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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de „Tormentório‟, os 
portugueses apelidaram-no de „Boa 
Esperança‟."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 

 

 
 
 



 

REALIZAÇÃO: 

                                                                                                                                          PSICOLOGO       2 

QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) a definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) a seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) a identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) a definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) a identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 
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QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
O trabalho de grupo mais adequado para 
dinâmica funcional numa equipe 
multidisciplinar de serviço de saúde é: 

a) De atividades laborativas. 
b) Administrativo. 
c) Operativo. 
d) De discussão de casos clínicos. 
e) De egressos. 

 

QUESTÃO 22 
Insight, interpretação e transferência são 
conceitos teóricos necessários para 
fundamentar a prática de psicoterapia: 

a) Psicanalítica. 
b) Comportamental. 
c) Centrada na pessoa. 
d) Breve-focal. 
e) Gestaltica. 

 
 
 
 

QUESTÃO 23 
Considerando a perspectiva da Psicologia 
Institucional e Comunitária, assinale a 
alternativa correta. 

a) O psicólogo não deverá se interessar 
pelas representações imaginárias que 
os usuários fazem sobre saúde e 
doença. 

b) Cabe ao psicólogo diagnosticar e 
orientar apenas. 

c) A demanda independe da forma como 
a instituição se apresenta à 
comunidade. 

d) Os modos de pensar, agir e sentir, ou 
seja, a crítica que se faz em relação à 
doença, não tem absolutamente 
importância na forma de adoecer. 

e) A interação da equipe de profissionais 
com os usuários, isto é, a relação 
cuidador-cuidado, modula e favorece 
a adesão da demanda. 

 
QUESTÃO 24 
Dentre as responsabilidades gerais do 
psicólogo, previstas no Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos, não é vedado: 

a) Apresentar, publicamente, através dos 
meios de comunicação, resultados de 
psicodiagnóstico de indivíduos ou 
grupos, bem como interpretar ou 
diagnosticar situações problemáticas, 
oferecendo soluções conclusivas. 

b) Desviar para atendimento particular 
próprio, com finalidade lucrativa, 
pessoa em atendimento ou atendida 

em instituições com a qual mantenha 
qualquer tipo de vínculo. 

c) Sugerir serviços de outros 
profissionais, sempre que se impuser 
à necessidade de atendimento e este, 
por motivos justificáveis, não puder 
ser continuado por quem o assumiu 
inicialmente.  

d) Atender, em caráter não eventual, a 
menor umpúbere ou interdito, sem 
conhecimento de seus responsáveis. 
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e) Prestar serviços ou mesmo vincular 
seu título de Psicólogo a serviços de 
atendimento psicológico via telefônico. 

 
QUESTÃO 25 
Sobre o desenvolvimento da inteligência na 
infância, segundo a Teoria de Piaget, é 
correto afirmar que 

a) O estágio das operações concretas é 
caracterizado pela superação do 
egocentrismo, o aparecimento da 
lógica e da reversibilidade. 

b) No estágio pré-operatório, a 
inteligência da criança é 
fundamentalmente prática, ligada ao 
sensorial e à ação motora. 

c) O sensório motor caracteriza-se pelo 
desenvolvimento progressivo dos 
processos de simbolização, ainda não 
integrados em estruturas lógicas. 

d) No pré-operatório os êxitos mais 
destacados são o estabelecimento da 
conduta intencional, a construção do 
conceito de objeto permanente e das 
primeiras representações e o acesso à 
função simbólica. 

e) O estágio pré operatório caracteriza-se 
pelo desenvolvimento progressivo dos 
processos de simbolização integrados 
em estruturas lógicas. 

 
QUESTÃO 26 
De acordo com o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, uma das infrações na 
elaboração de materiais de divulgação está 

contida na alternativa. 
a) Divulgar CRP no qual o profissional 

está registrado e o número de registro. 
b) Omitir o preço do serviço na 

propaganda. 
c) Não apresentar a previsão de 

resultados. 
d) Fazer referência a títulos que possua. 
e) Divulgar atividades e recursos 

relativos a técnicas e práticas não 
reconhecidas ou regulamentadas pela 
profissão. 

 

QUESTÃO 27 
Em relação ao conceito de grupo no contexto 
da prática psicoterápica, é incorreto afirmar. 

a) O tamanho do grupo deve considerar 
a viabilidade do processo 
comunicativo verbal e não-verbal em 
suas várias possibilidades, ou seja, 
visual, auditiva e verbal. 

b) Um conjunto de pessoas forma um 
grupo, quando desenvolvem ações 
voltadas para objetivos que podem ou 
não ser compartilhados. 

c) Num processo grupal, é possível 
distinguir dois níveis de identidade: 
aquela genuína ao grupo e aquela 
específica a cada membro do grupo. 

d) Os membros de um grupo habitam 
um campo dinâmico no qual as 
interações afetivas gravitam em torno 
de fantasias, ansiedades, papéis etc. 

e) No processo grupal, observa-se tanto 
uma força de fortalecimento como de 
desintegração da coesão grupal. 

 
QUESTÃO 28 
Assinale a alternativa incorreta com relação 
à atuação do psicólogo numa instituição 
hospitalar. 

a) Auxiliar no enfrentamento das 
situações e restrições ocasionadas 
pela doença. 

b) Proporcionar recursos aos pacientes e 
familiares visando melhorar a 
comunicação com a equipe 
profissional. 

c) Acompanhar e fiscalizar o uso das 
técnicas pela instituição hospitalar, 
visando minimizar os prejuízos 
emocionais decorrentes do 
adoecimento. 

d) Instrumentalizar os profissionais a 
desenvolverem estratégias de 
intervenção que propiciem um 
atendimento humanizado. 

e) Capacitar uma melhor compreensão 
das emoções de pacientes e familiares 
diante da hospitalização. 
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QUESTÃO 29 
Considere as seguintes afirmações sobre a 
violência intrafamiliar e assinale a incorreta. 

a) Evidencia um abuso do poder 

disciplinador e coercitivo dos pais ou 

responsáveis e, muitas vezes, pode se 

prolongar por meses e até anos. 

b) A violência física caracteriza-se pelo o 

uso da força física a partir de atos 

como queimaduras, sufocação, 

mutilações etc., sendo excluídos 

aqueles atos que ocorrem num grau 

mínimo como, por exemplo, beliscões 

e tapas. 

c) A violência psicológica, caracterizada 

como toda forma de rejeição, 

depreciação, discriminação, punições 

humilhantes etc, por falta de 

materialidade, é de difícil 

identificação. 

d) A criança vítima de violência tem o 

direito de atendimento e proteção, 

enquanto o profissional que a atende, 

inclusive o psicólogo, tem o dever de 

promover a sua assistência e a 

notificação do seu caso. 

e) Quando os pais levam a criança ao 

atendimento médico, alegando 

sintomas que são inventados ou 

provocados por eles e, em decorrência 

do atendimento médico, infligem-lhe 

sofrimento físico, temos a violência 

denominada de Síndrome de 

“Munchausen por procuração”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 
João, com 13 (treze) anos, é considerado um 
“aluno problema” pela escola pública em que 
estuda. Os professores o classificam como 
indisciplinado, preguiçoso, distraído e, 
consequentemente, com distúrbio de 
aprendizagem. A mãe alega que João se 
queixa das atitudes dos professores. Diante 
deste impasse, um psicólogo escolar que 
adote a perspectiva sócio-histórica deverá: 

a) Chamar a família para realizar a 
anamnese de João. 

b) Obter com os professores informações 
precisas sobre o comportamento de 
João. 

c) Encaminhar João ao posto de saúde 
para os exames que se fizerem 
necessários. 

d) Realizar uma série de palestras sobre 
distúrbios de aprendizagem. 

e) Problematizar a questão com os 
profissionais da escola em busca de 
estratégias de atuação. 

 
QUESTÃO 31 
Sobre a Psicologia Comportamental: 
O condicionamento respondente também 
pode ser chamado de condicionamento 
Pavloviano. Entende o comportamento como 
o resultado de uma atitude subjetiva. 
Behaviorismo, Teoria Comportamental, 
Comportamentalismo e Análise Experimental 
do Comportamento são outros nomes 
utilizados para designá-la. 
O que propicia a aprendizagem dos 

comportamentos no condicionamento 
operante é a ação do estímulo sobre o 
organismo. 
Assinale a alternativa que relaciona as 
afirmações corretas. 

a) I e III 
b) I e IV 
c) III e IV 
d) I, II e III 
e) II, III e IV 
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QUESTÃO 32 
O Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia 
em resolução que entrou em vigor em 
27/08/2005, tem entre seus princípios 
fundamentais, EXCETO: 

a) 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. 

b) O psicólogo zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com 

dignidade na promoção da saúde e da 

qualidade de vida das pessoas, 

eliminando quaisquer formas de 

crítica política e social. 

c) O psicólogo contribuirá para promover 

a universalização do acesso da 

população às informações, ao 

conhecimento da ciência psicológica, 

aos serviços e aos padrões éticos da 

profissão. 

d) O psicólogo 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. 

e) O psicólogo atuará com 

responsabilidade, por meio do 

contínuo aprimoramento profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento 

da Psicologia como campo científico de 

conhecimento e de prática. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33 
Sobre o sigilo profissional, é correto afirmar: 

a) Em caso de quebra do sigilo 
profissional, o psicólogo deverá 
prestar todas e quaisquer informações 
solicitadas e necessárias. 

b) É dever do psicólogo respeitar o sigilo 
profissional a fim de proteger, por 
meio da confidencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou 
organizações a que tenha acesso no 
exercício profissional. 

c) Nos documentos que embasam as 
atividades em equipe 
multiprofissional, o psicólogo 
registrará todas as informações, 
obtidas por qualquer meio, 
necessárias ou não para o 
cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

d) No atendimento à criança, ao 
adolescente ou ao interdito, deve ser 
comunicado aos responsáveis formais 
e informais o conteúdo irrestrito das 
consultas para se promoverem 
medidas em seu benefício. 

e) A utilização de quaisquer meios de 
registro e observação da prática 
psicológica obedecerá às normas e 
codificações escolhidas pelo psicólogo 
e à legislação profissional vigente, 
isentando o usuário ou beneficiário de 
ser informado. 

 
QUESTÃO 34 

São conceitos-chaves apresentados por 
Sigmund Freud em sua segunda tópica: 

a) Inconsciente, pré-consciente e 

consciente. 

b) Ego, Id e Super-ego. 

c) Id, inconsciente e Super-ego. 

d) Perverso polimorfo e narcisismo 

primário. 

e) Ideal de ego e subconsciente. 
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QUESTÃO 35 
Fenômeno psicossocial relacionado ao 
contexto laboral, acomete trabalhadores que 
desenvolvem suas atividades de forma direta 
e emocional com público. 
Constitui-se de três dimensões, exaustão 
emocional, despersonalização e baixa 
realização profissional. 

a) Síndorme de Burnout 
b) Lesões por Esforços Repetitivos 
c) Lesões por traumas Cumulativos 
d) Disfunção Osteomolecular 

Relacionada ao Trabalho 
e) Stress-físico 

 
QUESTÃO 36 
O Art. 15 do Código de Ética Profissional do 
Psicólogo declara que: “Em caso de 
interrupção do trabalho do psicólogo, por 
quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo 
destino dos seus arquivos confidenciais.” 
Sobre o destino dos arquivos em casos de 
afastamento de um serviço ou da profissão, é 
correto afirmar. 

a) Em caso de demissão ou exoneração, 
o psicólogo deverá repassar todo o 
material ao psicólogo que vier a 
substituí-lo ou lacrá-lo para posterior 
utilização pelo psicólogo substituto. 

b) Em caso de extinção do serviço de 
Psicologia, o psicólogo responsável 
deverá queimar todo o material 
confidencial em sua posse. 

c) Em caso de demissão ou exoneração, 
o psicólogo deverá repassar todo o 

material aoConselho Regional de 
Psicologia que fará os devidos 
encaminhamentos do material. 

d) Em caso de demissão ou exoneração, 
o psicólogo não deverá repassar o 
material ao psicólogo que vier a 
substituí-lo, devendo lacrá-lo e 
guardá-lo consigo. 

e) O psicólogo nunca pode se desfazer 
dos arquivos. 

 
 
 

QUESTÃO 37 
Quando uma equipe apresenta um problema 
de papéis não resolvidos porque os membros 
não sabem ao certo qual é o seu trabalho, a 
estratégia a ser adotada é: 

a) Informar aos membros da equipe o 
que se espera deles. 

b) Informar a equipe a razão pela qual 
ela existe. 

c) Tomar conhecimento das expectativas 
dos membros e valorizar o uso das 
diferenças. 

d) Criar um sistema de informações úteis 
para todos os membros da equipe. 

e) Transferir a liderança para outro 
membro da equipe. 

 
QUESTÃO 38 
O trabalho eficaz em equipe significa que os 
seus membros são capazes de: 

a) Saber manter um equilíbrio constante 
entre as necessidades da equipe e as 
necessidades individuais. 

b) Reconhecer quais são as metas 
pessoais para satisfazê-las. 

c) Satisfazer as necessidades pessoais de 
afiliação ao estar envolvido com um 
grupo. 

d) Definir metas estratégicas e de longo 
alcance a serem atingidas. 

e) Criar um sentimento de liderança, 
definindo a lista de metas e objetivos a 
serem alcançados. 
 

QUESTÃO 39 
No trabalho de mediação familiar, os 
participantes devem negociar qual solução 
ou combinação de soluções são aceitáveis 
para todos. A mediação é, portanto, um 
processo no qual uma terceira pessoa – o 
mediador – auxilia os participantes na 
resolução de; 

a) Uma avaliação. 
b) Um caso. 
c) um planejamento. 
d) Uma disputa. 

e) Um fato futuro. 
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QUESTÃO 40 
Código de Ética do Profissional Psicólogo no 
Art. 12 estabelece que nos documentos que 
embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, o psicólogo registrará; 

a) Apenas as informações necessárias 
para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

b) Todas as informações necessárias 
para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

c) Todos os dados obtidos para que 
possam ser compartilhados e 
referendados para com os demais 
membros participantes da equipe 
multiprofissional. 

d) E tecerá comentários sobre a atuação 
dos membros da equipe 
multiprofissional, pois a ele caberá 
realizar a análise de personalidade de 
cada participante, visando desta feita 
fazer com que cada um contribua 

e) Ao projeto designado da melhor forma 
possível. suas impressões sobre o 
projeto em pauta, compartilhando-as 
com todos os participantes da equipe 
multiprofissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




