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1. Analise a afirmação abaixo: 
“Da psicose paranóica em suas relações com a 
personalidade” 
A frase citada acima é da tese de doutorado, publicada 
posteriormente, do renomeado: 
a) Lacan. 
b) Freud. 
c) Piaget. 
d) Wallon. 

 

2. As Leis 8.080/90 e 8.142/90 definiram: 
a) Um sistema de saúde unificado e único em todo o país. 
b) A municipalização da organização do sistema de saúde 

nacional. 
c) A centralização do SUS na esfera federal. 
d) As diretrizes e as modalidades operacionais previstas 

para o SUS. 
 

3. Quem foi o mais importante representante da teoria 
estruturalista aplicada à psicanálise? 
a) Piaget. 
b) Freud. 
c) Descartes. 
d) Lacan. 

 

4. Para Lacan, o inconsciente é o repositório subliminar das 
recordações carregadas de emoção que: 
a) Fundamenta e interfere nos fatos da consciência. 
b) Não fundamenta, mas interfere nos fatos da 

consciência. 
c) Fundamenta, mas não interfere nos fatos da 

consciência. 
d) Não fundamenta nem interfere nos fatos da 

consciência. 
 

5. Analise as afirmações: 
I. Jean Piaget descobre por meio de suas investigações 

que a criança tem uma lógica própria, igual a do 
adulto. 

II. Jean Piaget divulga inicialmente o chamado princípio 
da atividade, concebendo a criança como um ser ativo, 
construtora do seu próprio saber, onde a ação é regida 
pela necessidade e pelo interesse. 

Essas afirmações estão: 
a) Ambas corretas. 
b) Ambas incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 
d) Somente a afirmação I está incorreta. 

 

6. Considerada por muitos um sistema, essa psicoterapia foi 
criada por C. G. Jung. Apesar de possuir muitos aspectos em 
comum com a Psicanálise, Jung acentua a importância do 
simbolismo cultural e arquetípico na formação da 
personalidade. Trata-se de: 
a) Arteterapia. 
b) Psicologia Humanista. 
c) Psicologia Analítica. 
d) Psicodrama. 

7. Para Piaget, o período pré-operacional se dá: 
a) Do nascimento até os dois anos de idade. 
b) Dos dois até os sete anos de idade. 
c) Dos doze anos de idade em diante. 
d) Dos sete até os onze anos de idade. 

 

8. De acordo com Freud, quais são os dois instintos básicos e 
as duas forças que nos levam a agir? 
a) O instinto vital, que é o que traz prazer, e o instinto de 

morte que está associado ao sexo, porque ambos 
carregam em si um fim idêntico. 

b) O instinto sexual, que pode ser o instinto de vida e de 
morte e o instinto de destruição, que não é 
necessariamente mal; também pode ser usado para 
edificar coisas boas para quem está ao redor. 

c) O instinto sexual, que pode ser tanto o instinto da vida 
quanto da morte e o instinto de agressão. 

d) O instinto sexual, que é o instinto de vida e abrange 
tudo o que traz prazer, e o instinto de agressão ou 
morte, que leva à destruição. 

 

9. São pilares básicos do pensamento Vygotskyano: 
I. As funções psicológicas têm um suporte biológico, pois 

são produtos da atividade cerebral. 
II. O funcionamento psicológico fundamenta-se nas 

relações sociais entre os indivíduos e o mundo exterior, 
que se desenvolvem num processo histórico e cultural. 

III. A relação homem-mundo é uma relação direta, sendo a 
linguagem o mais importante. 

Estão corretos os itens: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

10. Para a psicanálise ortodoxa, a fase do desenvolvimento 
psicossexual que se dá entre 3 e 5 anos é a:  
a) Oral. 
b) Anal. 
c) De latência. 
d) Fálica. 

 

11. Na teoria freudiana, a personalidade humana se desenvolve 
durante a infância em estágios distintos, o terceiro deles se 
dá mais ou menos dos 3 aos 6 anos, e é conhecido como: 
a) Estágio Anal. 
b) Estágio Fálico. 
c) Estágio Latente.  
d) Estágio Oral. 

 

12. A esquizofrenia é uma psicopatologia que pode ser dividida 
em tipos para melhor compreensão de seus sintomas. Não 
é um deles:  
a) Catatônica.  
b) Simples. 
c) Embrionária.  
d) Paranóide. 
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13. Qual o significado da palavra “transferência”, em se 
tratando da psicanálise? 
a) Designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos 

inconscientes se atualizam sobre determinados objetos 
no quadro de certo tipo de relação estabelecida com 
eles e, eminentemente, no quadro da relação analítica. 

b) Deslocamento inconsciente do recalcado para o aceito 
na sociedade. 

c) Conjunto das reações inconscientes do analista à 
pessoa do analisando e, mais particularmente, à 
transferência deste. 

d) Deslocamento de valores, de direitos, de entidades, 
mais do que em deslocamento material de objetos. 

 

14. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes 
princípios, exceto: 
a) Atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente. 
b) Horário especial para o exercício das atividades. 
c) Adição de auxílio estudante ao salário normatizado. 
d) Garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino 

regular. 
 

15. O verdadeiro “Eu” é ___________ pela _____________, 
que começa nas crianças no mesmo estágio que o 
desenvolvimento da ______________. As lacunas são 
respectivamente preenchidas com: 
a) Subjugado – Repressão – Vontade.  
b) Determinado – Estruturação – Vivência. 
c) Insultado – Domesticação – Libido.  
d) Alienado – Socialização – Linguagem.  

 

16. Lacan acrescentou elementos da linguística estrutural à 
psicanálise por intermédio de seu conceito de _________, 
que, dizia ele, é estruturado tal como a linguagem. A 
lacuna é corretamente preenchida com:  
a) Inconsciente. 
b) Consciente. 
c) Alternância. 
d) Dependência. 

 

17. A psicoterapia de um paciente com diagnóstico de 
esquizofrenia não tem como objetivo: 
a) Oferecer informações sobre a doença e modos de lidar 

com ela. 
b) Oferecer continência e suporte. 
c) Subtrair a experiência psicótica no contexto de vida do 

paciente, ou seja, tirar o sentido vivencial da 
experiência psicótica.  

d) Restabelecer o contato com a realidade. O paciente 
deve ser capaz de reconhecer experiências reais e 
diferenciá-las das alucinatórias ou delirantes. Isso pode 
ser alcançado por meio do teste de realidade, feito 
pela intervenção direta do terapeuta ou pelos próprios 
pacientes no caso da psicoterapia de grupo. 

 
 
 
 

18. A estrutura da personalidade é composta de três grandes 
sistemas. O comportamento é quase sempre o resultado da 
intenção desses três sistemas, pois, raramente um sistema 
funciona com exclusão dos demais. Portanto, podemos 
afirmar, exceto: 
a) O id é o sistema original da personalidade, é a matriz, 

dentro da qual o ego e o superego se diferenciam. 
b) O ego existe por que as necessidades do organismo 

requerem transações apropriadas com o mundo 
objetivo da realidade. 

c) O superego: O terceiro e último sistema da 
personalidade a desenvolver-se é o superego. Ele é o 
representante interno dos valores e ideais tradicionais 
da sociedade, transmitidos pelos pais e reforçados pelo 
sistema de recompensas e castigos impostos a criança. 

d) Freud chamava o id à verdadeira realidade psíquica, 
por que ele representava o mundo externo da 
experiência impessoal e não tem conhecimento da 
realidade objetiva. 

 

19. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
provados contratados ou conveniados que integram o SUS, 
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na 
Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios: 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 
saúde. 

Dos itens acima: 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas o item II está correto. 
c) Ambos os itens estão corretos. 
d) Ambos os itens estão incorretos. 

 

20. Caracteriza uma personalidade psicótica a(s): 
a) Defesas protegem o paciente da desintegração da 

fusão self/objeto. A interpretação leva a progressão. 
b) Representação do self do objeto são claramente 

delimitados. 
c) Capacidade de testar a realidade é perdida. 
d) Defesas de auto nível: formação reativa, anulação, 

racionalização, intelectualização. 
 

21. De acordo com o SUS, a articulação das políticas e 
programas, a cargo das comissões intersetoriais abrangerá 
em especial as seguintes atividades, exceto: 
a) Alimentação e nutrição. 
b) Recursos humanos. 
c) Anomalias sexuais. 
d) Ciência e tecnologia. 
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22. É permitido ao psicólogo, exceto: 
a) Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a 

seus serviços. 
b) Considerará as relações de poder nos contextos em 

que atua e os impactos dessas relações sobre as suas 
atividades profissionais, posicionando-se de forma 
crítica. 

c) Divulgar o código de ética profissional do psicólogo. 
d) 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. 
 

23. Para Piaget, o conhecimento é o resultado da __________ 
de novas informações nas estruturas _________, e a 
acomodação resultante conforme a estrutura de 
conhecimentos e _________ da mente em desenvolvimento 
se ajusta para aceitar o novo material. As lacunas são 
respectivamente preenchidas com: 
a) Rejeição – Organizacionais – Condicionamentos. 
b) Assimilação – Cognitivas – Expectativas. 
c) Revisão – Operacionais – Organismos. 
d) Seleção – Formais – Comportamentos. 

 

24. Piaget acreditava que o processo descrito acima ocorre em 
quantos estágios? 
a) 3 estágios semelhantes. 
b) 4 estágios distintos. 
c) 5 estágios idênticos. 
d) 6 estágios distintos. 

 

25. Para Piaget, esta é a fase em que a criança está capaz a 
entender as relações lógicas, mas ainda incapacitada para o 
pensamento “racional” ou “abstrato”: 
a) Estágio pré-operacional. 
b) Estágio sensório-motor. 
c) Estágio operacional concreto. 
d) Estágio operacional formal. 

 

26. Podemos afirmar sobre Piaget: 
a) A teoria de Piaget procurava explicar o 

desenvolvimento da capacidade intelectual de cada 
pessoa e dentro da cultura como um todo. 

b) A teoria de Piaget não se detinha em procurar explicar 
o desenvolvimento da capacidade intelectual de cada 
pessoa dentro da cultura como um todo. 

c) A teoria de Piaget procurava explicar o 
desenvolvimento da capacidade intelectual de cada 
pessoa isolando-a da cultura como um todo. 

d) A teoria de Piaget não se detinha em procurar explicar 
o desenvolvimento da capacidade intelectual de cada 
pessoa e dentro da cultura como um todo. 

 
 
 
 
 
 
 

27. Piaget, Vygotsky e Wallon realizaram suas pesquisas no 
campo da Psicologia, mas seus nomes foram difundidos, 
sobretudo, nos meios: 
a) Médicos. 
b) Educacionais. 
c) Religiosos. 
d) Políticos. 

 

28. A descoberta básica de Piaget é de que: 
a) O aprendizado estaciona a partir de estímulos vividos 

paralelamente às brincadeiras. 
b) O aprendizado regride a partir de reminiscências 

assimiladas conceitualmente. 
c) O aprendizado progride a partir de aprendizados 

anteriormente assimilados, adquiridos por meio da 
interação com o ambiente. 

d) O aprendizado se deteriora a partir de sensações 
concomitantes com as de outras crianças. 

 

29. Analise os itens I e II: 
I. 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. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

a) Ambos estão corretos. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão incorretos. 
d) Apenas I está correto. 

 

30. Freud elaborou os primórdios de sua teoria psicanalítica no 
período em que trabalhava com a hipnose de mulheres que 
sofriam de: 
a) Insanidade “mórbida”. 
b) Paralisia “histérica”. 
c) Esquizofrenia “congênita”. 
d) Neurose “regressiva”. 

 

31. Podemos afirmar com base na Lei nº 8.080/90: 
a) Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 
b) Caberá à União, os Estados e os Municípios, com seus 

recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena. 

c) Caberá à União, com recursos de terceiros, financiar o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

d) Caberá à União, com recursos próprios e da iniciativa 
privada, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 
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32. Para Piaget, assimilação é: 
a) A memorização de dados e sensações do ambiente 

imediato. 
b) A utilização de esquemas já desenvolvidos para suprir 

uma dada necessidade. 
c) O desenvolvimento de novos esquemas para enfrentar 

uma dada necessidade. 
d) A construção de formas mais complexas para raciocinar 

e enfrentar problemas. 
 

33. São dificuldades do SUS na atenção às urgências, exceto: 
a) Baixo investimento em estratégias de promoção da 

qualidade de vida e saúde 
b) Falta de acolhimento dos casos agudos de menor 

complexidade na atenção básica 
c) Modelo assistencial ainda fortemente centrado nas 

necessidades dos cidadãos e não na oferta de serviços 
d) Insuficiência de portas de entrada para os casos agudos 

de média complexidade 
 

34. De acordo com Freud, todas as pessoas nascem com certa 
quantidade de energia biológica, conhecida como: 
a) Alter ego. 
b) Libido. 
c) Orgasmo. 
d) Ego. 

 

35. Analise as afirmações abaixo: 
I. Formação do raciocínio nas crianças 

II. Formação da linguagem nas crianças 
III. As mudanças que as crianças têm no mundo ao seu 

redor  
Das afirmações acima, faz parte do foco principal da teoria 
piagetiana: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 

36. Dentre as palavras abaixo, aponte a sinônima da palavra 
incauto:  
a) Incisivo. 
b) Variável. 
c) Imprudente. 
d) Ufano.  

 

37. A alternativa em que todas as palavras se completam 
corretamente com as letras dos parênteses é: 
a) A_ensão – a_essor. (sc)  
b) _ouriço – en_aqueca. (ch)  
c) Reb_liço – m_lambo. (o)  
d) Conten_ão – repreen_ão. (s)  

 
 
 
 
 
 
 

38. Ao analisar as palavras omelete, champanhe, cal e libido, 
verifica-se que: 
a) Todas pertencem ao gênero feminino. 
b) Apenas duas pertencem ao gênero feminino. 
c) Apenas uma pertence ao gênero masculino.  
d) Todas pertencem ao gênero masculino. 

 

39. Após análise das afirmações abaixo, aponte a alternativa 
correta: 

I. O plural de cabra-cega é cabra-cegas.  
II. O plural de coraçãozinho é coraçõezinhos.  

III. O plural de vulcão pode ser vulcãos.  
 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas III está correta. 
d) I, II e III estão corretas. 

 

40. Aponte a alternativa em que a correlação entre o adjetivo e 
a locução correspondente está incorreta: 
a) Olho de águia – olho aquilino. 
b) Cheiro de enxofre – cheiro sulfúrico. 
c) Comida sem sabor – comida insípida. 
d) Problema de cabelo – problema cefálico.  

 

41. Aponte a alternativa em que ao menos uma palavra 
destacada está escrita incorretamente: 
a) Após séria discussão, foi escomungado da Igreja.  
b) Ademais, não satisfez os quesitos basilares. 
c) Apesar de estrangeiro, era agiota. 
d) Ser isento ao pagamento foi um privilégio. 

 

42. Aponte a alternativa que possui palavras antônimas: 
a) Fragor – estrondo.  
b) Categórico – taxativo.  
c) Profuso – escasso.  
d) Retalhar – delongar.  

 

43. Indique a alternativa incorreta quanto à concordância 
nominal: 
a) Seguem os balancetes anexo ao relatório.  
b) As três crianças resgatadas não estavam sós. 
c) Deixei aquela torta meio escondida. 
d) Rute disse aos professores: - Muito obrigada! 

 

44. Sobre a oração abaixo, indique a alternativa correta: 
Pedi-lhe um bombom. 
a) O sujeito é indeterminado.  
b) O verbo é de ligação.  
c) “lhe” é predicativo do objeto.  
d) “um bombom” é objeto direto. 

 

45. Assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação: 
a) No domingo, completamos dois anos de namoro. 
b) Meus primos, meus tios, Luísa, Clara, compareceram à 

formatura. 
c) Estudou muito, todavia, desistiu de prestar a prova. 
d) Rio Grande da Serra, 24 de outubro de 2010. 
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46. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas dispõe que “se não 
há ataque armado, não há direito de autodefesa". Desta 
forma, dentro da configuração geopolítica no início do 
século XXI, pode-se supor que: 
a) A intenção de Israel em atacar o Irã, devido ao anúncio 

do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de ter 
produzido o primeiro pacote de urânio enriquecido, 
torna-se ilegal de acordo com a Carta das Nações 
Unidas. 

b) A tentativa de ataque nuclear proposto pela Índia ao 
Nepal poderia ocorrer sem que houvesse ataques 
anteriores pelo exército nepalês. 

c) As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia têm 
liberdade em atacar as tropas equatorianas nas áreas 
de fronteira, mesmo que não exista eminente ameaça 
de guerra. 

d) Piratas somalis que sequestraram embarcações no 
Oceano Índico não podem ser atacados pelos navios de 
guerra de nações europeias. 
 

47. A República Popular da Iugoslávia foi criada em 1945, 
abrangendo as seguintes Repúblicas: 
a) Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, 

Macedônia e Montenegro. 
b) Sérvia, Hungria, Polônia, Croácia e Grécia. 
c) Croácia, Macedônia, Bósnia, Eslovênia, Grécia e 

Espanha. 
d) Macedônia, Eslovênia, Bulgária, Polônia e Rússia. 

 

48. O filme “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”, 
sucesso nacional de bilheteria, tem como personagem 
principal o ator: 
a) Tony Ramos. 
b) Cauã Reymond. 
c) Rodrigo Santoro. 
d) Wagner Moura. 

 

49. Um laboratório tem 240.000 cm³ de um remédio oftálmico 
que será diluído em 870 ℓ de água destilada e embalado em 
frascos que comportam 20 mℓ. Quantos desses frascos 
serão necessários para embalar todo esse remédio? 
a) 12.043.500. 
b) 55.500. 
c) 163.500. 
d) 1.393.500. 

 

50. Por quanto tempo tenho que aplicar R$ 4.500,00, para que 
renda R$ 1.743,75, à taxa de 15% ao ano, no regime de 
juros simples? 
a) 2 anos e 10 meses. 
b) 2 anos e 11 meses. 
c) 2 anos e 7 meses. 
d) 2 anos e 9 meses. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




