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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Não há democracia com burca  

 

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos 

movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e 

em outros países do Oriente, onde as populações 

clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao 

desenrolar dos fatos formulando as mais variadas 

análises. 

 

2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete 

conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas 

são a principal reivindicação do mundo árabe. 

Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que 

estamos falando de uma região que concentra maioria 

esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse 

contexto, é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos na reestruturação que está por vir. 

 

3 Embora muitos argumentem que alguns dos países 

em transformação têm tradição de Estado laico, como o 

Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte 

presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer 

que o potencial de crescimento da Irmandade 

Muçulmana não deve ser subestimado. 

 

4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres, 

gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto, 

a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos 

descobertos, elas querem participar e tentam se fazer 

ouvir. 

 

5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os 

articulistas brasileiros pouco têm falado. 

 

6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a 

escrever para jornais ou para opinar na TV, 

simplesmente desconsideram o problema das mulheres. 

Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em 

democracia, mas esquecem os direitos humanos que a 

antecedem. 

 

7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido 

o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem 

para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A 

condição de mais da metade da população não faz parte 

da história que certos intelectuais pretendem contar. 

 

8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo 

o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que 

elas não precisam de mais nada além de obedecer aos 

maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e 

que precisam dos homens para se sentir protegidas. 

Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural. 

 

9 Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os 

direitos humanos são universais, não importando a 

região do mundo de que se trate. 

 

10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes 

na condição análoga à de escrava. 

 

11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são 

submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos 

patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção. 

Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os 

cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas 

do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés 

para sair às ruas. 

 

12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na 

Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente 

islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher, 

deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não 

pode haver democracia com burca. 
 

LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do 

Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional 

dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita 

da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão 

no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso 

Euclides da Cunha", entre outros. 
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm  

 

01) Analise as seguintes assertivas: 

 

I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de 

consolidação das democracias sem a ampliação da 

influência religiosa na constituição de um estado 

laico. 

II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a 

mulher não podem ser consideradas como 

representativas da real conjuntura social nos países 

islâmicos.    

III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a 

condição pra que haja democracia é dar a todos 

direitos e deveres de forma isonômica.   

 

Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se 

afirma em: 

(A) I 

(B) II 

(C) I e II 

(D) II e III 

 

02) Considerando-se o contexto, traduz-se 

inadequadamente o sentido de um vocábulo em: 

 

(A)  (...) Não há dúvida de que essa argumentação 

obscurantista (9º parágrafo) = incipiente 

(B)  (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico, 

corre o risco de não contemplar a mulher... (12º 

parágrafo) = em sua maioria 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos 

cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes  

(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar 

promete conduzir o Egito às eleições... 

(2ºparágrafo) = destituído 

 

03) No que se refere à concordância verbal, está 

inteiramente INCORRETA a frase contida na 

opção: 

 

(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do 

Oriente.    

(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à 

sociedade e proteger o cidadão.  

(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com 

burca” tratam-se de questões extremamente 

polêmicas e globais.  

(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de 

ditadores, porque se temem os direitos 

democráticos no Oriente.  

 

04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do 

Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora 

considera que: 

 

(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os 

interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses 

religiosos, o que acabará constituindo uma falsa 

democracia.   

(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de 

garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a 

todos nesses países, uma vez que a mulher é 

relegada. 

(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os 

ditadores sucumbem as liberdades individuais 

deveriam ser asseguradas às classes religiosas e 

só depois ao restante do povo. 

(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de 

forma a tornar possível a consolidação da 

democracia no oriente. 

 

05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na 

construção: 

 

(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres) 

(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos 

extremistas religiosos) 

(C) elas querem participar (refere-se às entidades 

democráticas) 

(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao 

termo comunidades muçulmanas) 

 

 

 

 

 

 

06) A opção que contém um livre comentário escrito 

com lógica, correção e clareza a respeito do texto 

é:  

 

(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira 

democracia só será realmente consolidada nos 

países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver 

a participação efetiva das mulheres como 

detentoras de direitos. 

(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da 

expressão de ideias a autora reveste seu 

pensamento de fundamental principio: não haverá 

democracia sem a participação efetiva das 

mulheres. 

(C) Entende a autora que a democracia está 

intimamente ligada aos aspectos concernentes a 

direitos iguais tanto para homens como mulheres, 

pois a simples disposição de ditadores não garante 

direitos a todos. 

(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a 

interdependência entre os pressupostos 

democráticos e os direitos básicos das mulheres 

nas comunidades mulçumanas são fundamentais 

para o processo democrático.  

 

07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do 

termo “sublevados” para indicar:  

 

(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de 

forma pacífica a transição do governo.  

(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um 

estado laico governado por extremistas.  

(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado 

e os direitos dos cidadãos. 

(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte 

influência religiosa exerce sobre eles.  

 

08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em 

seguida assinale a alternativa correspondente: 

A paz chegou inesperadamente______ subúrbio. 

Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se 

lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco, 

marcavam a paisagem urbana. 

 

(A) Àquele; a; há. 

(B) Aquele; à; há. 

(C) Àquele; à; a. 

(D) Aquele; a; a. 
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09) Analise o seguinte texto: 
 

“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um 

grande número de senadores votaram a favor, haja visto 

que esse foi um dos projetos que mais interessava aos 

munícipes maranhenses.”    
 

Em relação aos aspectos da concordância verbal 

podemos dizer corretamente que esse texto 

(A) Não apresenta erros. 

(B) Apresenta apenas um erro. 

(C) Apresenta dois erros apenas. 

(D) Apresenta apenas três erros. 
 

10) A relação entre o substantivo coletivo e seu 

conjunto referente está inadequadamente feita na 

alternativa: 
 

(A) Pandilha = malfeitores. 

(B) Réstia = alho. 

(C) Boana = mosquitos. 

(D) Récova = cavaleiros. 

 

 
 

 

 

11) A ansiedade pode ser expressa diretamente 

através de alterações fisiológicas e 

comportamentais e indiretamente por meio da 

formação dos sintomas ou mecanismos de 

adequação, como na tentativa de defesa contra 

ansiedade. São respostas fisiológicas a ansiedade, 

EXCETO: 

 

(A) Palpitações – sistema cardiovascular. 

(B) Insônia – sistema neurológico. 

(C) Constipação – sistema gastrointestinal. 

(D) Palidez facial – sistema tegumentar. 

 

12) Durante a avaliação de paciente constatou-se que 

este apresentava “pensamentos de inexistência e 

de desesperança”. O termo técnico que se refere a 

esta forma de pensamento é: 

 

(A) Delírio paranoide. 

(B) Ideias niilista. 

(C) Ideias de referência. 

(D) Despersonalização. 

 

13) O teórico que tem seus estudos na Psicologia 

Individual é: 

 

(A) Freud. 

(B) Skinner. 

(C) Adler. 

(D) Reich 

 

 

 

 

14) As psicoterapias breves são tratamentos de 

natureza psicológica cuja duração é 

intrinsecamente inferior a de uma psicoterapia 

clássica. Para isso, ela precisa possuir objetivos 

definidos e precisos centrados na evolução de um 

foco. No que diz respeito à psicoterapia breve: 

 

I. É necessário que tomemos como foco da 

psicoterapia, a sintomatologia trazida pelo paciente, 

bem como a ansiedade que lhe deu origem e o 

conflito atual que gerou essa ansiedade ou 

angústia. 

II. Pessoas com diagnóstico dinâmico, ou seja, 

quando há debilidades egóicas, dependências 

simbióticas, sentimentos de ambivalência ou 

tendência à acting out também são indicadas a este 

tipo de psicoterapia. 

III. A psicoterapia breve é contra indicada em casos de 

psicoses, doenças psicossomáticas, 

personalidades psicopáticas, drogadição, 

obsessões graves, e tentativas potencialmente 

eficientes de suicídio. 

 

Assinale a alternativa que contém todas as afirmações 

verdadeiras a respeito da psicoterapia breve: 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) II e III. 

(D) I e III. 

 

15) A cerca das diversas teorias e técnicas 

psicológicas: 

 

I. Freud dividiu a personalidade em id, ego e 

superego. O id é a fonte de todas as pulsões; o 

superego personifica as restrições a nós impostas 

por regras sociais, tabus e valores morais; ao ego 

cabe a difícil tarefa de ser o mediador entre as 

necessidades do id, e rigidez do ego, e as 

exigências da realidade externa. 

II. O behaviorismo surgiu a partir do paradigma 

pavloviano de estímulo e resposta conhecido como 

condicionamento clássico, que ocorre quando, um 

estímulo que induz uma resposta particular é 

consistentemente emparelhado com um estimulo 

neutro que não induz a nenhuma resposta. Após a 

combinação repetida dos dois estímulos, o próprio 

estímulo anteriormente neutro induz sozinho a uma 

resposta. 

III. A Gestalt-Terapia é uma abordagem que se utiliza 

do inconsciente como instrumento de trabalho de 

busca da emoção. Nessa abordagem, acredita-se 

que em contato inconsciente com a emoção, ou 

melhor, com seus conteúdos, o sujeito pode entrar 

no sentimento que o mantém preso em sua 

problemática relacional. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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A alternativa que contém todas as afirmações corretas é: 

(A) I e II. 

(B) III. 

(C) I. 

(D) I, II, III. 

 

16) Sobre o recebimento do diagnóstico e o impacto 

que este causa sobre o indivíduo é correto afirmar 

que: 

 

(A) Produz no paciente um sentimento de aceitação à 

sua condição de doente, e um apego a vida. 

(B) É necessário que o paciente aceite o diagnóstico e 

os cuidados que lhe serão oferecidos e que lide 

com a questão da sobrevivência e se adapte a sua 

nova realidade. 

(C) Há uma perda do sentido da vida. 

(D) É sucedido por uma reação de aceitação do 

diagnóstico. 

 

17) Para a psicologia do desenvolvimento, é necessário 

não só estudar as mudanças que ocorrem na vida 

do indivíduo em função da idade cronológica, mas 

também, e principalmente, identificar como objeto 

de estudo os processos intra-individuais e 

ambientais que levam a mudanças de 

comportamento. Com base na afirmação acima, 

não é característica da psicologia do 

desenvolvimento: 

 

(A) Estudar as mudanças de comportamento que 

ocorrem na vida do ser humano durante um longo 

período de tempo. 

(B) Analisa os contextos sociais e históricos dentro dos 

quais os eventos psicológicos de desenrolam. 

(C) Utilizar recursos como o da pesquisa pura visando 

conhecer as relações funcionais entre as variáveis 

do comportamento. 

(D) Fazer uso do tempo cronológico como uma escala 

na qual são ordenados os comportamentos e 

assinaladas às mudanças. 

 

18) É vedado ao psicólogo pesquisador ser parecerista 

nas seguintes situações, EXCETO: 

 

(A) Quando houver qualquer tipo de conflito de 

interesse. 

(B) Quando atuou como colaborador com o autor. 

(C) Quando, ao redigir o parecer, limitar-se-á a 

comentar e discutir o trabalho apresentado, 

tornando o parecer um instrumento pedagógico, 

que orienta na correção de erros e defeitos 

observados no trabalho. 

(D) Quando da existência de motivos que interfiram na 

sua objetividade. 

 

 

 

19) Sobre a psicossomática é INCORRETO afirmar: 

 

(A) É uma ideologia sobre a saúde, o adoecer, e sobre 

as praticas de saúde. 

(B) Estuda a relação mente corpo, buscando 

esclarecer os mecanismos de produção de 

enfermidades. 

(C) No Brasil, a formação em psicossomática se dá 

basicamente a partir da formação em psicologia, 

não podendo nenhum outro profissional trabalhar 

sob essa perspectiva. 

(D) A psicossomática abrange o ensino ou a prática de 

todos os fenômenos de saúde e de interação entre 

pessoas, como a relação profissionais-paciente, as 

relações humanas dentro de uma família, a questão 

das doenças agudas e crônicas, o papel das 

reações adaptativas ao adoecer, etc. 

 

20) Considerando a teoria do behaviorismo é 

INCORRETO afirmar: 

 

(A) O comportamento reflexo é um comportamento 

involuntário (reflexo) e inclui as respostas que são 

eliciadas (produzidas) por modificações especiais 

de estímulos do ambiente. 

(B) O comportamento operante inclui todos os 

movimentos de um organismo dos quais se possa 

dizer que, em algum momento, têm um efeito sobre 

ou fazem algo ao mundo em redor. 

(C) Generalização é a capacidade que temos de 

perceber diferenças entre estímulos e responder 

diretamente a cada um deles. 

(D) O reforço positivo é aquele que, quando 

apresentado, atua para fortalecer o comportamento 

que o precede (vem depois). 

 

21) Considerando a psicologia do desenvolvimento: 

 

I. No estágio sensório motor (ou prático) que vai de 0 

a 2 anos a criança começa a estabelecer relações 

entre as ações e as modificações que elas 

provocam no ambiente físico e começam a realizar 

a manipulação do mundo por meio da ação.  

II. O estágio Pré-operatório (ou intuitivo) que vai de 2 

a 4 anos é caracterizado pelo desenvolvimento da 

capacidade simbólica (símbolos mentais: imagens 

e palavras que representam objetos ausentes); é 

nessa idade que a criança começa a exercitar os 

reflexos. 

III. No último estágio do desenvolvimento infantil, o 

operatório concreto, que se inicia a partir dos onze 

anos, a operação se realiza através da linguagem 

(conceitos). O raciocínio é hipotético-dedutivo 

(levantamento de hipóteses; realização de 

deduções).  
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Considerando as afirmações acima, marque a alternativa 

quem contém os itens corretos: 
 

(A) Apenas I e III. 

(B) Apenas II. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas III. 

 

22) O tipo de alucinação caracterizado por uma 

variedade de alucinações visuais em que o enfermo 

percebe sua imagem corporal como se estivesse 

diante de si próprio é: 

 

(A) Liliputianas 

(B) Autocópicas 

(C) Cinestésicas 

(D) Alopsiquicas 

 

23) De acordo com a teoria da sexualidade infantil 

desenvolvida por Freud, é INCORRETO afirmar: 

 

(A) Para Freud, quando a criança na fase oral encontra 

excessivas gratificações ou frustações, ocorrem as 

fixações. Quanto mais primitiva for à fixação, mais 

a criança se distância do risco de desenvolver uma 

personalidade narcisista. 

(B) Aproximadamente no segundo e terceiro ano de 

vida, a criança sente enorme prazer e satisfação 

não só em reter as fezes e eliminá-las quando quer, 

mas em todas as atividades nas quais pode sentir-

se com autonomia. 

(C) Dos três aos seis anos de idade, a criança 

incrementa a observação da diferença entre os 

sexos. Para Freud, tanto o menino quanto a menina 

centram seu interesse no pênis visível. 

(D) Quando a menina observa em si a ausência do 

pênis, tem sentimentos de castração, de ser 

menos, de incapacidade. Internamente, atribui este 

prejuízo à mãe, que a teria desfavorecido. 

 

24) A Psicoterapia Comportamental utiliza como 

técnicas de tratamento a dessensibilização 

sistemática, o procedimento bell and pad, o 

condicionamento aversivo, reforço e extinção, 

economia de fichas e aprendizagem observacional. 

A dessensibilização sistemática: 

 

(A) Cria uma resposta condicionada a um estímulo 

prejudicial. 

(B) Consiste numa experiência de aprendizagem ou 

condicionamento em não mais reforçar as 

respostas. 

(C) Implica aprender uma nova resposta condicionada 

que é incompatível com a velha resposta 

condicionada, ou a inibe. 

(D) Utiliza o condicionamento clássico para parear 

vigilância com a sensação de bexiga cheia. 

 

25) No ponto de vista psicológico a doença é algo que 

ninguém escolhe ter, levando em consideração o 

adoecer e a atuação do psicólogo marque o item 

INCORRETO: 

 

(A) A doença aguda é aquela que aparece de forma 

brusca como um ataque cardíaco. 

(B) Uma situação desagradável, um certo mal estar, 

dor física e a incerteza sobre o futuro são 

condições potenciais para que o sofrimento exista, 

mas não são em si a dor psicológica de fato.  

(C) O papel do psicólogo junto às pessoas doentes é 

ajudá-las na identificação de recursos pessoais 

para enfrentar essa situação nova e ameaçadora, 

que é a doença. 

(D) As reações psicológicas à doença crônica, 

geralmente, são medo do desconhecido, do novo, 

medo de morrer por não saber o que tem. 

 

26) É um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) 

resultante de uma desordem genética, que 

apresenta muitas semelhanças com relação ao 

autismo, mas, ao contrário do que ocorre no 

autismo, crianças com essa síndrome não 

apresentam grandes atrasos no desenvolvimento 

da fala e nem sofrem com comprometimento 

cognitivo grave, estamos falando de: 

 

(A) Autismo atípico. 

(B) Síndrome de Rett. 

(C) Síndrome Asperger. 

(D) Síndrome de Down. 

 

27) Sabemos que o ser humano é um ser social e está 

inserido em um grupo desde seu nascimento: a 

família. Com o passar do tempo, vai sendo inserido 

em outros grupos nos quais vai convivendo e 

aprendendo, formando seus conceitos, seus 

valores e construindo sua personalidade. Levando 

em conta esta afirmação, assinale a opção que não 

diz respeito ao conceito de psicoterapia de grupo: 

 

(A) O grupo terapêutico reúne pessoas diferentes cada 

um com o seu jeito próprio com seus potenciais e 

suas limitações, facilidades e dificuldades. 

(B) A essência de um grupo é a interdependência 

dinâmica entre seus membros; isso que ele é 

concebido como um todo dinâmico, e que qualquer 

mudança ocorrida em uma de suas subpartes 

modifica o estado de todas as outras subpartes. 

(C) À medida que a terapia de grupo acontece, há uma 

significativa mudança na comunicação entre os 

membros, que passam a falar de suas experiências 

mais pessoais, afetivas e menos intelectuais. 

(D) No início de um grupo terapêutico, os membros já 

se conhecem, o ambiente já é conhecido 

previamente e todos se reúnem com o objetivo de 

cuidar de suas questões. 
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28) No processo de adoecimento, uma das etapas mais 

difíceis é a confirmação do diagnóstico e o impacto 

que este causa ao paciente. Sabendo disso é 

correto afirmar que: 

 

I. É sucedido por intensa reação de surpresa e terror, 

ou mesmo de negação do diagnóstico. 

II. O enfrentamento aos sentimentos que a doença faz 

emergir não é necessário, pois causam um 

sofrimento maior ainda ao paciente. 

III. Produz no paciente um sentimento de aceitação a 

sua condição de doente, e um apego à vida. 

 

Abaixo, assinale a alternativa que contém todas as 

proposições verdadeiras. 

(A) I e III 

(B) I e II 

(C) II. 

(D) I. 

 

29) As fases psicossexuais do desenvolvimento 

descritas por Freud se referem às mudanças dos 

desejos e como esses são satisfeitos. A fase que 

meninos e meninas estão conscientes de suas 

identidades sexuais e começam a buscar maneiras 

de satisfazer suas necessidades eróticas e 

interpessoais é: 

 

(A) Genital 

(B) Latência 

(C) Anal 

(D) Oral  

 

30) De acordo com os pressupostos básicos da Gestalt 

Terapia, assinale a alternativa que contém a 

afirmação INCORRETA sobre essa linha de 

trabalho: 

 

(A) Psicoterapia vivencial que ressalta a consciência do 

aqui-e-agora, através do foco de como o fenômeno 

nos é apresentado, buscando descobrir o porquê 

de tal fenômeno ocorrer. 

(B)  A Gestalt-Terapia é considerada uma terapia do 

contato, onde acreditamos que a todo o momento 

estamos em contato com o meio, e por meio deste 

que o funcionamento humano pode tornar-se 

saudável ou disfuncional. 

(C) Nesta abordagem trabalha-se para promover o 

processo de crescimento e desenvolver o potencial 

humano; a tentativa é de ampliar este potencial, 

através do processo de integração. 

(D) Para a Gestalt, o homem sempre está em processo 

de desenvolvimento, sendo a noção de processo 

algo que está em permanente movimento, em 

constante mudança. 

 

 

31) Não corresponde a uma diretriz diagnóstica da 

CID10 para Ciclotimia (F34.0): 

 

(A) Podem ocorrer períodos intercalados de humor 

normal e estável. 

(B) Começa no início da vida adulta e segue um curso 

crônico. 

(C) As oscilações do humor são usualmente 

percebidas pelo indivíduo como relacionadas aos 

eventos de vida. 

(D) Relativos ataques de pânico, com ausência de 

sintomas ansiosos. 

 

32) De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, 

são deveres fundamentais do psicólogo, EXCETO: 

 

(A) Assumir responsabilidades profissionais somente 

por atividades para as quais esteja capacitado 

pessoal, teórica e tecnicamente. 

(B) Levar ao conhecimento das instâncias competentes 

o exercício ilegal ou irregular da profissão, 

transgressões a princípios e diretrizes deste Código 

ou da legislação profissional. 

(C) Informar, a quem é de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmitindo somente o que for necessário para a 

tomada de decisões que afetem o usuário ou 

beneficiário. 

(D) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, mediante 

remuneração. 

 

33) O Psicólogo pesquisador poderá estar desobrigado 

do consentimento informado nas situações em que, 

EXCETO:  

 

(A) Envolvem observações naturalísticas em ambientes 

públicos. 

(B) As pesquisas sejam feitas a partir de arquivos e 

bancos de dados sem identificação dos 

participantes. 

(C) Haja reanálises de dados coletados pela própria 

equipe ou por outras equipes. 

(D) Haja outras situações similares em que há risco de 

violar a privacidade dos indivíduos envolvidos, mas 

não cause a eles ou aos grupos e comunidades 

aos quais pertencem, qualquer tipo de 

constrangimento. 
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34) As afasias são distúrbios de linguagem causados 

por danos em regiões específicas do encéfalo. Para 

um indivíduo destro, a área cortical lesada e o 

distúrbio de linguagem associado à lesão do lobo 

frontal inferior esquerdo podem ocasionar: 

 

(A) Déficit proeminente na compreensão da fala (Afasia 

de Broca). 

(B) Dificuldade na expressão da fala com compreensão 

preservada (Afasia de Broca). 

(C) Dificuldade na expressão da fala com compreensão 

preservada (Afasia de Wernicke). 

(D) Dificuldade na expressão e compreensão da fala 

(Afasia de Wernicke). 

 

35) Segundo Freud (1915), a pulsão é conceituada 

como sendo “o representante psíquico dos 

estímulos somáticos” e os seus componentes são 

os seguintes: fonte (quelle), força (drang), 

finalidade (ziel) e objeto (objekt). Conceituamos a 

objeto (objekt) como: 

 

(A) Diz respeito ao órgão, partes do corpo ou zonas 

erógenas, de onde procedem os estímulos. 

(B) Consiste na necessidade de satisfação imediata, a  

qual, originalmente, só pode ser obtida por meio de 

uma descarga motora ou pela eliminação do 

estímulo procedente de alguma fonte. 

(C) Constituía-se naquilo em relação ao qual ou pelo 

qual a pulsão é capaz de atingir a sua finalidade. 

(D) Uma situação difusa, acompanhado por sensações 

físicas. 

 

36) Sobre Psicoterapia Grupal, é correto afirmar: 

 

(A) É um grupo de pessoas caracterizado por uma 

associação ou cooperação face a face. Ele é o 

resultado de uma integração íntima de tal modo 

que a meta e a finalidade do grupo são a vida em 

comum, objetivos comuns e um sentido de 

pertencimento, com um sentimento de simpatia e 

identidade. 

(B) No início de um grupo terapêutico, geralmente, os 

membros já se conhecem, o ambiente é familiar e 

todos se reúnem com o objetivo de cuidar de suas 

questões. 

(C) A mudança de um paciente em terapia de grupo é, 

para ele, resultada de seu desenvolvimento 

intrapessoal, independente das relações mantidas 

com os outros membros do grupo. 

(D) Um grupo consiste de duas ou mais pessoas que 

interagem, mas partilham objetivos próprios, 

possuem uma relação estável e são mais ou menos 

independentes. 

 

 

37) Quanto as característica da Psicoterapia Breve, 

assinale a alternativa que contém a afirmação 

INCORRETA: 

 

(A) A Psicoterapia Breve, não pretende dar conta de 

toda problemática do paciente. Trabalhar o foco é 

dar um sentido para o prazo estabelecido. 

(B) Dentro ainda de um papel mais ativo, há uma 

preocupação apenas com o que o paciente fala, 

devido ao tempo limitado do processo; não há 

como interpretar todas as atitudes do paciente tais 

como sua postura corporal, seus gestos, como se 

apresenta antes e durante a sessão. 

(C) O terapeuta precisa contar com a escuta que faz da 

queixa. O paciente relata sua angústia e pela 

escuta do terapeuta, o foco pode ser o tipo de 

angústia, o sintoma, o conflito, etc. 

(D) Enquanto num tratamento padrão o prazo é 

indeterminado, na Psicoterapia Breve, há um prazo, 

combinado entre paciente e terapeuta, a ser 

cumprido. 

 

38) Os mecanismos de defesa são formas que a psique 

utiliza para se proteger da tensão interna ou 

externa. Não corresponde a um mecanismo de 

defesa: 

 

(A) Repressão 

(B) Regressão 

(C) Anulação 

(D) Catexia 

 

39) Uma entrevista, para efeitos de seleção, deve 

respeitar algumas etapas que contribuirão para a 

posterior elaboração do laudo psicológico. De 

forma sucinta, podemos ordenar estas etapas da 

seguinte maneira: 

 

(A) Preparação do entrevistador, criação de um clima 

de comunicação, intercâmbio de informações, 

término da entrevista, avaliação e registro final. 

(B) Quebra-gelo inicial, análise dos testes de 

inteligência aplicados, análise dos testes de 

personalidade aplicados, indicação do requisito 

profissiográfico e quebra-gelo final. 

(C) Ambientação do entrevistado às práticas de 

recursos humanos da empresa, análise do exame 

médico e psicológico, informação sobre vagas 

ainda não abertas, apreciação do mercado de 

trabalho e encerramento. 

(D) Quebra-gelo inicial, análise dos testes aplicados, 

análise do exame médico, apreciação do mercado 

de trabalho e encerramento. 
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40) Reich dividiu o corpo em sete níveis, a parte do 

corpo em que encontra-se a condição 

psicopatológica de borderline é: 

 

(A) Ouvidos. 

(B) Boca. 

(C) Olhos. 

(D) Pele. 

 
 
 

 







