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Cargo: Psicólogo 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda: 
 
O bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundice do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
 
Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 
 
O bicho não era um cão, 
Não era um gato 
Não era um rato. 
 
O bicho, meu Deus, era um homem. 

 
BANDEIRA, Manuel. Poesias 

Reunidas. Rio de Janeiro: Ática. 
1985. 

01. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) a própria fome. 
b) a imundice do pátio. 
c) o cheiro da comida. 
d) a amizade pelo cão. 
 
02. Estão corretamente empregadas as palavras na frase: 
a) Receba meus cumprimentos pelo seu aniversário.  
b) Ele agiu com muita descrição.  
c) O pião conseguiu o primeiro lugar na competição.  
d) Ele cantou uma área belíssima. 
 
03. Todas as alternativas são verdadeiras quanto ao emprego 
da inicial maiúscula, exceto: 
a) Nos nomes dos meses quando estiverem nas datas.  
b) No começo de período, verso ou alguma citação direta. 
c) Nos substantivos próprios de qualquer espécie                
d) Nos nomes de fatos históricos dos povos em geral. 
  
SP registra 200 agressões contra mulheres por dia 
 
Os dados da Secretaria de Segurança mostram alta de 4% no 
número de casos de lesão corporal em outubro  
Os casos de lesão corporal contra mulheres aumentaram 4% 
no Estado. O número saltou de 5.844, em setembro, para 
6.076, em outubro. Em média, são 202 mulheres agredidas por 
dia, ou oito, a cada hora. Na capital, o número de ataques 
também registrou alta: 1.244 em outubro, ante 1.198, em 
setembro.  
Os dados fazem parte das estatísticas da SSP (Secretaria de 
Segurança Pública) que, desde setembro, divulga números 
específicos sobre violência contra a mulher. Metade dos 14 
tipos de crime teve alta.  
O gerente de projetos do Instituto São Paulo Contra a 
Violência, Mário Vendrell, considera fundamental a divulgação 
dos dados. “Isso é muito importante para que o governo 
elabore ações de combate e prevenção”.  
Em segundo lugar no ranking de outubro aparecem as 
ameaças, com 5.533 registros. Queixas de injúria e difamação 
ficam em terceiro lugar, 1.233.  
Segundo a delegada titular da 4a Delegacia da Mulher, 
Jocileide Caetano de Souza, a maioria das vítimas tem entre 25 
e 40 anos.  
“Começa com lesões leves, mas pode evoluir para coisas mais 
graves. Por isso é preciso denunciar”.  
Para ela, o aumento está relacionado ao fato de as mulheres 
estarem denunciando mais. “Com mais informação, as 

mulheres se sentem encorajadas a fazer a denúncia. Mas não 
basta fazer o B.O., tem de voltar à delegacia e fazer a 
representação”, diz a delegada.  
Segundo estudo do governo federal, 40% das mulheres são 
vítimas de seus companheiros, com os quais vivem há 10 anos.  
 
MARCELA SPINOSA  
METRO SÃO PAULO  

Jornal Metro São Paulo. Segunda-
feira, 5 de dezembro de 2011. p. 4. 

 
04. Quanto ao gênero, à finalidade e ao assunto, pode-se 
afirmar que o texto é: 
a) um folheto de informação, para alertar mulheres sobre o 

abuso praticado contra elas.  
b) uma notícia, para informar sobre o crescimento da violência 

contra as mulheres.  
c) um artigo de opinião, para discutir a melhor forma de 

diminuir a violência contra a mulher.  
d) uma reportagem, para discutir as razões da violência contra 

mulher. 
 
         Água: quantos copos você precisa beber por dia 
 
Sempre se ouviu dizer que oito copos - cerca de dois litros - 
diários são o mínimo para manter o corpo hidratado. mas novas 
pesquisas sugerem que esse número é muito alto  
POR LUCIANA FUOCO E YARA ACHÔA /  
Desde os anos 1990, profissionais da saúde em todo o mundo 
propagam a ideia de que o consumo de oito copos de água por 
dia ajuda o organismo a se manter hidratado, a eliminar toxinas 
e a perder peso. A "ode ao líquido" ainda completa que beber 
água é bom para curar dor de cabeça e manter a pele 
tonificada, prevenindo o aparecimento de rugas. Tudo isso 
porque estudiosos constataram que um adulto saudável, de 
porte médio, tem uma perda diária de dois litros de líquidos. 
Para deduzir que repor essa medida era o ideal para a ingestão 
foi um pulo. Agora, uma nova pesquisa realizada por 
especialistas da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, 
desmitifica os supostos poderes da água e defende que há 
poucas evidências de que o alto consumo do líquido traga 
benefícios reais à saúde.  
Os médicos Dan Negoianu e Stanley Goldfarb revisaram várias 
pesquisas publicadas sobre o assunto. Eles observaram que 
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais 
necessidade de beber água, assim como os atletas. Pacientes 
com alguns tipos de doença também se beneficiam da ingestão 
do líquido, mas, segundo um porta-voz dos cientistas, "não há 
dados que comprovem tais benefícios em pessoas com a 
saúde em equilíbrio”.  
Apesar de a água ajudar o corpo a se manter hidratado, nada 
prova que sua ingestão forçada - quando a pessoa não sente 
sede - previne o organismo contra a desidratação. Os cientistas 
ainda analisaram a teoria de que, ao beber água, a pessoa se 
sentiria satisfeita, comeria menos e perderia peso. Também 
nenhuma conclusão consistente foi encontrada. No entanto, o 
golpe mais duro (pelo menos para as mulheres) tenha sido a 
constatação de que nenhum benefício clínico comprovado 
mostrou que a água seria um elixir para manter a pele 
tonificada.  
 
05. No texto, defende-se a ideia de que: 
a) há casos comprovados de que beber água sem sede traz 

malefícios à saúde.  
b) beber oito copos de água por dia traz inúmeros benefícios, 

inclusive a tonificação da pele.  
c) pessoas que bebem oito copos de água por dia comem 

menos e perdem peso.  
d) a quantidade de água que uma pessoa deve beber depende 

de vários fatores. 
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06. Indique a única seqüência em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a) fanatizar - analizar - frizar. 
b) fanatisar - paralizar - frisar. 
c) banalizar - analisar - paralisar. 
d) realisar - analisar - paralizar. 
 
07. Leia a tira e responda a questão: 

 
Na tira, o neologismo “customizar” significa: 
a) costurar.  
b) personalizar.  
c) cortar.  
d) remendar. 
 
08. A forma dual que apresenta o verbo grafado incorretamente 
é: 
a) hidrólise - hidrolisar. 
b) comércio - comercializar. 
c) ironia - ironizar. 
d) catequese - catequisar. 
 
09. Leia o cartaz e responda a questão: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a relação construída entre o texto e a imagem no cartaz 
é possível afirmar que: 
 
a) o cartaz e o texto apresentam referências exclusivamente 

ligadas à comunicação por mídias digitais.  
b) os símbolos presentes no cartaz privilegiam a comunicação 

escrita, enquanto o texto privilegia a comunicação por 
meios digitais.  

c) o cartaz e o texto apontam para a ideia de comunicação em 
suas múltiplas possibilidades, no contexto da atualidade.  

d) o cartaz e o texto são complementares: a imagem aponta 
apenas para elementos digitais, já o texto amplia a ideia de 
comunicação.  

 

10. Leia o cartaz e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O texto e a imagem, no cartaz da campanha educativa acima, 
buscam estimular a vacinação contra a poliomielite por meio 
da: 
a) comparação do ato de vacinar com o ato de marcar um gol.  
b) valorização da profissão de jogador de futebol.  
c) estimulação das crianças para se tornarem jogadores de 

futebol.  
d) associação entre a seleção de futebol e a saúde. 
 
11. Quanto ao emprego de iniciais maiúsculas, assinale a 
alternativa em que não há erro de grafia: 
a) A Baía de Guanabara é uma grande obra de arte da 
    Natureza.  
b) Na idade média, os povos da América do Sul não tinham 

laços de amizade com a Europa. 
c) Diz um provérbio árabe: "a agulha veste os outros e vive 

nua."   
d) "Chegam os magos do Oriente, com suas dádivas: 

ouro,incensos e mirra " (Manuel Bandeira). 
 
12. Marque a opção em que todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
a) enxotar - trouxa - chícara. 
b) berinjela - jiló – jipe. 
c) passos - discussão - arremesso. 
d) certeza - empresa - defeza. 
 
13. Leia e responda: 
 
INFORME À POPULAÇÃO SOBRE A INFLUENZA NO 
INVERNO DE 2011 
 
A gripe é uma doença causada pelo vírus da Influenza, que 
ocorre predominantemente nos meses mais frios do ano. Esse 
vírus apresenta vários subtipos diferentes que circulam, a cada 
ano, nas distintas regiões do mundo, produzindo a chamada 
gripe ou influenza sazonal, cujos sintomas mais comuns são 
febre, coriza, tosse, dor de garganta e mal estar. A gripe tem 
início súbito e, na maior parte dos casos, tem cura espontânea, 
entre sete e dez dias, sem deixar sequelas ou produzir 
complicações. Em algumas situações, podem ocorrer 
complicações como pneumonia e insuficiência respiratória, 
configurando um quadro denominado de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG). Essas complicações são mais comuns 
em determinados grupos mais vulneráveis, como as pessoas 
com mais de 60 anos, crianças menores de dois anos, 
gestantes e portadores de algumas doenças crônicas 
debilitantes. 
  
 No trecho, o pronome relativo “cujos” refere-se a: 
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a) sintomas.  
b) febre.  
c) subtipos.  
d) gripe. 
 
14. A alternativa que apresenta erro(s) de ortografia é: 
a) O experto disse que fora óleo em excesso. 
b) O assessor chegou à exaustão. 
c) A fartura e a escassez são problemáticas. 
d) Assintosamente apareceu enxarcado na sala. 
 
15. Leia a resenha e responda à questão: 
 
ASSALTO AO BANCO CENTRAL (Brasil, 2011) 
 
Era só questão de tempo fazerem um filme sobre o assalto à 
agência do Banco Central de Fortaleza. O fato em si já era 
“cinematográfico”: o segundo maior assalto a banco de todos 
os tempos, o maior do Brasil. Tudo bem que o ideal era um 
filme do nível de um TROPA DE ELITE, mas não se pode ter 
tudo e a estreia de Marcos Paulo na direção, mesmo tendo 
seus tropeços aqui e acolá, é um bem-vindo retorno do cinema 
brasileiro ao gênero policial, que era bastante popular nos anos 
1970, mas que foi perdendo a força nas décadas seguintes.  
O maior ponto em comum de ASSALTO AO BANCO CENTRAL 
(2011) com TROPA DE ELITE é a presença de Milhem Cortaz 
e de algumas frases de efeito usadas como alívio cômico. 
Aliás, nem dá bem para falar de alívio cômico, pois ASSALTO 
AO BANCO CENTRAL peca por não trazer a necessária dose 
de suspense que um filme de assalto deveria ter. Mesmo 
assim, é prazeroso ver a construção do enredo e dos 
personagens, alguns deles feitos para fazer o público rir, como 
o do irmão gay da personagem de Hermila Guedes.  
A maior parte das filmagens foi realizada no Rio de Janeiro, 
mas algumas externas de Fortaleza são reconhecíveis, como a 
Ponte dos Ingleses e a Av. Santos Dumont perto das dunas. O 
fato de ser um filme de ficção também deu a liberdade para os 
roteiristas tomarem os fatos reais apenas como inspiração para 
o roteiro. Ainda assim coisas como a imprensa ter noticiado a 
possibilidade de o crime ter relação com o PCC e de um dos 
assaltantes ter escondido milhões em um caminhão cegonha 
aparecem no filme.  
A edição inicial, intercalando ações presentes e futuras, do 
ponto de vista dos bandidos e dos policiais, é um ponto a favor 
do filme. Pena que isso vai se dissipando antes da metade, 
fazendo de ASSALTO AO BANCO CENTRAL um filme bem 
ordinário do gênero. Por outro lado, o ótimo elenco, ainda que 
mal utilizado, de vez em quando traz momentos bons, como 
Tonico Pereira cantando “comer Tatu é bom…” (“Mundo 
Animal”, a canção dos Mamonas), enquanto o Tatu (Gero 
Camilo) usa as suas ferramentas para aumentar o túnel. Talvez 
quem ainda tenha escapado um pouco do caricato tenha sido 
Eriberto Leão, uma das pontas do triângulo amoroso entre 
Hermila Guedes e Milhem Cortaz. Quanto aos policiais vividos 
por Lima Duarte e Giulia Gam, eles não têm a mesma sorte em 
seus retratos. Entre prós e contras, o filme até que se sai bem 
para quem não espera muito.  

Ailton Monteiro  
 
Podemos afirmar que o autor da resenha considera “Assalto ao 
Banco Central”: 
a) um filme regular, com qualidades que não se sustentam, 

mas ótimo elenco.  
b) um sucesso à altura do filme “Tropa de elite”, por tratar da 

temática da violência.  
c) um clássico nos moldes dos filmes de ação brasileiros da 

década de 1970.  
d) um equívoco, já que os fatos reais serviram apenas como 

inspiração para o filme. 
 

16. Dos pares de palavras abaixo, aquele em que a segunda 
não se escreve com a mesma letra sublinhada na primeira é: 
a) vez / reve___ar.  
b) propôs / pu__ eram. 
c) atrás / retra __ ado. 
d) cafezinho/ blu __ inha. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Considerando a personalidade como a unidade individual 
que se desenvolve em um determinado meio, toda 
manifestação daquela, sob a forma de diferentes tipos de 
comportamentos, resulta de experiências passadas e de 
estímulos atuais do meio, esta deve ser estudada segundo: 
a) Dois prismas: longitudinal, isto é, a de sucessão de diversas 

fases, do passado para o presente; e outro transversal, isto 
é, dos comportamentos atuais sob as influências do meio. 

b) Três prismas: longitudinal, isto é, a de sucessão de diversas 
fases, do passado para o presente; comportamental, isto é, 
considerar os comportamentos observáveis; e alógico, isto 
é, sem interferências do meio externo. 

c) Dois prismas: atemporal, isto é, sem considerar as 
influências do passado; e outro transversal, isto é, dos 
comportamentos atuais sob as influências do meio. 

d) Um único prisma: a hereditariedade. 
 
18. O conceito relacionado ao desenvolvimento da 
personalidade descrito como algo predominante, volitivo e 
intencional do indivíduo, ou seja, um conjunto de formas 
comportamentais mais elaboradas e determinadas pelas 
influencias culturais, ambientais e sociais usadas para 
adaptação ao meio é denominado de: 
a) Temperamento. 
b) Caráter. 
c) Constituição. 
d) Integralidade. 
 
19. Freud concebeu para a atividade psíquica uma estrutura a 
que chamou de aparelho psíquico. Na sua segunda formulação 
deste aparelho, denominou sua tópica mediante três partes, 
sendo elas: 
a) Consciente, pré-consciente e consciente. 
b) Id, ego e superego. 
c) Consciência, subconsciente e inconsciente. 
d) Inconsciente, ego e pré-consciente. 
 
20. Segundo Freud, o conceito biológico que significa a energia 
que está à disposição dos impulsos de vida ou sexuais e que é 
submetida ao processo de desenvolvimento através de fases é 
denominada de: 
a) Repressão. 
b) Pulsão. 
c) Libido. 
d) Instinto. 
 
21. A psicologia social pontua que funções econômica de 
reprodução de mão de obra e ideológica (no que se refere a 
reprodução de ideologia dominante) são funções da: 
a) Escola. 
b) Organizações de trabalho. 
c) Família. 
d) Sociedade. 
 
22. Segundo a psicologia social podemos considerar sobre a 
família: 
a) Dentro dos fenômenos sociais mediante a naturalidade 

biológica. 
b) Dentro dos fenômenos grupais de estrutura biológica e 

ideológica. 
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c) Não sendo algo natural, mas uma instituição criada pelo 
homem. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
23. Podemos afirmar que a família é: 
a) Uma instituição social. 
b) Uma instituição moral. 
c) Uma organização social. 
d) Uma organização moral. 
 
24. O desenvolvimento do processo de industrialização e do 
capitalismo trouxe como consequência uma mudança dentro do 
âmbito familiar. A família não podia mais, sozinha, preparar 
seus filhos para o trabalho e para a vida social. Era preciso 
entregar este trabalho a uma instituição que soubesse educar, 
não mais para a vida privada, do circulo familiar e do trabalho 
caseiro, mas do trabalho que se encontra no âmbito da vida 
pública. A instituição especializada que se responsabilizou para 
este trabalho foi: 
a) A própria indústria. 
b) As instituições de trabalho. 
c) A escola. 
d) A família substituta. 
 
25. Sobre o processo educacional podemos afirmar: 
I– Alunos e professores devem ser parceiros no diálogo com o 
conhecimento. 
II– A realidade que nos cerca deve ser uma das finalidades da 
escola. 
III– Promover um questionamento sobre o que é ensinado e 
aprendido na escola, se este está articulado com a vida 
Dentre os itens acima quais estão relacionado com reflexões 
proposta pela psicologia social: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Todos 
d) Nenhum 
 
26. A psicologia clínica é um campo complexo que intervém 
essencialmente ao nível da saúde mental. Apresenta como 
finalidades: 
I– Prevenção 
II– Diagnóstico 
III– Visitas domiciliares 
IV– Tratamento 
V– Aconselhamento 
Dentre os itens acima qual pertence a prática da psicologia 
clínica: 
a) Apenas I, II e III 
b) Apenas I, III e IV 
c) Apenas I, II, IV e V 
d) Apenas II, III, IV e V 

 
27. Apresenta-se como áreas de atuação do psicólogo: 
I– o contexto educacional 
II– o contexto hospitalar 
III– o contexto jurídico 
IV– o contexto esportivo 
Dentre os itens apresentados, qual contexto a psicologia atua 
apenas como um complemento de uma prática sem atuação 
técnica direta e independente: 
a) Apenas II 
b) Apenas I e IV 
c) Todos 
d) Nenhum 
 
28. Podemos afirmar que a base concreta da sociedade é a 
organização. As organizações são entendidas pela psicologia 
institucional como a representação do aparato que reproduz o 
quadro de instituições no cotidiano da sociedade. Podemos 
definir instituição como: 

a) Valor ou regra social reproduzida no cotidiano com estatuto 
de verdade, que serve como guia básico de 
comportamentos e padrões éticos para as pessoas em 
geral. 

b) Valor social reproduzida dentro da dinâmica grupal, servindo 
de guia básico para padronizar seu funcionamento dentro 
da organização. 

c) É o local social que ocorre as organizações sociais e de 
trabalho. 

d) A lei que é estabelecida na sociedade, independente das 
organizações sociais. Esta contém os direitos e deveres do 
cidadão com o intuito de organizar a convivência social 
cotidiana. 

 
29. A psicologia social, dentro da visão crítica sobre os 
modelos teóricos de formação grupal e da dinâmica de grupo, 
levou alguns autores como Silvia Lane e Martin-Baró a 
reconfigurar algumas categorias de produção grupal, levando a 
descrever e definir o grupo como um processo grupal. Citam 
algumas destas categorias como: 
I- Categoria de produção 
II- Categoria de dominação 
III- Categoria de análise 
IV- categoria de grupo-sujeito 
Dentre os itens citados, qual categoria é pertinente às 
colocações da psicologia social: 
a) Apenas III 
b) Apenas I, III e IV 
c) Apenas I, II e IV 
d) Apenas III e IV 
 
30. Freud foi um médico vienense que alterou o modo de 
pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável a Karl 
Marx na compreensão dos processos histórico e sociais. Freud 
ousou colocar os processos misteriosos do psiquismo, suas 
regiões obscuras, isto é, fantasias, os sonhos, os 
esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas 
científicos. A investigação sistemática desses problemas levou 
Freud à criação da: 
a) Análise fenomenológica. 
b) Teoria sistêmica do inconsciente. 
c) Gestalt. 
d) Psicanálise. 
 
31. Qual item abaixo é um princípio fundamental do profissional 
psicólogo definido pelo código de ética profissional: 
a) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 

crítica e historicamente a realidade política, econômica, 
social e cultural. 

b) Informar a quem de direito, os resultados decorrentes da 
prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o 
que for necessário para a tomada de decisão. 

c) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o 
exercício ilegal da profissão. 

d) Não praticar e ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão. 

 
32. O psicólogo, segundo seu código de ética profissional, 
quando participar de greves e paralizações garantirá: 
I– que as atividades de emergência não seja interrompidas 
II– que haja prévia comunicação da paralização aos usuários e 
beneficiários atingidos pela mesma 
III– que haja prévia comunicação ao órgão e ao conselho de 
classe envolvidas para julgamento da procedência da mesma 
IV– que seja informado ao conselho de psicologia sobre prazos 
vigentes da paralização. 
Dentre os itens apresentados, qual é presente no código de 
ética profissional: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas III e IV 



5 

 

c) Todos 
d) Nenhum 
 
33. O psicólogo, seguindo os procedimentos do código de ética 
profissional, no relacionamento com outro psicólogo: 
I- Encaminhará aos profissionais ou entidades habilitadas e 
qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação 
II- Compartilhará apenas informações relevantes para qualificar 
o serviço prestado 
III- Resguardará o caráter confidencial das comunicações, 
assinalando a responsabilidade de prestar sigilo a quem as 
receber 
Dentre os itens apresentados, qual esta de acordo com os 
procedimentos éticos: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I e III 
c) Apenas II e III 
d) Todos 
 
34. Segundo o código de ética profissional, o psicólogo poderá 
intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam 
sendo efetuados por outro psicólogo nas seguintes condições: 
a) A pedido da organização que o profissional presta serviços. 
b) Em situações de calamidade pública. 
c) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
d) Em nenhuma ocasião outro profissional deve intervir nos 

serviços prestados por um colega de profissão. 
 
35. Podemos afirmar que a psicologia institucional é definida 
como: 
a) Uma atuação psicológica que visa a intervenção institucional 

como um todo, ou seja, sua administração, funcionamento, 
estrutura física, comunidade e sociedade, abarcando todas 
as características que são levadas em conta ao fazer um 
diagnóstico e com isso planejar um método de intervenção 
e intervir. 

b) Uma atuação psicológica que visa a organização 
institucional como forma de organizar seu funcionamento 
dinâmico e administrativo sem considerar aspectos 
externos da organização para levantar características de 
diagnóstico e intervenção. 

c) Um método prático da psicologia que visa o diagnóstico 
institucional, sem considerar uma prática de atuação e 
intervenção sendo estes últimos objetos de estudo da 
psicologia organizacional. 

d) A psicologia institucional é um termo que não existe na 
prática de atuação profissional em psicologia. 

 
36. Embora enfocando sua atuação na subjetividade dos 
indivíduos e/ou manifestações comportamentais, o psicólogo 
tem seu trabalho: 
a) Relacionado às condições gerais de vida da sociedade, 

focando a promoção à saúde. 
b) Relacionado às condições gerais ideológicas 

desencadeadas pela sociedade. 
c) Relacionado às condições gerais da prática clínica 

relacionadas à promoção à saúde. 
d) Relacionado às práticas de investigação clínica quando a 

profissão voltar-se para a promoção à saúde 
 
37. Em psicologia, podemos definir grupo como: 
a) O elemento que completa a dinâmica da construção social 

da realidade é o lugar onde a instituição se realiza. 
b) O elemento que completa a dinâmica ideológica da 

sociedade é o lugar onde a organização se realiza. 
c) O elemento que completa a dinâmica estrutural da 

sociedade é o lugar das realizações individuais. 
d) O elemento que completa a estrutura social ideológica, pois 

é o lugar onde os indivíduos se organizam socialmente. 
 

38. Grupos operativos se caracterizam por estar centrado de 
forma explicita em uma tarefa que pode ser o aprendizado, a 
cura, o diagnóstico de dificuldades, etc. Sob esta tarefa existe 
outra implícita subjacente à primeira. O conceito de grupos 
operativos, bem como sua proposta técnica de trabalho foi 
desenvolvido por: 
a) Lewin. 
b) Freud. 
c) Saidon. 
d) Pichon-Rivière. 
 
39. Segundo a psicanálise, aquilo que para o indivíduo assume 
o valor de realidade, sendo isso que importa, mesmo que não 
corresponda à realidade objetiva é denominado de 
a) Fantasia. 
b) Realidade psíquica. 
c) Realidade subjetiva. 
d) Processos mentais. 
 
40. Recalque, formação reativa, regressão, projeção, 
racionalização são fenômenos psíquicos que Freud denominou 
de: 
a) instintos. 
b) Mecanismos de defesa. 
c) Conteúdos latentes. 
d) Conteúdos manifestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




