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PSICÓLOGO 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  2200  ((vviinnttee))  qquueessttõõeess  ddee  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

oo  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  

uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  

ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  

ssiillêênncciioo..  

 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  
  
0011.. Quanto às noções básicas das características das Psicoses, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Alucinação e delírios, pensamento desorganizado, perda de contato com a realidade. 
B) Alucinação e delírios sem perda de contato com a realidade. 
C) Os sintomas negativos das psicoses esquizofrênicas preservam as funções psíquicas de seus portadores. 
D) Nas psicoses, um dos sintomas é o aumento da fluência verbal e do potencial volitivo. 
E) As parafrenias não são formas de psicose. 
 
02. Quando se estudam os sintomas psicológicos, quais aspectos básicos costuma-se enfocar? 
 
A) A forma dos sintomas, isto é, sua estrutura básica (alucinação, delírio, ideia obsessiva, labilidade afetiva, etc) e o seu 

conteúdo (conteúdo de culpa, religioso, de perseguição, etc), ou seja, aquilo que preenche a alteração estrutural. 
B) Conteúdo (alucinação, delírio, ideia obsessiva, labilidade afetiva), Formas dos Sintomas (conteúdo de culpa, religioso, de 

perseguição). 
C) Entrevista psicológica/anamnese e descrição nosológica. 
D) Sintomas neuróticos e sintomas psicóticos. 
E) Funções psíquicas elementares e suas alterações. 
 
03. Em relação ao conceito de deficiência mental, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Associação Americana de Deficiência Mental (AAMD) e a quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Transtornos Mentais (DSM – IV) definem o Retardo Mental como um funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, associado com limitações concomitantes no comportamento adaptativo e manifestado durante o período 
de desenvolvimento, isto é, antes dos 18 anos. O escore que define o termo “significativamente inferior à média” é definido 
como quociente de inteligência (Q. I.) de aproximadamente 70 ou menos, ou dois desvios-padrão abaixo da média em 
determinado teste. 

B) Associação Americana de Deficiência Mental (AAMD) e a quarta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de 
Transtornos Mentais (DSM – IV) definem o Retardo Mental como um funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, associado com limitações concomitantes no comportamento adaptativo e manifestado durante o período 
de desenvolvimento, isto é, antes dos 18 anos. O escore que define o termo “significativamente inferior à média” é definido 
como quociente de inteligência (Q. I.) de aproximadamente 100 ou menos, ou dois desvios-padrão abaixo da média em 
determinado teste. 

C) O conceito de Deficiência Mental refere-se, apenas, ao baixo desempenho do funcionamento intelectual, excluindo a 
necessidade deste portador desenvolver o comportamento adaptativo. 

D) A décima revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID – 10) usa o termo “Retardo Mental” com a seguinte 
conceituação: ‘Retardo Mental é uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, mas com total 
preservação das áreas motoras e sociais. 

E) Os estudos atuais excluem, por completo, das hipóteses etiológicas do retardo mental os fatores de anormalidades 
cromossômicas. 

 
04. Quanto à Epidemiologia, é CORRETO afirmar que Epidemiologia é 
 
A) uma área apenas de interesse da psiquiatria, sem importância para a psicologia. 
B) o estudo da distribuição, incidência, prevalência e duração da doença. 
C) o estudo, apenas, da incidência da doença. 
D) o estudo da prevalência e duração da doença. 
E) um ramo da Epistemologia que busca entender as causas existenciais e filosóficas das doenças. 
 
05. No que concerne aos Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo de agosto de 2005, 

assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integralidade 

do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
B) O Psicólogo trabalhará, visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e não se envolverá 

em questões que contribuirão para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

C) O Psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente, apenas, a realidade política. 
D) O Psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo, apenas, para o 

desenvolvimento da psicologia no seu campo clínico. 
E) O Psicólogo considerará as relações de poder nos contextos que atuam os impactos dessas relações sobre as suas atividades 

profissionais, posicionando-se, de forma passiva, aos demais princípios do Código. 
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06. A Tanatologia abrange os seguintes domínios:  
 
A) sócio-cultural, real, simbólico. 
B) intrapsíquico, interpessoal e sócio-cultural.  
C) interpessoal e sócio-cultural. 
D) imaginário, intrapsíquico e interpessoal. 
E) real, simbólico e sócio-cultural. 
 
07. A morte é um evento vivenciado de diferentes formas, por diferentes indivíduos envolvidos: o paciente crítico 

vivencia a morte de uma forma; seus familiares já se sentem de outro modo, e os elementos da equipe de saúde 
veem a morte sob outro ângulo, mas basicamente todos passam por processos semelhantes, experimentam 
sensações semelhantes. (CRUZ; JAWARS, 2001, p.25 apud ROCHA et al., 2004).  

 Baseado nisso, os 5 estágios, que o ser humano vivencia em fase terminal, são respectivamente: 
 
A) Negação e isolamento, raiva, depressão, aceitação e esperança. 
B) Isolamento, raiva, depressão, adaptação e esperança. 
C) Negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. 
D) Isolamento, vulnerabilidade, depressão, barganha e esperança 
E) Raiva, negação, depressão, aceitação e esperança. 
 
08. Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas sentenças abaixo. 
 

(   )  A velhice depois dos 80/90 anos traz consigo novas exigências, reavaliações e dificuldades diárias. Apesar 
de todos os esforços para manter a força e o controle, o corpo perde autonomia, e a pessoa pode perder a 
esperança e ter o desespero como um companheiro mais próximo. 

(   )  Para Erikson, o adulto que tiver resolvido as crises anteriores de forma satisfatória poderá adquirir um 
senso de ajuda e solidariedade e aceitar seu lugar no ciclo vital. 

(   )  A teoria psicossexual de Erikson defende que o desenvolvimento ocorre em etapas definidas, em termos de 
idade e de tarefas. A sequência delas é independente, podendo o sujeito alternar etapas. 

(   )  Olhar para trás e sentir que a vida teve pouco valor ou significado pode levar uma pessoa, em etapas finais 
de sua vida, a se sentir inútil e desintegrada. Perceber o tempo curto para experimentar rotas alternativas 
pode levá-la ao temor da morte e à desesperança, características do que Erikson propôs como sendo o 9º 
estágio. 

(   )  A pessoa que se isola e não consegue alcançar o senso de intimidade com outras pessoas, obrigatória e 
irreversivelmente entra em estado estéril e, incapaz de transcender, fica estagnada. 

(   )  Erikson descreveu o desenvolvimento em 8 estágios, cada um com tarefas evolutivas próprias de uma etapa. 
A tarefa principal do 7º estágio é a condição de ter relações de intimidade com outras pessoas, característica 
da generatividade. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) V, V, V, F, F, F. 
B) V, F, F, F, F, V.  D) V, V, V, F, V, V. 
C) V, F, F, V, F, V. E) V, V, F, F, F, F. 
 
09. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), elaborado por juristas, psicólogos e outros profissionais, é uma das 

legislações mais modernas do mundo quanto aos objetivos da ressocialização e educação dos adolescentes em 
conflito com a lei, uma vez que prevê a aplicação de medidas sócio-educativas. Baseado nisso, o atendimento 
permitirá 

 
I. uma intervenção que garanta o seu desenvolvimento sadio e adequado. 
II. uma reflexão do adolescente sobre o ato infracional cometido na busca de novos rumos à sua trajetória de 

vida. 
III. retorno ao convívio sócio-familiar. 
IV. multiplicação de práticas de autodefesa. 
V. maximização de focos de tensão. 

 
É CORRETO apenas o que se afirma em 
 
A) I e II. 
B) III e V.  D) II, IV e V. 
C) I, II e III. E) I, III e IV. 
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10. Segundo Eksterman (1994), a forma como a enfermidade é vivenciada é sempre um acontecimento singular, uma 
experiência pessoal que é inerente à história de cada um, ao seu modo de se conduzir, de viver e de se relacionar 
com as demais pessoas. Para ele, é o indivíduo que atribuirá à doença e às vicissitudes dela consequentes um 
sentido particular, que só pode ser compreendido dentro do conjunto de sua história. Baseado nisso, as 
possibilidades de intervenção psicológica no âmbito hospitalar estão na direta dependência de uma série de fatores 
que incluem 

 
A) a clientela e as demandas a serem atendidas, o contexto institucional no qual a ação terapêutica será empreendida, a 

orientação teórica e técnica do psicólogo e os objetivos pretendidos na intervenção. 
B) a clientela e as demandas a serem atendidas, os objetivos pretendidos na intervenção, a doença do paciente e a orientação 

teórica do psicólogo. 
C) o contexto institucional no qual a ação terapêutica será empreendida, a orientação teórica e técnica do psicólogo, a doença 

do paciente e os objetivos pretendidos na intervenção. 
D) a clientela e as demandas a serem atendidas, a gravidade da doença do paciente, o contexto institucional no qual a ação 

terapêutica será empreendida, a orientação teórica e técnica do psicólogo. 
E) as demandas a serem atendidas, a orientação teórica e técnica do psicólogo e a doença do paciente. 
 
11. O psicólogo da área de saúde que trabalha com pacientes hospitalizados está envolvido na realização de uma série 

de tarefas, entre as quais NÃO se inclui a de 
 
A) construir uma relação interpessoal. 
B) trabalhar as emoções, medos e fantasias do paciente. 
C) ajudar o paciente a compreender o significado da doença e dimensionar a questão da morte. 
D) posicionar-se com uma atitude de acolhimento. 
E) avaliar os efeitos dos medicamentos na vida do hospitalizado. 
 
12. Considere as afirmações abaixo, relativas à prática clínica de um terapeuta comportamental. 
 

I.  Identificar unidades de análise bem como classes de estímulos e de comportamentos. 
II.  Discriminar comportamentos controlados por regras daqueles controlados por contingências. 
III.  Realizar análises funcionais do comportamento verbal. 
IV.  Buscar conhecer os antecedentes e consequentes dos quais o comportamento é função. 
V.  Estabelecer contingências de reforço. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, II, III e IV, apenas. 
B) II, III, IV e V, apenas.  D) I, II, III e V, apenas. 
C) I, III, IV e V, apenas. E) I, II, III, IV e V. 
 
13. O conceito de pulsão é fundamental na teoria freudiana sobre o desenvolvimento da sexualidade humana. É 

CORRETO afirmar que para Freud 
 
A) o objeto da pulsão permanece invariável no decorrer da história do indivíduo. 
B) o objeto da pulsão é variável, contingente e escolhido em função das vicissitudes da história do indivíduo. 
C) é irrelevante a distinção entre fonte, objeto, alvo e pressão da pulsão. 
D) o conceito de pulsão (Trieb) não se distingue do conceito de instinto (Instinkt). 
E) a fonte somática da pulsão se expressa, apenas, pela zona genital, o que articula inevitavelmente a sexualidade à realização 

do coito. 
 
14. No que tange à proposta teórico-metodológica de Carl Rogers, analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  Abordagem centrada na pessoa e terapia centrada no cliente são sinônimos e referem-se à técnica de refletir 
os sentimentos do cliente. 

II.  A autorrealização é concepção nuclear da terapia centrada no cliente. 
III.  O autoconceito é concepção nuclear de sua teoria da personalidade. 
IV.  A percepção tem papel central na formação do autoconceito, e a Psicologia da Gestalt foi uma influência 

fundamental para essa teorização. 
 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, III e IV. 
B) II, III e IV.  D) I e II. 
C) II e IV. E) I, II e IV. 
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15. A entrevista estruturada se caracteriza por 
 
A) possibilitar que o entrevistado responda às perguntas por escrito. 
B) supor o estabelecimento prévio de um roteiro com perguntas. 
C) obedecer a um controle severo do tempo de início e término da entrevista. 
D) ser utilizada como procedimento preferencial na área de recursos humanos. 
E) ser realizada numa situação estruturada. 
 
16. Em uma seleção, a entrevista deve respeitar algumas etapas que contribuirão para a elaboração do laudo 

psicológico. Estas etapas podem ser ordenadas da seguinte maneira: 
 
A) comparação dos dados indicados no currículo com os de outros empregadores, ambientação às práticas de recursos 

humanos aplicadas pela empresa, avaliação do conhecimento do candidato sobre a cultura e valores da empresa,  análise 
dos testes aplicados e encerramento. 

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) quebra- gelo inicial, análise dos testes aplicados, análise do exame médico, apreciação do mercado de trabalho e 
encerramento. 

D) 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. 

E) preparação do entrevistador, criação de um clima de comunicação, intercâmbio de informações, término da entrevista, 
avaliação e registro final. 

 
17. Na atuação do psicólogo junto às varas de família, 
 

I.  o papel do psicólogo-perito na vara de família pode ser, também, o de um "mediador", transformando a 
perícia numa relação de ajuda às famílias. 

II.  o laudo pericial decorrente de um psicodiagnóstico visa fornecer subsídios, para que o juiz enuncie uma 
sentença. 

III.  o laudo pericial pode ser elaborado a partir de quaisquer técnicas da Psicologia. 
 
É CORRETO o que se afirma em 
 
A) II e III, apenas. B) III, apenas. C) I e III, apenas. D) I, II e III. E) I e II, apenas. 
 
18. Assinale a alternativa cuja afirmação discorre CORRETAMENTE acerca dos CAPS. 
 
A) Os serviços de atendimento são estruturados para ocorrerem em periodicidade quinzenal. 
B) As características dos usuários dos CAPS, suas doenças, condições de vida e demandas solicitam que, apenas, uma consulta 

mensal em psicologia seja realizada no centro. 
C) A Intervenção é interdisciplinar, mas o acolhimento ao usuário é função do profissional de psicologia. 
D) Procura-se oferecer à clientela dos CAPS a maior diversidade de experiências, seja nas atividades em que possa engajar-se, 

seja nas pessoas a quem possa vincular-se. 
E) As ações de saúde nos CAPS correspondem ao nível terciário de atenção. 
 
19. O atendimento psicológico no contexto hospitalar tem como objetivo a minimização do sofrimento provocado pela 

hospitalização e pela doença numa ação integrada com os demais membros da equipe de saúde em um trabalho 
interdisciplinar. Sendo assim, em quais mudanças, a intervenção psicológica no hospital está focada? 

 
A) Analisar as situações de conflitos não explicitadas que envolvem tanto a equipe quanto a instituição, recolhendo 

informações com os envolvidos: paciente, família e equipe, para realizar um diagnóstico da situação e aliviar o sofrimento 
do paciente. 

B) A atuação do psicólogo no contexto hospitalar não está somente limitada à atenção direta ao paciente, devendo ser 
considerada a relação paciente-equipe de saúde sempre fundamentada numa atuação profissional. 

C) Na facilitação das relações, numa atividade curativa e preventiva, trabalhando os conteúdos manifestos e latentes em 
relação à doença e ao sentido dado pelo indivíduo. 

D) Dar real importância às representações que o indivíduo tem da doença em geral e da sua doença em particular; sem deter-se 
à simbologia cultural, social e individual ligada à sua doença. 

E) No atendimento psicológico indireto realizado por meio da interconsulta, em que se identificam fatores iatrogênicos no 
funcionamento dos serviços hospitalares. 
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20. A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico, de caráter político, social e econômico, influenciado 
pela ideologia de grupos dominantes. Tem como principal objetivo a desinstitucionalização com consequente 
desconstrução do manicômio e dos paradigmas que o sustentam. Hoje é defendida com grande veemência devido à 
maturidade teórica e política bem como à conscientização da sociedade civil, alcançada ao longo das últimas 
décadas. Dessa forma, o que se espera da Reforma em prol do sujeito portador de sofrimento psíquico? 

 
A) Resgate da cidadania, respeito a sua singularidade e subjetividade, autonomia e reintegração à família e à sociedade. 
B) Autonomia, saúde mental, autocontrole, resgate da cidadania e medicação. 
C) Resgate da cidadania, conscientização do transtorno mental e respeito à singularidade.  
D) Reintegração à família e à sociedade, autopercepção e resgate da cidadania.  
E) Autonomia, confinamento, resgate da cidadania e medicação. 
 
  


