
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leia estas instruções: 
 

1 

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no 

espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será 
eliminado do Concurso. 

2 
Este Caderno contém, respectivamente trinta questões de múltipla escolha de Conhecimentos 

Específicos. 

3 
Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso 

imediatamente ao Fiscal. 

4 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.  

5 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação. 

6 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos 

Fiscais. 

7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha. 

08 
Você dispõe de, no máximo, três horas e meia para responder às questões de múltipla escolha e 

preencher a Folha de Respostas. 

09 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

10 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________ 
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Objet iva ����  Conhecimentos  E specí f i cos  ����  01  a  30  
 

 
01. Sobre o desenvolvimento da inteligência na infância, segundo Piaget, é correto afirmar: 

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

B) O estágio das operações concretas é caracterizado pela superação do egocentrismo e 
pelo aparecimento da lógica e da reversibilidade. 

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

D) O estágio pré-operatório é caracterizado pelo desenvolvimento progressivo de processos 
de simbolização integrados em estruturas lógicas. 

 
 
02. A adolescência se constitui em um período de mudanças profundas, não somente na própria 

imagem do indivíduo e no modo de interação desenvolvido, mas também nas formas de 
pensamento.  

Sobre a adolescência, afirma-se: 
 

I 
Para Erikson, é na adolescência que o indivíduo atinge o ponto de maturação para 
viver em sociedade e relacionar-se com os demais, como pessoa psicossocialmente 
sadia ou madura. 

II 
Segundo Rogers, o conceito de si mesmo na adolescência tem um papel essencial 
na constituição da personalidade, na integração, no ajuste ao meio e também no 
desenvolvimento do progresso terapêutico. 

III A psicanálise toma a adolescência como o momento em que a sexualidade tem um 
caráter genital, no qual a sexualidade mostra-se intensificada, depois da latência. 

IV 
A adolescência, para Piaget, é um momento crítico na formação da identidade, pois 
tanto antes como depois dela existem etapas que contribuem para a diferenciação da 
personalidade e para a gênese da identidade. 

V 
O descentramento cognitivo, para Piaget, se constitui em requisito cognitivo prévio 
para que a criança possa adotar um juízo moral fundamentado na cooperação entre 
iguais. 

Estão corretas as afirmativas: 

A) I, III, IV, V 

B) II, III, IV, V  

C) I, II, III, IV 

D) I, II, III, V  
 
 

03. Quanto à origem e ao desenvolvimento da função simbólica na criança, é correto afirmar: 

A) A criança realiza originalmente as primeiras ações simbólicas para representar objetos 
presentes. 

B) Os símbolos são signos, porém não o são, objetivamente, por uma relação de 
representação, mas de causalidade e contigüidade. 

C) Os primeiros signos representativos aparecem em períodos intervalares longos, 
estendendo-se por toda a primeira infância. 

D) A criança, através de suas ações e de sua linguagem, representa seus esquemas e 
conceitos. 
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04. A desorientação no espaço e no tempo é sintoma comum às seguintes enfermidades:  
 

I perversão. 

II psicose. 

III histeria. 

IV oligofrenia. 

V neurose.  
 

A opção em que estão indicadas corretamente as enfermidades é: 

A) II, III, IV, V    C) II, III, IV, V  

B) I, II, III, V     D) I, II, III, IV 
 
 

05. Em psicologia, a entrevista é um instrumento fundamental para o trabalho do psicólogo, 
porque 

A) é sempre uma forma de anamnese. 

B) tem a dupla função de técnica e método de investigação. 

C) pode substituir a função de qualquer outro instrumento de investigação. 

D) consiste em aplicar instruções mais que em investigar o examinando. 
 
 
06. Em relação à técnica de grupo operativo, as críticas mais bem fundamentadas afirmam que 

ela 

A) tem visão restrita, veiculada pelos conceitos de verticalidade e horizontalidade, 
apregoando que esses conceitos devem ser substituídos pelo de transversalidade 

B) é uma técnica que só se aplica a organizações como escolas, cooperativas e associações 
de bairro, sem se perceber o contexto básico. 

C) dá pouca importância à execução de tarefas grupais, nas quais o sujeito é percebido na 
verticalidade, e não na horizontalidade. 

D) falha, por não colocar em avaliação nenhum item referente ao clima grupal, no contexto 
da horizontalidade, em detrimento da verticalização. 

 
 
07. Os transtornos psicóticos podem ser descritos como 

A) transtornos que demonstram perturbações do pensamento, freqüentemente com delírios e 
alucinações. 

B) transtornos em que não há perda da realidade e nos quais os conflitos psíquicos têm 
características apenas temporárias. 

C) transtornos em que raramente os pacientes necessitam de medicamentos antipsicóticos 
e/ou antidepressivos. 

D) psicose puerperal, caracterizada por processos infecciosos e de estado confuso-onírico 
de pouca relevância. 

 
 
08. Uma das características fundamentais dos transtornos neuróticos é a 

A) alteração gradativa dos movimentos corporais, culminando na hiperatividade. 

B) presença de uma alteração neurofisiológica em que há prejuízo na aprendizagem. 

C) presença de sentimentos de angústia. 

D) imaturidade neurofisiológica, com ausência de inibições. 
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09. Em entrevistas de anamnese, com um examinando que tem alterações psíquicas, considera-
se que devem ser verificados os seguintes fatores a(s): 

 

1 manifestação de psicopatologia. 

2 fantasias e concepções sobre o significado do adoecer e seus comprometimentos 

3 biografia do paciente. 

4 constelação familiar. 

5 história psicopatológica 

A opção que indica corretamente os fatores que devem ser verificados é:  

A) 1, 3, 4 e 5 

B) 1, 2, 4 e 5 

C) 1, 2, 3 e 5 

D) 1, 2, 3 e 4  
 
 
10. Em quadros psicóticos, são sintomas comuns: 

A) atos compulsivos 

B) alterações no curso e na produção do pensamento 

C) dificuldade de concentração 

D) dificuldades alimentares 
 
 
11. A alteração do curso do pensamento na qual a articulação de uma idéia com outra é 

prejudicada pela inexistência de nexo associativo é denominada 

A) inibição do curso do pensamento. 

B) desagregação do pensamento. 

C) pensamento confuso. 

D) pensamento torpe. 
 
 
12. Conceitos como insight, interpretação e transferência são necessários para fundamentar a 

prática de psicoterapia de base 

A) centrada na pessoa. 

B) cognitivo-comportamental. 

C) analítica. 

D) breve-focal. 
 
 
13. No Rorschach, as variáveis M+, Fc e FK referem-se ao sistema de 

A) Cícero Cristiano. 

B) Exner. 

C) Aníbal Silveira. 

D) Klopfer. 
 
 
14. Os documentos decorrentes das avaliações psicológicas deverão ser guardados por um 

período de: 

A) cinco anos, no mínimo. 

B) dois anos, no máximo. 

C) seis meses, no máximo. 

D) um ano, no mínimo. 
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15. A adolescência é considerada um período crítico no desenvolvimento, porque: 

A) nesse período a moralidade passa a ser importante, devido à maturação sexual e à 
capacidade intelectual dos adolescentes. 

B) os adolescentes se recusam a aceitar os valores dos seus pais e as transformações 
físicas e sociais. 

C) durante ela ocorrem rápidas alterações maturacionais, transformações físicas, sexuais, 
cognitivas e morais. 

D) o ambiente familiar é aspecto fundamental para o desenvolvimento do aspecto cognitivo. 
 
 
16. Sobre a entrevista com o paciente, é correto afirmar: 

A) Alguns tipos de entrevista podem substituir procedimentos de investigação da 
personalidade. 

B) Na anamnese devem-se obter todas as informações para se realizar a síntese da história 
do indivíduo. 

C) A consulta consiste na solicitação de assistência profissional, que ocorrerá com o uso da 
entrevista. 

D) Toda entrevista tem um contexto definido, ou seja, um conjunto de constantes e variáveis. 
 
 
17. Sobre a puberdade e a adolescência, afirma-se: 
 

I Nem sempre o início da segunda coincide com o da primeira. 

II A puberdade caracteriza-se pelas evidências físicas definidas, o que não ocorre na 
adolescência.  

III O fenômeno da puberdade é universal.  

IV A adolescência tem características peculiares conforme o meio sociocultural. 

V A puberdade não se conclui com o fim do desenvolvimento esquelético.  

Dentre as afirmações acima, estão corretas:  

A) I, II, III, IV     C) I, III, IV, V 

B) I, II, III, V     D) I, III, IV, V 
 

 
18. Quanto à abrangência e aos limites dos instrumentos psicológicos administrados no ambiente 

hospitalar, é correto afirmar que 

A) o Rorscharch é o mais indicado, pois avalia não somente a inteligência do paciente mas 
também o dinamismo desta. 

B) são importantes para a pesquisa e podem ser usados pelo psicólogo, desde que sejam 
considerados os objetivos e os limites. 

C) o P.M.K. é muito útil, como instrumento de trabalho, para o psicólogo hospitalar. 

D) devem ser utilizados apenas em último caso, pois não oferecem um aspecto seguro 
acerca dos sentimentos reais dos pacientes. 

 
 
19. Considerando-se que os aspectos de precisão e validade são imprescindíveis para se 

considerar o uso dos testes no processo de avaliação psicológica, é correto afirmar: 

A) Precisão, em psicometria, significa que o teste mede o que se propõe medir. 

B) Precisão significa estabilidade e consistência dos resultados. 

C) Validade é um dos graus de consistência dos testes. 

D) Validade é uma forma de estabilidade do instrumento. 
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20. De acordo com a Resolução CFP n° 007/2003 (Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos pelo Psicólogo), em relação à estrutura dos documentos psicológicos, é correto 
afirmar: 

A) Na sua estrutura básica, o laudo psicológico contém os seguintes itens: identificação, 
descrição da demanda, métodos e técnicas utilizadas, conclusão. 

B) O parecer é composto por 6 itens: identificação, exposição de motivos, análise, 
resultados, conclusão e encaminhamento. 

C) O relatório ou laudo psicológico deve conter, no mínimo, 5 itens: identificação, descrição 
da demanda, procedimento, análise e conclusão. 

D) O parecer é composto de 4 partes: cabeçalho, exposição de motivos, discussão dos 
resultados, conclusão. 

 
 
21. Ao produzir um documento conciso, minucioso e abrangente, que busca relatar, analisar e 

integrar os dados obtidos no processo de avaliação psicológica, tendo como objetivo 
apresentar diagnóstico e/ou prognóstico, para subsidiar ações, decisões ou 
encaminhamentos, o psicólogo elabora um 

A) estudo de caso.    C) psicodiagnóstico. 

B) parecer.      D) laudo psicológico. 
 

 
22. A entrevista é uma técnica de investigação em psicologia, um instrumento fundamental do 

método clínico, que compreende o desenvolvimento da relação entre o entrevistado e o 
entrevistador. Revela dados introspectivos, bem como o comportamento verbal e o não-
verbal do entrevistador e do entrevistado.  

Dentre as opções seguintes, a que menciona e melhor define o tipo de de entrevista mais 
indicado para o processo de avaliação psicológica é a  

A) semi-estruturada: dá-se em função do restrito tempo contratado com o paciente tendo 
início, meio e fim. Os conteúdos são abordados de modo mais contundente e mais 
pontual. 

B) estruturada: as questões são quase sempre fechadas e ela é previamente determinada: 
busca respostas especificas para questões específicas. 

C) semi-estruturada: dá ao paciente a posição de escolher, sem discriminação alguma, os 
assuntos que serão abordados, sem nenhuma intervenção do psicólogo. 

D) estruturada: promove um maior direcionamento ao processo, ao mesmo tempo que evita 
possíveis desvirtuamentos e atrasos indesejados. 

 
23. Sobre a história clínica, é correto afirmar: 

A) As verbalizações são mais importantes que as expressões de sentimento, no momento da 
entrevista. 

B) Trata-se de um aspecto secundário no processo de avaliação psicológica. 

C) Compreende apenas a história da doença atual. 

D) Oferece dados necessários para formulação de hipóteses diagnósticas. 
 
 
24. Considera-se que, em um processo de avaliação psicológica devem ser utilizados 

instrumentos psicológicos 

I antes do conhecimento da história clínica do paciente. 

II em todo o processo de Avaliação Psicológica. 

III como complementação de outras técnicas utilizadas.  

IV para mensurar as características psicológicas e investigar o comportamento 

A opção em que são indicados aspectos que completam corretamente o enunciado da 
questão é: 

A) II e III     C) I e IV 

B) III e IV     D) I e II 
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25. Na avaliação psicológica, o ponto norteador do processo de investigação é 

A) o motivo do atendimento. 

B) a elaboração do estudo de caso. 

C) o diagnóstico a ser obtido. 

D) a recomendação de exames complementares. 
 
 
26. Na avaliação psicológica infantil ou de adolescente, o ponto principal, para a obtenção de 

informações do caso, é 

A) a percepção do psicólogo sobre a criança. 

B) o resultado do teste empregado. 

C) a história clínica. 

D) a afetividade dos pais ou responsáveis. 
 
 
27. O enquadre do processo terapêutico, denominado de setting, tem como objetivo principal 

A) evitar intervenções desnecessárias durante a entrevista. 

B) servir de linha norteadora para o entendimento do caso. 

C) possibilitar a interpretação dos resultados obtidos. 

D) possibilitar a condução subseqüente do processo terapêutico. 
 
 
28. Segundo o código de ética profissional, ao psicólogo é lícito participar de movimentos 

grevistas se 

A) a sua consciência assim determinar. 

B) a paralisação for previamente informada às pessoas em atendimento. 

C) houver a adesão da maioria dos interessados. 

D) o movimento for legitimado pela opinião pública 
 
 
29. De acordo com o código de ética, o psicólogo solicitado a realizar uma perícia em um 

paciente que está atendendo 

A) está impedido de realizá-la. 

B) somente poderá realizá-la com o consentimento do advogado. 

C) poderá realizá-la ou não, dependendo de seu interesse. 

D) poderá realizá-la, uma vez que possui o conhecimento do caso. 
 
 
30. Um fator essencial para o bom resultado num processo de psicoterapia breve, é 

A) a possibilidade de separar os aspectos transferenciais das imagos parentais. 

B) o caráter pouco pronunciado do distúrbio. 

C) a capacidade do paciente em focalizar. 

D) a habilidade do psicoterapeuta em evitar que o paciente experimente frustrações durante 
o processo. 
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