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INSTRUÇÕES 
 
1 - Verifique se seu caderno de provas está completo e se seu nome e o número de seu documento de 

identidade estão corretos no Cartão-Resposta. 
2 - Observe no Cartão-Resposta as instruções sobre a marcação das respostas (assinale apenas uma 

resposta para cada questão). 
3 - Tenha cuidado com o Cartão-Resposta. Ele não pode ser dobrado, amassado ou manchado. Seu 

Cartão-Resposta é oficial; não há Cartão-Resposta rascunho. 
4 - Estas provas são individuais. É vedado o uso de calculadora e de qualquer comunicação ou troca de 

material entre os presentes. Não é permitida, também, consulta a material bibliográfico, cadernos 
ou anotações de qualquer espécie. 

5 - Quando terminar, entregue o Cartão-Resposta (assinado) a um dos Fiscais da sala e não se 
esqueça de assinar a Lista de Presença. 

6 - Só terá direito a levar o caderno de provas o candidato que permanecer em sala até o fim do tempo 
estipulado para a realização das provas.  

7 - Você terá 4 (quatro) horas para responder às questões deste Caderno de Provas. Decorrido esse 
prazo, o Cartão-Resposta será recolhido de todos os candidatos.  

8 - Horário de realização das provas: 8 às 12 horas.  
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CADERNO DE PROVAS PARA O CARGO DE PSICÓLOGO/ÁREA CL ÍNICA  
CONHECIMENTOS GERAIS 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Ensino superior e distante 
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Dados do Censo da Educação Superior de 2007 sugerem que o sistema de ensino de 
terceiro grau pode estar perto de alcançar um ponto de equilíbrio. Após vários anos em que a 
taxa de criação de novas instituições superiores beirava os 10% anuais, entre 2006 e 2007 ela 
foi de mero 0,5%, passando de 2.270 para 2.281 entidades. 

Saturação do mercado, porém, não significa que as necessidades do país estejam 
atendidas. Se o número de matrículas aumentou 8% no período, o de formandos cresceu em 
ritmo mais lento (3%). Diminui a proporção entre alunos ingressantes e concluintes, que era 
de 46% em 2006 e passou para 44% em 2007. 

Mais preocupante é a queda no número de diplomados em cursos de formação de 
professores para o ensino básico. Em 2007, formaram-se 70.507 docentes, 4,5% menos que 
em 2006. Algumas das maiores reduções envolvem profissionais para ensinar disciplinas 
obrigatórias, como letras (-10%), geografia (-9%) e química (-7%). 

Isso num país em que ao menos 300 mil professores carecem de qualificação 
apropriada para as aulas que ministram. Eis aí uma das principais deficiências da educação 
nacional. Ela só será sanada com o aprofundamento de uma política de revalorização da 
profissão, que começa por uma recomposição salarial mas não poderia esgotar-se nela. 

Dada a urgência de preparar mais e melhores professores, há que lançar mão de 
todos os meios - como o ensino a distância, que permite levar a qualificação aonde ela é mais 
necessária. A boa nova do censo é que essa modalidade conta já com 370 mil matriculados 
(7% do total), contra 207 mil no ano anterior. 

Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse potencial 
seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa. Caso contrário, resultará 
apenas em mais um canal de saturação. 

(Editorial do jornal Folha de S. Paulo, 4.2.2009) 
 
 
1. O texto trata da dificuldade que o sistema educacional brasileiro tem de formar profissionais 
com qualificação superior para atuar, sobretudo, no magistério. Entretanto, apresenta uma 
alternativa que pode contribuir para que se alcance o chamado “ponto de equilíbrio”. Qual seria 
esse recurso? 
 
a) Investimento na educação infantil 
b) Capacitação por meio do ensino a distância 
c) Destinação de mais verbas para a educação superior por parte da União 
d) Estímulo à pós-graduação 
e) Criação de mais escolas de ensino médio 
 
2. No período: “Falta agora criar as condições e os requisitos de qualidade para que esse 
potencial seja mobilizado na capacitação dos docentes de que o Brasil precisa” (linhas 21 e 22), 
o termo destacado é uma: 
 
a) Oração subordinada adverbial final 
b) Oração principal 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva 
d) Oração subordinada substantiva completiva nominal 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
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3. Preencha corretamente as lacunas, observando a ordem: 
1 - A fraternidade entre os homens é ______________________ 
2 - É _______________________ a entrada de estranhos ao setor 
3 - A água gelada sempre é ______________________________ 
 
a) necessário - proibida - saborosa 
b) necessária - proibida - saboroso 
c) necessário - proibida - saboroso 
d) necessária - proibido - saboroso 
e) necessária - proibida - saborosa 
 
4. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta erro de concordância verbal: 
 
a) Choveram críticas à administração do prefeito recém-empossado 
b) Choveu nos três últimos dias o equivalente a quase um mês 
c) Na verdade, causaram boa impressão o discurso dos jovens oradores 
d) Abandonaram o curso, além de Francisco, outros dois acadêmicos 
e) Necessita-se de pedreiros, carpinteiros e mestres-de-obras 
 
5. Em qual das alternativas abaixo a concordância nominal está incorreta? 
 
a) Apreensivos, pai e filho abandonaram o veículo e foram pedir socorro 
b) Cálculos refeitos, concluímos que nada devíamos a eles 
c) Anexo ao cheque encaminho cópia do requerimento 
d) Bombeiros e enfermeiros mantinham-se alerta aos perigos da estrada 
e) Permaneçamos, portanto, vigilantes a qualquer ruído estranho 
 
6. Por favor, não diga _____ ninguém, mas tudo leva a crer que faltam ______ ela as qualidades 
indispensáveis ______ todos os quesitos _______ que se refere o concurso. 
 
a) a - à -a - à            b) à - à - a - a            c) a - a - a - a            d) à - à - à - a           e) a - à - à - a 
 
7. Assinale a alternativa em que não há erro no emprego do acento grave: 
 
a) Àquela oferta prefiro esta 
b) Darei conhecimento à Vossa Senhoria 
c) À toda velocidade subiu a ladeira 
d) Prefiro esta oferta à aquela 
e) Prefiro aquela oferta à esta 
 
8. A alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão é: 
 
a) réu - herói – saúde                          b) ímpar - álbum - também 
c) último - pêssego – revólver            d) ciência - água – história               e) hífen - vândalo - açaí 
 
9. Destaque a alternativa incorreta no tocante à regência verbal: 
 
a) Aspiramos ao ar da montanha 
b) Assistimos à corrida pela TV 
c) Assistimos os feridos ainda no local do acidente 
d) Aspiro ao cargo de diretor 
e) O cargo a que aspiro tem mais de trinta candidatos 
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10. Aponte a única frase em que a pontuação está incorreta: 
 
a) Os candidatos, impacientes, aguardavam a publicação da lista de aprovados 
b) Os candidatos, esperavam impacientes, a publicação da lista de aprovados 
c) Impacientes, os candidatos esperavam a publicação da lista de aprovados 
d) Os candidatos impacientes esperavam a publicação da lista de aprovados 
e) Os candidatos esperavam, impacientes, a publicação da lista de aprovados 
  
 

PROVA DE MATEMÁTICA 
 
11. Em um triângulo retângulo, o cateto maior é igual ao dobro do menor. A área desse triângulo 
é de 25 cm2. A medida da hipotenusa é: 
 

a) 124cm          b) 125cm    c) 111cm   d) 121cm      e) 122cm 
 
 
12. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos  1, 2, 3, 4, 5, 
e 6? 
 
a) 360              b) 350         c) 355          d) 358           e) 359 
 

13. Observe o triângulo isóscele abaixo. A sua altura mede 35 cm e os ângulos da base medem 
60°. A medida da base desse triângulo é: 
 
a) 11 cm   b) 12 cm       c) 10 cm    d) 14 cm  e) 15 cm 
 
 
 
 
 
 

                                                          35  
 
                                                                  60° 
 
 

14. Sejam 255 =+ yx  e  416.4 =yx  equações exponenciais. Seja também (1x , 1y ) a solução 

de ambas as equações, onde 1x , 1y ∈R. Então 1x +2 1x +
2

1y  é: 

 
a) 12                   b)  –11                c)  10          d)  –10                    e)  11 

 
15. Seja  1x   a  solução da equação 3)4( log 21 =−x   e  1y    a solução de 1)1( log 81 =−y . 

Assim 1x – 3 1y  é igual a: 

a) 
8

6
                 b) 

8

5
                c) 

8

7
                           d) 

8

8
                                e) 

8

5
 

 
16. Seja a Progressão Aritmética (1, 4, 7, 10, ... ). O milésimo termo dessa Progressão é: 
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a) 2.997             b) 2.998                 c) 2.999                       d) 2.996         e) 2.995 
 

17.  )( Nkkx ∈≠∀ π   a expressão trigonométrica  )cos1).(cot1( 22 xxg −+  é igual a: 

 
a) 3           b) –1            c) –2                      d) 1                        e) 0 
 
18. São inúmeros os exemplos, ao longo da história, que demonstram a preocupação do homem 
em desenvolver métodos de contagem e de registros numéricos. A evolução dos conjuntos 
numéricos acompanhou essa necessidade de representação da natureza e o desenvolvimento da 
linguagem matemática. Considere as seguintes sentenças sobre conjuntos numéricos: 
 
I. Todo número racional é um número natural. 
II.  Todo número irracional é um número real. 
III. Todo número inteiro relativo é um número natural. 
IV. Todo número real é um número natural. 
V. Todo número real é um número racional. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) F, F,  F,  F, F        b) V, F, V, V, V      c) F, F, V, V, V       d) F, V, V, F,  F       e) F, V, F,  F, F 
 
19. Seja a Progressão Geométrica  (4, 16, 64,  ... , 260). A quantidade de elementos dessa PG é: 
 
a) 10      b) 20                c) 15                        d) 60               e) 30 
 
20. Um Capital de R$ 700,00, aplicado à taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um 
montante de R$ 1.180,00 depois de certo tempo. O tempo decorrido foi de: 
 
a) 3,8 anos              b) 2,8 anos            c) 3,1 anos                  d) 3,4 anos           e) 3,6 anos 
 
 

PROVA DE INFORMÁTICA 
 

21. Nos computadores pessoais da atualidade, a memória que possui maior capacidade de 
armazenamento é: 
 
a) a memória cache.                           b) registradores. 
c) a memória RAM.                              d) o disco rígido (HD).                        e) a memória ROM. 
 
22. Um computador pessoal possui um microprocessador com registradores de tamanho 32 bits. 
O registrador de endereços tem 34 bits de tamanho, o barramento de dados com 64 bits e a 
memória principal é organizada em células de 8 bits (1 byte). Podemos configurá-lo com 2 
GBytes de memória RAM (memória instalada), por exemplo. Assim, esse microprocessador 
pode acessar diretamente uma memória com um máximo de: 
 
a) 32 GBytes.      b) 64 GBytes.        c) 2 GBytes.     d) 4 GBytes.    e) 16 GBytes. 
 
23. Windows 95, MS-DOS, MS-Word e MS-Excel são classificados como: 
 
a)  peopleware.   b) netware.       c)  selfware.            d) software.                 e)  hardware. 
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24. Seja um registrador de 20 bits. O maior número inteiro sem sinal que pode ser guardado 
nesse registrador é: 
 
a) 1.048.576              b) 1.048.575             c) 1.048.574             d) 1.048.573              e) 1.048.572 
 
25. Seja o número  8125  da base 8. A sua representação na base decimal é: 
 
a)  84    b)  85    c)  86    d)  87        e)  88 
 
26. Um navegador, também conhecido pelos termos ingleses web browser ou simplesmente 
browser, é um programa de computador que habilita seus usuários a interagirem com 
documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas da web, que podem ser 
escritas em linguagens como JAVA , ASP e PHP. O aplicativo utilizado para navegar por 
páginas da Internet é: 
 
a) Microsoft Office PowerPoint.           b) MS-Excel. 
c) Netscape.                                            d) Microsoft Office Outlook.                      e) MS-Access. 
 
27.  Memória de acesso aleatório (do inglês Random Access Memory - RAM) é um tipo de 
memória que permite leitura e escrita. A memória principal dos computadores pessoais da 
atualidade é formada por uma parte chamada DRAM (RAM dinamic) e outra parte chamada 
SRAM (RAM Static). Não é uma característica da memória DRAM: 
 
a) não-volátil. 
b) volátil. 
c) utiliza o silício na sua fabricação. 
d) usa um capacitor para armazenar o bit. 
e) precisa ser realimentada periodicamente. 
 
28.  Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
I. O MS-DOS é um Sistema Operacional multiprogramado. 
II. O Sistema Operacional Windows XP foi desenvolvido para microcomputadores Apple. 
III. 2 KBytes  é igual a 2.048 Bytes. 
IV. No Windows Explorer é possível excluir uma pasta mesmo que ela não esteja vazia. 
V. Mozilla Firefox é um editor de textos da Microsoft. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V – V – V – V – V                       b) F – F – V – V – V           
c) F – F – V – V – F                            d) V – V – V – V – F                           e) F – V – V – V – F 
 
29. A linguagem padrão, de âmbito internacional, utilizada na programação de sites para a Web, 
que possibilita que todas as ferramentas de navegação da Internet exibam o conteúdo do site, é 
conhecida como: 
 
a) HTML.                    b) DNS.                   c) TCP/IP.                  d) SMTP.                    e) DHCP. 
 
30. A Memória colocada entre a DRAM (RAM dinâmica) e o microprocessador, ou já 
incorporada aos microprocessadores, destinada a aumentar a taxa de transferência de dados entre 
a DRAM e o processador, é a: 
 
a) Memória Virtual.                           b) Memória Secundária. 
c) Memória Principal.                        d) Memória ROM.                               e) Memória Cache. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PROVA DE TÓPICOS EM PSICOLOGIA 

 
31. Segundo Hackman e Oldhan (1975), psicólogos que relacionam qualidade de vida no 
trabalho e sentido do trabalho, um trabalho que possui sentido, importância, utilidade e 
legitimidade apresenta determinadas características fundamentais, dessa forma considere as 
alternativas: 
 
I. A variedade de tarefas possibilita o uso de várias competências, de forma que o indivíduo 
acaba por se identificar com a execução; 
II. O trabalho deve possuir caráter não-alienante; 
III. A existência de feedback sobre o desempenho do trabalhador se faz necessária para que lhe 
sejam permitidos ajustes. 
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa II está correta. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
32. A respeito da teoria desenvolvida por Piaget e seus colaboradores considere. 
 
a) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa pelos estágios sensório motor (0-2 anos), 
pré-operacional (2-7 anos), operacional concreto (7-11 anos), operatório formal (11-16 anos); 
b) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa pelos estágios sensório motor (0-3 anos), 
pré-operacional (3-7 anos), pós- operacional (7-11 anos), operatório formal (11-16 anos); 
c) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa pelos estágios pré-operacional (0-2 anos), 
sensório motor (2-7 anos), operacional concreto (7-11 anos), operatório formal (11-16 anos); 
d) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa pelos estágios oral (0-2 anos), anal (3-5 
anos), fálico (6-10 anos), latência (11-13 anos), genital (14-16 anos);  
e) Do nascimento à idade adulta o ser humano passa pelos estágios esquizo-paranóide (0-1 ano), 
depressivo (2- 5 anos), fálico (6-8 anos), latência (9-12 anos), genital (13-16 anos). 

 
33. “As finalidades e propósitos dos grupos operativos podem ser resumidos dizendo-se que sua 
atividade está centrada na mobilização de estruturas, estereotipadas por causa do montante de 
ansiedade despertada por toda mudança”. O postulado acima é de: 
 
a) Sigmund Freud                                b) David Zimmerman 
c) Pichon- Rivière                                    d) Françoise Dolto                                     e) Kurt Lewin 
 
34. Com relação às teorias do desenvolvimento cognitivo de Piaget, assinale a alternativa 
CORRETA : 
 
a) O progresso de um estágio para outro não é um processo que depende da maturação da criança 
e nem de sua interação com o mundo que a cerca. 
b) O progresso de um estágio para outro é um processo que depende da maturação da criança e 
de sua interação com o mundo que a cerca. 
c) O progresso de um estágio para outro é um processo que depende da maturação da criança, 
mas não de sua interação com o mundo que a cerca. 
d) O progresso de um estágio para outro independe da maturação da criança, mas depende de sua 
interação com o mundo que a cerca. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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35. Sobre a atuação do psicólogo no contexto hospitalar, ao trabalhar com familiares de infantes 
hospitalizados em estado grave ou com proposta de cirurgia de grande porte, é preciso ao 
profissional psicólogo:  
 
I. Capacidade de empatia, saber ouvir, orientar e informar. 
II. Avaliar ganhos secundários e jogos de culpa. 
III.  Avaliar os dados de realidade da instituição, do infante e da família. 
IV. Suportar a transferência.  
 
a) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente a alternativa IV está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
36 Segundo a teoria de Abraham Maslow, as necessidades do ser humano seguem a seguinte 
ordem:  
 
a) Necessidades fisiológicas de comida, água, ar, sono e sexo; Necessidades de pertinência e de 
amor; Necessidades de estima dos outros e de si; Necessidades de garantia: segurança, 
estabilidade, ordem e libertação do medo e ansiedade; necessidade de potência. 
b) Necessidades fisiológicas de comida, água, ar, sono e sexo; Necessidades de pertinência e de 
amor; Necessidades de garantia: segurança, estabilidade, ordem e libertação do medo e 
ansiedade; Necessidades de estima dos outros e de si; necessidade de auto-realização.  
c) Necessidades fisiológicas de comida, água, ar, sono e sexo; Necessidades de garantia: 
segurança, estabilidade, ordem e libertação do medo e ansiedade; Necessidades de pertinência e 
de amor; Necessidades de estima dos outros e de si; necessidade de auto-realização. 
d) Necessidades fisiológicas de comida, água, ar, sono e sexo; necessidade de auto-realização; 
Necessidades de pertinência e de amor; Necessidades de estima dos outros e de si; Necessidades 
de garantia: segurança, estabilidade, ordem e libertação do medo e ansiedade. 
e) Necessidade de auto-realização; Necessidades de pertinência e de amor; Necessidades de 
garantia: segurança, estabilidade, ordem e libertação do medo e ansiedade; Necessidades 
fisiológicas de comida, água, ar, sono e sexo; Necessidades de estima dos outros e de si. 

 
37. Sobre a Psicologia Comunitária é CORRETO afirmar:  
 
a) O objetivo da intervenção psicológica na comunidade é facilitar o processo de 
desenvolvimento da identidade dos sujeitos comunitários em todos os seus aspectos. 
b) As intervenções do psicólogo na comunidade devem se limitar a atendimentos clínicos. 
c) O psicólogo ao atuar na comunidade terá sempre como foco principal o processo de 
implantação de um CAPS II.  
d) O objetivo principal da intervenção psicológica em comunidades é propiciar a 
institucionalização na área da saúde mental. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
38. Ainda sobre a Psicologia Comunitária: 
  
I. A Psicologia (Social) Comunitária utiliza o enquadre teórico da psicologia social, 
privilegiando o trabalho com os grupos, colaborando para a formação da consciência crítica e 
para a construção de uma identidade social e individual orientadas por preceitos eticamente 
humanos. 
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II. Trata-se de uma Psicologia de ação para a mudança, na qual os atores principais são as 
pessoas comuns e correntes em seu cotidiano e o psicólogo é um facilitador, não o condutor 
dessa mudança. 
III. Os elementos que definem a Psicologia Comunitária são a relatividade cultural, a diversidade 
e a ecologia: a interação entre as pessoas e ambientes. Ocupa-se do bem- estar das distintas sub-
comunidades dentro da ordem social mais ampla.   
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
39. Assinale a alternativa correta de acordo com Cordioli (2008): 
 
a) A contratransferência se refere às respostas psicológicas do paciente ao terapeuta, resultante 
de conflitos neuróticos a serem superados. 
b) A contratransferência se refere às respostas psicológicas do terapeuta ao paciente, resultantes 
de conflitos neuróticos a serem superados. 
c) O terapeuta nunca deve utilizar reações contratransferenciais como ferramenta no processo 
terapêutico. 
d) As reações contratransferenciais não variam e não se limitam às vicissitudes da vida mental do 
terapeuta. 
e) A contratransferência não se constitui como parte importante das forças que conduzem ao 
insight. 
 
40. Sobre os mecanismos de defesa do aparelho psíquico:  
 
I. O ego insconsciente é o responsável por eles. 
II. O ego consciente é o responsável por eles. 
III. A operação defensiva é automática e consciente. 
IV. Os mecanismos de defesa funcionam como auto estabilizantes e com função homeostática.  
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
e) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
 
41. “É caracterizado pelo livre fluir da energia, como acontece no inconsciente. A hipótese de 
livre circulação é condição necessária para explicar o deslocamento da energia sobre as 
representações e portanto o diferente valor em intensidade e significação, adquirido por uma 
representação em relação a outra”. 
Neste extrato o autor se refere:  
 
a) Ao processo primário que é dominado pelo princípio do prazer. 
b) Ao processo secundário que dominado pelo princípio do prazer. 
c) Ao processo primário que é dominado pelo princípio da realidade. 
d) Ao processo secundário que é dominado pelo princípio da realidade. 
e) Ao processo secundário de ações do superego que é dominado pelo princípio de realidade. 
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42. Seus sintomas podem ser físicos (motores, sensoriais, viscerais e tróficos) ou psíquicos 
(amnésias, sonambulismo, fugas, transes, alucinações, estados oniróides e acessos). Os sintomas 
são simbólicos e por vezes representam soluções para o conflito e sua natureza se distorce pelo 
ego consciente do paciente fazendo surgir a “belle indifférence”. Sua etiologia origina-se da 
situação edipiana, da luta para superar impulsos incestuosos e hostis. O ego geralmente possui 
distúrbios em sua capacidade de síntese.  
Essas características se referem a:  
 
a) Neurose obssessiva compulsiva          b) Neurose depressiva 
c) Neurose histérica                                  d) Perversão                     e) Transtorno Afetivo Bipolar 
 
43. A cerca da psicoterapia de orientação analítica, segundo Cordioli (2008):  
 
I. O paciente é treinado para identificar e registrar seus pensamentos automáticos e suas crenças 
subjacentes para em um segundo momento utilizar diversas intervenções destinadas a corrigi-los. 
II. As associações não são tão livres, pois são dirigidas pelo terapeuta para questões- chaves da 
terapia. 
III. É indicada para pacientes impulsivos que não toleram até mesmo níveis pequenos de 
frustração. 
IV. É ideal para pacientes com déficits crônicos de ego e com funcionamento comprometido.  
 
a) Somente a alternativa I é correta. 
b) Somente a alternativa II é correta. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
44. Sobre processo terapêutico de acordo com Dewald (1981):  
 
I. Na terapia de apoio, determinados casos recebem a indicação de que seja permitido ao paciente 
o uso contínuo do isolamento e da evitação de afeto intenso como parte da manutenção do 
sistema de defesa. 
II. Nas sessões iniciais o terapeuta não deve admitir que o paciente retenha aspectos do material 
que lhe são, conscientemente, angustiantes, perturbadores e, também, do material pré-consciente, 
pouco disponível, e do insconsciente, reprimido. 
III. A estratégia comum na terapia de apoio é ajudar o paciente a elaborar e manifestar aqueles 
processos mentais que estão conscientes no momento, mas não encorajar o retorno à consciência 
do material inconsciente. 
IV. O papel e a atividade do terapeuta são ditados pela estratégia total e pelos objetivos do 
tratamento, ainda que as táticas individuais sejam influenciadas pelas vicissitudes do 
relacionamento terapêutico específico. 
 
a) Somente a alternativa I é correta. 
b) Apenas as alternativa I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
45. De acordo com Dewald (1981) assinale a alternativa INCORRETA :  
 
a) Saúde mental e maturidade emocional só podem ser considerados em termos relativos, já que 
consistem em algo mais do que a simples ausência de sintomas psicológicos específicos.  
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b) Durante o desenvolvimento sexual da personalidade normal ideal, deve estar se processando 
um amadurecimento progressivo dos impulsos, de maneira que o objetivo seja obter uma forma 
de satisfação instintiva apropriada para a idade.  
c) A avaliação da capacidade de adaptação ao estresse implica não somente o nível do conflito 
apresentado, mas também a habilidade do indivíduo para conduzir-se eficazmente, sem 
descompensações, tanto com o estresse imprevisível, quanto com aquele passível de antecipação. 
d) Todo ser humano deve ter um ponto de ruptura potencial, pois não é possível que o estresse 
aumente indefinidamente, sem atingir um ponto em que falhe a adaptação; entretanto, quanto 
mais baixo for o limite de tolerância, menores suas reservas e, potencialmente, mais pobre será 
sua saúde mental. 
e) No estado normal ideal, os conflitos são resolvidos inconscientemente, com o repúdio 
consciente dos impulsos inaceitáveis, sem o uso de defesas inconscientes. 
 
46. Segundo Dewald (1981) o ego possui funções específicas relevantes para o prognóstico 
terapêutico. São funções específicas do ego:  
I. Relações objetais, motivação, regressão e raiva. 
II. Defesas, disposição psicológica e relações objetais. 
III. Valores morais, culpa, inteligência e defesas. 
IV. Tolerância à ansiedade e frustração, motivação e inteligência.  
 
a) Somente a alternativa I é correta. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas.  
 
47. Sobre o desenvolvimento psicomotor assinale a alternativa INCORRETA:  
 
a) O desenvolvimento motor é resultante da maturação de determinados tecidos nervosos, 
aumento em tamanho e complexidade do sistema nervoso central, crescimento dos ossos e 
músculos. 
b) Consiste em comportamentos aprendidos que surgem espontaneamente, desde que o infante 
tenha condições adequadas para exercitar-se. 
c) As principais funções psicomotoras são: desenvolvimento da estruturação do esquema 
corporal; evolução da preensão e da coordenação óculo manual; desenvolvimento da função 
tônica e da postura em pé; reflexos arcaicos além da estrutura espaço-temporal. 
d) É na primeira infância que ocorre o conhecimento do próprio corpo e sua colocação entre os 
demais objetos e pessoas do ambiente. 
e) Denomina-se de “eu corporal” o esquema de si próprio que o bebê forma ao executar 
movimentos de auto-exploração. 
 
48. Sobre o desenvolvimento da aprendizagem social, segundo Rappaport e colaboradores 
(2003):  
 
I. De maneira geral o tipo de ambiente familiar, influencia de forma irrelevante a criança em suas 
competências para enfrentar situações diversas e também em seus sentimentos positivos ou 
negativos para consigo mesma (autoconceito). 
II. Pais autoritários, que usualmente punem os filhos impondo-lhes seus próprios pontos de vista 
sem qualquer explicação, podem fomentar atitudes que favoreçam a adaptação social por meio 
do conformismo, mas não uma personalidade feliz e com possibilidades de ampla realização 
pessoal. 
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III. Reconhece-se o ideal de uma atmosfera doméstica democrática, entretanto, não se constitui 
como algo fácil atingi-la, sobretudo em nossa cultura, onde apenas recentemente o padrão 
familiar rigidamente patriarcal foi abandonado.  
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Somente a alternativa II está correta. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
49. A cerca dos princípios do SUS, assinale a alternativa CORRETA :  
 
a) Todos devem ter igualdade de oportunidades de usar o sistema de saúde, entretanto, o Brasil 
possui grandes disparidades sociais e regionais, ou seja, as necessidades de saúde variam 
tornando-se imprescindível compensá-las. Este postulado corresponde ao princípio de equidade. 
b) De acordo com a Constituição Federal de 1988 a saúde é um direito de todos, dessa forma, 
entende-se que o Estado tem a obrigação de prover atenção à saúde. Este postulado corresponde 
ao princípio de equidade.  
c) Os serviços de saúde são divididos em níveis de complexidade. O nível primário deve ser 
utilizado apenas quando houver necessidade e os outros níveis devem ser oferecidos diretamente 
à população. Este postulado corresponde ao princípio de hierarquização e regionalização. 
d) O SUS existe em três esferas, ou três níveis: municipal, estadual e nacional. Cada uma com 
comando único e atribuições próprias. Este postulado corresponde ao princípio de 
regionalização. 
e) Os usuários não participam da gestão do SUS, a não ser como ouvintes nos Conselhos de 
Saúde, pois as deliberações podem envolver somente profissionais de saúde. Este postulado 
corresponde ao Controle Social. 
 
50. Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento do Código 
Internacional de Doenças CID-10, o transtorno afetivo bipolar (F.31) aponta, entre os itens que o 
caracteriza entre:  
 
a) Dois ou mais episódios em que o humor e o nível de atividade estão profundamente 
perturbados, hipomania ou mania, depressão. 
b) Afeto embotado, imposição ou roubo do pensamento, idéias delirantes de controle, déficit 
cognitivo. 
c) Pensamento desorganizado, discurso incoerente, tendência ao isolamento social, perda da 
volição. 
d) Hpercinesia ou estupor, excitação violenta, podendo ser tomadas atitudes e posturas por 
longos períodos.  
e) Falta de empatia, baixa tolerância a frustração, idéias delirantes, déficit cognitivo.  
 
51. A cerca dos princípios fundamentais para o exercício da profissão de psicólogo assinale a 
alternativa INCORRETA :  
 
a) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando 
situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
b) 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. 
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c) O psicólogo deverá exercer seu posicionamento crítico e consonante com os demais princípios 
do Código de Ética profissional, ficando isento de considerar as relações de poder nos contextos 
de sua atuação e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais. 
d) 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.  
e) 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. 
 
52 Ainda sobre o Código de Ética do profissional psicólogo:  
 
I. O psicólogo deverá estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do 
usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia. 
II. O psicólogo deverá sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos 
justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, 
resguardando sigilo ao seu substituto das informações do paciente. 
III. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá destruir todo o material relacionado 
aos arquivos confidenciais, exceto arquivos inferiores a 5 anos, os quais deverão ser lacrados. 
IV. O psicólogo deverá prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 
emergência, sem visar benefício pessoal.  
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
e) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
 
53. Sobre a Lei 10.216 de 2001, conhecida também como Lei Paulo Delgado:  
 
I. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
II. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 
características asilares, exceto a gravidade do caso assim o exigir. 
III. É responsabilidade da comunidade o desenvolvimento da política de saúde mental, a 
assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida 
participação da sociedade, dos profissionais de saúde e da família, a qual será prestada em 
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam 
assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais. 
IV. O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente, familiar, ou 
responsável legal, ou ainda quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.  
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
54. De acordo com D.W. Winnicott, em O Brincar e a realidade (1971), assinale a alternativa 
correta.  
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a) Segundo D.W. Winnicott, objetos aos quais as crianças são ligadas, como por exemplo, um 
cobertor, fralda, entre outros, não podem ser considerados como objetos transicionais.  
b) O brincar não é por si mesmo terapêutico, embora possua aplicação imediata, universal e 
inclua o estabelecimento de uma atitude social positiva. 
c) O brincar implica confiança e pertence ao espaço potencial existente entre o bebê e a figura 
materna.  
d) O aumento das ligações afetivas e a demonstração de independência são fundamentais no 
desenvolvimento social, entretanto o brincar da criança se sobrepõe a esses dois elementos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
55. Sobre o condicionamento clássico:  
 
I. Consiste em um processo de aprendizagem que envolve mudar a probabilidade de uma 
resposta pela manipulação das conseqüências da referida resposta. 
II. É conhecido como condicionamento respondente ou Pavloviano. 
III. Consiste no processo em que um organismo aprende a responder particularmente a um 
estímulo que previamente não produzia a resposta, tal estímulo torna-se produtor de resposta, 
porque é emparelhado com outro estímulo que produz a resposta. 
IV. É conhecido como condicionamento Skinneriano.  
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta.  
 
56. A criança, ao fazer uso de frases com conteúdos depreciativos, no entanto, sem 
aparentemente entendê-las, provavelmente exemplifica:  
 
a) Condicionamento operante 
b) Condicionamento clássico 
c) Atenção concentrada 
d) Imitação pura 
e) Aprendizagem por modelagem 
 
57. Acerca das teorias da personalidade:  
 
I. Dois fatores que em geral influenciam a personalidade são as experiências do sujeito em seu 
ambiente e a hereditariedade. 
II. A Personalidade consiste nos atributos de longa duração que representam o comportamento 
de dado indivíduo. 
III. Realizar potencialidades representa a base da personalidade de acordo com as teorias 
humanistas. 
 
a) Somente a alternativa I está correta.  
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
58. Sobre a relação entre trabalho e o idoso, segundo Herriot e colaboradores (1977):  
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I. Os problemas de emprego dos trabalhadores idosos são atribuíveis, em grande parte, a 
estereótipos desse grupo, reforçados por chefes e trabalhadores mais jovens. 
II. O nível geral de satisfação com a vida tende a ser maior entre as pessoas que se aposentam do 
que entre as que ainda estão trabalhando. 
III. Os métodos de seleção de pessoal, treinamento, orientação e liderança que se aplicam às 
populações trabalhadoras jovens também se aplicam aos trabalhadores mais velhos. 
IV. A saúde e o status socioeconômico controlados possuem pouca influência no grau de 
satisfação dos aposentados. 
V. Isolamento social e pouca atividade, produzidos por doenças ou baixa renda propiciam 
problemas psicológicos.  
 
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
59. Sobre as estruturas clínicas considere:  
 
I. A Psicanálise utiliza o recurso da hipótese diagnóstica para localizar a estrutura do sujeito, isto 
é, neurótico, psicótico, perverso, narcisista, depressivo ou paranóico. 
II. Ao se pensar na estrutura, observa-se a posição do sujeito diante questões existenciais, como 
o Édipo e a castração. 
III. As estruturas psicossomáticas são consideradas as mais capazes de simbolização, já as 
estruturas histéricas possuem baixa capacidade de simbolização.  
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Somente a alternativa II está correta. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
 
60. Ainda sobre as estruturas clínicas:  
 
I. A psicose consiste, sobretudo, em uma divisão entre o afeto e a ideia. 
II. Nas estruturas neuróticas um fragmento da realidade é evitado através de uma espécie de 
fuga. 
III. Nas estruturas psicóticas a realidade é repudiada e apresenta tentativas de substituí-la.  
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
d) Somente a alternativa II está correta. 
e) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
 


