
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 40(quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

DISCIPLINAS Nº QUESTÃO
Língua Portuguesa 10
Fundamentos da Educação 10
Conhecimentos Específicos 20

b) Uma Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser 
entregue ao fiscal no final.

2 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de incrição conferem com os que 
aparecem na confirmação de incrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à 
caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

4 - Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha 
somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE 
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

5 - Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo mesmo número que se situa acima do enunciado.
6 - Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas que estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
7 - Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 

Só uma corresponde adequadamente ao quisito proposto. Você só deve assinar UMA RESPOSTA. A marcação de 
nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA. 

8 - Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certa deve ser feita cobrindo 
TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, 
preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível 
dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

9 - SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que: 
a) se utilizar durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como 

rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha 

de Respostas.
10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações 

assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A LISTA DE 

PRESENÇA.
12 - TRANSCREVA A FRASE ABAIXO, utilizando letra CURSIVA, no espaço reservado no canto superior do sua 

Folha de Respostas.

“ Aprender sem pensar é tempo perdido.”

Psicólogo

Prefeitura Municipal de Japeri
Concurso Público - 2013

Prefeitura Municipal de Japeri
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LINGUA PORTUGUESA 

Texto para as questões 1, 2, 3 e 4.

Depois

Depois de sonhar tantos anos,
De fazer tantos planos
De um futuro pra nós.

Depois de tantos desenganos,
Nós nos abandonamos como tantos casais
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também

Depois de varar madrugada
Esperando por nada
De arrastar-me no chão
Em vão
Tu viraste-me as costas
Não me deu as respostas
Que eu preciso escutar
Quero que você seja melhor
Hei de ser melhor também

Nós dois
Já tivemos momentos
Mas passou nosso tempo
Não podemos negar
Foi bom
Nós fizemos histórias
Pra ficar na memória
E nos acompanhar
Quero que você viva sem mim
Eu vou conseguir também

Depois de aceitarmos os fatos
Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém
Meu bem
Vamos ter liberdade
Para amar à vontade
Sem trair mais ninguém
Quero que você seja feliz
Hei de ser feliz também
Depois

(Arnaldo Antunes/Carlinhos Brown/Marisa Monte)

(Disponível em: http://www.vagalume.com.br/marisa-monte/depois.html)

QUESTÃO 1
O texto acima mostra:

(A) o reencontro do casal;
(B) a separação do casal;
(C) a união do casal depois de altos e baixos;
(D) a união do casal depois de alguns desenganos;
(E) o início do relacionamento.

QUESTÃO 2
A ideia de traição no relacionamento está expressa nos 
seguintes versos:

(A) “Depois de varar madruga/Esperando por nada”
(B) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(C) “Vamos ter liberdade/Para amar a vontade/Sem trair 

mais ninguém”
(D) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/ Não 

podemos negar”
(E) “Quero que você seja feliz/Hei de ser feliz também/

Depois”

QUESTÃO 3
O relacionamento chegou ao fim. Essa conclusão fica 
clara nos versos:

(A) “Depois de varar madrugada/Esperando por nada”
(B) “Já tivemos momentos/Mas passou nosso tempo/Não 

podemos negar”
(C) “De fazer tantos planos/de um futuro pra nós”
(D) “De arrastar-me no chão/Em vão” 
(E) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”

QUESTÃO 4
A separação é algo cada vez mais comum nos casais da 
nossa sociedade. Esse tema é abordado na letra da música 
interpretada por Marisa Monte. O verso que justifica o 
que está em negrito é:

(A) “Depois de tantos desenganos/Nós nos abandonamos 
como tantos casais”

(B)  “Nós fizemos histórias/Pra ficar na memória”
(C) “Quero que você seja melhor/Hei de ser melhor também” 
(D) “Não me deu as respostas/Que eu preciso escutar”
(E) “Vamos ter liberdade/Para amar à vontade”

QUESTÃO 5
No verso “Vou trocar seus retratos pelos de um outro 
alguém”, as palavras destacadas podem ser classificadas, 
respectivamente, como:

(A) Pronome possessivo e pronome indefinido;
(B) Pronome possessivo e pronome demonstrativo;
(C) Pronome pessoal e pronome possessivo;
(D) Pronome demonstrativo e pronome indefinido;
(E) Pronome oblíquo e pronome indefinido.
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QUESTÃO 6
A frase em que ocorre oração subordinada substantiva 
subjetiva é:

(A) Na ata da reunião não constava que elas estivessem 
presentes.

(B) Nossa maior preocupação era que chovesse.
(C) Ele sempre teve receio que você o abandonasse.
(D) Seus amigos confiam em que você vencerá.
(E) Teus pais estavam certos de que tu voltarias.

QUESTÃO 7
Indique o conjunto de palavras escritas 
INCORRETAMENTE:

(A) Privilégio – frustração – extenso;
(B) Misto – defesa – análise;
(C) Extenso – miséria – defesa;
(D) Análise – misto – extenso;
(E) Estenso – mizéria – defeza.

TEXTO PARA AS QUESTÕES 08 E 09.

É preciso saber viver
(Composição: Erasmo Carlos e Roberto Carlos)

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver, saber viver!

Fonte: http://www.kboing.com.br/script/radioonline/busca_artista.

php?artista=titas&cat=music – 2/11/2009 – adaptada.

QUESTÃO 8
Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar

Indique a figura de linguagem presente nos versos acima:

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) eufemismo.

QUESTÃO 9
“Se o bem e o mal existem”

Indique a figura de linguagem presente no verso acima.

(A) metáfora;
(B) metonímia;
(C) hipérbole;
(D) catacrese;
(E) antítese.

QUESTÃO 10
Assinale o item em que a vírgula foi usada para isolar o 
aposto.

(A) Ele já morou em Natal, em Fortaleza, em São Paulo.
(B) Os dois rapazes, Rodrigo e Paulo, eram primos.
(C) Com muito cuidado, a advogada analisou o documento.
(D) A igreja era pequena e pobre. Os altares, humildes. 
(E) Você ainda não sabe, mocinha vaidosa, que a vida é 

difícil.

RACIOCÍNIO LÓGICO  

QUESTÃO  11
O dia 25 de dezembro de 2004, festa do natal, foi 
celebrado num dia de sábado. Podemos afirmar que o dia 
do trabalho, 1° de maio de 2005, foi comemorado num 
dia de:

(A) domingo;
(B) segunda-feira;
(C) terça-feira;
(D) quarta-feira;
(E)  quinta-feira. 
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QUESTÃO 12
Dois garotos, Pedro e Gabriel, participam de uma gincana 
no colégio. Em uma das provas eles devem realizar 
movimentos determinados numa ficha que deve ser 
sorteada. Após os movimentos eles devem fazer uma 
estimativa sobre a distância que estão um do outro. Na 
ficha sorteada estão as seguintes instruções:

-  Participante 1: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Norte, mais 10 metros na direção Leste e pare.

-  Participante 2: partindo da origem desloque-se 5 
metros na direção Leste, mais 10 metros na direção 
Sul, mais 25 metros na direção Leste, mais 40 metros 
na direção Norte e pare. 

Se todas as instruções foram seguidas corretamente então 
a distância exata entre eles no final da prova é:

(A) 22 metros;
(B) 25 metros;
(C) 27 metros;
(D) 29 metros;
(E)  31 metros.

QUESTÃO 13
A mãe de Mariana é filha única de minha mãe. Com 
certeza mariana é minha:

(A) sobrinha;
(B) tia;
(C) sobrinha;
(D) irmã;
(E)  filha.

QUESTÃO 14
Observe a sequência abaixo conhecida como sequência 
de Fibonacci. 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
Podemos afirmar que a soma do oitavo com o nono termo 
dessa sequência é:

(A) 47.
(B) 51.
(C) 53.
(D) 55.
(E)  59.

QUESTÃO 15
Três amigos André, Andrey e Adriano abastecem seus 
carros sempre no mesmo posto de combustíveis. André 
abastece a cada 8 dias, Andrey abastece a cada 9 dias e 
Adriano abastece a cada 12 dias. Se no dia 23 de abril 
de 2013 os três abastecerem seus carros, então voltarão a 
abastecer no mesmo dia de novo pela primeira vez no dia:

(A) 29 de maio;
(B) 12 de junho;
(C) 15 de maio;
(D) 30 de abril;
(E)  01 de junho.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

QUESTÃO 16
Marque a opção correta. A lei 8.080/90 dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, 
regulando as ações, a organização e o funcionamento dos 
serviços de saúde no país. São ações incluídas nesta lei: 

(A) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(B) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para prevenção e 
diagnóstico;

(C) Atividades relacionadas às pessoas, individual ou 
coletivamente, voltada apenas para promoção da 
saúde;

(D) Serviços prestados a nível ambulatorial, hospitalar 
e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos, bem como em outros espaços 
como domiciliar;

(E) A participação da comunidade na gestão do SUS e 
nas transferências intragovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 

QUESTÃO 17
Marque a opção correta. Os recursos financeiros do SUS 
são depositados em conta especial:

(A) O FGTS;
(B) Os Fundos de Saúde;
(C) PIS;
(D) Os Fundos de renda fixa;
(E) Os Fundos de pensão.     
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QUESTÃO 18
Marque a opção correta. Os princípios doutrinários do 
SUS são:

(A) A universalidade, a equidade e a integralização da atenção;
(B) A simplicidade, a universalidade e a individualidade;
(C) A integralização da atenção, a simplicidade e comparação;
(D) A regionalização, a equidade e o controle social;
(E) A descentralização, a regionalização e hierarquização 

do sistema.

QUESTÃO 19
Marque a opção correta. O compromisso firmado entre os 
gestores do SUS em relação às prioridades que apresentam 
impacto sobre a saúde da população brasileira denomina-se: 

(A) Estratégia da saúde;
(B) Pacto pela vida;
(C) Estratégia da família;
(D) Pacto dos desafios;
(E) Consórcio da saúde.

QUESTÃO 20
Marque a opção correta. O artigo 5º da lei 8.080 trata dos 
objetivos do SUS. Entre estes objetivos podemos destacar:

(A) A execução de ações de vigilância em saúde, incluindo 
a vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do 
trabalhador;

(B) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos e outros insumos de interesse para a 
saúde;

(C) A execução de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, integrando as ações assistenciais 
com as preventivas, garantindo as pessoas a assistência 
integral à sua saúde;

(D) Participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico;

(E) Assistência integral às pessoas, desde a atenção básica à 
atenção especializada, nos vários níveis de complexidade 
do sistema, incluindo assistência farmacêutica

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
No que diz respeito à dor e ao sofrimento, é CORRETO 
afirmar que:

(A) Na psicologia hospitalar já possuímos diagnósticos e 
prognósticos precisos e infalíveis sobre a cura da dor 
crônica;

(B) A dor e o sofrimento são causados apenas por fatores 
endógenos;

(C) Em nossa sociedade, a dor e o estresse são considerados 
a invasão do corpo pelo demônio;

(D) Os processos cognitivos podem influenciar, tanto a 
dor quanto o estresse gerados por uma lesão, e assim, 
modular o sofrimento;

(E) A dor e o sofrimento são causados apenas por fatores 
emocionais.

QUESTÃO 22
Em pesquisas em Psicologia Hospitalar, dentre os fatores 
relacionados à dificuldade de aceitação da morte por 
pacientes internados, estão:

(A) condição socioeconômica e cultural do paciente;
(B) história e elaboração de perdas anteriores e crenças 

com relação a morte;
(C) vínculos afetivos e idade avançada;
(D) vínculos afetivos e condição socioeconômica;
(E) aspectos puramente religiosos.

QUESTÃO 23
Pensar a atuação do psicólogo nas unidades hospitalares, 
ou seja, nas instituições públicas de saúde destinadas a 
priorizar a saúde, não é uma tarefa muito fácil. Baseado 
nessa afirmativa, é CORRETO afirmar que o(a):

(A) Psicólogo no hospital intervém na quantidade do 
processo de adaptação do paciente internado;

(B) Psicologia Hospitalar é o conjunto de contribuições 
científicas, educativas e profissionais que as diferentes 
disciplinas psicológicas fornecem para dar melhor 
assistência aos pacientes no hospital;

(C) Formação do psicólogo da saúde deve contemplar 
somente conhecimentos sobre bases biológicas;

(D) Formação do psicólogo da saúde deve contemplar 
somente conhecimentos sobre bases psicológicas;

(E) o trabalho do psicólogo diz respeito ao restabelecimento 
do estado doentio do paciente.

QUESTÃO 24
Na busca de concretização do saber da psicologia no 
espaço hospitalar e de uma reflexão crítica que fortaleça 
os fazeres do Psicólogo nas instituições hospitalares, 
algumas lacunas têm feito parte da atuação profissional 
nessa área, a saber, EXCETO:

(A) Entrada da psicologia na área hospitalar após a década 
de 90 do século passado;

(B) Utilização de recursos técnicos e metodológicos 
“emprestados” de outras áreas Psi;

(C) Inexistência de um paradigma claro que pudesse levar 
o Psicólogo Hospitalar a definir estratégias;

(D) Ausência de uma estrutura organizada universalmente, 
que garanta e sustente pesquisas na área;

(E) Falta de diálogo entre os profissionais da psicologia 
dentro os hospitais, a fim de fortalecer essa prática.
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QUESTÃO 25
A humanização do ambiente hospitalar por meio da 
utilização de brincadeiras em enfermarias pediátricas 
é um tema que vem sendo bastante estudado na área da 
Psicologia Hospitalar. Para Winnicott, o brincar acontece 
na área da experiência chamada:

(A) Espaço lúdico;
(B) Campo psicológico;
(C) Espaço potencial;
(D) Zona de desenvolvimento proximal;
(E) Espaço orgânico.

QUESTÃO 26
No Código de Ética do psicólogo, resolução CFP nº 
010/05, são dispostos alguns princípios fundamentais 
para o exercício da profissão. Assinale a alternativa 
INCORRETA:

(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 contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência psicológica, 
aos serviços e aos padrões éticos da profissão;

(C) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e 
a qualidade de vida das pessoas e das coletividades 
e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão;

(D) O psicólogo não 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 em consonância com os demais 
princípios deste Código;

(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 27
No Artigo 1º do Código de Ética do psicólogo, resolução 
CFP nº 010/05, são dispostos como deveres fundamentais 
do psicólogo, EXCETO:

(A) Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente;

(B) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e 
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica, na ética e na legislação profissional;

(C) Não fornecer a ninguém, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional;

(D) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 
profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 
e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo 
impedimento por motivo relevante;

(E) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos 
apropriados, a partir da prestação de serviços 
psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os 
documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.

QUESTÃO 28
É disposto no Artigo 2º do Código de Ética do psicólogo, 
resolução CFP nº 010/05, que ao psicólogo é vedado:

(A) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o 
exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões 
a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação 
profissional;

(B) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 
motivos justificáveis, não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu inicialmente, 
fornecendo ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho;

(C) Informar, a quem 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, sem visar 
benefício pessoal;

(E) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de 
direitos, crimes ou contravenções penais praticados 
por psicólogos na prestação de serviços profissionais.

QUESTÃO 29
É disposto no Artigo 5º do Código de Ética do psicólogo, 
resolução CFP nº 010/05, que o psicólogo, quando 
participar de greves ou paralisações, garantirá que:

(A) As atividades de emergência sejam interrompidas, 
desde que haja aviso prévio;

(B) Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários 
ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma;

(C) Haja a continuidade do recebimento de seus 
honorários, da parte de seus usuários ou beneficiários, 
durante o período da paralisação;

(D) Haja, obrigatoriamente, a paralisação total de todos os 
seus serviços, até o término da greve ou paralisação, 
ou até que decida não mais participar;

(E) Não haja encaminhamento de nenhum de seus usuários 
ou beneficiários, durante o período da paralisação.
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QUESTÃO 30
Partindo da teoria cognitivista da aprendizagem, de David 
Ausubel, podemos definir cognição como:

(A) o processo através do qual o mundo de significados 
tem origem;

(B) o processo de desenvolvimento da linguagem do 
indivíduo;

(C) o processo que mobiliza o organismo para a ação, a 
partir de uma relação estabelecida entre o ambiente, a 
necessidade e o objeto de satisfação;

(D) o ato de pensar;
(E) o ato de construir a partir do lúdico.

QUESTÃO 31
Levando-se em consideração a teoria de Vigotsky, o 
aspecto do desenvolvimento infantil que se refere à 
natureza basicamente mediadora das funções psicológicas 
complexas é denominado:

(A) adaptação;
(B) aspecto instrumental;
(C) aspecto cultural;
(D) aspecto histórico;
(E) aspecto social.

QUESTÃO 32
De acordo com Piaget, o período do desenvolvimento 
humano no qual a criança conquista, através da percepção 
e dos movimentos, todo o universo que o cerca, é 
denominado de:

(A) sensório-motor;
(B) pré-operatório;
(C) das operações concretas;
(D) da meia meninice;
(E) das operações formais.

QUESTÃO 13
Levando em consideração os fatores que influenciam o 
desenvolvimento humano, considera-se que o conjunto 
de influências e estimulações ambientais altera os padrões 
de comportamento do indivíduo. O fator assim definido é 
denominado de:

(A) Meio;
(B) Hereditariedade;
(C) Crescimento Orgânico;
(D) Maturação Neurofisiológica;
(E) Desenvolvimento motor.

QUESTÃO 34
É de consenso geral que o desenvolvimento humano deve 
ser entendido como uma globalidade. Mas, para efeito de 
estudo, tem sido abordado a partir de uma série de aspectos 
básicos. O aspecto que se refere ao modo particular de o 
indivíduo integrar suas experiências, é denominado de:

(A) Aspecto físico-motor;
(B) Aspecto intelectual;
(C) Aspecto afetivo-emocional;
(D) Aspecto social;
(E) Aspecto ambiental.

QUESTÃO 35
Piaget, em seus estudos, afirmou que, aos 7 anos, a 
criança é caracterizada por já ter adquirido um conjunto 
importante de regras que há um ou dois anos não possuía. 
Essas características correspondem ao estágio:

(A) de operações concretas;
(B) de operações formais;
(C) de operações abstratas;
(D) sensório motor;
(E) operações informais.

QUESTÃO 36
De acordo com a teoria psicanalítica, o processo no qual 
a energia originalmente dirigida para propósitos sexuais 
ou agressivos é direcionada para novas finalidades, como 
metas artísticas, culturais ou intelectuais, é denominado 
de:

(A) Negação;
(B) Formação reativa;
(C) Sublimação;
(D) Transferência;
(E) Contratransferência.

QUESTÃO 37
Freud foi o primeiro teórico a assinalar a existência de um 
ego. Ele afirma que o ego é o resultado de um processo 
repetido de transformações das tendências inconscientes 
mais superficiais, em contato com a realidade exterior, e 
graças à intervenção da percepção:

(A) presente;
(B) ausente;
(C) pré-consciente;
(D) consciente;
(E) inconsciente.
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QUESTÃO 38
Na concepção psicanalista, do ponto de vista da 
personalidade, pode-se dizer que há ênfase na: 

(A) psicodinâmica e fenomenologia;
(B) psicodinâmica e existencialismo;
(C) psicodinâmica e humanismo;
(D) livre arbítrio e psicodinâmica;
(E) psicodinâmica e determinismo.

QUESTÃO 39
A motivação, na concepção behaviorista clássica, é 
colocada em perspectivas muito diferentes das demais 
teorias. A resposta ou reação do indivíduo e, portanto, sua 
atividade em uma direção qualquer é função:

(A) da ação estímulo e resposta incondicionada;
(B) do ambiente;
(C) da relação parental;
(D) dos fatores hereditários;
(E) da ação estímulo e resposta condicionada.

QUESTÃO 40
De acordo com Piaget, o mecanismo que permite ao 
homem não só transformar os elementos assimilados, 
tornando-os parte da estrutura do organismo, como 
possibilitar o ajuste e a acomodação deste organismo aos 
elementos incorporados, é denominado de:

(A) Assimilação;
(B) Acomodação;
(C) Organização;
(D) Adaptação;
(E) Estruturação.
 












