
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 3 (três) 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; 

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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Notícia da mais que amada 
 
1º Rio de Janeiro – Podem não aceitar mas entre as cartas (poucas) que recebo, metade pede que eu dê notícias 
de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi, também amiga e companheira. São duas setters, de pêlo ruivo e 
macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua que serve de base ao Cristo Redentor, 
me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação (minha e delas) afagar e serem afagadas. A mão, ainda 
adormecida, conhece de cor aquela curva suave que forma a cabecinha delas. 
2º Quem ama os cães sabe que eles gostam de ser __________. E não se contentam com o afago: querem ouvir 
________. É ________ dizer que são queridas, a razão de eu levantar e ir tomar café distribuindo com elas o pedaço de 
bolo, o biscoito com um pouco de manteiga. São _________ pouco recomendáveis, se sentem mais gente, mais minhas, 
sabendo que com elas reparto o pão nosso de cada manhã.  3º Titi é mais afobada, come o biscoito num único bote e 
fica me cobrando outro pedaço. Mila, como o “Dom Casmurro” naquele trem da Central, tem fumos fidalgos, lambe 
primeiro a manteiga, depois aceita o biscoito. Também fica me olhando – e geme se não reparto com ela mais um 
bocado.  
4º Depois vem a hora que detestamos. Banho tomado, apanho as chaves do carro. A despedida é unilateral, elas 
tombam junto à porta, caem como Dante caiu naquele círculo do inferno: como mortas. Mas dia sim, dia não, sabem 
que vou passear com elas na Lagoa ou no Arpoador.  
5º Há a volta. Por pior que tenha sido a vida lá fora, por mais abominável que esteja a faina humana, elas me 
recebem como se nada pudesse ter acontecido – e sempre dou razão a elas. O importante é sentir na mão o calor ruivo 
daquele pêlo macio, os olhos dóceis que me fitam e me cheiram.  
6º Já ganharam a sabedoria de cheirar com os olhos cor de mel. E adivinhar que a melhor parte de um homem – 
cansado corpo de rude caminhar – ficou com elas. E com elas adormecerá, à espera de um novo sol que trará a rotina do 
amor de cada dia. 

 
Carlos Heiror Cony. Folha de S. Paulo, 9/1/1995. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) manuseados – coisas – preciso – guloseimas. 
b) manuzeados – coizas – precizo – gulozeimas. 
c) manuseados – coisas – pressiso – guluseimas. 
d) manuzeados – coizas – pressizo – guluzeimas. 
 
02 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
a) O cronista comenta uma experiência pessoal e afetiva, e transmite a partir do fato sua visão de mundo. 
b) O tema da crônica é a troca de carinho e de amor entre o narrador e as duas cadelas. 
c) O contato do narrador com essas cadelas o ajuda a enfrentar os problemas e faz surgir o que há de melhor nele. 
d) O objetivo dessa crônica é ironizar o amor entre o narrador e os cães. 
 
03 - Quanto à acentuação gráfica assinale a alternativa correta: 
a) As palavras “café e também” são acentuadas por serem oxítonas terminadas em “e” e ”em”. 
b) As palavras notícia e círculo são proparoxítonas. 
c) Paroxítonas como recomendáveis e dóceis são acentuadas porque terminam em “i” seguido de “s”. 
d) A palavra “único” é acentuada em razão da mesma regra que se acentua a palavra útil. 
 
04 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) O importante é sentir o calor ruivo daquele pelo macio. = O importante é senti-lo. 
b) Come o biscoito num único bote = come-o num único bote. 
c) Sempre dou razão a Mila e Titi = sempre lhes dou razão. 
d) Quando o sol ilumina a pedra nua = quando o sol ilumina-lhe. 
 
05 - Analise as afirmativas e em seguida assinale a alternativa correta: 
a) Em “cor de mel” e “conhece de cor” (1º parágrafo) a palavra “cor” são parônimas. 
b) O vocábulo faina (5º parágrafo) poderia ser substituído por “labuta” sem prejuízo algum para o parágrafo. 
c) As palavras rotina (substantivo) e retina (substantivo) são homônimas imperfeitas. 
d) As palavras pedaço e bocado são palavras antônimas. 
 
06 - A palavra que faz o plural da mesma forma que “mão” é: 
a) operação. 
b) charlatão. 
c) benção. 
d) capitão. 
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07 - Na residência de Flávia há uma piscina com 1,8 m de largura, 1,4 m de profundidade e comprimento de 4 m. 
Flávia colocou água nessa piscina, até o limite de 3/4 de sua capacidade máxima, o que corresponde a, 
aproximadamente: 
a) 10 m3 de água. 
b) 100 litros de água. 
c) 750 litros de água. 
d) 7500 litros de água. 
 
08 - Marcondes construiu uma rampa de acesso à garagem de sua residência. Sabe-se que a base dessa rampa 
mede 2,5 m e que, ao subi-la, Marcondes eleva-se 1,5 m em relação à base da rampa. O comprimento dessa 
rampa mede: 
a) menos de 3 m. 
b) mais de 3 m e menos de 3,2 m. 
c) mais de 3,2 m e menos de 3,5 m. 
d) mais de 3,5 m. 
 
09 - Seis comportas de uma usina hidrelétrica, quando abertas por um período 15 minutos, dão vazão a 1890000 
m3 de água. Se fossem 8 comportas, abertas por um período de 10 minutos, a vazão de água seria de: 
a) 1540000 m3. 
b) 1680000 m3. 
c) 1760000 m3. 
d) 1820000 m3. 
 
10 - Carlos estava tomando mate gelado com mais 15 amigos. Ao observarem suas vestimentas e acessórios, 
verificaram que 8 pessoas do grupo usavam boné, 10 usavam óculos escuros e 2 não usavam óculos escuros nem 
boné. O número de pessoas que estavam usando óculos escuros e boné é: 
a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) 6. 
 
11 - Em que década vieram para São Manoel os pioneiros que pretendiam cultivar café ou explorar o comércio 
de secos e molhados no loteamento que vivia seus primeiros dias? 
a) Década de 30. 
b) Década de 40. 
c) Década de 50. 
d) Década de 60. 
 
12 - Inicialmente, no início de sua colonização, quais eram as atividades econômicas predominantes em São 
Manoel do Paraná ? 
a) Agricultura e comércio. 
b) Agropecuária e comércio. 
c) Pecuária e comércio. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
13 - Quando é que “São Manoel” passou a denominar-se: “São Manoel do Paraná”? 
a) 13/09/1.990.    c) 01/06/1.995. 
b) 01/01/1.993.    d) 13/09/1.990. 
 
14 - São Manoel do Paraná foi desmembrado de que Município abaixo? 
a) Cianorte.    c) Japurá. 
b) Indianópolis.    d) Rondon. 
 
15 - O Psicanalista Erich Fromm dedicou seus escritos teóricos a unir, de forma sintética e pragmática, duas 
teorias imprescindíveis para o entendimento da constituição humana: o marxismo e a psicanálise. Esta síntese 
culminou na Psicologia Social Analítica, que tem como objetivo: 
a) Entender o desenvolvimento do ser humano a partir de suas interações com os outros sujeitos e com os objetos do 
meio, chamados signos. A Psicologia Social Analítica compreende a normalidade como o grau de adaptação do 
indivíduo na sociedade. 
b) Visualizar o ser humano a partir de sua constituição inata, que se transforma nos anos iniciais de vida, a chamada 
infância, onde as estruturas psicológicas são delimitadas e começam a determinar os comportamentos do sujeito, 
conforme o grau em que são afetadas pelas condições do meio. 
c) Apreender a caracterização do dispositivo instintivo de um grupo, do seu comportamento libidinal e 
predominantemente inconsciente, em função de sua estrutura socioeconômica, descrevendo empiricamente a interação 
dos fatores naturais e sociais. 
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d) Compreender o ser humano a partir do meio social onde nasce, ignorando a princípio os fatores biológicos e naturais 
que compõem a sua constituição, na tentativa de medir qualitativamente o grau de alteração dos componentes inatos a 
partir do contato com as estruturas sociais e econômicas.  
 
16 - ___________________ descreve as atitudes emocionais comuns aos indivíduos em uma classe social ou em 
uma sociedade. É função da realidade socioeconômica, e tem como objetivo modelar e canalizar a energia 
individual para assegurar a mecânica dos objetivos sociais. O conceito descrito acima e que preenche o espaço 
demarcado no início é chamado de: 
a) Personalidade Social.   c) Valor Social. 
b) Impulso Libidinal.   d) Caráter Social. 
 
17 - As concepções de M. Klein, amparadas na sua prática de análise com crianças de muito pouca idade, 
convergem para uma posição essencialmente “seio-cêntrica”. A escola Kleiniana valorizou, sobretudo: 
a) A existência de um ego primitivo desde o nascimento, sendo que este mobiliza as defesas arcaicas (dissociações, 
projeções, negação onipotente, idealização, etc.) para reprimir ansiedades primitivas advindas da pulsão de morte, isto 
é, da inveja primária, com as respectivas fantasias inconscientes. 
b) Os múltiplos e variados mecanismos defensivos do ego de qualquer pessoa, o aprofundamento das demais funções do 
ego, as conscientes e as inconscientes, além de ser uma das escolas pioneiras na análise de crianças, revolucionando 
com uma técnica de caráter mais pedagógico. 
c) O fenômeno do narcisismo e as precoces “falhas empáticas” da mãe e do meio ambiente quanto ao desenvolvimento 
da criança.  
d) O precoce vínculo real mãe-bebê no desenvolvimento emocional primitivo, conceituando a mãe “suficientemente 
boa”, valorizando também os conceitos de “verdadeiro e falso self”.  
 
18 - O Humor pode ser definido como sentimentos anímicos mais prolongados, de origem reativa, sem 
repercussões somáticas ou com discretas manifestações. Cada indivíduo possui um estado de humor básico ou 
fundamental, que é o traço dominante de sua conduta e que pode se alterar em virtudes de acontecimentos 
marcantes. Dentre os distúrbios quantitativos de humor, pode-se citar: 
I - Síndrome Maníaca: alegria patológica, com visão otimista do mundo e valorização exacerbada do ego e das 
capacidades.  
II - Euforia: é uma alegria orgânica, com otimismo em alto grau, porém com baixa estima do ego e das 
capacidades. Não há agitação psicomotora, podendo ocorrer na esclerose múltipla, na tuberculose, nos tumores 
cerebrais frontais e nos deficientes mentais. 
III - Síndrome Depressiva: estado de tristeza patológica, pessimismo frente ao mundo, baixa estima do ego e das 
capacidades, inibição psicomotora. 
IV - Angústia: Associação de um sentimento de desprazer com vivência de tensão interna e externa, ou espera de 
um perigo ameaçador. Sempre associada com sentimentos de culpa ou remorso. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
19 - A Psicologia, nos seus primórdios enquanto ciência, era caracterizada por um conhecimento: 
a) Natural.    c) Filosófico. 
b) Biológico.    d) Exato. 
 
20 - A Teoria das Relações Humanas surgiu nos Estados Unidos como consequência imediata das conclusões 
obtidas na Experiência de Hawthorne, desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores. A teoria em questão 
teve sua relevância para: 
a) O desenvolvimento das chamadas ciências humanas, principalmente a psicologia e a sociologia, e a humanização e 
democratização da administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da Teoria Clássica. 
b) Desenvolver os campos da motivação e treinamento, inicialmente utilizados durante a Segunda Guerra Mundial no 
intuito de melhorar a qualidade de vida e de combate dos soldados americanos. 
c) Aprimorar as pesquisas na área das ciências sociais, fazendo um recorte na compreensão das classes existentes na 
sociedade e suas determinações, o que favoreceu em especial a classe trabalhadora e sua importância na produção. 
d) Combater as teorias naturalistas e cognitivistas unânimes, até então, nos âmbitos teóricos e práticos da psicologia 
enquanto ciência.  
 
21 - No início dos anos 60, desenvolveu-se na psicologia americana um movimento conhecido como psicologia 
humanista. Ele não pretendia ser a revisão nem a adaptação de nenhuma escola de pensamento corrente, ao 
contrário do que ocorria com algumas posições neofreudianas e neocomportamentais. Em vez disso, a psicologia 
humanista queria substituir o comportamentalismo e a psicanálise, as duas principais forças da psicologia, 
trazendo como ponto essencial: 
a) Ênfase na experiência inconsciente. 
b) O estudo de tudo que tenha relevância para a condição humana e crença na espontaneidade e no poder de criação do 
indivíduo. 
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c) A postulação da integralidade da natureza e no determinismo que esta impõe ao ser humano. 
d) A importância dos fatores sociais e ambientais nas escolhas dos indivíduos e nos comportamentos observáveis. 
 
22 - Do ponto de vista das práticas contemporâneas, a Psicopatologia constitui uma vasta encruzilhada onde se 
reúnem disciplinas provindas dos mais diversos horizontes metodológicos e epistemológicos em torno das 
condições de sofrimento mental. A Melancolia, enquanto padecimento psíquico, imprime nos indivíduos que a 
possuem algumas características e/ou sintomas. Marque a alternativa que corresponde a tais características: 
a) A Melancolia é a reação à perda de um ente querido ou à perda de alguma abstração que ocupou o lugar deste objeto. 
Ela afasta a pessoa de suas atitudes normais para com a vida, sendo um afastamento não patológico. 
b) A Melancolia não é um traço permanente, isto é, os indivíduos pulam de um humor eufórico e agressivo para um 
estado depressivo e ausente de qualquer estima e autopreservação. 
c) Na Melancolia, é o mundo que se torna pobre e vazio, levando o indivíduo a apresentar tendências suicidas e 
comportamentos hostis com os demais sujeitos. 
d) Na Melancolia, existe uma diminuição excessiva da auto-estima e um empobrecimento do ego em grande escala. A 
insatisfação com o ego, por motivos de ordem moral, é a característica mais marcante nos indivíduos melancólicos. 
 
23 - A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS SUS, trata-se de um Manual Técnico que 
regulamenta, dentre outros pontos importantes na saúde pública no país: 
a) A Regionalização e o Fortalecimento da Capacidade de Gestão do SUS. 
b) Os Critérios de Habilitação e Desabilitação dos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
c) A Territorialização e os Critérios de Renda para o Atendimento à População. 
d) A Descentralização dos Serviços de Saúde e os Critérios Contributivos para a Capacidade de Gestão do SUS. 
 
24 - Durante décadas, a compreensão de atuação do psicólogo na saúde era de uma atividade curativa de um 
indivíduo em extremo sofrimento psíquico, privilegiando um acompanhamento específico e individualizado. No 
entanto, a Psicologia deslocou para o campo da promoção de saúde e da prevenção de doenças, denotando uma 
fragmentação clara entre as demandas práticas que surgiram no dia a dia da saúde pública e produções de 
conhecimentos existentes nesse campo de atuações, produções ainda obsoletas e humildes. Sobre essa 
problemática, marque a alternativa CORRETA sobre possíveis soluções e avanços que contribuam para a 
prática do psicólogo nos serviços de saúde pública: 
a) A falta de acesso aos serviços públicos de saúde constitui a grande barreira para uma atuação mais preventiva e 
promotora de saúde, pois quando o indivíduo, depois de uma longa espera, adentra no processo terapêutico, em grupo 
ou individualizado, resta ao psicólogo trabalhar apenas com a redução de danos. 
b) Torna-se necessário ao psicólogo compreender os processos coletivos e individuais implicados na questão saúde-
doença, ampliando e fortalecendo os saberes e fazeres de uma Psicologia que seja Social e da Saúde. 
c) Uma das maneiras de enfrentar esse desafio é fortalecer redes interdisciplinares e intradisciplinares na saúde, com 
enfoque para a atuação unificada do médico e psicólogo, produzindo conhecimentos e desenvolvendo práticas voltadas 
à saúde pública. 
d) A prática da transdisciplinaridade constitui o único caminho para a melhoria no campo da saúde pública. Essa prática 
consiste no diálogo entre os profissionais que compõem a equipe técnica dos serviços de saúde. 
 
25 - O aumento do conhecimento sobre o vírus HIV e a AIDS permitiu a melhoria do diagnóstico e tratamento 
da doença. O tratamento anti-retroviral altamente eficaz provocou diminuição significativa da letalidade, 
aumento da sobrevida e da qualidade de vida dos pacientes. Sobre os aspectos psicológicos, sociais e morais 
relacionados ao cuidado da pessoa com HIV/AIDS, é INCORRETO afirmar: 
a) Em muitos casos, as pessoas que possuem HIV/AIDS não querem revelar tal condição por medo do julgamento 
imprimido pela família e pelo meio social, pois durante muitos anos essa doença foi considerada como uma “praga 
gay”. 
b) Ao descobrir a doença, a pessoa deve ser acolhida pela equipe técnica que compõe o serviço de saúde, encaminhada 
para iniciar o uso dos medicamentos, participação em grupos terapêuticos, participação da família em grupos de apoio 
e, se necessário, incluir o paciente em psicoterapia individualizada. 
c) O tratamento paliativo é contra-indicado nos casos de pacientes com HIV/AIDS, pois os sintomas e o sofrimento 
psicológico podem ganhar um aumento e a redução de danos pode não ocorrer. 
d) Os profissionais de saúde e da área de assistência social podem incluir os pacientes nos processos de prevenção da 
doença, ou seja, campanhas preventivas, relatos de experiências e influência nos grupos sociais através dos novos 
comportamentos adquiridos pelas pessoas com HIV/AIDS. 
 
26 - A Psicologia Social Comunitária designa um conjunto de saberes e práticas da psicologia que visam 
contribuir para a melhoria na qualidade de vida das pessoas e grupos distribuídos nas inúmeras aglomerações 
humanas que compõem a grande cidade. Nessa perspectiva, o termo comunidade significa um lugar em que 
grande parte da vida cotidiana é vivida. Sobre a atuação do psicólogo nessa área, é CORRETO afirmar: 
a) A atuação do psicólogo no âmbito sócio-comunitário deve privilegiar os indivíduos que vivem em condições 
precárias ou inviabilizadas de trabalho, saúde, saneamento básico, educação escolar, lazer, dentre outras. 
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b) A atuação assistencialista-paternalista do psicólogo na comunidade era proeminente até meados da década de 90. 
Essa atuação priorizava o atendimento individual, com psicoterapia breve, e compreendia a comunidade como um 
grupo desemparado. 
c) A vertente que guia a atuação do psicólogo na área social comunitária é a crítico-transformadora, que aponta para a 
possibilidade de fomentar autonomia dos grupos para que eles, efetivamente, assumam seu papel de sujeitos de sua 
própria história. 
d) A atuação do psicólogo comunitário, na maioria dos casos, ainda compreende o grupo como aquele que precisa ser 
assistido e ajudado, o que prejudica as possibilidades de mobilização para a autogestão e autonomia. 
 
27 - A Neurose Obsessivo-Compulsiva, conforme nomeia Fenichel (1997), ou Transtorno da Personalidade 
Obsessivo-Compulsiva, conforme denomina o DSM-IV, caracteriza-se por: 
I - Idéias fixas não administradas pelo Super-Ego. 
II - Hiperprodução de idéias fixas que podem gerar um grande estado de angústia. 
III - Descontrole dos aspectos do Ego. 
IV - Rigidez de comportamentos e repetição de movimentos e pensamentos. 
V - Sistematização e rituais normativos. 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
28 - Aconselhar, enquanto atuação do psicólogo, constitui-se num processo no qual se indica ou prescrevem-se 
caminhos, direções e procedimentos ou criam-se condições para que a pessoa faça julgamento das alternativas e 
formule suas escolhas. Sobre os aspectos relevantes do aconselhamento psicológico centrado na pessoa, pode-ser 
AFIRMAR: 
a) Não há uma distinção clara e precisa entre aconselhamento e psicoterapia. Ambos visam tratar das perturbações da 
personalidade, com utilização de métodos e técnicas psicológicas.  
b) O aconselhamento objetiva proporcionar condições de crescimento e atualização como forma de alcançar satisfação 
pessoal e social. É uma relação de ajuda que não significa, necessariamente, dar ao outro exatamente o que ele precisa. 
c) A função do terapeuta no aconselhamento é fornecer condições para seu cliente compreender suas dificuldades como 
algo inerente ao seu processo de desenvolvimento, enquadrando-o em alguma categoria para delinear os métodos que 
utilizará durante o processo. 
d) A prática do aconselhamento psicológico, considerada por alguns profissionais como psicoterapia breve, tem ficado à 
margem da atuação dos psicólogos, pela dificuldade em diferenciá-la de uma prática leiga e semelhante a qualquer 
relação de ajuda. 
 
29 - Segundo Bleger (1984), são muito variados os campos de atuação do psicólogo clínico, mas se este se acha 
interessado predominantemente nos problemas psicológicos de saúde, tem que se situar corretamente no campo 
da higiene mental. Portanto, a função do psicólogo clínico não deve ser basicamente a terapia e sim a saúde 
pública e, dentro dela, a higiene mental. Sobre o conceito de higiene mental, é CORRETO afirmar: 
a) Para a higiene mental é primordial a promoção de um melhor nível de saúde na população, isto é, não interessa 
somente a ausência da doença e sim o desenvolvimento pleno dos indivíduos e da comunidade total. A ênfase da 
higiene mental translada-se, assim, da doença à saúde e, com isto, à atenção da vida cotidiana dos seres humanos.   
b) Conhecer psicologia e psicopatologia é conhecer higiene mental, que constitui o estudo da administração dos 
conhecimentos, atividades técnicas e recursos psicológicos para encarar os aspectos da saúde e da doença como 
fenômenos sociais e coletivos. 
c) O objetivo principal intrínseco à higiene mental trata-se de diagnosticar precocemente as doenças mentais, como 
prevenção e diminuição dos sofrimentos e do tempo necessário de internação, bem como atuar de forma profilática, 
antes da aparição da doença mental, na tentativa de evita-las.   
d) Preconceitos existem em relação ao campo da higiene mental, e referem-se ao menosprezo das possibilidades dessa 
abordagem, isto é, reduzem a higiene mental em um movimento ideológico em si mesmo. 
 
30 - Em geral, os pais de crianças classificadas como doentes mentais irão, na maioria dos casos, procurar 
insistentemente um diagnóstico para seu filho. A mãe irá lutar contra a diferença social de forma incansável, e 
pode ser, muitas vezes, compreendida como “a senhora da morte”, pois devido ao nascimento do filho doente, a 
mãe de forma narcísica acredita que sofreu uma perda brusca da marca de identificação. Dessa forma, a mãe 
pode entrar em estado de pânico diante de uma figura do “eu” que nunca poderá ser reconhecida ou amada. No 
caso da criança apresentar debilidade ou atraso mental leve, aponte duas formas mais adequadas do psicólogo 
proceder em relação a essa situação: 
a) Entrevista apenas com os pais e encaminhamento da criança para sala de recurso em escola regular. 
b) Compreensão do diagnóstico e prognóstico e encaminhamento da criança para escola regular que possua recursos 
(materiais e humanos) necessários. 
c) Início de psicoterapia para diagnóstico e encaminhamento da criança para instituto de reeducação. 
d) Psicoterapia breve com os pais e encaminhamento da criança para frequentar APAE. 




