma ideia acerca do que deve estar 
subjacente à partilha entre o normal e o patológico.

b) toda atividade mental pode ser inteiramente elucidada a partir do conhecimento dos mecanismos de funcionamento do 
cérebro.

c) a psicopatologia deve entender a subjetividade como algo totalmente independente da alteridade e do mundo externo.
d) as expressões psicopatológicas não apresentam aspectos subjetivos e intersubjetivos.
e) para melhor investigação dos impasses da experiência da loucura, deve-se desconsiderar sua dimensão de sofrimento e 

dor moral.

QUESTÃO 12. Na 4ª. edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-IV, estão descritos 
os principais sinais e sintomas do transtorno de humor. Assinale a alternativa que expõe aspectos em comum entre 
este transtorno e a esquizofrenia que podem dificultar o diagnóstico diferencial entre ambos.

a) Severo comprometimento da memória, do julgamento, da orientação e da cognição que geralmente ocorrem em pessoas 
com mais de 65 anos.

b) Autoestima inflada, pensamento acelerado, sono diminuído e impulsividade, causados por uma droga ou toxina.
c) A presença de uma profunda tristeza durante cerca de um ano, após a perda de um ente querido.
d) A presença de características depressivas, maníacas ou mistas secundárias a uma condição médica, por exemplo, um 

tumor cerebral.
e) A presença de sintomas psicóticos como delírios e alucinações.
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QUESTÃO 13. O sistema de classificação diagnóstica psiquiátrica do DSM-IV descreve as diferenças entre a 
esquizofrenia e os transtornos delirantes. A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA.

a) Os transtornos delirantes apresentam delírios que envolvem situações que ocorrem na vida real; na esquizofrenia, 
predominam os delírios bizarros.

b) A esquizofrenia caracteriza-se por um prejuízo acentuado no funcionamento geral; nos transtornos delirantes, o 
funcionamento do paciente é menos prejudicado.

c) A esquizofrenia inclui, dentre outros, os tipos paranoide e catatônico. Os transtornos delirantes incluem, por exemplo, os 
tipos eroto- maníaco, grandioso, ciumento e persecutório.

d) Diferentemente dos transtornos delirantes, a esquizofrenia caracteriza-se por uma alteração na estrutura e no 
funcionamento cerebral que resulta em prejuízo intelectual e de memória.

e) Os transtornos delirantes  caracterizam-se  por uma personalidade intacta, delírios não bizarros e sistematizados, a 
ausência de alucinações proeminentes e outros sintomas esquizofrênicos.

QUESTÃO 14. O caráter multiaxial das doenças  ocupacionais é um desafio na elaboração de nexo causal na 
interface saúde mental e trabalho. Segundo a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (BRASIL, 2008), são 
exemplos de agentes etiológicos que representam riscos de natureza ocupacional:

a) zinco, tricloetano, tolueno, brometo de metila, chumbo, mercúrio.
b) sulfeto de selênio, tricoetano, manganês, chumbo, mercúrio, tolueno.
c) brometo de metila, mercúrio, zinco, tetracloro-etileno, manganês, chumbo.
d) tolueno, manganês, sulfeto de carbono, chumbo, tetracloroetileno, mercúrio.
e) sulfeto de selênio, zinco, manganês, sulfeto de carbono, mercúrio, tolueno.

QUESTÃO 15. O Conselho Federal de Psicologia publicou, em 2013, as “Referências Técnicas para  a  Atuação de 
Psicólogas/os em Políticas  Públicas  de Álcool  e Outras Drogas”, com o objetivo de oferecer aos profissionais da 
área um tratado ético-político para atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas. Segundo esse manual, 
é correto afirmar que:

a) no Brasil, a proibição da cannabis fez parte  da criminalização das manifestações culturais das populações negras, pois os 
poderes constituídos associavam o hábito de fumar maconha à comunidade negra.

b) o estado de Santa Catarina, foi pioneiro no uso da estratégia de Redução de Danos nas Unidades Dias (UDIs) e na criação 
dos Núcleos de Apoio Psicossocial (NAPS).

c) a Justiça Terapêutica é uma medida judicial de tratamento direcionada aos sujeitos apreendi- dos por porte/uso de 
substâncias ilícitas, com restrição de liberdade.

d) a Redução de Danos preconiza a política de abstinência para os usuários e valoriza o atendimento distante de sua residência, 
visando ao respeito à privacidade e ao cuidado da autonomia.

e) as drogas ilícitas, como a maconha e a cocaína, são hoje as principais responsáveis pelos danos e agravos à saúde.

QUESTÃO 16. Com base no Relatório Mundial sobre a Deficiência (BRASIL, 2012), é correto afirmar que:
a) ver a deficiência como uma questão de direitos humanos é incompatível com a prevenção de problemas de saúde.
b) o surgimento da deficiência geralmente não constitui impacto adverso sobre a educação, o emprego e a renda.
c) não há consenso sobre definições e há pouca informação comparável internacionalmente quanto à incidência, à distribuição 

e às tendências da deficiência.
d) fatores como motivação e autoestima foram amplamente conceitualizados e classificados para a compreensão das 

deficiências.
e) a deficiência geralmente é associada à incapacidade, havendo uma diferença considerável na análise dos estigmas e seus 

impactos em diferentes países.
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QUESTÃO 17. Ter acesso aos estados psicológicos do paciente e suas relações com o processo de adoecer 
é fundamental para o acompanhamento do indivíduo doente e a melhora de sua qualidade de vida, durante o 
tratamento e/ou a internação. Sobre estes estados psicológicos, podemos afirmar que:

a) eles se apresentam numa linearidade absoluta que corresponde à evolução progressiva para elaboração da doença.
b) a negação é um mecanismo de defesa, presente após o diagnóstico da doença, quando, por exemplo, o paciente aceita 

confortavelmente conversar com seu médico sobre os exames recebidos.
c) o ganho secundário e a barganha são sinônimos e têm como característica a negociação, quando o paciente passa a se 

relacionar com o mundo via doença.
d) a aceitação representa a resignação total do paciente crônico, que é encorajado pela equipe a levar uma vida normal sem 

nenhuma limitação causada pela doença.
e) tanto a revolta como a depressão estão relacionadas aos processos de luto vividos por pacientes clínicos, devido às perdas 

provocadas pelo adoecimento, pela hospitalização e pelo tratamento.

QUESTÃO 18. Pesquisadores de diversos campos, como a medicina, a saúde mental do trabalhador, a psicologia e 
a psicanálise, promovem uma discussão em torno do tema da psicossomática. Dentro desta ampla discussão, são 
abordadas questões como:

a) a total separação entre mente e corpo e os determinantes orgânicos do estresse.
b) a interação e interconexão entre os profissionais das várias áreas da saúde, dentro de um enfoque multidisciplinar.
c) a redução das variáveis psicológicas ao domínio orgânico, dentro do campo das neurociências.
d) estudos sobre a origem inconsciente das doenças, dentro de numa perspectiva mais cognitivo-comportamental.
e) pesquisas em animais, tendo como foco principal o comportamento reflexo.

QUESTÃO 19. Teresa comparece ao ambulatório para atendi- mento psicológico, após várias consultas no clínico 
geral, que a identificou como poliqueixosa, com dores de cabeça, musculares, insônia, agitação, entre outros 
sintomas não específicos. Na entrevista, mostra-se agitada e impaciente, fala de como sua vida é perfeita, dentro 
dos rigores da sua fé, com filhos muito bem-criados, um marido amoroso e prestativo, sem nenhum problema 
grave ou dificuldade que justifique o encaminha- mento. Ao falar sobre o marido, sua voz claudica, leva a mão ao 
braço direito, onde é possível identificar um hematoma que ela, de forma recorrente, tenta disfarçar puxando a 
manga do vestido. Segundo o manual “Enfrentando a violência contra a mulher” (BRASIL, 2005), é correto afirmar 
que a conduta do psicólogo(a), no atendimento de Teresa, deve ser:

a) encaminhá-la para sua instituição religiosa, para que possa ser orientada pelo seu líder espiritual, já que relata não haver 
nenhum problema psicológico.

b) emitir laudo e enviá-lo à Delegacia de Mulheres mais próxima, para fazer registro de violência doméstica contra o marido.
c) promover uma escuta ativa, como maneira solidária de administrar o diálogo e formar laço de confiança para que Teresa 

sinta-se compreendida e respeitada.
d) agendar um encontro com a família, para estabelecer diagnóstico sistêmico mais preciso a partir da avaliação da dinâmica 

do grupo familiar.
e) notificar a usuária de que ela sofre violência doméstica e deve denunciar o marido e abandonar sua casa imediatamente.

QUESTÃO 20. A violência doméstica contra a mulher é um problema de saúde pública sob o qual incidem 
equívocos, que interferem na identificação, na atenção e no enfrentamento do problema (BRASIL, 2005). Assinale 
a alternativa que apresenta um dos mitos recorrentes sobre a violência doméstica contra a mulher.

a) Os agressores são pessoas com habilidade afetiva para controlar suas emoções.
b) Está relacionada ao consumo de álcool, drogas ou à presença de doenças mentais.
c) Atinge igualmente famílias de todas as classes sociais.
d) Independe da instrução de vítimas e agressores.
e) Para erradicá-la, não basta proteger a vítima e punir o agressor.
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QUESTÃO 21. No Brasil e no mundo, temos acompanhado diversas manifestações denunciando os casos de 
violência motivados pela diferença de gênero, como uma epidemia a ser enfrentada pelas autoridades e o conjunto 
da população. Neste contexto, ao falarmos de violência sexual (BRASIL, 2015), é correto afirmar que:

a) a quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em todos os casos de penetração vaginal e/ou anal nas primeiras 48 
horas após a violência.

b) deve-se manter identificação nominal das salas de atendimento exclusivas para vítimas de violência sexual, seja Pronto 
Socorro ou Triagem.

c) os serviços de saúde devem substituir as funções e atribuições da segurança pública, como a medicina legal, no registro e 
na formalização de laudo pericial, caso haja necessidade.

d) a quimioprofilaxia antirretroviral está recomendada em todos os casos de penetração vaginal e/ ou anal nas primeiras 72 
horas após a violência.

e) todos os casos de violência sexual devem submeter-se à imunoprofilaxia contra hepatite, em especial se for repetida pelo 
mesmo agressor.

QUESTÃO 22. Nos Centros de Atenção Psicossocial, as oficinas expressivas, artísticas e de produção ganharam 
um lugar diferenciado. Na compreensão destes dispositvos clínicos serão usadas contribuições, por exemplo, dos 
campos da psicanálise, da criação artística e da esquizoanálise. Assinale a alternativa que retrata o que caracteriza 
estes dispositivos clínicos.

a) Diferentes atividades que servem para o controle do tempo, dos corpos e das mentes dos pacientes psiquiátricos.
b) A prescrição de ocupações, entre as quais o trabalho, que permitem que o local de trata- mento se encarregue da vida dos 

pacientes.
c) A norma do trabalho, materializada em diversas atividades, como a costura, o artesanato e a carpintaria.
d) A lei do trabalho mecânico rigorosamente executado, para garantir a manutenção de saúde e do bom comportamento.
e) Espaços de produção de subjetividade, nos quais se engendram, se experimentam, se criam novas formas de relacionamento, 

novos espaços existenciais e novos modos de ser.

QUESTÃO 23. No artigo “Rede de Atenção Psicossocial: qual o lugar da saúde mental?”, Quinderé, P.H., D, Jorge, 
M.,S., B., e Franco, T., B. (2014) discutem as principais caraterísticas da rede de atenção psicossocial. Com base neste 
artigo, pode-se afirmar que:

a) a rede de atenção psicossocial funciona a partir do trabalho das equipes de saúde que constróem o projeto terapêutico de 
seus usuários e acionam os recursos disponíveis.

b) a rede de atenção psicossocial atravessa equipes e equipamentos de saúde sempre articulando uma unidade básica a uma 
emergência psiquiátrica.

c) os ambulatórios são os únicos serviços destinados a articular a saúde mental em rede e junto ao Programa de Saúde da 
Família.

d) os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) não fazem parte da rede de atenção psicossocial, pois 
atendem pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas.

e) a interconexão entre os serviços de saúde mental e o Programa de Saúde da Família facilita o atendimento ambulatorial 
dos familiares dos usuários dos serviços de saúde mental.

QUESTÃO 24. Pensar na inserção dos psicólogos no serviços de saúde mental exige que saibamos localizar a 
dimensão da clínica e sua relação com a política  de saúde mental que orienta o funcionamento destes serviços. 
Neste contexto, assinale a alternativa INCORRETA acerca dos serviços de saúde mental.

a) Visam um trabalho focado em abordagens individuais, em que cada profissional atua independente dos demais.
b) Estão comprometidos com a construção e a produção de uma subjetividade aberta a alteridades e atentos ao que 

potencializa a transformação do cotidiano.
c) Equipes multiprofissionais valorizam a fala dos usuários, fazem diagnósticos da situação e encaminhamentos, quando 

necessário, e produzem efeitos terapêuticos.
d) O que deve ser considerado é a existência complexa do sujeito, seu discurso e o desenvolvimento de suas próprias 

possibilidades de relação, criatividade e produção.
e) Trata-se do modelo da reinserção social: os projetos coletivos são válidos, desde que não se encubra a singularidade do 

sujeito.
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QUESTÃO 25. A Reforma Psiquiátrica propõe desafios complexos para o trabalho em saúde mental, mobilizando 
diversos autores em reflexões sobre o tema, em especial o trabalho em equipe. No artigo “A Estratégia Atenção 
Psicossocial: desafio na prática dos novos dispositivos de Saúde Mental” (Yasui e Costa--Rosa, 2008), são 
apresentadas algumas características do trabalho em equipe multiprofissional. Sobre esta modalidade de atenção 
é correto dizer que:

a) há uma composição de disciplinas em níveis diferentes, com cooperação sistemática entre os diversos campos disciplinares.
b) é um conjunto importante e numeroso de problemáticas dentro da especificidade da atenção à saúde, impedindo a 

medicalização e a psicologização.
c) diferentes disciplinas analisam um mesmo objeto; a própria consistência do objeto é transformada.
d) estuda um objeto sob diferentes pontos de vista, sem acordo prévio sobre os métodos e os conceitos a serem utilizados.
e) o processo de trabalho é construído como uma criação coletiva de relações horizontais que aspiram à transversalidade.

QUESTÃO 26. O trabalho em equipe multiprofissional tem, entre seus desafios, equacionar  as  diferenças  entre  
os membros da equipe (Figueiredo, 2000). Para superá-los, sugere-se como direção a transferência de trabalho. 
Sobre ela é correto afirmar que:

a) remete à resistência e aos sentimentos amorosos e/ou hostis próprios da transferência clínica.
b) inclui as semelhanças narcísicas e exclui as diferenças presentes em qualquer tipo de relação.
c) é um laço dissimétrico produzido pela demanda do profissional e endereçada ao paciente.
d) retém os componentes narcísicos que ficam aquém e vão na direção contrária à da sublimação.
e) é condição de estabelecimento de um laço produtivo na produção do saber e do fazer clínico.

QUESTÃO 27. Na visão de Montezuma (2000), um dos dispositivos imprescindíveis no trabalho das equipes 
multiprofissionais em saúde mental, cuja “eficácia é barrar as predisposições imaginárias que vêm da cultura da 
instituição”, é:

a) a recepção.
b) a reunião clínica.
c) a oficina.
d) o ambulatório.
e) o centro científico.

QUESTÃO 28. O Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA, 2013) juntamente com a ONU, produziu um dossiê sobre 
as condições de vida das mulheres negras no Brasil. Este dossiê aponta para a relevância e utilidade do conceito de 
interseccionalidade dentro dos debates atuais. De acordo com este dossiê, é correto afirmar que:

a) o conceito de interseccionalidade nos permite entender por que mulheres brancas e negras ou homens brancos e negros, 
vivenciam da mesma forma situações de exclusão e opressão.

b) todas as mulheres negras estão sujeitas, em seu cotidiano, ao impacto de um único processo de exclusão.
c) a acumulação, por uma pessoa, de várias marcas de subordinação, leva à deteriorização da forma de sua inclusão social.
d) as desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias e classes independem dos 

sistemas discriminatórios existentes.
e) um conjunto múltiplo de discriminações e exclusões não interfere na posição social e nas possibilidades de inserção social 

de grupos específicos.

QUESTÃO 29. Quando discute a questão dos direitos humanos de forma bastante crítica e atual, Santos (2009) 
defende a importância da interculturalidade, para a qual são necessárias algumas condições. Assinale a alternativa 
que apresenta uma destas condições.

a) A disponibilidade para diálogos, privilegiando a cultura ocidental.
b) A escolha do tema para o diálogo intercultural pelas culturas mais desenvolvidas.
c) A concepção das culturas como entidades incompletas.
d) O direito a sermos diferentes quando a diferença nos inferioriza.
e) O direito a sermos iguais quando a igualdade nos descaracteriza.
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QUESTÃO 30. As transformações do mundo contemporâneo apontam para a existência não de uma globalização, 
mas de globalizações. Na perspectiva de Santos (2009), existem quatro formas de globalização. Assinale a 
alternativa que apresenta um exemplo de localismo globalizado.

a) Transformação da língua inglesa em língua franca.
b) Destruição dos recursos naturais para pagamento da dívida externa.
c) Diálogos e articulações Sul-Sul.
d) Proteção da camada de ozônio.
e) Redes transnacionais de lutas ecológicas.
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No que se refere ao psicólogo hospitalar, à sua atuação e ao seu trabalho em equipe interprofissional, julgue os 
itens a seguir.
41 Um dos objetivos fundamentais do trabalho do psicólogo hospitalar consiste na minimização do sofrimento do paciente 

que decorra da hospitalização.
42 A atuação do psicólogo hospitalar deve-se limitar ao motivo da hospitalização ante a particularidade do setting tera-

pêutico.
43 A inserção do psicólogo hospitalar na equipe de profissionais de saúde pode ser crucial para o êxito da abordagem e do 

tratamento do paciente.
44 A atuação do psicólogo em contexto hospitalar deverá ser pautada nos princípios e limites institucionais.
45 Dentro da instituição hospitalar, um paciente pode recusar atendimento psicológico apesar da indicação ou do encami-

nhamento médico.

Julgue os itens seguintes, acerca das relações humanas e do trabalho do psicólogo no âmbito interdisciplinar.
46 O trabalho no coletivo encontra alguns obstáculos, como a presença do individualismo e do protecionismo, fortes ele-

mentos de desagregação da equipe.
47 Visões compartilhadas são frutos de interações de visões individuais.
48 O corporativismo e a coesão são pontos necessários para a construção da visão compartilhada.
49 O relacionamento interpessoal está associado à capacidade do indivíduo de dar flexibilidade a seus modelos mentais e 

buscar novas maneiras de executar seus domínios pessoais.
50 Para alcançar um desempenho eficaz em equipe interdisciplinar, além do talento individual, o psicólogo deve ter aptidão 

para a troca de experiências, para o diálogo e para o emprego dessas habilidades na prática profissional.

A respeito da dependência química e da sua prevenção, julgue os próximos itens.
51 A dependência química é um fenômeno complexo e sistêmico, resultante da interação de múltiplos fatores.
52 A escola possui papel preponderante no tratamento do dependente químico, em especial do usuário que já tenha pas-

sado por internações e seja reincidente. 
53 Na configuração clínica da dependência do álcool, há que se avaliar a influência de fatores entre os quais se encontram 

a cultura e a personalidade do dependente.
54 Na visão sistêmica da educação para a saúde e a prevenção, o jovem, em vez de ser visto como delinquente, deve ser 

percebido como protagonista e agente de mudanças.
55 Sob a perspectiva sistêmica, a dependência restringe-se a três tipos: dependência de efeito, relacional-afetiva e de cren-

ças.

Ainda com relação à dependência química e à sua prevenção, bem como ao seu tratamento, julgue os itens que se 
seguem.
56 A síndrome de abstinência de álcool é caracterizada por sintomas físicos decorrentes da interrupção do uso dessa 

substância.
57 Os efeitos psíquicos provocados pela diminuição do uso do álcool ou de outras drogas caracterizam a síndrome da 

saliência do comportamento de uso.
58 O manejo de contingência é uma proposta de tratamento baseada na teoria do condicionamento respondente.
59 O tratamento por reforçamento comunitário limita-se a intervenções destinadas à prevenção ao uso do álcool.
60 Para os adeptos da terapia motivacional sistêmica, a dependência química afeta não apenas o indivíduo, mas toda a sua 

rede familiar, razão por que essa terapia propõe que o tratamento destinado ao paciente se estenda à família deste.
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Joana, de três anos de idade, acompanhada da mãe, foi submetida a uma avaliação médica. Durante o procedimento, 
o pediatra responsável, ao conversar com a mãe, desconfiou de maus-tratos e histórico de violência contra a criança. 
Por essa razão, o médico tomou as medidas cabíveis junto aos órgãos responsáveis, o que acarretou a instauração 
de processo judicial no qual o juiz buscou avaliar, essencialmente, a condição psicológica da criança, o regime de 
guarda, a existência de maus-tratos e seus possíveis efeitos. Assim, ele requereu que fosse realizada avaliação 
psicológica do caso, enfocando, entre outros aspectos, a condição psicológica da mãe e do pai nos cuidados com a 
criança, tendo em vista que a mãe, em depoimento, havia alegado suspeitar de prática de maus-tratos na criança 
pelo pai, que tem a guarda unilateral de Joana em razão de necessidades da mãe de internação e submissão a 
tratamento de depressão pós-parto.

Com referência a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir.
61 Para atender à determinação judicial, o psicólogo poderá utilizar os mesmos métodos de investigação da esfera clínica.
62 Por se tratar de um trabalho na esfera jurídica, o psicólogo deverá deixar para segundo plano os aspectos clínicos e o 

diagnóstico de Joana.
63 Ao final da avaliação, o documento produzido deverá prezar pela exatidão das informações, levando em consideração 

não apenas Joana e seus pais, mas todas as fontes consideradas relevantes e significativas para o caso, tais como pro-
fessores, pessoas próximas ou outras que sejam referência para a criança.

64 Ao longo do processo avaliativo, o psicólogo demandado poderá, a pedido do juiz, expedir declaração ou parecer psico-
lógico, pois ambos são documentos decorrentes da avaliação psicológica.

65 O psicólogo responsável pela avaliação deverá responder aos quesitos de maneira convincente, esclarecendo qual deci-
são deverá ser tomada no caso de Joana.

Julgue os itens subsecutivos, concernentes à entrevista psicológica.
66 A entrevista inicial é fundamental para o diagnóstico e o tratamento em saúde mental.
67 A duração e a quantidade de entrevistas iniciais podem variar de acordo com a situação institucional e com a comple-

xidade do caso.
68 A transferência é um conceito psicanalítico freudiano que compreende as atitudes e os sentimentos inconscientes do
paciente para com o médico e vice-versa.
69 O insight é um fenômeno categorial que pode estar comprometido em alguns quadros psicopatológicos.
70 A partir da entrevista inicial, o caso deverá ser registrado em relato, no qual deve ser apresentada, em linguagem téc-

nica e fundamentada em bibliografia recente, uma compreensão objetiva do quadro, que possa ser útil na intervenção 
interdisciplinar e na construção do plano de tratamento.

Julgue os itens a seguir, acerca do trabalho do psicólogo na área de psicologia da saúde, no contexto hospitalar.
71 Os conhecimentos que o psicólogo utiliza na sua atuação em hospitais incluem conteúdos da psicopatologia, fisiologia, 

neurociência, psicologia social e abordagens comportamentais e cognitivas.
72 A teoria sistêmica do comportamento não é mais utilizada no trabalho de psicologia da saúde porque é fundamentada 

no modelo biomédico.
73 O trabalho do psicólogo junto a portadores de doenças crônicas inclui cuidados preventivos nos níveis secundário e 

terciário de assistência.
74 A prevenção de doenças e a promoção da saúde em pediatria devem acontecer desde o nascimento da criança, usan-

do-se as premissas da psicoeducação para treinar pais e cuidadores no manejo dos diferentes aspectos ambientais e 
comportamentais da criança, conforme a realidade de cada família.

75 De acordo com o modelo da diátese, a única condição para que um estímulo ambiental atue como estressor sobre um 
organismo favorecendo o seu adoecimento é que o indivíduo exposto faça uma avaliação de incapacidade de manejo 
desse fator de precipitação.

Considerando o trabalho do psicólogo em programa hospitalar que assiste pessoas portadoras de doenças crônicas, 
julgue os itens seguintes.
76 A história de vida atual do doente coronariano deve ser investigada em termos de situações vivenciadas e respostas 

emocionais, pois condições psicológicas como frustração e depressão podem aumentar significativamente o risco de 
isquemia.

77 Participantes de um programa de psicocardiologia que apresentam perda de memória e fala confusa devem ser trata-
dos como portadores de outras condições, como a doença de Alzheimer, pois os sintomas referidos são incompatíveis 
com as consequências comportamentais de doenças cardiovasculares.

78 A intervenção junto ao portador de cardiopatias deve incluir informações acerca de fatores de risco controláveis para 
o adoecimento, como o tabagismo, que, embora não favoreça a ocorrência de ataques cardíacos ou acidente vascular 
cerebral, pode aumentar a chance de morte se essas condições acontecerem.

79 Se o psicólogo, ao assistir um paciente internado, reconhecer características de personalidade tipo A, ou pelo menos 
hostilidade considerada alta, ele deve incluir avaliação e intervenção sobre essas condições, pois elas aumentam o risco 
de morte entre doentes crônicos.

80 Fatores psicossociais devem ser considerados no tratamento interdisciplinar da dor de idosos e mulheres, mas não de 
crianças em idade escolar, para as quais esses fatores não influenciam na percepção da dor.
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Com relação aos programas psicológicos de prevenção e tratamento em saúde mental, julgue os itens que se 
seguem.
81 Por questões éticas, o psicólogo que atua em programas ambulatoriais deve trabalhar de modo individual ou, se traba-

lhar em equipe, ela deve ser composta apenas por outros profissionais da psicologia.
82 Um aspecto negativo da assistência ambulatorial em saúde mental, nos modelos atuais, é que ela evita internações, as 

quais, de acordo com o modelo biopsicossocial, seriam mais abrangentes, eficazes e humanizadas para o paciente do 
que o serviço ambulatorial.

83 No serviço ambulatorial que atua conforme o modelo biopsicossocial de saúde, tanto o usuário quanto seus familiares 
são convidados a participar da elaboração do projeto terapêutico.

84 Os programas de saúde conduzidos de acordo com as normas atuais utilizam técnicas e recursos voltados aos aspectos 
psicossociais do indivíduo, valorizando e incentivando mais a sua autonomia no contexto de vida pessoal do que a redu-
ção de sintomas e administração medicamentosa de crises.

85 Com relação ao atendimento grupal, deve ser considerado que, sendo o grupo aberto ou fechado, ele é preferível se 
comparado ao atendimento individual porque viabiliza a assistência a um maior número de pessoas.

Considerando a assistência em saúde mental, julgue os próximos itens.
86 No grupo terapêutico, as experiências pessoais entre os presentes são compartilhadas e discutidas, a partir da per-

cepção de cada um, o que em geral favorece a elaboração adequada de uma proposta terapêutica compatível com as 
demandas apresentadas.

87 No trabalho em grupo, o projeto terapêutico a ser desenvolvido inclui o cuidado no seguimento de princípios básicos 
aplicados a todos os participantes, por isso a contemplação de singularidades individuais fica fora da proposta.

88 A informação acerca do diagnóstico, da evolução típica e do prognóstico para a condição clínica do paciente costuma ser 
ansiogênica, devendo, por isso, ser restrita à equipe, e não informada nem discutida com o indivíduo, que deve apenas 
aderir às orientações e atividades propostas pelo grupo terapêutico.

89 Nesse tipo de assistência, o vínculo entre o profissional e o paciente é considerado um processo relevante, mediado pela 
confiança mútua, que estreita a relação entre as pessoas envolvidas.

90 O acolhimento, que deve acontecer sempre, consiste na aceitação do indivíduo, em seu sofrimento e com seus proble-
mas, por parte do profissional ou da equipe do serviço, sendo possível a exceção quando existe discordância entre a 
demanda do sujeito e a proposta terapêutica oferecida pela equipe.

Julgue os itens subsequentes, com relação aos cuidados e Espaço livre procedimentos reconhecidos como 
necessários ao planejamento e programação de serviços grupais para assistência a portadores de transtornos 
mentais.
91 Cada grupo deve ser prioritariamente focado em uma condição clínica específica como, por exemplo, grupos formados 

exclusivamente por portadores de esquizofrenia ou de depressão.
92 Inicialmente, a proposta e objetivos de um novo grupo deve partir do interesse e formação dos profissionais envolvidos 

e, ao longo dos atendimentos, pequenos ajustes podem ser implementados de acordo com as necessidades e demanda 
dos participantes.

93 O método adotado para o funcionamento de grupos com um mesmo objetivo pode variar conforme os recursos dispo-
níveis e o referencial teórico do profissional coordenador.

94 Cuidadores e familiares que participam dos grupos informativos recebem informações profissionais acerca dos sin-
tomas, tratamento e modos de lidar com o paciente e podem, em alguns grupos, participar ativamente da atividade 
contribuindo com sua experiência na discussão em foco. 

95 Durante as atividades de um grupo vivencial, a realidade, o sofrimento e as necessidades dos participantes são vivencia-
dos e, com essa experiência, os componentes do grupo aprendem a pedir aquilo de que necessitam, a tratar conflitos, 
respeitar o outro e lidar com o próprio sofrimento com a colaboração de pares que vivem e expressam dificuldades 
diversas.

Considerando a necessidade de monitoramento e avaliação do trabalho realizado nos serviços de saúde, julgue os 
itens a seguir, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
96 A produção da informação estratégica no âmbito do monitoramento e avaliação é fator de estresse e desmotivação 

para o trabalhador.
97 Entre os itens que são objeto de avaliação do desempenho técnico, estão o relacionamento do profissional com o pa-

ciente e a aplicação da tecnologia médica.
98 A avaliação do resultado utiliza múltiplas medidas, que incluem a avaliação de saúde física, os inventários de saúde 

mental e o efeito da doença sobre o comportamento da pessoa assistida.
99 A avaliação situacional, que confirma ou corrige as ações em saúde, só é necessária nos casos em que não é feito o 

monitoramento sistemático e contínuo das informações relevantes ao processo de planejamento.
100 Um indicador é a medida que resulta do processo de avaliação e que informa a satisfação subjetiva do usuário com o 

serviço recebido.
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Julgue os itens a seguir, acerca do levantamento de necessidades de treinamento.
41 Se o levantamento de necessidades focalizar as competências individuais, deverá considerar não as lacunas nos repertó-

rios de conhecimentos, habilidade e atitudes necessários ao bom desempenho, mas o próprio desempenho no trabalho.
42 Uma maneira de se levantarem necessidades de desenvolvimento de competências é questionar os trabalhadores 

sobre os cursos que desejam realizar no futuro; outra, é solicitar que ordenem suas demandas de treinamento consul-
tando uma lista prévia de cursos.

43 O método da análise de problemas de desempenho é útil quando demandas não previstas nos planos organizacionais 
de capacitação emergem das unidades e trabalhadores; essas demandas só serão revertidas em treinamentos se resul-
tarem de lacunas nas capacidades dos indivíduos, e não de problemas motivacionais ou contextuais.

44 Caso o levantamento de necessidades tenha por finalidade a confecção de um plano corporativo de educação, são 
necessárias três análises, cada qual dependente de determinados parâmetros: organizacional (estratégia, estrutura e 
cultura corporativa), de tarefas (processos, espaços ocupacionais e(ou) cargos) e individual (repertório atual de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes).

45 Caso as necessidades de aprendizagem não tenham sido identificadas a partir de referenciais de desempenho organi-
zacional e individual, então é pouco provável que os programas e ações instrucionais exerçam efeitos positivos sobre o 
comportamento dos colaboradores e os resultados da organização.

Acerca dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação de pessoas, julgue os itens subsequentes.
46 Treinamento, educação e desenvolvimento se distinguem por visarem conteúdos instrucionais diferentes: o treinamen-

to atualiza o repertório de conhecimentos dos indivíduos; a educação os torna hábeis para desafios futuro no trabalho; 
e o desenvolvimento ajusta as atitudes dos trabalhadores conforme os valores organizacionais.

47 Independente do tipo de ação — treinamento, educação ou desenvolvimento —, o programa instrucional a ser compar-
tilhado com os alunos deverá conter objetivos de aprendizagem, sequência de ensino-aprendizagem, métodos, estraté-
gias e recursos didático-pedagógicos e critérios de avaliação.

48 A fim de determinar a efetividade de um programa de educação corporativa, devem ser realizadas avaliações no nível de 
resultados, cujo alvo são os efeitos gerados no desempenho das organizações, descontada a influência de outras ações 
que também possam contribuir com os resultados observados.

49 Se, com determinada ação de treinamento visa-se, ao final, tornar os aprendizes capazes de elaborar mapas organiza-
cionais de competências individuais, então são apropriadas as seguintes estratégias de ensino-aprendizagem: exposição 
oral dialogada e casos de ensino.

50 Para exercer efeitos positivos na motivação dos aprendizes, os objetivos de ensino devem ser formulados de maneira 
clara, desafiadora e factível, como no seguinte exemplo: ao final do curso, os aprendizes devem ser capazes de identifi-
car necessidades de aprendizagem de natureza afetiva, psicomotora e cognitiva.

No que concerne a cultura e clima organizacionais, julgue os itens que se seguem.
51 A crença de que as pessoas não são confiáveis, a maior valorização do trabalho administrativo em detrimento do ma-

nual e a restrição da autonomia gerencial são características, respectivamente, de uma cultura organizacional individua-
lista, com alta distância do poder e com nível elevado de incerteza.

52 No caso da cultura da organização ser marcada por um alto nível de incerteza e por uma orientação de curto-prazo, os 
programas de treinamentos tenderão a ser mais exitosos do que os programas de educação corporativa. 

53 No que se refere aos mecanismos primários de implementação da cultura organizacional, devem-se observar as regras 
e os rituais, as histórias e os mitos organizacionais, o design e a estrutura organizacionais e os sistemas e os procedi-
mentos organizacionais.

54 A cultura organizacional engloba o sistema de normas e valores que origina as políticas organizacionais que moldam o 
clima organizacional, o qual, por sua vez, revela como o contexto de trabalho afeta os comportamentos dos trabalhado-
res, sua qualidade de vida e o desempenho das organizações.
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Em relação à satisfação, à motivação e ao envolvimento no trabalho, julgue os seguintes itens.
55 O processo motivacional na teoria do estabelecimento de metas inicia-se com a manifestação, no indivíduo, de um dese-

jo, que se traduz em intenção e, então, em ações dirigidas cujos resultados reorientam os valores, as metas e o próprio 
desempenho do indivíduo.

56 A formulação de políticas organizacionais para elevar o desempenho dos trabalhadores com base nas teorias motiva-
cionais deve considerar os seguintes mediadores: significado do trabalho, sistema de recompensas, estilo gerencial e 
ambiente psicossocial de trabalho.

57 A satisfação no trabalho é um resultado do ambiente organizacional sobre a saúde do trabalhador, determinada prio-
ritariamente por características pessoais dos trabalhadores, pelo ambiente físico e pela estrutura das organizações.

58 Para aumentar o envolvimento dos colaboradores com o trabalho, uma organização precisará orientar os seus líderes 
para que tenham cuidado com as relações com seus subordinados, conceder maior autonomia para que realizem suas 
tarefas e, para tanto, delimitar papéis e orientações de trabalho de modo amplo.

59 O gestor que pretenda usar a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow para diagnosticar o nível atual de neces-
sidades dos seus empregados a fim de determinar iniciativas com vistas a satisfazê-las deve ter cautela, pois não há 
respaldo científico para as cinco categorias da teoria, tampouco para a ideia de preponderância.

No que concerne às táticas de desenvolvimento de pessoas, julgue os itens a seguir.
60 É possível distinguir coaching e mentoring a partir dos objetivos destas duas atividades: enquanto a primeira visa ao 

desenvolvimento de habilidades e ao aumento do desempenho no trabalho, a segunda almeja o desenvolvimento de 
carreira no longo prazo. 

61 A modelagem comportamental é estruturada a partir dos princípios do autogerenciamento e da estruturação positiva, 
que são postos em prática a partir do estabelecimento, pelo próprio participante, de objetivos, prazos e mecanismos de 
autorreforçamento e auto-observação.

62 Ao induzir os participantes a representarem papéis que se opõem às suas convicções, a dramatização pode ser útil na 
modificação de atitudes, valores e comportamentos indesejáveis no trabalho, uma vez que estimula o surgimento de 
dissonâncias cognitivas.

63 Em vez de confirmar a identidade e as aptidões dos trabalhadores e de valorizar a qualidade de suas experiências e 
conhecimentos, uma tática de socialização organizacional objetiva a promoção de uma ruptura na identidade do traba-
lhador, de forma a facilitar a internalização de atitudes e valores coerentes com as orientações organizacionais.

A respeito de atração e retenção de talentos, julgue os itens subsecutivos.
64 A gestão das relações com as comunidades internas e externas às organizações, orientada pela lógica do desenvolvi-

mento sustentável, pode ser uma estratégia de atração e retenção de talentos, além de melhorar a imagem da empresa 
e o seu próprio desempenho.

65 Entre as práticas de retenção de talentos que manipulam aspectos de natureza ocupacional incluem-se a retribuição 
variável por desempenho, o enriquecimento de cargos, o planejamento de carreiras e o aconselhamento profissional.

66 Desde que teoricamente fundamentada e conduzida por profissional qualificado, a entrevista psicológica pode substi-
tuir, em processos seletivos, outros procedimentos de investigação da personalidade dos candidatos.

67 São recomendações para a adequada condução de uma entrevista psicológica em processos seletivos ajudar o can-
didato a estabelecer uma aliança de trabalho, evitar confrontar esquivas e contradições e não assumir a iniciativa em 
momentos de impasse.

Acerca da gestão do conhecimento, julgue os seguintes itens.
68 A mensuração do conhecimento organizacional pode ser efetuada a partir da perspectiva do capital humano, dos clien-

tes e da organização. Ilustram medidas dessas dimensões, respectivamente, os custos de treinamento por colaborador, 
o índice de satisfação do cliente e o tempo médio de resposta para atender à solicitação dos clientes.

69 Comunidades de prática estimulam o aprendizado coletivo entre membros das equipes de trabalho que compõem a 
estrutura formal das organizações; se o foco recair sobre as redes de trabalho que vão além desta estrutura formal, o 
portal do conhecimento é a prática apropriada.

70 Mapeamentos de processos convertem conhecimento explícito em conhecimento tácito por incentivarem os trabalha-
dores, em grupos e depois individualmente, a descrever as atividades inter-relacionadas que desempenham em deter-
minada organização.
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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 os itens a seguir.
71 Um traço de personalidade é um esquema cognitivo geral utilizado para a interpretação do comportamento humano 

individual.
72 A teoria da personalidade implícita postula que o temperamento refere-se ao padrão de comportamento, que ocorre 

de forma consistente em diferentes situações, sendo o que define a personalidade de uma pessoa em comparação às 
demais.

73 A abordagem biológica da personalidade enfatiza que o comportamento humano é influenciado pela hereditariedade e 
pela estrutura fisiológica do organismo.

74 A personalidade, na perspectiva psicodinâmica, baseia-se na definição que o indivíduo faz de seus próprios comporta-
mentos, resultante de tendências inatas e da experiência vivida.

75 A história de reforçamento e a consistência do ambiente explicam o comportamento humano ao longo do tempo, con-
forme sugere a abordagem behaviorista da personalidade.

Julgue os itens que se seguem, acerca da avaliação psicológica.
76 A avaliação psicológica e a testagem psicológica são processos similares, pois consistem na aplicação de testes psico-

lógicos de diferentes tipos para diagnóstico de características comportamentais.
77 A escolha de instrumentos ou estratégias mais adequadas para a realização da avaliação psicológica é determinada a 

partir da coleta de informações por meio, por exemplo, da aplicação de entrevistas, dinâmicas e observações, as quais 
são realizadas pelo psicólogo.

78 Os psicólogos aplicam avaliações psicológicas para compreender o funcionamento psicológico das pessoas e as suas 
implicações com relação a como elas irão desempenhar uma dada atividade, analisando, por exemplo, a qualidade das 
suas interações interpessoais.

79 Profissionais de diferentes áreas podem atuar com avaliação psicológica, desde que possuam conhecimentos da área 
de psicometria para julgar as questões de validade, precisão e normas dos testes psicológicos. 

80 Ao final da avaliação, elabora-se o laudo psicológico, que deve conter a descrição dos procedimentos, as conclusões 
do processo de avaliação psicológica, bem como direcionar o encaminhamento, as intervenções ou acompanhamento 
psicológico indicados.

Com relação a psicodiagnóstico e psicoterapia, julgue os itens subsequentes.
81 Os custos e resultados da psicoterapia podem ser previstos por meio da inferência da dinâmica da relação terapeuta-

-paciente e das especificidades da prática psicoterápica propriamente dita.
82 Diferentemente da psicoterapia, o psicodiagnóstico prevê a checagem de seus resultados como etapa de validação do 

corpo de conhecimentos e técnicas aplicados no contexto da avaliação psicológica.
83 O surgimento de diferentes escolas psicoterápicas permitiu o desenvolvimento de técnicas orientadas à prática da 

psicoterapia e do psicodiagnóstico, abordando questões como personalidade, doença mental e modelos teóricos psico-
terápicos. 

84 A classificação das características psicológicas e o devido enquadramento do indivíduo nas taxonomias de psicodiagnós-
tico permitem a explicação do comportamento humano sob aspectos gerais, relacionado ao agir social, e específicos, 
que diz respeito ao agir privado.

85 Um dos riscos na atividade de psicodiagnóstico é a fragmentação em dimensões — biológica, psicológica, sociológica etc. 
—, o que contribui para a instabilidade, o reducionismo e a heterogeneidade da prática profissional.

Julgue os itens que se seguem, a respeito de saúde e segurança no trabalho.
86 Estresse pós-traumático, síndrome de burnout e depressão são acometimentos mais fortemente relacionados às carac-

terísticas emocionais e de personalidade do indivíduo do que aos aspectos organizacionais e do trabalho.
87 Os paradigmas da excelência organizacional, da competitividade e da inovação constante causam impactos na saúde 

ocupacional no curto prazo, mas contribuem para a melhoria da qualidade de vida no trabalho no longo prazo em virtu-
de do aumento da produtividade e da qualificação profissional.

88 O sofrimento criativo descreve o processo de mobilização do indivíduo para transformar seu sofrimento em algo be-
néfico para si mesmo, o que faz com que ele disponha de certa liberdade de negociação na organização do trabalho.

89 O absenteísmo é o principal indicador de que a saúde psíquica e as condições ocupacionais não estão em níveis adequa-
dos, demandando planos de melhoria no clima organizacional e na qualidade de vida no trabalho.

90 Os programas de segurança e de saúde constituem atividades paralelas importantes para a manutenção das condições 
físicas e psicológicas adequadas dos indivíduos nas organizações.
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Acerca de aspectos pertinentes a avaliação de desempenho nas organizações, julgue os próximos itens.
91 A avaliação e a gestão de desempenho são processos similares, pois visam dotar as organizações de condições adequa-

das para as pessoas expressarem seus potenciais e competências.
92 O padrão de desempenho esperado, ligado às metas e às competências organizacionais, define o grau de confiabilidade 

da avaliação de desempenho nas organizações.
93 Critérios contaminados referem-se àqueles que foram afetados por elementos que não fazem parte do desempenho 

real e prejudicam as medidas de avaliação de desempenho.
94 A garantia de anonimato nas avaliações 360º permite que os vieses sejam tratados adequadamente pela equipe respon-

sável pela gestão da avaliação de desempenho nas organizações.
95 Critérios de avaliação deficientes são aqueles que focalizam apenas um aspecto, deixando de fora os demais, que tam-

bém são relevantes para o desempenho no trabalho.

Julgue os itens seguintes, referentes à gestão da qualidade nas organizações.
96 A filosofia de controle burocrático baseada em regras e sistemas de recompensas fundamenta a gestão da qualidade 

total nas organizações.
97 O processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas organizacionais refere-se à técnica de melhoria contí-

nua da gestão da qualidade total nas organizações.
98 Os grupos de pessoas que se reúnem regularmente para discutir e resolver problemas que afetam a qualidade de seus 

trabalho são exemplos de círculos da qualidade.
99 O sucesso de práticas de gestão da qualidade nas organizações deve-se às expectativas elevadas de gestores em rela-

ção ao esforço de inovação e de melhoria contínua, criando mentalidade de alto desempenho nas organizações.

100 A gestão da qualidade total enfatiza o trabalho em equipe para aumentar a satisfação do cliente e diminuir os custos 
da organização.



617EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com616 617EDITORA CONCURSOS PSI www.concursospsicologia.com616

EBSERH (ÁREA NEUROPSICOLOGIA )
CESPE - CEBRASPE | 2018

100
PROVA

Acerca da neuropsicologia, julgue os itens a seguir. 

41 A neuropsicologia tem por objeto o estudo dos distúrbios cognitivos e emocionais, bem como o estudo dos distúrbios 
de personalidade provocados por lesões do cérebro.

42 A neuropsicologia é também chamada de neurologia comportamental devido ao fato de receber e interpretar as infor-
mações sensoriais, ao comunicar- se com os outros e ao agir no mundo pela linguagem e pela motricidade.

43 A análise semiológica dos distúrbios permite que se proponha uma sistematização sindrômica da disfunção do compor-
tamento e do pensamento, que se firme o substrato das lesões e que se formule as hipóteses sobre a topografia dessas 
lesões, sendo suficiente para a localização das lesões.

44 Dos três objetivos da neuropsicologia — diagnósticos, terapêuticos e cognitivos — o cognitivo é identificado como aquele 
que cria um vinculo entre a neurologia do comportamento e as ciências ditas humanas.

45 São de interesse comum à neuropsicologia áreas relacionadas com a agressividade e a sexualidade por serem con-
sideradas funções mentais superiores, e pela importância da investigação de como diferentes lesões causam déficits 
significativos nessas áreas da cognição humana.

Aos vinte e cinco anos de idade, Phineas P. Gage era funcionário de construção de ferrovias da empresa Rutland & Burlington. 
Devido a um acidente com explosivos, ele foi atingido por uma barra de ferro, que atravessou seu crânio na região frontal, 
deixando-o cego do olho esquerdo. Após o acidente, Gage, que sempre fora dedicado e bom trabalhador, apresentou severas 
alterações de comportamento, passando a agir de forma totalmente diferente de como era antes, com atitudes displicentes, 
arruaceiras e briguentas.
A respeito desse caso histórico e emblemático para a neuropsicologia e de aspectos relativos a distúrbios da personalidade, 
julgue os itens a seguir.

46 Tendo esse caso como uma das referências, a literatura a área passou a estabelecer relações entre lesão cerebral e as 
funções cognitivas e motoras.

47 A mudança do comportamento de Gage é atribuída à extensa lesão no lobo frontal, uma das regiões que regulam o 
controle dos impulsos.

48 As alterações na experiência da expressão da emoção não são comuns a todas as formas de lesão dos lobos frontais, 
embora lesões nessa área possam levar a um comportamento egoísta e antissocial.

A avaliação neuropsicológica (ANP) é um procedimento de investigação em que se utilizam entrevistas, observações, provas 
de rastreio e testes psicométricos para identificar rendimento cognitivo funcional e investigar a integridade ou comprometi-
mento de uma determinada função cognitiva. Podem ser destacados, entre seus objetivos, identificar e descrever prejuízos 
ou alterações no funcionamento psicológico, clarificar o diagnóstico em casos de alterações não detectadas por neuroima-
gem, avaliar a evolução de condições neurodegenerativas, correlacionar o resultado dos testes com aspectos neurobiológi-
cos e/ou dados obtidos por neuroimagem, investigar alterações cognitivas e comportamentais que possam relacionar-se a 
comprometimentos psiquiátricos e(ou) neurológicos.

Tendo o texto precedente como referência inicial, julgue os itens que se seguem, referentes a avaliação neuropsicológica e 
testes psicológicos.

49 A avaliação neuropsicológica, sendo um exame intensivo do comportamento e cujos instrumentos de avaliação, em 
especial os testes, informam o desempenho do sujeito somente no exato momento da sua aplicação, valoriza as capa-
cidades intelectuais em termos de desempenho individual, dispensando a influência dos aspectos socioafetivos, área 
específica de uma avaliação psicológica.

50 Instrumentos padronizados, os testes psicométricos são utilizados para a comparação dos resultados de pacientes com 
os de uma amostra representativa da população normal.

51 Na avaliação da atenção, destacam-se os testes, AC, AC 15, bateria geral de funções mentais com testes de atenção con-
centrada e difusa; os testes de atenção dividida (AD) e atenção sustentada (AS); testes de TEADI e TEALT, que avaliam a 
AD e a atenção alternada; o teste de trilhas coloridas, que avalia a AD e a AS; o teste de Rorschach que avalia a atenção 
espontânea e a hipoprosexia; e o TEACO-FF, que avalia a atenção concentrada.
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A respeito das bases da neuroanatomia, julgue os itens subsequentes.

52 As consequências das lesões focalizadas do cérebro, os distúrbios provocados pelas lesões calosas que ocasionam uma 
desconexão inter-hemisférica, permitiram estabelecer a existência de uma especialização funcional de cada hemisfério 
conhecida como dominância.

53 A especialização do hemisfério direito do cérebro está relacionada com a destreza manual, com a organização da lin-
guagem e com a atividade gestual; já a especialização do hemisfério esquerdo (dito menor) está relacionada às funções 
da visão espacial, a atenção, ao reconhecimento das fisionomias e ao controle emocional.

54 A unidade funcional básica ao sistema nervoso central é o neurônio.
55 As lesões do neurônio motor superior e do inferior resultam em sinais clínicos diferentes, apesar de ambas causarem 

paralisia. Como consequência da lesão motoneuronial inferior, tem-se paralisia flácida, atrofia muscular significante, 
presença de fasciculação e fibrilação, hiporreflexia e ausência de sinal de Babinski.

56 Incapacidade receptiva cerebral complexa é denominada apraxia; a incapacidade motora cerebral complexa é conhecida 
como agnosia.

57 As agnosias auditivas podem ser classificadas de acordo com o nível aperceptivo ou associativo do déficit do tratamento 
das informações auditivas e, também, de acordo com os registros de sons, cujo reconhecimento é alterado.

58 Nos casos de traumatismo cranioencefálico (TCE), que compreende as regiões do couro cabeludo, do crânio, das me-
ninges ou do encéfalo, a avaliação neuropsicológica das funções relacionadas, irá considerar apenas na área acometida 
pelo TCE.

59 Os distúrbios da personalidade se devem às ligações do lobo frontal com o sistema límbico e com as estruturas que 
regulam as manifestações autonômicas da vida emocional.

60 Entre os principais sinais de disfunção pré-frontal de acordo com as três grandes subdivisões do lobo pré-frontal — 
córtex dorsolateral, córtex frontal interno e córtex orbitofrontal —, incluem-se: moria, euforia, desinibição, irritabilidade, 
estado maníaco, impulsividade, distraibilidade, dependência do meio ambiente e sociopatia, todos relacionados ao cór-
tex dorsolateral.

As demências frontais ou frontotemporais representam a segunda causa de demências degenerativas e revelam-se, habi-
tualmente, por distúrbios de comportamento. Com relação aos critérios diagnósticos das demências frontotemporais, julgue 
os próximos itens.
61 São aspectos relacionados aos distúrbios do comportamento: início insidioso e evolução progressiva; negligência dos 

cuidados corporais precoce; rigidez mental; estereotipias e perseverações (vagabundagem, tiques, condutas rituais); 
distratibilidade, impulsividade; anosognosia precoce.

62 Nos distúrbios da linguagem, verificam-se redução do volume verbal, estereotipias, ecolalia, perseverações e mutismo tardio.
63 Depressão e ansiedade, sentimentalidade excessiva, ideias fixas, ideias suicidas, ideias falsas, precoces e efêmeras;        

indiferença emotiva, falta de empatia, apatia e amimia são aspectos que, iniciados após os sessenta e cinco anos de 
idade, sem antecedentes familiares, estão relacionados aos distúrbios afetivos.

64 São considerados procedimentos terapêuticos nas demências frontais ou frontotemporais: manter o sujeito, por mais 
tempo possível, no meio familiar e social; investigar e procurar tratar as perturbações comportamentais que só podem 
agravar o risco de afastamento social do demente; excluir toda medicação que possa agravar o déficit cognitivo; saber 
propor uma proteção jurídica adaptada.

As funções neuropsicológicas incluem formas de cognição que têm a função de regular o comportamento humano, que 
são o comportamento emocional e as chamadas funções executivas, sendo uma das áreas mais sobressalentes da neu-
ropsicologia contemporânea.

A respeito dessas funções, julgue os próximos itens. 

65 As funções executivas compreendem um conjunto de habilidades cognitivas que controlam e regulam capacidades mais 
básicas, como a atenção, a memória, e as habilidades motoras.

66 As funções executivas não estão ligadas ao funcionamento do córtex pré-frontal.
67 Compõem as funções executivas elementos como memória de trabalho, atenção seletiva e controle inibitório, planeja-

mento e seleção de determinada ação, e flexibilidade cognitiva.
68 Algumas das funções executivas possíveis incluem as habilidades organizacionais, o planejamento, o comportamento 

orientado para o futuro, a manutenção de atenção ou vigilância, a inibição, a autorregulação, a atenção seletiva e até 
mesmo a criatividade.

69 O teste de Rorschach é um dos testes utilizados para avaliar as funções executivas.
70 Quando o paciente se encontra em estado alterado, o teste de fluência verbal é o menos utilizado para avaliar suas 

funções executivas.
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Acerca das noções introdutórias da neuropsicologia, julgue os itens a seguir.

71 A neuropsicologia é uma área da psicologia que se interessa pelas relações entre as funções psicológicas e o desempe-
nho das funções cognitivas.

72 Afasias e agnosias configuram-se como alterações que não podem ser investigadas pela neurologia devido ao caráter 
fisiológico em questão.

73 As contribuições do neurologista Alexander Luria foram fundamentais na ampliação da noção de sintoma e lesão como 
algo complexo e dinâmico, em contraposição com a visão mais localizacionista trazida pelas neurociências.

74 Processos mentais complexos são fenômenos fixos, organizados em sistemas que envolvam funções e zonas cerebrais 
distintas.

75 De acordo com o neurologista Alexander Luria, as funções cognitivas são decorrentes da experiência social.

Julgue os próximos itens, a respeito da neuroanatomia básica e do desempenho de suas funções.

76 Respiração, batimentos cardíacos e temperatura corporal estão sob a responsabilidade do tronco cerebral e diencéfalo.
77 O ciclo sono-vigília não constitui função vital e está sob a gerência dos núcleos de base.
78 Os lobos frontais são responsáveis pelo controle do movimento.
79 A aprendizagem e a memória são funções correlacionadas gerenciadas pelos lobos temporais.
80 Atividades construtivas, habilidades visuoespaciais e percepção do tempo são algumas dimensões da função cognitiva.

No que se refere à neuropsicologia e à neuroanatomia, julgue os itens subsecutivos.

81 De acordo com Alexander Luria, são dois os sistemas funcionais do cérebro humano: o sistema de recepção, elaboração 
e conservação de informações; e o sistema de ativação e controle da atividade.

82 A plasticidade é uma importante característica do sistema nervoso verificada, entre outros traços, pelo aumento no 
tamanho dos dendritos, e não por sua diminuição.

83 O tecido neuronal é capaz de se transformar e se adaptar às exigências do meio interno.
84 Vivências traumáticas ou experiências dolorosas não promovem impactos na plasticidade neuronal após o primeiro ano 

de vida do indivíduo.
85 A experiência pode estimular ou restringir a neurogênese.

Julgue os itens seguintes, que se referem a neuropsicologia, neuroanatomia, funções neuropsicológicas, atenção, memória 
e linguagem.

86 Plasticidade mal-adaptativa pode produzir padrões neuronais disfuncionais, assim como maior vulnerabilidade a trans-
tornos mentais na vida adulta.

87 A linguagem é uma função que pode estar alterada em quadros psicorgânicos e psicóticos.
88 Alterações do nível da linguagem acarretam prejuízos a todas as funções psíquicas.
89 O sistema reticular ativador ascendente se origina no tronco cerebral, sendo responsável pelo funcionamento da me-

mória, em associação com o tálamo e regiões do córtex parietal direito e pré-frontal direito.
90 O delirium, que consiste em uma síndrome confusional aguda, caracteriza-se por rebaixamento do nível da consciência, 

podendo ser acompanhado de perplexidade, agitação ou lentificação psicomotora.

Joana, com setenta anos de idade, procura o médico, preocupada com seu marido, José, que tem oitenta e sete anos de idade. 
De acordo com ela, José anda dizendo coisas sem sentido, não lembra o que acabou de fazer, não consegue reproduzir um 
caso poucos minutos depois que o ouviu ou o narra logo em seguida como se fosse novidade. Além disso, não lembra quem 
é o atual presidente da República.

Tendo como referência esse caso clínico, julgue os itens a seguir, a respeito das funções neuropsicológicas e da função da 
memória.
91 A partir do caso apresentado, é correto afirmar que José sofre de amnésia psicogênica.
92 José apresenta uma alteração qualitativa da memória denominada criptomnésia.
93 José apresenta comprometimento da memória semântica, ao demonstrar incapacidade de reter vivências recentes.
94 José pode ter sido vítima de encefalite ou mesmo de acidente vascular, que podem ocasionar alteração na memória 

semântica do paciente.
95 O caso em tela indica que José tem comprometimento da memória episódica, visto que ele apresenta empobrecimento 

importante de conhecimentos gerais.
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No que se refere ao exame neuropsicológico, julgue os seguintes itens.

96 Dado o objetivo avaliativo e funcional do sistema nervoso do paciente, o exame neuropsicológico exclui o critério da 
observação.

97 O principal objetivo da avaliação neuropsicológica consiste na identificação de centros funcionais lesionados.
98 A entrevista é a primeira etapa do exame neuropsicológico, seguido das hipóteses que deverão ser testadas no momen-

to posterior.
99 Escalas de autorrelato não são utilizadas em exames neuropsicológicos, por causa do objetivo do exame em questão.
100 O nível global do paciente deve ser considerado na escolha dos instrumentos para avaliação.
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