
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A CASA VIAJA NO TEMPO 
 
 Volto, como antigamente, a esta grande casa amiga, na noite de domingo. Recuso, com o mesmo sorriso, a 
batida que o dono da casa me oferece, e tôo a mesma cachacinha de sempre. O dono da casa é o mesmo, a cachaça é a 
mesma, a casa, eu... E tantas vezes vim aqui que não tomo consciência das coisas que mudaram. 
 Sento-me, por acaso, ao lado de uma jovem senhora, amiga da família, e a conversa é tranqüila e morna. Mas 
de repente, a propósito de alguma coisa, ela diz que se lembra de mim há muito tempo. “Você vinha às vezes jantar, 
sempre assim, de paletó e sem gravata. Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério. Eu me lembro muito bem. 
Eu tinha seis anos...” 
 Seis anos! Certamente não me lembro dessa menina de seis anos; a casa sempre esteve cheia de meninas e 
mocinhas, há pessoas que eu conheço de muitos domingos através de muitos anos, e das quais nem sequer sei o nome. 
Pessoas que para ________ ________ parte desta casa e desses domingos, visitando esta casa. A primeira recordação 
que tenho dessa jovem é de uma adolescente que às vezes dançava no jardim. Era certamente linda; mas não creio que 
tivéssemos trocado, através dos anos, mais de duas ou três frases ocasionais. Sempre tive a vaga impressão de que, por 
algum motivo imponderável, ela não simpatizava comigo. Só agora ________ ________ conta de que ________ 
________ crescer, terei sido uma distraída testemunha de seus flertes, seu namoro; lembro-me de seu noivado, lembro-
me quando se casou, seu que hoje, ainda tão moça, tem dois filhos – e a maternidade veio definir melhor sua radiosa 
beleza juvenil. 
 Inutilmente procuro reconstituir a menina de seis anos que me olhava na mesa, e me achava triste. E não faço a 
menor idéia do que ela soube ou viu a meu respeito durante esses inumeráveis domingos. Certamente fui sempre, para 
ela, uma figura constante, mas vaga – um senhor feio e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em 
quando – às vezes com um ano ou mais de intervalo, que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito. Tomo 
consciência de que é a primeira vez que conversamos os dois, ao fim de tantos anos de vagos “boa-noite” e “como vai?” 
mas nossa conversa tranqüila e trivial me emociona de repente quando ela diz: “eu tinha seis anos...” 
 Penso em tudo o que vivi nestes anos – tanta coisa tão imensa que veio e foi – e penso na casa, no dono da 
casa, na família, na gente que passou por aqui. A casa não é mais a mesma, a casa não é mais a casa, é um grande navio 
que vai singrando o tempo, que vai embarcando e desembarcando gente no porto de cada domingo: dentro em pouco 
outra menina de seis anos, filha dessa menina, estará sentada na mesma sala, sob a mesma lâmpada, e com seus dois 
olhinhos pretos verá o mesmo senhor calado, de cara triste – o mesmo senhor que numa noite de domingo, sem o saber, 
se despedirá para sempre e irá para o remoto país onde encontrará outras sombras queridas ou indiferentes que aqui 
viveram também suas noites de domingo – e que não voltaram mais. 
 

(RUBEM BRAGA. Quadrante. Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1962, p. 99/100.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do terceiro parágrafo quanto ao emprego dos 
pronomes oblíquos: 
a) mim fazem – me dou – a vi. 
b) nós fazem – me dou – lhe vi. 
c) fazer-me – dou me – vi-lhe. 
d) se fazem – dou-lhe – a vi. 
 
02 - A idéia central que no texto aparece diz respeito a: 
a) a permanência das coisas. 
b) o passar do tempo que não pode ser detido. 
c) a constância dos acontecimentos. 
d) o aspecto inalterável das coisas. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação das palavras do texto: 
I - As palavras família e distraída pertencem à mesma regra de acentuação. 
II - As palavras você e através são acentuadas porque são oxítonas terminadas em e (s). 
III - As palavras propósito e lâmpada são proparoxítonas. 
Quais alternativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
04 - Em “Que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito.” (4º parágrafo) os elementos coesivos 
sublinhados estabelecem relações de: 
a) concessão e oposição. 
b) finalidade e explicação. 
c) causa e adição. 
d) conformidade e conseqüência. 
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05 - Analise as afirmativas sobre o significado das palavras do texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se 
falsas. 
(   ) O vocábulo “singrando” (5º parágrafo) tem como sinônimos percorrer e navegar. 
(   ) vez – (substantivo) e vês (verbo ver) são palavras homônimas homófonas. 
(   ) O vocábulo “reaparece” (4º parágrafo) tem como antônimo –“aparece”. 
(   ) moça (mulher jovem) e mossa (entalho, abalo) são palavras parônimas. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) V - V - F - F.   c) F - F - V - V. 
b) F - V - V - F.   d) V - F - F - V. 
 
06 - Em “– um senhor feito e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em quando –” (4º 
parágrafo). O travessão duplo utilizados na frase acima assinalam no texto: 
a) Um segmento de sentido explicativo. 
b) A síntese do que vinha dizendo. 
c) O valor significativo da citação do resto do contexto. 
d) Inflexões de natureza emocional. 
 
07 - Luana possui um reservatório em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 2 m, 3 m e 1,5 
m. Estando o reservatório vazio, considere a primeira hipótese verdadeira para resolver o que se pede na 
segunda: 
•1º - Se Luana abrir 4 das 5 torneiras existentes, o volume de água no reservatório atinge 40% de sua capacidade 

total em 2 horas. 
•2º - Caso Luana abra as 5 torneiras existentes por um período de 20 minutos, o volume de água no reservatório 

será de: 
a) 650 litros.   c) 900 litros. 
b) 750 litros.   d) 1.100 litros. 
 
08 - Num grupo de 19 garotas, 13 delas usam batom, 11 usam esmalte e 1 não usa esmalte nem batom. O número 
de garotas desse grupo que usa ao mesmo tempo, batom e esmalte é: 
a) 3.    c) 5. 
b) 4.    d) 6. 
 
09 - Jander aplicou um capital de R$ 1.500,00 à taxa de juros simples de 15% a.a., retirando, ao final do período 
de aplicação, um montante de R$ 1.650,00. O período de aplicação desse capital corresponde a: 
a) 10 meses.   c) 8 meses. 
b) 9 meses.   d) 6 meses. 
 
10 - Madalena comprou duas calças e três blusas por R$ 195,00. Sabe-se que as blusas custaram 50% a mais que 
as calças. O valor de cada calça é: 
a) R$ 20,00.   c) R$ 35,00. 
b) R$ 30,00.   d) R$ 45,00. 
 
11 - Além da madeira, que outro produto era extraído na região no início da colonização de Maripá? 
a) Erva Mate. 
b) Ervas Medicinais. 
c) Frutas Exóticas. 
d) Todas as alternativas acima respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
12 - Em Maripá, o chamado “ciclo da menta” ocorreu: 
a) No final da década de 1.960.  c) No início da década de 1.960. 
b) No final da década de 1.970.  d) No início da década de 1.970. 
 
13 - O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 15/06, pela: 
a) Liberalização da maconha para uso medicinal e das passeatas pela liberação da maconha. 
b) Liberalização das passeatas pela liberação da maconha. 
c) Liberalização do uso da maconha. 
d) Proibição das passeatas pela liberação da maconha. 
 
14 - Que ex-jogador de futebol foi preso na madrugada do dia 16/06 em um hotel, em São Paulo, devido a uma 
condenação pelo homicídio culposo de 3 pessoas em um acidente de trânsito? 
a) Adriano, o “Imperador”. 
b) Beto, “Fuscão”. 
c) Dario, o “Peito de Aço”. 
d) Edmundo, o “Animal”. 
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15 - Sobre a atenção primária a saúde e o apoio matricial, com a finalidade de Promoção, Proteção e 
Recuperação da Saúde de cidadãos em sofrimento psíquico grave e persistente, é CORRETO afirmar: 
a) O apoio matricial sugere modificações entre as relações dos níveis hierárquicos em sistemas de saúde; nesse caso, o 
especialista integra-se organicamente a várias equipes que necessitam do seu trabalho especializado. Além da 
retaguarda assistencial, objetiva-se produzir um espaço em que ocorra intercâmbio sistemático de conhecimentos entre 
as várias especialidades e profissões. 
b) Com o apoio matricial, o modelo de assistência em Saúde Mental ganha novas proporções, pois melhora o 
atendimento de Saúde da Família e agrega mais profissionais para atender a população apenas dentro do Ambulatório. 
c) A atuação do Psicólogo na atenção primária a saúde contrapõe o modelo do apoio matricial, pois entende-se que sua 
atuação atinge grandes resultados na promoção de saúde através dos atendimentos individuais que ocorrem dentro dos 
Ambulatórios de Saúde Mental. 
d) Por meio do apoio matricial é possível realizar um diagnóstico sobre os territórios, seu monitoramento e classificação 
de risco, traçando, a partir de um conhecimento generalizado da população, um Plano de Cuidado Compartilhado 
(PCC). 
 
16 - Sobre a construção de redes de cuidados em Saúde Mental, no contexto da Atenção Primária a Saúde, a 
atuação do Psicólogo contribui para: 
a) A desestabilização do quadro clínico e/ou psíquico dos cidadãos. 
b) A saída do sujeito de seu meio comunitário, no intuito de inclusão em grupos de apoio em instituições de saúde 
mental. 
c) A diminuição dos números gerais de internações psiquiátricas. 
d) A garantia de seu direito ao acesso à rede de saúde em geral e, principalmente, às instituições psiquiátricas. 
 
17 - A Lei nº 8080/90 regula as ações e serviços de saúde em todo o território nacional e, em seu artigo terceiro, 
define que: 
a) As condições de bem-estar físico, mental e social da coletividade não competem ao Estado provê-las. 
b) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 
básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 
os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País. 
c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por orgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da administração direta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde-SUS. 
d) O objetivo do SUS é a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
separando as ações assistenciais das atividades preventivas. 
 
18 - O mundo atual encontra-se globalmente interligado, onde qualquer acontecimento importante repercute em 
todos os territórios dispostos no globo. Nessa visão, surge a necessidade de novos paradigmas em todos os níveis, 
os quais estão unificados por uma interdependência. Isto requer fundamentalmente uma nova maneira de 
pensar e de visualizar todos os problemas coletivos. Sobre esta visão de mundo, é CORRETO afirmar: 
a) A globalização do mundo moderno, mercê das novas tecnologias da informação e comunicação, contribui somente 
para as transformações nos níveis estruturais e culturais da sociedade, criando uma interdependência permanente entre 
os povos. 
b) Os avanços tecnológicos, em especial a conclusão do Projeto Genoma Humano, permitiu anunciar que o código da 
vida, ou seja, o conhecimento do seqüenciamento dos genes, é suficiente para responder a problemática da natureza 
bioética e psicoética do ser humano. 
c) Por visão sistêmica do mundo e da vida entende-se que em qualquer estado ou acontecimento – humano, físico, 
químico e cósmico, entre outros – sempre existem múltiplos elementos que estão arranjados e combinados em 
determinadas formas, nas quais a maneira como as diversas partes estão integradas e estruturadas na totalidade é mais 
importante do que cada uma das partes isoladamente, por mais importantes que elas possam ser. 
d) Por estrutura entendemos um arranjo dos distintos elementos, em que cada um ocupa determinado lugar e 
determinada função, sendo que estão em constante movimento e interação, e a modificação de qualquer um deles não 
altera a estrutura e movimento dos demais. 
 
19 - Seguindo as transformações que acompanham a evolução da humanidade, também a ciência psicanalítica 
vem sofrendo significativas mudanças em sua teoria, técnica e aplicabilidade prática. Sendo assim, podemos 
AFIRMAR que:  
a) A Psicanálise, que inicialmente era restrita à remoção de sintomas, passou a priorizar os pacientes com algum grau de 
transtorno caracterológico, continuou não abrindo as portas para a análise de crianças, mas ampliou seu raio de ação 
para pacientes mais regressivos, como os psicóticos. 
b) Na atualidade, ocorreu um aumento, sobretudo em jovens, de inúmeras formas de drogadições, perversões e 
psicopatias. Mas estes pacientes que procuram o tratamento analítico devem ser encaminhados, pois há um 
entendimento coletivo sobre a limitação da psicanálise em atender estes casos clínicos. 
c) No período da Psicanálise Ortodoxa e, em seguida, na Psicanálise Clássica, um bom psicanalista não deveria levar a 
rigor as regras da “abstinência”, da “neutralidade” e do “anonimato”. Os atributos mais valorizados na pessoa do 
analista eram as suas habilidades em decodificar os conflitos latentes manifestos em sonhos, sintomas e nas dobras da 
livre associação de idéias. 
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d) Na psicanálise contemporânea, uma das ênfases da análise incide no vínculo analítico. O analista é considerado não 
mais do que uma pessoa, bastante bem treinada e preparada, que, junto com a outra pessoa – o paciente -, constitui o 
campo analítico, isto é, uma mútua e permanente interação, na qual cada um influencia e é influenciado pelo outro. 
 
20 - Diariamente, pessoas procuram a rede assistencial de saúde pública, com a queixa de algum sofrimento 
psíquico que as impede de realizar suas ações do cotidiano. Sobre esse caminho vivenciado pelo sujeito, é 
INCORRETO afirmar: 
a) Nas mulheres, comumente o que move a procura por atendimento não é a angústia, embora também esteja presente, 
mas são os sintomas histérico-conversivos que fazem sua entrada no sistema de saúde, sua passagem pela emergência, 
ou pela rede básica e pelos médicos especialistas, até o encaminhamento à saúde mental. 
b) No caso de pacientes-homens, é a angústia que mais impulsiona a procura por atendimento. Freud assinala que a 
angústia se faz acompanhar de sensações físicas e descargas motoras, principalmente nos órgãos respiratórios e do 
coração. 
c) A forma discursiva preponderante na saúde, seja pública ou privada, é do modelo biomédico, que enfoca 
predominantemente os determinantes biológicos e anatomopatológicos do adoecimento. A rede assistencial como um 
todo é pouco articulada dentro do modelo citado, e o sistema se torna burocratizado e verticalizado. 
d) Um desenho assistencial que seja menos em forma de pirâmide e tome a rede como malha de cuidados horizontais, é 
o único capaz de suprir os atendimentos em saúde pública. Assim, o fluxo entre serviços é desburocratizado, integrando 
os hospitais a rede assistencial. 
 
21 - Um sujeito, ao solicitar atendimento psicológico no setor de saúde pública, apresentou como queixa 
sentimentos de angústias, aliado a um grau de sofrimento e adaptação em alguma, ou mais de uma, área 
importante de sua vida, tais como a familiar, a social, a sexual ou a profissional. Sobre os transtornos ansiosos, 
marque a alternativa CORRETA: 
a) A angústia não pode ser englobada nos quadros de neurose atual, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, 
doença do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, doenças depressivas, estresse pós-traumático, etc., pois tais 
quadros caracterizam psicopatologias clínica, e a angústia deve ser tratada através de psicofarmacos.  
b) O analista, diante de um paciente que apresenta neurose de angústia, deve possibilitar a este condições de ab-reagir, 
ou seja, fazer uma catarse de memória de sentimentos que estão fortemente reprimidos no inconsciente e que foram 
despertados por qualquer fato atual. Esta desrepressão visa possibilitar a aquisição de novos significados, para os 
mesmos fatos que foram recalcados, e representados, de forma altamente ansiogênica. 
c) O papel do analista constitui em ajudar o paciente com neurose de angústia a desenvolver uma capacidade de buscar 
continência nas pessoas do seu meio familiar e social, pois o paciente não consegue por si só conter sua própria angústia 
e criar uma autocontinência. Isto o levaria a um estado de pânico. 
d) A ansiedade do paciente expressa-se por uma indefinida sensação de medo de que possa vir a morrer, enlouquecer, 
ou de iminência de alguma tragédia. São raros os casos em que o paciente apresenta equivalentes somáticos 
(taquicardia, suor, dores de cabeça, etc.). 
 
22 - A conduta dos indivíduos é fortemente influenciada pelos grupos que se configuram na sociedade. Estes 
grupos originam-se de raízes econômicas, culturais, religiosas, dentre outras. Sobre os grupos sociais, podemos 
AFIRMAR: 
a) Os grupos sociais não partilham ideias e valores e desempenham funções na sociedade de utilidade para os 
indivíduos, como a de formação, desenvolvimento profissional (relativas ao trabalhos), e desenvolvimento de certas 
capacidades, como clubes artísticos ou desportivos. 
b) Na classificação de grupos sociais, entende-se que grupos primários são pequenos agrupamentos que se caracterizam 
pela sua conexão íntima. As suas relações são mais estreitas e dão-se com frequência. Incluem-se neste grupo a família, 
os vizinhos, os companheiros de trabalho, entre outros. 
c) Entende-se por grupos secundários as organizações sociais nas quais a comunicação é menos contínua e interativa. A 
relação é pessoal e formalizada. São grupos de natureza profissional, religiosa ou sindical. 
d) O conceito de grupos formais supõe uma estrutura bem definida e podem ser grupos primários formados com fins 
específicos, sejam sociais, econômicos ou altruístas. 
 
23 - A atuação profissional do psicólogo no campo da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS, é um tema ainda com muitas questões a serem discutidas. O trabalho a ser desempenhado neste 
terreno tão fértil é ainda inacabado, mas não gera dúvidas sobre o compromisso social e a extrema importância 
da psicologia na implementação do SUAS. Diante dessa questão, assinale o que for INCORRETO: 
a) A atuação do psicólogo, como trabalhador da Assistência Social, tem como finalidade básica o fortalecimento dos 
usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento das políticas públicas. 
b) As práticas psicológicas não devem categorizar, patologizar e objetificar as pessoas atendidas, mas buscar 
compreender e intervir sobre os processos e recursos psicossociais, estudando as particularidades e circunstâncias em 
que ocorrem. Tais processos e recursos devem ser compreendidos de forma indissociada aos aspectos histórico-culturais 
da sociedade em que se verificam, posto que se constituem mutuamente. 
c) Um dos princípios que devem orientar a prática do psicólogo no CRAS é atuar para além da clínica convencional, em 
espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento das ações, nas instalações deste equipamento, da rede 
socioassistencial e da comunidade em geral. 
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d) Dentre as ações realizadas pelo psicólogo no CRAS identificamos o desenvolvimento de projetos de convivência e 
fortalecimento de vínculos, bem como o atendimento que visa a proteção social especial, como casos de abuso ou 
violência. 
 
24 - Na formação em Psicologia, a compreensão do psiquismo humano vai além de explicações baseadas em 
modelos mecanicistas ou modelos organicistas de desenvolvimento. Cada período do desenvolvimento individual 
humano é caracterizado por uma atividade principal, a partir da qual se estruturam as relações do indivíduo 
com a realidade social. De acordo com a teoria sócio-histórica ou histórico-cultural, é CORRETO afirmar: 
a) Os estágios de desenvolvimento de um sujeito possuem certa seqüência no tempo, mas não são imutáveis. Eles 
dependem das condições concretas nas quais ocorre o desenvolvimento. As condições histórico-sociais concretas 
exercem influência tanto sobre o conteúdo concreto de um estágio individual do desenvolvimento como sobre o curso 
total do processo de desenvolvimento psíquico como um todo. 
b) O intelecto é considerado como um mecanismo de adaptação da criança ao mundo das coisas. A partir desse 
movimento, o que é do meio para a ser incorporado pelo indivíduo, bem como este sujeito empreende no ambiente as 
suas transformações. 
c) Os mecanismos de repressão e censura são meios de adaptação da criança ao mundo dos adultos. A atividade 
principal passa a ser a objetal-instrumental, na qual tem lugar a assimilação dos procedimentos elaborados socialmente 
de ação com os objetos. 
d) A primeira função da linguagem não é a comunicação, mas sim a instrumentalização das relações objetais. Até os 18 
meses, rapidamente a criança consegue descobrir as funções simbólicas da linguagem, que é uma operação intelectual 
consciente e altamente complexa. 
 
25 - No que se refere à construção do conhecimento em psicologia, é notório a necessidade dos princípios básicos 
de ética, justiça e respeito. Sendo assim, é CORRETO afirmar que: 
a) Em princípios gerais, uma pesquisa envolvendo seres humanos implica o pesquisador ter um vasto conhecimento 
teórico sobre o objeto que pretende estudar, não cabendo a ele predizer sobre riscos e benefícios da pesquisa. 
b) Com respeito a autonomia, liberdade e privacidade, a participação é involuntária desde que os objetivos e finalidades 
da pesquisa concorra para um bem coletivo, ou seja, para a maior parte da sociedade. 
c) A eticidade da pesquisa implica em ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou 
coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 
d) O desconforto ou problemas psicológicos ocorridos no processo da pesquisa fazem parte dos aspectos pertinentes ao 
estudo, cabendo ao pesquisador ter neutralidade e imparcialidade.  
 
26 - O Código de Ética Profissional do Psicólogo apresenta as responsabilidades deste profissional. Quanto ao 
seu conteúdo, pode-se AFIRMAR que: 
a) Ao psicólogo é vedado ser cúmplice de pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da 
profissão de psicólogo. Em caso de outros tipos de atividades profissionais, a conduta vai de acordo com o código de 
ética da profissão em questão. 
b) 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, mesmo se divergirem em alguns aspectos do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo. 
c) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo assegurará a qualidade dos serviços oferecidos de acordo com 
o valor acordado. 
d) O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que haja prévia comunicação da paralisação aos 
usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. 
 
27 - A prática da Terapia Cognitivo-Comportamental vem sendo cada vez mais aplicada ao tratamento de 
diversos transtornos psiquiátricos. Sobre os conceitos básicos dessa abordagem, é CORRETO afirmar: 
a) A Terapia Cognitiva utiliza o conceito da estrutura “biopsicossocial” na determinação e compreensão dos fenômenos 
relativos a psicologia humana, no entanto, constitui-se como uma abordagem que focaliza o trabalho sobre os fatores 
cognitivos da psicopatologia. 
b) A teoria cognitiva tem como objeto de estudo principal a natureza dos aspectos cognitivos, ou seja, o processamento 
de informação que é o ato de atribuir significado a algo. 
c) Dentro da perspectiva comportamental existem dois tipos de comportamento: o conhecido como “comportamento 
respondente” (denominado assim por responder a um estímulo específico como os comportamentos reflexos, por 
exemplo) que tem caráter voluntário, e o “comportamento operante” que tem caráter involuntário. 
d) As terapias designadas de terapias cognitivo-comportamentais (TCC), denominam-se assim porque constituem uma 
integração de conceitos e técnicas cognitivas e comportamentais, sendo aplicadas apenas em tratamento de distúrbios 
obsessivos-compulsivos e alimentares.  
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28 - De acordo com uma abordagem fenomenológica-existencial, o homem é um ser em construção, é livre para 
fazer suas escolhas e, portanto, responsável por elas. Sua existência se dá num contexto histórico-cultural, como 
um processo através das relações do indivíduo com o outro, seja um outro indivíduo, ou as dimensões sócio-
culturais. Diante disso, é INCORRETO afirmar: 
a) Para o existencialismo, concepções como saúde/doença são consideradas a partir das relações existenciais vividas 
pelo indivíduo. O objetivo do tratamento psicológico é permitir que o indivíduo encontre o próprio equilíbrio e o limite 
entre ele e o mundo através da tomada de consciência de si mesmo e do contexto histórico ao qual pertence, 
possibilitando a integração e conscientização do aqui/agora. 
b) De acordo com o existencialismo, a existência precede a essência, isto quer dizer, então, que a existência é a essência 
do homem. Sua essência só é revelada e, de certo modo, construída, por meio de sua existência, de sua relação com o 
mundo. 
c) O existencialismo nega as essências como determinações formais, estruturais ou naturais; elas constituem o dado ou 
recebido na constituição humana.  
d) Enquanto modelo epistêmico ou forma de entender a existência humana em suas manifestações saudáveis ou 
patológicas, o enfoque fenomenológico-existencial segue basicamente os métodos compreensivo, dialético e 
fenomenológico. 
 
29 - Sobre o conceito de Avaliação na Prática Psicológica, escolha a alternativa CORRETA: 
a) A Avaliação pode ser usada para fins de estudo sobre o comportamento humano, em experiências e pesquisas 
científicas no campo da psicologia ou em assuntos psicológicos ligados a outras ciências. 
b) A Avaliação não é aplicada na Justiça, nas Relações de Trabalho e nos Serviços Sociais, onde os instrumentos 
utilizados são os testes psicológicos.  
c) Os testes de inteligência procuram avaliar o processo evolutivo do comportamento humano sob os aspectos: social, 
mental, psicomotor e emocional. 
d) Existe na Avaliação procedimentos com regras e situações, como um código operacional. Mas tais normas não 
prejudicam o preceito de que um psicólogo-examinador não chegará ao mesmo resultado obtido por outro psicólogo. 
 
30 - Uma tarefa comum com a qual se defronta qualquer terapeuta é a avaliação de um problema clínico de 
modo a determinar a intervenção apropriada para ajudar o paciente em seu conflito em questão. Atingir esse 
resultado envolve algumas tomadas de decisões na clínica: quais informações coletar, como delinear o problema, 
como agir terapeuticamente e avaliar as mudanças alcançadas. Nem sempre tais decisões ou informações são 
lineares, principalmente quando se trata de um processo psicoterapêutico infantil. Sobre o trabalho 
psicoterapêutico com crianças, a partir do Psicodrama, assinale o que for CORRETO: 
a) O Psicodrama constitui uma metodologia mais apropriada para abordagens grupais. Então, sua prática clínica com 
crianças só é recomendada em rodas de brincadeiras e jogos lúdicos em grupos. 
b) As psicoterapias com crianças são sempre ludoterapias, ou seja, qualquer psicólogo que utilize brincadeiras no 
processo de intervenção com crianças utiliza, de forma indireta, a abordagem psicodramática. 
c) No Psicodrama, deve-se saber que o “contracenar” só interessa enquanto não impede o “brincar”, e a brincadeira 
deve ser dirigida e controlada pelo terapeuta, entendendo que esta possibilita a interpretação criativa de papéis, através 
da qual a criança pode ser auxiliada no conhecimento de sua identidade e na diferenciação entre seus próprios pontos de 
vista e os de outras pessoas. 
d) O Psicodrama é uma psicoterapia na qual a criança tem a oportunidade de se expressar e de se relacionar por meio da 
brincadeira e do jogo. O que o caracteriza e o diferencia tecnicamente de outras ludoterapias é o preparo do terapeuta 
para se prontificar, muitas vezes, a propor cenas, jogos, procedimentos dramáticos e a contracenar com a criança. 
 
 




