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Leia o texto a seguir e responda o que se pede 

acerca do mesmo: 

 

EU ERA UM MORTO 

 

           Não me lembro do amanhecer do sexto dia. 

Tenho uma idéia nebulosa de que, durante toda a 

manhã, fiquei prostrado no fundo da balsa, entre a 

vida e a morte. Nesses momentos, pensava em 

minha família e a via tal como me contaram agora 

que esteve durante os dias do meu 

desaparecimento. Não fiquei surpreso com a notícia 

de que tinham me prestado homenagens fúnebres. 

Naquela sexta manhã de solidão no mar, pensei que 

tudo isso estava acontecendo. Sabia que haviam 

comunicado à minha família o meu 

desaparecimento. Como os aviões não voltaram, 

sabia que tinham desistido da busca e que me 

haviam declarado morto.  

Nada disso era errado, até certo ponto. Em 

todos os momentos, tratei de me defender. Encontrei 

sempre um meio de me defender. Encontrei sempre 

um meio de sobreviver, um ponto de apoio, por 

insignificante que fosse, para continuar esperando. 

No sexto dia, porém, já que não esperava mais 

nada. Eu era um morto na balsa.  

Á tarde, pensando que logo seriam cinco 

horas e os tubarões voltariam, fiz um desesperado 

esforço para me levantar e me amarrar à borda. Em 

Cartagena, há dois anos, vi na praia os restos de um 

homem destroçado por tubarão. Não queria morrer 

assim. Não queria ser repartido em pedaços entre 

um montão de animais insaciáveis. 

Eram quase cinco horas. Pontuais, os tubarões 

estavam ali, rodando a balsa. Levantei-me 

penosamente para desatar os cabos do estrado. 

A tarde era fresca. O mar, tranqüilo. Senti-me 

ligeiramente fortalecido. Subitamente, vi outra vez as 

sete gaivotas do dia anterior e essa visão infundiu 

em mim renovados desejos de viver. 

 

 

Nesse instante teria comido qualquer coisa. A 

fome me incomodava. Mas o pior era a garganta e a 

dor nas mandíbulas, endurecidas pela falta de 

exercício. Precisava mastigar qualquer coisa. Tentei 

arrancar tiras de borrachas dos sapatos, mas não 

tinha com que cortá-las. Foi então que lembrei dos 

cartões da loja de Mobile. 

Estavam num dos bolsos da calça, quase 

completamente desfeitos pela umidade. Rasguei-os, 

levei-os à boca e comecei a mastigar. Foi um 

milagre: a garganta se aliviou um pouco e a boca se 

encheu de saliva. Lentamente continuei mastigando, 

como se aquilo fosse chiclete. [...] Pensava continuar 

mastigando os cartões indefinidamente para aliviar a 

dor das mandíbulas e até achei que seria 

desperdício jogá-los no mar. Senti descer até o 

estômago a minúscula papa de papelão moído e 

desde esse instante tive a sensação de que me 

salvaria, de que não seria destroçado pelos 

tubarões. [...] 

          Afinal, amanheceu o meu sétimo dia no mar. 

Não sei por que estava certo de que esse não seria 

o último. O mar estava tranqüilo e nublado, e quando 

o sol saiu, mais ou menos às oito da manhã, eu me 

sentia reconfortado pelo bom sono da noite. Contra o 

céu cinza e baixo passaram sobre a balsa as sete 

gaivotas.  

Dois dias antes eu sentira uma grande alegria 

vendo as sete gaivotas. Mas quando as vi pela 

terceira vez, depois de tê-las visto durante dois dias 

consecutivos, senti o terror renascer. “são sete 

gaivotas perdidas”, pensei, com desespero. Todo 

marinheiro sabe que, às vezes, um bando de 

gaivotas se perde no mar e voa sem direção, 

durante vários dias, até encontrar e seguir um barco 

que lhes indique a direção do porto. Talvez aquelas 

gaivotas que vira durante três dias fossem as 

mesmas todos os dias, perdidas no mar. Isso 

significa que eu me distanciava cada vez mais da 

terra. 

(Gabriel Garcia Márquez, Relato de um náufrago. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1970. p. 70-3.) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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É incorreto afirmar que: 

a) o texto pertence ao gênero relato pessoal; 

b) trata-se de um relato de um grupo de 

marinheiros e nada os atormentava além da   

fome; 

c) o relator fala especificamente do sexto e do 

sétimo dia; 

d) o marinheiro havia sido declarado morto; 

e) o marinheiro não conseguiu mastigar as tiras do 

seu sapato. 

 

 

Na primeira sentença do texto “Não me lembro do 

amanhecer do sexto dia” tem-se:  

a) próclise; 

b) ênclise; 

c) mesóclise; 

d) mesóclise pela presença do advérbio; 

e) próclise e ênclise.  

 
 

 

 

 

A última oração do segundo parágrafo “Eu era um 

morto na balsa.” apresenta uma forma verbal que: 

a) está no pretérito perfeito; 

b) está no pretérito imperfeito do indicativo; 

c) está no modo indicativo e no tempo presente; 

d) é um verbo de primeira conjugação; 

e) é um verbo regular. 

 

 

No penúltimo parágrafo do texto há:  

a) dois pronomes do caso reto, dois possessivos e 

um oblíquo; 

b) quatro pronomes e um deles é possessivo; 

c) quatro pronomes pessoais do caso reto; 

d) cinco pronomes oblíquos; 

e) somente dois pronomes pessoais do caso 

oblíquo.  

 

 

 

O sentido da frase: “Se estiver chegando” é 

garantido em: 

a) conquanto esteja chegando; 

b) porquanto esteja chegando; 

c) posto que esteja chegando; 

d) ainda que esteja chegando; 

e) desde que esteja chegando. 

 

 

 

A palavra que semanticamente está relacionada a 

chumbo é: 

a) plúmbeo; 

b) fulvo; 

c) pluvial; 

d) cúpido;  

e) fluvial. 

 

 

 

Marque a alternativa que preenche os espaços 

corretamente: Ele não conhecia _______ médica 

mas foi ________ clínica ________ dez horas da 

noite, sem telefonar antes. 

a) a – a – às; 

b) a – à – às; 

c) à – a – às; 

d) à –a – as; 

e) à – à – às. 
 

 
 

 

Quanto à concordância verbal, marque a alternativa 

INCORRETA: 

a) Os meninos e as meninas seriam repreendidos 

pelos avós naquela hora; 

b) Os outros meninos e eu estávamos chegando a 

Ouro Preto; 

c) Os meninos e tu estaríeis chegando agora; 

d) Somente a b esta correta. 

e) As alternativas a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Na sentença: “Grande é a fadiga, pouca é a alegria” 

tem-se um caso de: 

a) antítese; 

b) pleonasmo; 

c) metáfora; 

d) anacoluto; 

e) prosopopéia. 

 
 

 

 

Observe: “Não cometa semelhante falta”. O 

pronome destacado é: 

a) de tratamento; 

b) pessoal reto; 

c) demonstrativo; 

d) possessivo; 

e) oblíquo. 

 

 

 

 

 

 

O ano de 2011 foi marcado por mortes de grandes 

figuras políticas e econômicas no cenário mundial. 

Assinale abaixo a alternativa que representa 

corretamente uma dessas pessoas com sua 

respectiva causa mortis: 

a) O ditador norte-coreano King Jong II, suicídio. 

b) O ditador líbio Muammar Kadafi, de causas 

naturais. 

c) O ditador norte-coreano King Jong II, de causas 

naturais. 

d) O terrorista Osama Bin Laden, assassinado por 

tropas afegãs. 

e) O ditador líbio Muammar Kadafi, assassinado 

por tropas americanas. 

 

 

 

“Foi um inventor, empresário e magnata americano 

no setor da informática. Ficou mundialmente 

conhecido por ter sido presidente e diretor executivo 

da Apple e por revolucionar indústrias diversas, 

como: computadores pessoais, filmes de animação, 

música, telefones, tabletse publicação digital. 

Também foi diretor executivo da empresa de 

animação gráfica Pixar e morreu em outubro de 

2011, em decorrência de câncer pancreático”. O 

enunciado faz referência a que figura? 

a) Bill Gates 

b) Mark Zuckerberg 

c) Steven Spielberg  

d) Steve Jobs 

e) George Lucas 

 

 

 

Sobre as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP‟s), 

julgue os itens a seguir: 

I – É um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a 

população e a polícia, aliada ao fortalecimento de 

políticas sociais nas comunidades.  

II - As UPP‟s representam uma importante „arma‟ do 

Governo Federal e das Secretarias de Segurança, 

atuando em todos os Estados-Membros.  

III – Dentre suas principais funções, servem para 

recuperar territórios perdidos para o tráfico e levar a 

inclusão social à parcela mais carente da população. 

IV – Dentre os territórios pacificados pelas UPP‟s 

podemos citar: as comunidades do Morro Santa 

Marta, Cidade de Deus, Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

 

a) Todas as opções estão corretas. 

b) Apenas as opções I e II estão corretas. 

c) Apenas a opção IV está incorreta. 

d) Apenas as opções II e IV estão incorretas. 

e) Apenas a opção II está incorreta. 

 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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Sobre a chamada “Primavera Árabe”, julgue os itens 

a seguir: 

I – Trata-se de uma onda revolucionária de protestos 

e manifestações que vem ocorrendo no Oriente 

Médio e no norte da África, desde o final do ano de 

2010.  

II – Envolveu países como Tunísia, Egito, Líbia, 

Coréia do Norte e Espanha. 

III – Os protestos têm compartilhado técnicas de 

resistência civil em campanhas sustentadas em 

greves, manifestações, passeatas e comícios, bem 

como no uso de mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e vídeos espalhados no Youtube. 

IV – Todas as manifestações são pacíficas e não há, 

até agora, o registro de conflito nos países 

envolvidos. 

Desta forma, podemos afirmar que: 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e III estão corretas. 

c) Somente I e IV estão corretas. 

d) As alternativas I, II e III estão corretas. 

e) Todas estão corretas. 

 
 

 

 

Com a visita do presidente norte-americana Barack 

Obama, a presidenta Dilma bateu de frente com os 

EUA em dois assuntos polêmicos: 

a) A exploração de petróleo da reserva Pré-sal e a 

morte misteriosa do terrorista Osama Bin Laden. 

b) A guerra cambial diante da baixa do dólar e o 

valor da baixa taxa de importação. 

c) A intervenção na crise política em Honduras e a 

Defesa do programa nuclear iraniano. 

d) A crise do dólar por causa das exportações e o 

fim do bloqueio a Cuba. 

e) Apoio ao governo da Líbia e a liberação dos 

presos políticos de Guantánamo. 

 

 

 

Apesar de a consulta plebiscitária ter sido realizada 

em 1993, o Município de Nazária somente se tornou 

realidade mais de uma década após o sufrágio. A 

razão para o retardamento foram Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei nº 4.810, 

de 14 de dezembro de 1995, que criou o novo 

município. Qual foi o principal argumento utilizado 

pelos opositores da emancipação? 

a) Baixo índice de escolaridade da população 

consultada. 

b) Grande dependência econômica de Teresina. 

c) Descontinuidade territorial de Teresina. 

d) Infra-estrutura precária. 

e) Possibilidade de revoltas populares. 

 

 

 

Sobre o Estado do Piauí, julgue as assertivas 

abaixo: 

I. Há um projeto de desmembrá-lo em dois estados: 

Gurguéia, formado pelas cidades do norte, e Piauí, 

composto pelos municípios restantes do sul; 

II. Possui um dos mais expressivos parques 

industriais do Brasil; 

III. De acordo com dados do IBGE, tem uma 

população estimada de mais de 3 (três) milhões de 

habitantes; 

IV. É o único Estado do Nordeste que não possui 

sua capital situada no litoral. 

V. É o estado mais pobre da federação, pois possui, 

em valores absolutos, o menor Produto Interno Bruto 

(PIB). 

 

a) Todas as assertivas estão corretas. 

b) I, III, IV e V estão corretas. 

c) III, IV e V estão corretas. 

d) III e IV estão corretas 

e) I, IV e V estão corretas. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 
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O bioma Mata dos Cocais, importante formação 

vegetal de transição entre a floresta amazônica e a 

caatinga, encontra-se presente no Município de 

Nazária. A principal palmeira encontrada na região é 

denominada: 

a) Carnaúba. 

b) Buriti. 

c) Oiticica. 

d) Açaí. 

e) Babaçu. 

 

 

Sobre a população de Nazária, pode-se afirmar que 

é: 

a) predominante urbana, masculina e parda. 

b) predominante rural, masculina e parda. 

c) predominante rural, feminina e negra. 

d) predominante urbana, feminina e branca. 

e) predominante rural, masculina e negra. 

 

 

 

Sobre o Município de Nazária, pode-se afirmar que: 

I. É importante polo pecuarista do Estado do Piauí; 

II. É banhado por dois importantes rios: Parnaíba e 

Poti; 

III. Possui 09 (nove) vereadores em sua Câmara 

Municipal; 

IV. Travou com Teresina batalha judicial pelos 

recursos da arrecadação do ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços); 

 

a) Todos estão corretos. 

b) Apenas I e II estão corretos. 

c) Apenas I e III estão incorretos. 

d) Apenas III e IV estão corretos. 

e) Apenas I, II e III estão incorretos. 

 

 

 

Analise as assertivas abaixo e assinale a opção 

correta: 

a) Na anamnese deve-se obter todas as 

informações para realizar uma sínteseda história 

do indivíduo; 

b) A consulta consiste na solicitação de assistência 

técnica ou profissionalque deverá ocorrer com o 

uso da entrevista; 

c) Alguns tipos de entrevista podem excluir ou 

substituir outrosprocedimentos de investigação 

da personalidade; 

d) Toda entrevista tem um contexto definido, ou 

seja, um conjunto deconstantes e variáveis; 

e) O fundamento da entrevista psicológica consiste 

basicamente no fato deperguntar ou no objetivo 

de recolher dados da história do entrevistador. 

 

Dentre as responsabilidades gerais do psicólogo, 

previstas no Código de Ética Profissional 

dosPsicólogos, não é vedado: 

a) Apresentar, publicamente, através dos meios 

decomunicação, resultados de psicodiagnóstico 

deindivíduos ou grupos, bem como interpretar 

oudiagnosticar situações problemáticas, 

oferecendosoluções conclusivas. 

b) Desviar para atendimento particular próprio,com 

finalidade lucrativa, pessoa em atendimento 

ouatendida em instituições com a qual 

mantenhaqualquer tipo de vínculo. 

c) Sugerir serviços de outros profissionais, 

sempreque se impuser à necessidade de 

atendimento e este,por motivos justificáveis, não 

puder ser continuadopor quem o assumiu 

inicialmente. 

d) Atender, em caráter não eventual, a 

menorumpúbere ou interdito, sem conhecimento 

de seusresponsáveis. 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZÁRIA - PI                                                                        CARGO: PSICÓLOGO 

Instituto Machado de Assis - IMA    6 

 

e) Prestar serviços ou mesmo vincular seu título 

dePsicólogo a serviços de atendimento 

psicológico viatelefônica. 

 

 

O Psicólogo desempenha suas funções e 

tarefasprofissionais individualmente e em 

equipemultiprofissionais, em instituições privadas 

oupúblicas, em organizações sociais formais 

ouinformais. Sobre esse aspecto não é correto 

afirmarque: 

a) Atuando em equipe multiprofissional, 

eleresguardará o caráter confidencial de 

suascomunicações, assinalando a 

responsabilidade, dequem as receber, de 

preservar o sigilo. 

b) Ele jamais deverá intervir na prestação 

deserviços psicológicos que estejam sendo 

efetuadospor outro profissional. 

c) Deverá trabalhar dentro dos limites 

dasatividades que lhes são reservadas pela 

legislação. 

d) Se o atendimento for realizado por 

Psicólogovinculado a trabalho multiprofissional, 

numaclínica, empresa ou instituição, ou a pedido 

deoutrem só poderão ser dadas informações a 

quem assolicitou, a critério do profissional dentro 

doslimites estritamente necessários aos fins a 

que sedestinou o exame. 

e) Deverá reconhecer os casos pertencentes 

aosdemais campos de especialização 

profissional,encaminhando-os às pessoas 

habilitadas equalificadas para sua solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Código de Ética do Psicólogo, em seu artigo 13, 

promulgaque, no atendimento à criança, ao 

adolescente ouinterdito, deve ser comunicado aos 

responsáveis: 

a) Um relato minucioso de cada sessão que foi 

realizada. 

b) O estritamente essencial para se promoverem 

medidasem seu benefício. 

c) Toda e qualquer alteração psíquica que envolva 

nãosó o paciente, mas também os seus 

responsáveis,para que assumam possíveis erros 

que estejamcometendo na educação do 

envolvido. 

d) Somente as questões referentes a honorários ou 

assuntospertinentes a temas de baixa relevância 

aotratamento em questão. 

e) Assuntos que envolvam a participação de 

terceiros no processo de modificação de 

comportamento percebido como adequado ou 

inadequado notratamento sugerido. 

 

 

 

 

 

O psicólogo ouve o cliente mantendo atitudes não 

críticas,facilitando sua expressão. O cliente expõe 

seus problemase o psicólogo usa várias 

intervenções, tais comorepetição, sumário e 

proposição de questões, esperandoque o problema 

seja devidamente enquadrado emhipóteses 

prováveis. Essa fase pode durar uma ou 

maissessões, na medida em que seja necessário 

chegarem,psicólogo e cliente, a uma estruturação 

formal dosproblemas a enfrentar. Essa fase é 

denominada: 

a) prognóstica. 

b) diagnóstico. 

c) experimental. 

d) catártica. 

e) informal. 

 
 

 

Freud tece seus primeiros comentários sobre 

educaçãoquando do estabelecimento de uma 

relação causal entre: 

a) O id e o superego. 

b) O superego e o id. 

c) O ego e o id. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 
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d) A moral sexual de uma época e o 

sofrimentopsíquico. 

e) A fase anal e a fálica. 

 

 

 

Considere a seguinte descrição:  

 

“A teoria psicanalítica explica sua gênese em dois 

registros relativamente heterogêneos,quer vendo 

nele um aparelho adaptativo, diferenciado a partir do 

id em contato com a realidade exterior, quer 

definindocomo o produto de identificações que levam 

a formação no seio da pessoa de um objeto de amor 

investido pelo id” 

(Laplanche &Pontalis, 1986). 

 

Assinale o item que identifica corretamente o 

conceito descrito: 

 

a) Ideal do ego.  

b) Ego ideal.  

c) Ego. 

d) Narcisismo.  

e) Superego. 

 

 

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 váriaspossibilidades, ou 

seja, visual, auditiva e verbal. 

b) Um conjunto de pessoas forma um grupo, 

quando desenvolvem ações voltadas para 

objetivos que podem ou não sercompartilhados. 

c) Num processo grupal, é possível distinguir dois 

níveis de identidade: aquela genuína ao grupo e 

aquela específica a cadamembro 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. 

 

 

Observe o seguinte relato de uma enfermeira: 

 

“A Sra. R (55 anos) é um caso muito difícil. Parece 

que ela sempre se vê doente, como se nunca 

melhorasse. Sua família age igual, como se não a 

visse melhorar. Parece que a quer doente. 

E,estranhamente, quando vai ter alta, a Sra. R piora. 

A família também reluta em tirá-la do hospital, 

embora os médicosdigam que esteja em condições 

de receber alta.” 

 

Assinale a alternativa que identifica corretamente 

essa reação psicológica da Sra. R e seus familiares. 
 

a) Ansiedade de separação. 

b) Negação.  

c) Contratransferência.  

d) Despersonalização. 

e) Hospitalismo. 

 

 

 

Freud analisou as atividades científicas e artísticas 

de Leonardo da Vinci, com base em uma recordação 

da infância deste, mostrando a relação da profissão 

com aspectos profundos da personalidade: “(...) a 

observação da vida cotidiana das pessoas nos 

mostra que em sua maioria conseguem derivar para 

sua atividade profissional uma parte considerável 

das forças de suas pulsões sexuais. A pulsão sexual 

prestasse bem a isto por ser suscetível de 

sublimação (...)”. 

 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Bohoslavsky, ao definir a vocação, descarta o 

conceito de sublimação de Freud e utiliza o conceito 

de: 
 

a)sublimação de Jung; 

b)sublimação de Lacan; 

c)sublimação de Laplanche; 

d)reparação de Pontalis; 

e)reparação de Melanie Klein. 

 

 

Segundo a teoria psicanalítica, as fases 

dedesenvolvimento apresentam um período de 

latênciaque se caracteriza pela canalização das 

energiassexuais para o desenvolvimento social, 

através desublimações. Este período de latência 

configura-secomo intermediário entre a genitalidade 

infantil (fasefálica) e a adulta (fase genital). Enquanto 

a sexualidadepermanece dormente, as grandes 

conquistas da etapasituar-se-ão nas realizações 

intelectuais e nasocialização. É por isso que este é o 

período: 

a) Em que ocorre a formação do inconsciente 

comodepositário básico da simbologia onto e 

filogenética; 

b) Diferente daquele em que a criança estabelece 

filiaçõessignificativas com ideologias religiosas 

definidas pelotabu do incesto; 

c) Típico do início da escolaridade formal ou 

daprofissionalização, em todas as culturas do 

mundo; 

d) Que explica, no caso de Ana O, o encobrimento 

dodesejo conflitivo como defesa para o temor do 

ataquecorporal; 

e) Essencial para a introjeção de fantasias na fase 

fálica ouanal, enquanto que a realidade se 

deslocará para a faseda genitalidade. 

 
 

São resistências do processo descrito porFreud, que 

leva o indivíduo do sintoma à cura,exceto: 

a) Do recalque. 

b) Do sofrimento. 

c) Da transferência. 

d) Do ganho secundário da doença 

e) Nenhuma das alternativas 

 
 

 

A esquizofrenia, cujas origens conceituaisremetem 

às observações de Kraepelin eBleuler, é uma das 

principais formas de transtorno psicótico. 

Considerando o conjuntodos sintomas que definem 

seu diagnóstico,assinale a alternativa que identifica o 

itemINCORRETO para realizá-lo. 

 

a) Delírio. 

b) Alucinação. 

c) Embotamento afetivo. 

d) Pensamento suicida. 

e) Catatonia. 

 
 

Sobre a avaliação psicológica, são quatro 

osmétodos principais: 
 

a) Entrevistas, enfrentamento, 

relaxamento,observação. 

b) Entrevistas, observação, testes objetivos,testes 

projetivos. 

c) Observação, enfrentamento, testesobjetivos, 

suporte psicológico. 

d) Observação, suporte psicológico, 

técnicasprojetivas, enfrentamento. 

e) Observação, dessensibilização, testesprojetivos, 

testes objetivos. 

 

 

Observe a seguinte afirmação: 

 

“Os pacientescom doenças psicossomáticas 

mostram umamarcante dificuldade para utilizar a 

linguagempara expressar e descrever seus 

sentimentos.Afastam as representações afetivas da 

mente,e as tensões físicas não encontram caminho 

para o psíquico. Essa característica também 

éencontrada em outros pacientes, todavia ébastante 

significativa naqueles queapresentam essas 

doenças, o que a torna umfator de vulnerabilidade 

psicossomática”. 

(Adaptado de Silva e Cadeira, 1992) 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 31 
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Assinale a alternativa que identificacorretamente 

essa característica. 

a) Eutimia. 

b) Mutismo acinético. 

c) Alexitimia. 

d) Embotamento discursivo. 

e) Ecolalia. 

 
 

 

São elementos essenciais para a configuração do 

esquema definidor do campo de Avaliação 

Psicológica, de acordo com Cruz (2002c): 

a) Testagem, Entrevista, Dinâmica de Grupo e 

Vivências. 

b) Dinâmica de Grupo, Vivências, Campo Teórico e 

o Técnico. 

c) O técnico, a Metodologia, a Testagem e a 

Entrevista. 

d) O Objetivo visado, Testagem, Entrevista e O 

Técnico. 

e) O objeto, o Campo Teórico, o Objetivo visado e 

o Método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Desenvolvimento Humano é correto afirmar, 

EXCETO: 

a) O desenvolvimento humano é um processo 

ordenado e contínuo, dividido, em geral, em 

quatro fases principais: infância, adolescência, 

idade adulta e senescência 

b) Todos os aspectos do desenvolvimento humano 

são interrelacionados, nesse sentido, podem ser 

avaliados sem levar em conta as mútuas 

interferências 

c) O indivíduo tende a responder sempre de forma 

mais específica as estimulações do meio. Cada 

vez mais vão se especializando os movimentos 

do corpo para respostas específicas 

d) Os órgãos não crescem de maneira uniforme. 

Enquanto o cérebro, por exemplo,se desenvolve 

rapidamente na infância, as outras partes do 

corpo seguem ritmos diferenciados , as vezes de 

forma lenta em outras aceleradamente 

e) Cada indivíduo se desenvolve de acordo com 

um ritmo próprio que tende a permanecer 

constante segundo seus padrões de 

hereditariedade, se não for perturbado 

por influências externas, como má alimentação; 

ou internas, como doenças. 

 
 

Uma Avaliação Psicológica NÃO pode ter como 

objetivo: 

a) Avaliar a Carga Mental de Trabalho 

b) Avaliação Forense como Decisão Judicial  

c) Diagnóstico Organizacional  

d) Avaliação de Potencial 

e) Avaliação Psicológica Pericial para condutores 
 

 

 

 

 

 

 

Para ele, o desenvolvimento do conhecimento é fruto 

de uma grande influência das experiências do 

indivíduo. Mas que cada um proporciona um 

significado particular a essas vivências. A apreensão 

do mundo seria obra do próprio indivíduo. Para ele, 

desenvolvimento e aprendizado estão intimamente 

ligados: nós só nos desenvolvemos se e quando 

aprendemos; 

a) Freud 

b) Piaget 

c) Vygotski 

d) Wallon 

e) Lewis 
 

 
 

Até o advento da Reforma Psiquiátrica, a Loucura 

esteve configurada sob diferentes enfoques. Analise 

e relacione as colunas abaixo: 

( A ) Na Grécia Antiga 

( B ) Na Idade Média                                  

( C ) Racionalismo                                     

( D ) Em 1793, com Pinel                           

(    )  A loucura ganha caráter moral, passando a ser 

algo desqualificante. 

(    ) Definição de um novo status social para loucura, 

sinônimo de Doença Mental. 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 
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(    )O Louco era considerado pessoa com poderes 

diversos. 

(    )Loucura expressão das forças danatureza. 

a) C, D, A, B 

b) B, D, C, A 

c) C, B, A, D 

d) B, A, C, D 

e) B, A, D, C 




