
CONCURSO PÚBLICO

18. PROVA OBJETIVA

PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES

� VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 60 QUESTÕES OBJETIVAS.

� PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.

� LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.

� RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.

� ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.

� A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.

� A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.

� AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.
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manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Você é o que você come
Quando o francês Jean Brillat-Savarin cunhou, em 1825, a 

expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és”, referia-
se, sobretudo, aos prazeres de uma boa refeição. Em seu tratado 
de gastronomia, A Fisiologia do Gosto, a primeira obra sobre a 
relação do homem com a comida, ele dizia que a elaboração de 
um novo prato causava mais felicidade à espécie humana do que 
a descoberta de uma estrela. Pouco mais de um século depois, na 
década de 1950, o sabor de uma boa refeição ganhou um tempero 
de culpa com a descoberta de que a gordura, em excesso, trazia 
malefícios à saúde. De lá para cá, uma série de estudos vem 
contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o 
doce) nosso de cada dia. Alguns alimentos passaram a ser vistos 
como venenos e outros, como remédios. Entre os dois extremos 
está você, fazendo as contas de quantas calorias vai ingerir com 
a feijoada programada para o sábado e pensando se, no momento, 
é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos e nutri-
cionistas são para ser levadas a sério, mas não devem servir para 
criar neuroses. Você é, sim, o que come, desde que entenda que, 
quando sentamos à mesa, o fazemos por motivos que vão além 
da nutrição pura e simplesmente. Entre eles, degustar iguarias, 
compartilhar um grande momento com os amigos, participar de 
rituais e cerimônias familiares e até explorar novas culturas. Tudo 
isso se perde assim que você começa a encarar a refeição como 
uma ida à farmácia. Qual a saída? Ter uma dieta equilibrada – em 
quantidade e qualidade. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, 
vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

Já está provado que, das dez doenças que mais matam no 
mundo, cinco estão diretamente associadas a uma dieta de má 
qualidade: obesidade, infarto, derrame, diabetes e câncer. Não é 
preciso ser um frequentador compulsivo de spas para perceber 
que basta uma semana de alimentação regrada para o organismo 
funcionar melhor. Até o nosso humor pode ser modulado pela 
alimentação. Certos nutrientes provocam um efeito direto sobre 
a produção ou inibição de determinados neurotransmissores, 
responsáveis pelas oscilações do estado de espírito.

Uma dieta, para ser equilibrada e prazerosa, tem de se com-
binar ao ambiente em que se vive e à genética de cada um. Coma 
de tudo um pouco e tente transformar o ato de comer numa expe-
riência mais agradável do que consumir uma porção de brócolis 
ou se entupir de frituras.

(Anna Paula Buchalla, Veja, 30.04.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

(A) comer é um prazer insuperável. Prova disso é que o ser 
humano dá mais valor a esse prazer que a avanços tec-
nológicos.

(B) desde o século XIX, vêm se estudando os malefícios que 
o excesso de comida pode causar às pessoas.

(C) a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és” 
refere-se ao poder que os alimentos têm de prevenir doenças.

(D) fazer uma boa refeição não significa apenas se alimentar, 
pois essa prática também constitui uma atividade de 
socialização.

(E) os abusos gastronômicos, mesmo que esporádicos, estão 
proibidos para os indivíduos que desejam ser saudáveis.

02. Considere os termos em destaque e as relações que eles es-
tabelecem nas frases.
 I. Tudo isso se perde assim que você começa a encarar a 

refeição como uma ida à farmácia. – tempo e comparação
 II. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, vez por outra, 

cometer alguns crimes nutricionais. – consequência
 III. ... consumir uma porção de brócolis ou se entupir de 

���������	
	��������
É correto o que se afirma em

(A) II, apenas.

(B) III, apenas.

(C) I e II, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa em que há uma expressão em sentido 
figurado.

(A) ... a primeira obra sobre a relação do homem com a 
comida...

(B) ... de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde.

(C) Entre dois extremos está você, fazendo as contas...

(D) ... vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

(E) Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas...

04. Considere os trechos.
Em seu tratado de gastronomia, A Fisiologia do Gosto...
... causava mais felicidade à espécie humana...
De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo...
Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos...
As expressões em destaque expressam, correta e respectiva-
mente, as circunstâncias de

(A) meio; modo; afirmação; intensidade.

(B) meio; intensidade; lugar; dúvida.

(C) causa; meio; lugar; dúvida.

(D) lugar; modo; tempo; afirmação.

(E) lugar; intensidade; tempo; afirmação.

05. Considere os trechos.
 ... é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.
 ... não devem servir para criar neuroses.
Certos nutrientes provocam um efeito direto...
Assinale a alternativa em que os termos destacados estão subs-
tituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes adequados.

(A) evitar-lhe; criá-las; provocam-no

(B) evitar-lhe; criar-lhes; provocam-no

(C) evitá-lo; criá-las; provocam-no

(D) evitá-lo; criá-las; provocam-lhe

(E) evitá-lo; criar-lhes; provocam-lhe
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06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam, 
correta e respectivamente, a frase.

Se uma pessoa  que seu tipo de alimentação pre-
judica sua saúde e se, pensando nisso, se  a fazer 
refeições equilibradas, poderá evitar doenças graves.

(A) vir  ... predispuser

(B) ver ... predispuser

(C) vir ... predispor

(D) ver ... predispor

(E) ver ... predisponha

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância 
verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

(A) No depósito, haviam produtos guardados em recipientes 
inadequados.

(B) Faz três anos que os pacientes mantêm uma dieta con-
trolada.

(C) Ela mesmo prefere preparar suas refeições, pois é vege-
tariana.

(D) As adolescentes estavam só no spa, pois seus pais não 
têm problemas de obesidade.

(E) Comida gordurosa bem como o sedentarismo pode causar 
doenças.

08. Assinale a alternativa cujas preposições preenchem, correta 
e respectivamente, a frase:

Este é o total de calorias  qual os frequentadores 
de spas devem se limitar, e esta é a rotina  que eles 
devem se contentar temporariamente.

(A) do ... com

(B) no ... em

(C) no ... para

(D) ao ... para

(E) ao ... com

09. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego correto do 
sinal indicativo de crase.

(A) Alguns pacientes somente obedecem à uma dieta con-
trolada à custa de muito esforço.

(B) Comer à beça desperta sentimento de culpa quando, à 
rigor, o importante é buscar equilíbrio.

(C) Informaram à paciente que a levarão, em breve, à ala de 
cirurgias.

(D) Desde às 14 horas, o centro de terapia intensiva está 
proibido à visitas.

(E) À hora marcada, os cientistas estavam prontos à discutir 
o novo caso.

10. Considere a tirinha.

(Dik Browne, O melhor de Hagar, o Horrível)

Na frase de Helga, a preposição de estabelece entre as pala-
vras a relação de

(A) assunto, como em falar de diversão.

(B) caracterização, como em maço de hortaliças.

(C) causa, como em tremer de frio.

(D) modo, como em ficar de pé.

(E) lugar, como em voltar de Brasília.

ATUALIDADES

11. A mídia divulgou com grande ênfase uma importante mudança 
no comércio internacional. A alteração está relacionada à posi-
ção no ranque dos países exportadores. Assinale a alternativa 
que indica corretamente o país que passou a ocupar a primeira 
posição como exportador.

(A) Estados Unidos.

(B) Alemamha.

(C) Japão.

(D) Índia.

(E) China.

12. Leia as afirmações sobre a compra da Sadia pela Perdigão e 
a criação da nova empresa, a BRF.

 I. A nova empresa vai dominar o mercado de vários alimen-
tos como massas e carnes congeladas.

 II. A BRF será uma das maiores exportadoras do Brasil, 
juntamente com a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.

 III. A empresa nasceu com uma grande dívida que será sal-
dada, em parte, com a emissão e venda de ações.

 IV. Os fundos de pensão, liderados pelo Previ do Banco do 
Brasil, devem ser utilizados para a compra de ações da 
BRF.

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e IV, apenas.

(B) II, III e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.
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13. Leia as afirmações sobre a camada de Pré-Sal.

 I. Os governadores do Estados do Rio de Janeiro, Espírito 
Santo e São Paulo defendem o argumento segundo o qual 
os seus Estados devem ser privilegiados na distribuição 
dos royalties.

 II. O Governo Federal elaborou um novo marco regulatório, 
isto é, a definição das regras sobre como se dará a explo-
ração do petróleo existente na camada de Pré-Sal.

 III. Na ótica governamental, as empresas internacionais 
devem ter preferência na exploração do petróleo e cabe 
à Petrobrás continuar a fazer pesquisas para descobrir 
novos poços.

 IV. Desde o primeiro semestre o Brasil passou a integrar a 
Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Estão corretas as afirmações

(A) I, II e III, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I e IV, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II, III e IV.

14. Observe a ilustração.

www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg

A história da grande montadora norte-americana confunde-se 
com a própria história do capitalismo norte-americano. A 
grave crise da General Motors (GM) alcançou o seu auge na 
segunda metade de 2008. Assinale a alternativa que contém 
a posição adotada pelo governo Barack Obama, no primeiro 
semestre de 2009, para enfrentar a crise da GM.

(A) Alegou que a crise foi resultado da incompetência admi-
nistrativa e optou por não auxiliar a empresa.

(B) Estimulou a fusão da empresa com outras montadoras da 
região de Detroit que passam por situação semelhante.

(C) Fez grandes investimentos de capitais na empresa e na 
prática tornou a GM uma empresa estatal.

(D) Ampliou a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valo-
res, desencadeando uma onda especulativa que decretou 
a falência da empresa.

(E) Fortaleceu a GM e a indústria automobilística dos Esta-
dos Unidos, ao proibir a importação de carros de outros 
países por seis meses.

15. No primeiro semestre de 2009, completou 15 anos o plano 
econômico lançado em 1994, no governo do Presidente Itamar 
Franco, que teve entre os seus principais resultados o fim da 
espiral inflacionária que dominava a economia brasileira. 
Trata-se do Plano

(A) Cruzado.

(B) Verão.

(C) Trienal.

(D) Real.

(E) Bresser.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Sobre a lista de doenças de notificação compulsória do Estado 
de São Paulo, é correto afirmar que

(A) inclui doenças crônicas como hipertensão arterial e dia-
betes.

(B) o fluxo de notificações de agravos à saúde do trabalhador 
foi regulamentado em 2009.

(C) é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde.

(D) só pode ter acréscimos no âmbito dos municípios com 
autorização do gestor estadual.

(E) só é válida para os municípios que a aprovarem nos seus 
conselhos de saúde.

17. O Pacto pela Saúde

(A) apresenta mudanças na execução do SUS, entre as quais 
a substituição do processo de habilitação pela adesão 
solidária aos termos de compromisso de gestão.

(B) representa uma ruptura com os rumos da execução do 
SUS, cujo objetivo maior é aumentar o controle do gestor 
federal.

(C) teve seu conteúdo elaborado e publicado pelo Ministé-
rio da Saúde, sem a participação de outros gestores ou 
entidades.

(D) representa um acordo tripartite das esferas federal, esta-
duais e municipais, com o objetivo de reorganizar as 
ações assistenciais de emergência.

(E) tem como principal problema a ausência de acompanha-
mento de seu desenvolvimento pelos gestores do SUS 
das esferas federal, estaduais e municipais.
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18. Assinale a alternativa correta sobre o Programa de Saúde da 
Família.

(A) Suas equipes são responsáveis pelo acompanhamento 
de um número definido de famílias de uma determinada 
região, composta por vários municípios.

(B) A atuação das suas equipes é centrada na realização de 
palestras informativas sobre cuidados com a saúde e 
doenças mais prevalentes.

(C) Os agentes comunitários de saúde devem ter formação 
superior e morar na região de atuação.

(D) Suas equipes são responsáveis por ações de promoção da 
saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos 
mais frequentes.

(E) A estratégia de saúde da família é definida prioritaria-
mente para os municípios com até 500 mil habitantes.

19. A Emenda Constitucional número 29 teve como objetivo

(A) modificar a composição dos conselhos de saúde.

(B) alterar o fluxo de notificação de agravos de notificação 
compulsória.

(C) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 
ações e serviços públicos de saúde.

(D) alterar a organização da atenção básica do SUS.

(E) reiterar a universalidade e a integralidade da assistência 
à saúde.

20. Observe os dados sobre a Influenza A.

PAÍS MORTES
NÚMERO DE 
HABITANTES

PORCENTAGEM 
FINAL

Chile 68  16 802 953 0,4
Argentina 137  39 934 109 0,34
Austrália 37  20 950 604 0,17
Canadá 50  33 169 734 0,15
México 128 107 801 063 0,11

EUA 263 308 798 281 0,08
Reino Unido 29  61 018 648 0,04

Espanha 4  44 592 770 0,04
Brasil 29 191 481 045 0,01

Mortes por Influenza A

Atualização de óbitos: 22 de julho de 2009

(Número de habitantes IBGE, 2008)

Os números da quarta coluna referem-se

(A) ao coeficiente de mortalidade geral.

(B) ao coeficiente de letalidade pela Influenza A.

(C) à razão de mortalidade proporcional pela Influenza A.

(D) ao coeficiente de incidência da Influenza A.

(E) ao coeficiente de mortalidade pela Influenza A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A violência familiar pode acarretar uma série de consequên-
cias para uma criança. Embora seja difícil determinar esse 
impacto, levantamentos realizados por especialistas na área 
apontam que os efeitos tendem a ser menores quando

(A) o agressor é uma pessoa muito próxima da criança.

(B) a agressão é física e não de caráter sexual.

(C) inexiste uma resposta social à violência sofrida.

(D) o tempo decorrido entre a agressão e a denúncia é longo.

(E) a criança possui um elevado grau de autoestima.

22. A estratégia que tem sido defendida, no contexto atual do 
conhecimento psicológico, como fundamental para combater 
as situações de violência doméstica e negligência é a(o)

(A) aprovação de benefícios sociais que recuperem o poder 
aquisitivo da população carente.

(B) controle da agressividade por intermédio de medidas 
punitivas mais severas pelas instituições públicas.

(C) intervenção de entidades públicas e privadas para que 
ocorra o abrigamento das crianças vítimizadas.

(D) inserção social das famílias e o fortalecimento dos vín-
culos sociais presentes nas diversas comunidades.

(E) diminuição do contato de núcleos nos quais se perpetua 
a violência com outros núcleos da comunidade.

23. Em comunidades nas quais as pessoas são vítimas de graves 
problemas relacionados à privação, falta de segurança, drogas, 
moradia e segregação, o desenho das relações interpessoais 
passa a ser delineado por novos e diferentes espaços, impostos 
pela economia. Nessa situação, não se identifica para essas 
pessoas um lugar identitário, relacional ou histórico. Segundo 
os estudiosos sobre o tema, isso compromete nessas pessoas 
a noção de

(A) orientação.

(B) pertencimento.

(C) realidade.

(D) racionalidade.

(E) provimento.

24. Wilfred Bion descreveu um conjunto de defesas contra as 
ansiedades psicóticas presentes em todos os indivíduos, e que 
atuariam em qualquer grupo, inclusive nos grupos terapêuti-
cos. A esse fenômeno ele deu o nome de

(A) suposições básicas.

(B) assunção de papel.

(C) ansiedade paranoide.

(D) tensão grupal.

(E) modalidade regressiva.
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25. Uma equipe de saúde mental de um hospital geral é convoca-
da para oferecer os primeiros cuidados a um paciente numa 
crise psicótica aguda. Nesse caso, a equipe deve adotar como 
primeira intervenção a(o)

(A) levantamento do histórico da crise e pessoal do paciente 
com seus familiares, responsáveis ou acompanhante.

(B) escuta e empatia para definir o simbolismo da crise e 
possibilitar a formação de uma aliança terapêutica.

(C) interpretação dos aspectos contratransferenciais que o 
paciente desperta em todos os membros da equipe.

(D) medicação da crise, adiando para um momento posterior 
outras providências terapêuticas.

(E) isolamento do paciente para que a crise seja interrompida 
e ele possa ser encaminhado a uma internação psiquiá-
trica.

26. Uma jovem com transtorno de personalidade borderline foi 
internada num hospital geral após uma tentativa de suicídio. 
Ela pede para chamarem seu psicoterapeuta, que comparece 
ao hospital. Ela lhe pede para que a ajude a sair da internação 
para fazer sua matrícula na escola senão, perderá o ano letivo. 
O psicoterapeuta pede autorização ao enfermeiro-chefe que 
nega seu pedido e explica à jovem que não pode permitir que 
saia do hospital. Nesse momento, a jovem tem uma crise de 
raiva, acusa o enfermeiro-chefe de ser um tirano e diz que 
somente seu terapeuta se importa com ela. O terapeuta se alia 
à jovem e também acusa o enfermeiro de ser radical.

No caso apresentado, de acordo com uma abordagem psicodi-
nâmica, pode-se identificar na jovem e no seu psicoterapeuta, 
respectivamente, os mecanismos de

(A) dissociação e identificação projetiva.

(B) deslocamento e racionalização.

(C) negação e formação reativa.

(D) anulação e introjeção.

(E) forclusão e despersonalização.

27. Uma psicóloga observa uma criança de dois anos em ativi-
dade livre para avaliar seu desenvolvimento motor. Quando 
sobe uma escada, essa criança utiliza sempre os dois pés em 
cada degrau sem alternar as pernas no movimento de subida 
ou descida. Não consegue chutar uma bola e arremessar um 
objeto simultaneamente e se mostra incapaz de abotoar os 
botões de sua blusa. Esses dados revelam

(A) atraso motor moderado, tendo em vista as possibilidades 
motoras de crianças nessa faixa etária.

(B) comprometimento orgânico e prejuízo na aquisição de 
esquemas motores terciários.

(C) presença de apraxias de evolução e dificuldades para 
manter o equilíbrio postural global.

(D) prejuízo acentuado na coordenação motora fina e na 
capacidade de dissociação de movimentos.

(E) desenvolvimento motor considerado típico tendo em vista 
a maturidade de uma criança de sua faixa etária.

28. Muitos professores do Ensino Fundamental, preocupados 
em promover nos seus alunos um maior controle sobre seu 
corpo e movimentos, adotam como atitude a solicitação de 
que esses estudantes realizem repetidas séries de exercícios 
e tarefas em sala de aula. Essa atitude

(A) contribui significativamente para uma aprendizagem 
mais duradoura.

(B) tende a desestimular as crianças em relação às atividades 
propostas.

(C) são suficientes para que ocorra uma adaptação adequada 
ao meio.

(D) prejudica qualquer tentativa de aprendizagem de habili-
dades motoras.

(E) determina maior qualidade no processo de maturação 
nervosa.

29. Existem cinco grandes perspectivas teóricas que orientam as 
pesquisas sobre o desenvolvimento infantil. Segundo a teoria 
biológica, o desenvolvimento intelectual e o da personalidade, 
assim como o físico e motor, ocorrem de acordo com um plano 
biológico. São representantes dessa abordagem:

(A) Sigmund Freud e Melanie Klein.

(B) Albert Bandura e Ivan Pavlov.

(C) Jean Piaget e Lev Vygotsky.

(D) John Watson e Erik Erikson.

(E) Arnold Gesell e Konrad Lorenz.

30. Vive-se na terapia familiar uma multiplicidade de aborda-
gens. Uma coerência epistemológica que une as práticas 
pós-modernas é o pressuposto teórico de que o(a)

(A) terapeuta é o responsável pela definição do problema de 
um grupo familiar e das possibilidades de mudança que 
este grupo apresenta.

(B) self dos elementos do núcleo familiar é impedido de se 
manifestar no contexto das relações e das práticas tera-
pêuticas discursivas.

(C) mudança só pode se dar a partir da própria pessoa, sendo 
tarefa do terapeuta a organização da conversação tera-
pêutica familiar.

(D) adoção de uma postura neutra por parte do terapeuta 
permite a construção da dinâmica familiar pelos partici-
pantes do processo terapêutico.

(E) estruturação da narrativa do grupo familiar deve ser 
orientada pelo elemento da família com maior habilidade 
para a escuta.
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31. Os casos de diagnósticos inesperados de doenças crônicas, 
tais como distrofias musculares, síndromes congênitas, e que 
são informados de maneira descuidada por equipes de saúde, 
podem causar muitos comprometimentos num grupo familiar. 
Um terapeuta que atenda famílias nessa situação deve ter 
como um de seus objetivos terapêuticos

(A) oferecer à família espaço para falar de outros assuntos e 
não da doença.

(B) preservar as crianças da família de informações sobre o 
diagnóstico.

(C) provocar no grupo familiar o processo de luto antecipa-
tório pela perda.

(D) dar atenção especial ao membro cuidador principal da 
família.

(E) ajudar a família a planejar o futuro sem pensar em sepa-
rações ou morte.

32. De acordo com a Política de Saúde Mental, foram redirecio-
nados os recursos da assistência psiquiátrica. Diante dessa 
nova realidade, as internações de pacientes portadores de 
transtornos mentais,

(A) quando necessárias, são feitas em hospitais gerais ou 
nos CAPs – Centros de Atenção Psicossocial 24 horas.

(B) são, obrigatoriamente, realizadas nos hospitais psiquiátri-
cos de referência da comunidade do paciente.

(C) deixam de ser realizadas, sendo substituídas pelo forta-
lecimento do convívio com a família e a comunidade.

(D) podem ocorrer nos Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPs) ou nas Residências Terapêuticas.

(E) são substituídas pela integração nos Centros de Convi-
vência e pelo acompanhamento ambulatorial.

33. A questão central proposta pelo Serviço Residencial Terapêutico 
(SRT), enquanto modelo de atenção psicossocial que busca a 
reabilitação de portadores de transtornos mentais, é a de

(A) prestar atendimento e assistência integrais em saúde mental.

(B) realizar a supervisão clínico-institucional dos CAPs e de 
suas equipes.

(C) oferecer moradia e vida em sociedade, pois é um espaço 
de habitação.

(D) promover ações voltadas ao lazer e entretenimento da 
população asilada.

(E) substituir o núcleo familiar por um espaço de reabilitação 
social terapêutico.

34. O seguinte elemento pode ser citado como elemento prog-
nóstico favorável para a indicação de uma psicoterapia breve 
após um processo diagnóstico:

(A) presença de transtornos generalizados.

(B) ausência de mecanismos defensivos.

(C) leveza e limitação da patologia.

(D) ego frágil com capacidade de vinculação.

(E) facilidade para entrar em processo regressivo.

35. Um psicólogo que trabalha numa equipe interdisciplinar foi 
convocado para intervir no caso de um paciente que inter-
rompeu o uso de sua medicação antipsicótica quando entrou 
em remissão, após um episódio psicótico. O psicólogo iden-
tificou que o paciente revelava, com sua atitude, dificuldade 
de entrar em contato com a cronicidade de seu estado. Esse 
relato ilustra, de acordo com uma perspectiva psicanalítica, 
uma manifestação do fenômeno denominado

(A) forclusão.

(B) denegação.

(C) compulsão.

(D) incongruência.

(E) resistência.

36. Crianças com disfunções cognitivas de base estrutural não são 
capazes de perceber adequadamente ou integrar eficazmente 
os sinais afetivos enviados pelos pais. Quando a criança não 
responde às expectativas dos pais eles podem

(A) rechaçar a criança e transmitir sensações de desapon-
tamento e ansiedade que levam a uma perturbação na 
autoestima da criança.

(B) apresentar um comportamento de grandiosidade defensi-
va, que interfere positivamente no quadro de dificuldade 
apresentado pela criança.

(C) compensar a criança, protegendo-a de situações de risco, 
o que pode determinar o desenvolvimento de outros 
comprometimentos neurológicos.

(D) evitar qualquer manifestação afetiva diante desse com-
portamento e gerar, com isso, senso de controle aumen-
tado na criança.

(E) reagir à criança com atenção flutuante e provocar, dessa 
forma, dificuldades de memória e de conceituação.

37. Um quadro cumulativo de sinais neurológicos leves, anorma-
lidades limítrofes no EEG e déficits nos testes neuropsico-
lógicos implica uma disfunção no Sistema Nervoso Central 
que leva a episódios de descontrole comportamental e crises 
afetivas que se mostram mais relevantes do que o prejuízo 
cortical. Para tentar algum domínio e controle sobre esses 
episódios, esse tipo de paciente desenvolve

(A) autoestima grandiosa e senso de controle aumentado que 
eliminam as explosões afetivas.

(B) posturas defensivas contra qualquer tipo de afeto, 
tornando-se constrito e superficial.

(C) interesse por atividades físicas que têm efeito catártico 
e suprimem os episódios de descontrole.

(D) fragilização profunda do ego que conduz a frequentes 
internações hospitalares para contenção.

(E) atitudes narcisistas em relação aos objetos internos que 
facilitam a integração e o controle neuronais.
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38. Alguns distúrbios psicológicos são caracterizados pela asso-
ciação com sintomas físicos. Os distúrbios psicossomáticos 
são distintos dos distúrbios de simulação porque na simulação

(A) os comprometimentos físicos sempre atingem articula-
ções, músculos e extremidades do corpo.

(B) o comprometimento é agravado pelo estresse emocional 
ou físico advindo de situações externas.

(C) os indivíduos apresentam padrões instáveis e mal adap-
tados de comportamento e afetos.

(D) a pessoa exagera intencionalmente ou finge os sintomas, 
visando a um ganho externo.

(E) as alterações de humor e as explosões afetivas de natureza 
neurótica ocorrem com muita frequência.

39. Na maioria das síndromes genéticas verifica-se a presença de 
retardo mental, em diferentes níveis de gravidade. No entanto, 
em duas dessas síndromes, ao invés de retardo mental só se 
verificam deficiências muito específicas no aprendizado, que 
não chegam a comprometer significativamente o potencial 
cognitivo dos indivíduos por elas afetados. São elas as Sín-
dromes de

(A) Edwards e Patau.

(B) Down e Huntington.

(C) Turner e Klinefelter.

(D) Patau e Klinefelter.

(E) Turner e Edwards.

40. De acordo com uma compreensão psicodinâmica, quando 
pensamentos sexuais ou agressivos proibidos ameaçam surgir 
no inconsciente, elevando os níveis de ansiedade e acionando 
num indivíduo os mecanismos defensivos de deslocamento, 
projeção e evitação, o quadro que se caracteriza é

(A) transtorno de pânico.

(B) compulsão.

(C) transtorno obsessivo-compulsivo.

(D) esquizoidia.

(E) fobia.

41. Se, durante a realização de um psicodiagnóstico, um psicólogo 
partilha suas impressões sobre (e com) o cliente, levando-o 
a participar do processo e abandonar sua postura passiva de 
sujeito a ser conhecido, ele realiza um psicodiagnóstico do tipo

(A) nosológico.

(B) interventivo.

(C) informal.

(D) inferencial.

(E) descritivo.

42. Segundo as considerações de John Bowlby e Mary Ainsworth, 
um profissional pode identificar a qualidade do vínculo 
existente entre um bebê a partir de nove meses e sua mãe, 
separando os dois num ambiente desconhecido. Se, nessa 
situação, o bebê não se perturba quando a mãe sai e quando 
ela retorna ele a ignora, olhando ou desviando o olhar de sua 
figura, o profissional identifica um tipo de vínculo

(A) seguro.

(B) evitante.

(C) resistente.

(D) desorganizado.

(E) funcional.

43. Donald Winnicott afirma que o bebê nasce em um estado de 
não integração. Nesse período de dependência absoluta a meta 
é o(a)

(A) superação das falhas ambientais e a adaptação à realidade.

(B) percepção do outro e o estabelecimento do verdadeiro 
self.

(C) integração dos núcleos do ego e a personalização.

(D) aquisição do verdadeiro self e do objeto transicional.

(E) alojamento psique-soma e o controle das pulsões agressivas.

44. Uma criança de dez anos é trazida para avaliação psicológica 
que detecta os seguintes dados: inteligência acima da média, 
dificuldades específicas no aprendizado da leitura e da escrita 
sem outros problemas de aprendizagem e sem déficits sen-
soriais ou de adaptação. Seus erros específicos mais comuns 
na escrita são: letra quase ilegível, inversão na ordem das 
palavras por falta de orientação temporal, confusão entre 
letras simétricas (b e d; n e u) e escrita em espelho. Tendo 
como informação os dados apresentados, o diagnóstico inicial 
provável dessa criança é

(A) dislexia.

(B) agnosia.

(C) disfasia.

(D) agrafia.

(E) sincinesia.
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45. Durante uma entrevista diagnóstica para anamnese um psi-
cólogo de orientação psicodinâmica pode apreender muito 
permitindo que, durante algum tempo da entrevista, seu cliente 
apresente eventos, memórias, preocupações de sua vida na 
ordem que desejar. Dessa forma, o profissional pode

(A) aumentar a confiança do cliente na figura que irá acom-
panhar seu processo analítico.

(B) identificar e diluir o impacto dos mecanismos de racio-
nalização e controle do cliente.

(C) garantir o estabelecimento e fortalecimento de uma 
aliança terapêutica positiva com seu cliente.

(D) discernir padrões de associação que revelam conexões 
inconscientes significativas.

(E) garantir a fidedignidade dos dados sobre o histórico de 
vida e da queixa de seu cliente.

46. Um profissional precisa identificar o potencial cognitivo de 
uma criança de dez anos com diagnóstico de paralisia cerebral 
e limitações motoras severas. Dentre as possibilidades ofe-
recidas a seguir, o instrumento mais adequado para levantar 
esse dado é o(a)

(A) Teste das Matrizes Progressivas de Raven – Escala Geral.

(B) Teste de Piaget-Head.

(C) Teste Gestáltico Visomotor de Bender – SPG.

(D) Bateria de Funções Mentais – BFM.

(E) Escala de Maturidade Mental Colúmbia.

47. O WISC III – Escala Weschler de Avaliação da Inteligência 
Infantil – permite identificar numa criança, além do seu QI 
Verbal e QI de Execução, quatro Índices Fatoriais. São eles:

(A) Fluência Verbal, Raciocínio Abstrato, Raciocínio Numé-
rico e Raciocínio Espacial.

(B) Compreensão Verbal, Organização Perceptual, Resistên-
cia à Distratibilidade e Velocidade de Processamento.

(C) Habilidade Motora, Habilidade Linguística, Capacidade 
de Observação e Clareza de Pensamento.

(D) Maturidade Mental, Organização Perceptiva, Inteligência 
Geral e Rapidez de Raciocínio.

(E) Prontidão para Aprendizagem, Fluência Verbal, Habili-
dade Motora e Maturidade Emocional.

48. Um profissional está avaliando um jovem de dezesseis anos 
que, em função de um acidente, está com suspeitas de uma 
lesão nas zonas mediais do lobo frontal, que são parte da 
região límbica e da formação reticular. Se essa hipótese for 
verdadeira, a avaliação deverá constatar

(A) distúrbio no estado de vigília que leva ao aparecimento 
de estados oniroides.

(B) dificuldade de respiração e de movimentação das extre-
midades do corpo.

(C) anestesia dos músculos faciais e dificuldade de nomear 
objetos familiares.

(D) dificuldade de controle e manutenção postural e de 
orientar o deslocamento.

(E) dormência nos dedos que impede a representação gráfica 
de qualquer tipo.

49. O laudo psicológico necessita de um padrão aceitável de 
elaboração. Sua estrutura depende do objetivo da avaliação, 
mas, de maneira geral, consta de três partes. São elas:

(A) identificação do profissional responsável pela avaliação, 
dados da anamnese e resultados das provas psicológicas 
aplicadas.

(B) descrição da demanda que determinou a avaliação, 
histórico de vida do cliente e descrição da sua dinâmica 
psicológica.

(C) estimativa sobre o potencial cognitivo do cliente, des-
crição de seu perfil psicológico e diagnóstico levantado 
de acordo com o CID 10.

(D) história do indivíduo e motivo da avaliação, resultados 
gerais nas provas utilizadas e conclusão do profissional 
com indicadores de intervenção.

(E) descrição da solicitação, medidas e resultados nos ins-
trumentos psicológicos e levantamento do histórico da 
patologia identificada.

50. Os processos psicoterapêuticos podem utilizar diversos tipos 
de intervenções. Quando um terapeuta reformula ou reúne as 
verbalizações de um paciente, com a intenção de transmitir 
uma perspectiva mais coerente do que está sendo comunicado, 
ele utiliza a

(A) confrontação.

(B) afirmação.

(C) validação empática.

(D) interpretação.

(E) clarificação.
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51. A intervenção mais adequada, dentre as alternativas apresen-
tadas, para crianças que recebem o diagnóstico de Transtorno 
de Déficit de Atenção e Hiperatividade é

(A) estimulação básica, treino psicomotor e psicoterapia de 
apoio para os pais.

(B) psicopedagogia, treinamento para os pais e psicoterapia 
breve para a criança.

(C) psicoterapia familiar, reeducação psicomotora e psico-
pedagogia para a criança.

(D) medicação, orientação para os pais e psicoterapia indi-
vidual para a criança.

(E) dessensibilização sistemática e psicoterapia expressiva 
para a criança e os pais.

52. Os pacientes que são diagnosticados com Transtorno de Pâ-
nico, pelo fato de serem acometidos por ataques de pânico 
recorrentes, frequentemente apresentam

(A) alucinações auditivas.

(B) amnésia dissociativa.

(C) ansiedade antecipatória.

(D) distorções cognitivas.

(E) formações delirantes.

53. Quando um paciente é diagnosticado como tendo um transtor-
no de personalidade antissocial tratável, os terapeutas devem 
adotar algumas condutas durante o processo psicoterapêutico. 
Uma delas é que o terapeuta deve

(A) sempre demonstrar elevadas expectativas de melhora de 
seu paciente.

(B) aceitar a dificuldade do paciente de associar atitudes a 
estados internos

(C) ter uma conduta e atitude estável, persistente e totalmente 
incorruptível.

(D) identificar a contratransferência e atuá-la no sentido de 
conter o paciente.

(E) interpretar sistematicamente o material inconsciente do 
passado do paciente.

54. Os investigadores psicanalíticos contemporâneos entendem 
a conduta adita como um(a)

(A) interferência da função defensiva que altera a percepção 
do self.

(B) reflexo de um déficit no autocuidado e não como um 
impulso autodestrutivo.

(C) reação a situações de estresse que o indivíduo não sabe 
como canalizar.

(D) falta de vontade ligada a uma dificuldade de assumir 
responsabilidades.

(E) dissociação dos esquemas do self devido a situações 
traumáticas vividas.

55. A formulação freudiana clássica aponta que o impedimento 
que os indivíduos com perversão têm para atingirem o orgas-
mo numa relação sexual convencional está relacionado à

(A) pulsão de morte.

(B) inveja do pênis.

(C) angústia de castração.

(D) ansiedade paranoide.

(E) fantasia de aniquilação.

56. Para Melanie Klein, se na primeira infância os temores per-
secutórios são demasiado intensos e produzem um fracasso 
na elaboração da posição esquizo-paranoide, que leva a um 
reforço regressivo dos temores persecutórios

(A) estabelecem-se no indivíduo pontos de fixação para 
graves psicoses.

(B) acontece, inevitavelmente, uma dissociação funcional 
do supergo.

(C) ocorrem flutuações entre a posição esquizo-paranoide e 
a depressiva.

(D) mecanismos de defesa primitivos entram em jogo para 
resgatar o objeto bom.

(E) produz-se uma impulsão emergencial para a integração 
dos objetos e do ego.

57. No contexto atual das organizações, o Desenvolvimento de 
Pessoal, para direcionar os funcionários a um crescimento 
pessoal, incorporou às suas estratégias novas ideias de forma-
ção contínua. Nesse contexto, o termo treinamento de pessoal 
tende a ser substituído por

(A) instrução programada.

(B) educação corporativa.

(C) tecnologia educacional.

(D) avaliação institucional.

(E) desempenho de papéis.

58. Um dos atributos de personalidade mais desejáveis nos can-
didatos às vagas de grandes organizações trata da capacidade 
para tomar a iniciativa de melhorar sua situação atual ou 
de criar novas situações. Essas pessoas identificam possi-
bilidades, mostram iniciativa, agem e perseveram até que 
as mudanças que desejam ocorram. Elas são denominadas 
personalidades

(A) motivadas.

(B) resilientes.

(C) automonitoradas.

(D) proativas.

(E) pragmáticas.
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59. Quando um psicólogo integra uma equipe multiprofissional 
de atendimento à população, ele deve registrar nos prontuários 
que oferecem subsídios à atuação de sua equipe

(A) apenas as informações necessárias para atender aos 
objetivos do trabalho de sua equipe.

(B) todas as informações que dispõe sobre as avaliações 
realizadas e as sessões de atendimento.

(C) só as informações sobre a avaliação diagnóstica realizada 
e os testes psicológicos aplicados.

(D) as informações genéricas sobre comparecimentos às 
sessões e foco definido para o atendimento.

(E) nenhuma informação sobre o cliente em respeito à ques-
tão de sigilo e confidencialidade dos dados.

60. Um psicólogo pode intervir na prestação de serviços psico-
lógicos que estejam sendo efetuados por outro profissional 
na seguinte situação:

(A) para realizar atendimento não eventual de criança ou 
adolescente a pedido de seus responsáveis legais.

(B) no caso de falta por motivo injustificado desse colega às 
sessões de atendimento previstas.

(C) por ocasião de greves ou paralisações no seu local de 
trabalho com as quais não concorde.

(D) desde que esteja capacitado teórica e tecnicamente para 
assumir as intervenções já conduzidas.

(E) quando se tratar de atendimento multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia adotada.




