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GRUPO 26 – PSICOLOGIA 
 
 
 

AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

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

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr   5500  ((cciinnqquueennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúll ttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aall tteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  vveerrssaannddoo  ssoobbrree  ooss  ccoonnhheecciimmeennttooss  eexxiiggiiddooss  ppaarraa  aa  

eessppeecciiaall iiddaaddee..  

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

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall ..  

��  AAoo  rreecceebbeerr   oo  CCaaddeerrnnoo  ddee  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  

NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrr iiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr   aass  aall tteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  PPrroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarr ttããoo--RReessppoossttaa  

ccoomm  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrr iiççããoo  iimmpprreessssoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr   pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull   oouu  

pprreettaa..    

��  OO  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  àà  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmii ttii rr   ffaazzêê--llaa  ccoomm  ttrraannqquuii ll iiddaaddee..  

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall   ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  eemm  ssii llêênncciioo..  

 
 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!   
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01. A concepção de que a aprendizagem, da mais simples à mais complexa, se dá por um processo de associação de 
ideias origina-se do termo 

 
A) associativismo. 
B) associado.  D) associativo. 
C) associacionismo. E) coligação. 
 
02. De acordo com a lei formulada por Edward L Thorndike, todo comportamento de um organismo vivo (homem, 

rato, etc) tende a se repetir, se nós recompensarmos o organismo assim que ele emitir o comportamento. A essa Lei, 
dá-se o nome de  

 
A) Lei comportamental. 
B) Lei do organismo.  D) Lei do comportamento reflexo. 
C) Lei da recompensa. E) Lei do efeito. 
 
03. A liberação de afetos e emoções que leva à eliminação dos sintomas denomina-se de 
 
A) método catártico. 
B) expressionismo.  D) supressão 
C) expulsão. E) manifestação emocional. 
 
04. A primeira teoria sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos foi apresentada por Freud em 1900, no seguinte 

livro: 
 
A) A Psicopatologia da Vida Cotidiana. 
B) A Interpretação dos Sonhos.  D) O Ego e o Id. 
C) Totem e Tabu. E) O Mal-estar na Civilização. 
 
05. A teoria sobre a estrutura e o funcionamento psíquicos refere-se à existência de sistemas psíquicos. São eles: 
 
A) Inconsciente, Pré-Consciente, Consciente. 
B) Inconsciente, Pré-Consciente.  D) Inconsciente, Consciente. 
C) Pré-Consciente, Consciente. E) Resistência e Repressão.  
 
06. Entre 1920 e 1923, Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e introduz os conceitos de Id, Ego e Superego para 

se referir aos três sistemas da personalidade. Quanto a esses sistemas, é CORRETO afirmar que 
 
A) o id constitui o reservatório da energia psíquica. 
B) o ego é regido pelo princípio da fantasia. 
C) a moral e os ideais não são funções do superego. 
D) o ego e o superego têm também aspectos ou “partes” inconscientes. 
E) o id não é regido pelo prazer. 
 
07. Quando nos referimos a Eros e Tânatos, estamos nos referindo, respectivamente, a(à) 
 
A) Sintoma e Tensão. 
B) Pulsão de Morte e Sintoma.  D) Pulsão de Morte e Tensão. 
C) Pulsão de Vida e Pulsão de Morte. E) Pulsão de Vida e Sintoma. 
 
08. As funções básicas do ego são: 
 
A) Percepção, Sentimentos e Pensamento. 
B) Percepção e Pensamento.  D) Memória e Pensamento. 
C) Percepção, Memória, Sentimentos e Pensamento. E) Percepção, Sentimento e Memória. 
 
09. O desenvolvimento sexual é composto das fases oral, anal e fálica. No decorrer dessas fases, ocorrem vários 

processos. Desses, destaca-se um em que, em torno dele, ocorre a estruturação da vida psíquica do indivíduo, o qual 
é denominado de 

 
A) Complexo de Édipo. 
B) Libido.  D) Erotização. 
C) Período Fálico. E) Fase Genital.  
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10. Por sua visão, a Psicologia Sócio-Histórica propõe que o psicólogo 
 
A) tenha compromisso com o Estado. 
B) seja um sujeito neutro. 
C) utilize a psicologia desconsiderando o contexto social. 
D) comprometa-se com a construção de condições dignas de vida. 
E) seja ativamente partidário. 
 
11. Carl Gustav Jung, ao romper com Freud, reelaborou vários dos conceitos da Psicanálise, entre eles, o conceito de 
 
A) Arquétipos. B) Inconsciente. C) Psiquismo. D) Mito. E) Simbólico.  
 
12. O desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e ao crescimento orgânico, devendo ser entendido 

como uma globalidade, embora, para efeito de estudo, tenha sido abordado a partir de quatro aspectos básicos. São 
eles: 

 
A) Aspecto físico-motor, aspecto intelectual, aspecto afetivo-emocional, aspecto social. 
B) Aspecto físico, aspecto motor, aspecto intelectual, aspecto social. 
C) Aspecto físico, aspecto motor, aspecto afetivo-emocional, aspecto social. 
D) Aspecto físico, aspecto motor, aspecto intelectual, aspecto emocional. 
E) Aspecto físico-motor, aspecto intelectual, aspecto afetivo e aspecto social. 
 
13. Wilhelm Reich, partindo da Psicanálise, construiu sua própria teoria, que é denominada de 
 
A) Psicologia Analítica. 
B) Fenomenologia.  D) Função do Orgasmo. 
C) Análise do Caráter. E) Vegetoterapia Caractero-Analítica. 
 
14. Pichon-Rivière desenvolveu a teoria do Vínculo, que sedimenta um instrumento de intervenção em situações 

organizacionais, uma abordagem de trabalho em grupo denominada de 
 
A) Bioenergética. 
B) Processo Grupal.  D) Dinâmica de Grupo. 
C) Grupos Operativos. E) Gestalt Terapia. 
 
15. As emoções são expressões afetivas acompanhadas de reações intensas e breves do organismo, em resposta a um 

acontecimento inesperado ou aguardado. Portanto, é CORRETO afirmar sobre as emoções que 
 
A) nelas, é impossível observar uma relação entre os afetos e a organização corporal. 
B) as reações orgânicas não são descargas de tensão do organismo emocionado. 
C) as emoções estão indiretamente ligadas à vida afetiva. 
D) elas são nossa própria vida, uma espécie de linguagem, na qual expressamos percepções internas. 
E) elas não estão ligadas à sexualidade. 
 
16. A matéria-prima objeto de estudo da Psicologia é o ser humano em todas as suas expressões, as visíveis (o 

comportamento) e as invisíveis (o sentimento), as singulares e as genéricas. Tudo isso está sintetizado no termo 
subjetividade. Quanto à subjetividade, é CORRETO afirmar que 

 
A) ela não nos constitui. 
B) ela não pode ser automodável, porque o homem não promove novas formas de subjetividade. 
C) ela não está em nossa relação com o mundo social e cultural. 
D) ela está em nós e nunca, fora de nós. 
E) ela é a síntese singular e individual que cada um de nós vai constituindo, conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando 

as experiências da vida social e cultural. 
 
17. O método psicanalítico usado para desvendar o real, compreender o sintoma individual, ou social e suas 

determinações é denominado de 
 
A) Investigativo. B) Subjetivo. C) Interpretativo. D) Psicodrama. E) Análise. 
 
18. Quanto ao inconsciente, é INCORRETO afirmar que  
 
A) é constituído de conteúdos reprimidos. 
B) exprime os conteúdos não presentes no campo atual da consciência. 
C) é temporal e nele existem as noções de passado e presente. 
D) é um sistema do aparelho psíquico. 
E) é regido por leis próprias de funcionamento. 
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19. Quanto aos mecanismos de defesa, é INCORRETO afirmar que 
 
A) no Recalque, o indivíduo suprime uma parte da realidade. 
B) na Racionalização, o indivíduo constrói uma argumentação intelectualmente inaceitável, que não justifica os estados 

“deformados” da consciência. 
C) na Regressão, o indivíduo volta às etapas interiores de seu desenvolvimento. 
D) projeção é uma confluência de distorções do mundo externo e interno. 
E) na Formação Reativa, o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção, e o indivíduo adota uma atitude 

oposta a esse desejo. 
 
20. Ao tratar da Psicologia Sócio-Histórica, é INCORRETO afirmar que 
 
A) ela pensa em sujeitos como singulares e construtores de seu mundo. 
B) para ela, não há como compreender o indivíduo sem conhecer seu mundo. 
C) ela não toma como base a Psicologia de Vygotsky. 
D) ela estuda o ser humano e seu mundo psíquico como construções históricas e sociais da humanidade. 
E) para ela, o ser humano é ativo, social e histórico. 
 
21. Quanto à Psicologia da Gestalt, é INCORRETO afirmar que 
 
A) é o modelo teórico mais ligado à filosofia. 
B) nasceu nos E.U.A. 
C) tem suas origens na Fenomenologia. 
D) é uma das matrizes importantes para a compreensão da Psicologia contemporânea. 
E) surge postulando a necessidade de se compreender o ser humano como uma totalidade. 
 
22. Falar da vida afetiva é falar de uma das partes integrantes de nossa subjetividade. Nossas expressões não podem ser 

compreendidas, se não considerarmos os afetos que as acompanham. Portanto, quando falamos de afeto, é 
INCORRETO afirmar que 

 
A) dois afetos constituem a vida afetiva: o amor e o ódio. 
B) o prazer e a dor são as matrizes psíquicas dos afetos ou se constituem em afetos originários. 
C) entre o prazer e a dor, encontram-se inúmeras tonalidades e intensidades de afetos. 
D) os afetos podem ter sua origem em acontecimentos fora do indivíduo e podem, também, surgir do interior do indivíduo. 
E) os afetos não estão ligados à consciência. 
 
23. Motivação é 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. Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Na base da motivação, está sempre um organismo, que apresenta uma necessidade, um desejo, uma intenção, um interesse, 

uma vontade ou uma predisposição para agir. 
B) Na motivação, está também incluído o ambiente que estimula o organismo e oferece o objeto de satisfação. 
C) Na motivação, está incluído o objeto que aparece como a possibilidade de satisfação da necessidade. 
D) A motivação é um processo que não relaciona necessidade, ambiente e objeto. 
E) Na motivação, quando o objeto não é encontrado e a necessidade não é satisfeita, falamos de frustração. 
 
24. A memória é um processo básico vital para o processamento do material percebido e pode ser classificada em 

quatro tipos. Quanto aos tipos de memória, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A) Memória sensorial: possui grande capacidade de registro. 
B) Memória de curta duração: permite-nos manter na mente, de forma acessível, uma pequena quantidade de informações 

recém-adquiridas. 
C) Memória de trabalho: é processada, sobretudo no córtex pré-frontal. 
D) Memória de longa duração: divide-se em dois grupos - memórias explícitas e memórias implícitas. 
E) A memória de curta duração não deve ser utilizada para tarefas corriqueiras. 
 
25. Jurandir F. Costa, em seu livro Violência e Psicanálise (São Paulo: Graal, 2003), afirma que podemos entender 

como violência aquela situação em que o indivíduo “foi submetido a uma coerção e a um desprazer absolutamente 
desnecessários ao crescimento, desenvolvimento e manutenção do seu bem-estar físico, psíquico e social” . 

 
Sobre isso, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O impulso destrutivo, um dos componentes da agressividade humana, está na constituição da violência. 
B) A desigualdade social é um fator, que deve ser considerado, ao se discutir a violência. 
C) A deterioração dos valores éticos agregadores da vida coletiva, como a dignidade, a justiça, a solidariedade, está se 

esgarçando, produzindo outro ambiente de sociabilidade em que a qualidade dos vínculos sociais é alterada. 
D) Os fatores históricos, econômicos, sociais, culturais, demográficos, psicológicos e outros codeterminam a produção da 

violência. 
E) Devemos considerar como violência, exclusivamente, a prática de delitos e a criminalidade. 
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26. A gestão do XII Plenário do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco elaborou um Manual de Orientação 
para o exercício profissional de Psicologia.  

 Baseando-se neste instrumento, NÃO é correto afirmar que 
 
A) é permitido realizar atendimento psicológico domiciliar, quando a pessoa atendida não tiver condições de locomoção ou, 

em caso, de enfermidade terminal através dos atendimentos Home Care, mesmo contra a vontade do paciente ou do seu 
tutor legal.  

B) pela Resolução nº 218, do Conselho Nacional de Saúde, de 06/03/1997, os psicólogos, juntamente com outros profissionais, 
foram reconhecidos como profissionais de saúde de nível superior, possibilitando, assim, a acumulação de cargos públicos, 
desde que haja compatibilidade, conforme a Emenda nº 34 da Constituição Federal.  

C) a hipnose consiste em uma técnica reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia como técnica auxiliar no trabalho do 
psicólogo, tendo em vista seu valor histórico, seu corpo teórico e seu reconhecimento científico como uma prática também 
pertencente ao campo da Psicologia. Seu uso está regulamentado pela Resolução CFP nº013/2000.  

D) a acupuntura e a hipnose podem ser utilizadas como auxiliares no trabalho de profissionais de Psicologia.  
E) de acordo com a Resolução CFP nº 012/2005, são reconhecidos os seguintes serviços psicológicos mediados por 

computador, desde que não psicoterapêuticos: orientação psicológica e afetivo-sexual, orientação profissional, orientação 
de aprendizagem e Psicologia Escolar, orientação ergonômica, consultorias a empresas, reabilitação cognitiva, ideomotora 
e comunicativa, dentre outras.  

 
27. O Ministério da Saúde, atendendo as recomendações da III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 

dezembro de 2001, assume, de forma integral, a prevenção, o tratamento e a reabilitação dos usuários de álcool e 
outras drogas como um problema de saúde pública e, através da Política de Atenção Integral aos Usuários de Álcool 
e Outras Drogas, assume a Abordagem de Redução de Danos como estratégia de cuidado. Sobre a Redução de 
Danos, analise as assertivas abaixo: 

 
1. Tem como princípio fundamental o respeito à liberdade de escolha dos usuário(a)s, que, muitas vezes, não 

conseguem ou não querem parar de usar a substância psicoativa, sendo dada a possibilidade de reduzir ou 
minimizar os riscos decorrentes do consumo; 

2. A abstinência não pode ser o único resultado a ser alcançado. É importante respeitar a singularidade dos 
sujeitos, aceitando alternativas que reduzam os danos, ou seja, que se voltem não para a abstinência, como 
objetivo que pode ser alcançado, mas, para a defesa da vida; 

3. Na medida em que o(a) usuário(a) busca o tratamento, a abstinência é o único resultado esperado, mesmo que 
no início do tratamento, sejam utilizadas estratégias de redução de danos, visando exterminar todos os riscos 
decorrentes do uso. 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1 e 2, apenas. B) 1 e 3, apenas. C) 1, apenas. D) 2, apenas. E) 3, apenas. 
 
28. Em obra clássica, Erving Goffman aborda a temática das Instituições Totais. Sobre este conceito, é INCORRETO 

afirmar que 
 
A) se trata de um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos, vivendo em situação semelhante, 

separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 
administrada. 

B) nelas ocorre o processo de mortificação do eu dos internos. 
C) toda Instituição Total tem tendência ao fechamento, simbolizada devido à impossibilidade de estabelecimento de relações 

sociais com o mundo externo devido às proibições às saídas. 
D) o hospital psiquiátrico não se enquadra no modelo de instituição total devido à possibilidade de saídas esporádicas dos 

internos, bem como das visitas familiares realizadas de forma frequente e/ou esporádica, de acordo com o quadro clínico do 
interno. 

E) os hospitais psiquiátricos e as prisões podem ser considerados instituições totais.  
 
29. A Política Nacional de Humanização (PNH), preconizada pelo Ministério da Saúde, implica que o/as profissionais 

de saúde baseiem suas práticas no princípio da transversalidade, visando consolidar redes, construir vínculos e co-
responsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores durante as ações realizadas no âmbito do SUS. Um dos 
pilares de consolidação da PNH é a Clínica Ampliada. Sobre esta, analise as afirmativas abaixo: 

 
1. Consiste no reconhecimento dos limites de cada profissional de saúde, bem como das tecnologias 

empregadas por este e a incorporação de estratégias de superação destas dificuldades através do 
acionamento de outros setores que possam autuar conjuntamente no cuidado junto ao usuário; 

2. Os profissionais de saúde precisam ter uma disposição interna, para construir um olhar que cuide dos 
usuários, respeitando a singularidade dos sujeitos; 
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3. O cuidado implica considerar as dimensões culturais do(a)s usuário(a)s, visando garantir o respeito às 

diferenças às populações indígenas, quilombolas, dentre outras, mediante um diálogo que aproxime o 
profissional de saúde da lógica acerca das concepções e práticas sobre o processo saúde-doença 
relacionadas ao sujeito em sofrimento e a sua rede social; 

4. Os profissionais de saúde buscam considerar, de forma prioritária, as restrições terapêuticas, e, de forma 
secundária, a oferta de procedimentos  terapêuticos diversificados ou mudanças de hábitos apenas quando se 
tratar de usuário(a)s poliqueixoso(a)s. 

 
Estão INCORRETAS as afirmativas 
 
A) 1, 2 e 3. B) 2, 3 e 4. C) 1 e 2. D) 3. E) 4. 
 
30. Sobre a Política Nacional de Humanização, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. Valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e 
gestores; 

2. Os valores que norteiam a PNH são: autonomia, protagonismo dos sujeitos, co-responsabilização e 
participação coletiva no processo de gestão;  

3. Mudança nos modelos de atenção e gestão dos processos de trabalho, tendo como foco as necessidades dos 
cidadãos e a produção de saúde; 

4. A humanização se operacionaliza apenas com a identificação das necessidades, desejos e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde; 

5. Compromisso com a ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1, 2, 3 e 4. B) 1, 2 e 3. C) 1, 2 e 4. D) 4. E) 5. 
 
31. Eduardo Mourão Vasconcelos, retratando os conceitos básicos que cerceiam o empoderamento, cita, dentre estes, a 

advocacy. Trata-se das estratégias de defesa dos direitos que podem ser de duas formas: informais ou formais. Sobre 
o referido termo advocacy, analise as assertivas abaixo: 

 
1. Os serviços com profissionais de saúde mental e advogados, para defender direitos civis, políticos e 

sociais dos usuários e familiares, são parte da advocacy formal; 

2. A capacidade do(a) usuário(a) ou familiar para defender seus direitos por si próprio(a) é denominada 
autodefesa; situa-se no campo da advocacy informal; 

3. Faz parte do sistema de advocacy formal o construído entre pares que inclui companheiro(a)s usuário(a)s 
e/ou familiares chamados  a intervir nas situações concretas, como ajudar o outro a conseguir um 
benefício ou a resolver problemas na vizinhança ou comunidade; 

4. A advocacy formal inclui a elaboração de cartas de direitos, normas de serviços e a proposição de peças 
legislativas municipais, estaduais e federais, que visem consagrar os direitos de usuário(a)s e familiares 
em todas as esferas do sistema de saúde mental e da sociedade, a exemplo da Carta dos Direitos dos 
Portadores de Transtorno Mental da ONU, de 1991; a Carta de Direitos e Deveres dos Usuários e 
Familiares em Saúde Mental, em Santos (SP), em 1993 e a Lei 10.216, de abril de 2001, que estabelece as 
linhas gerais do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira e a inclusão de direitos básicos dos(das) 
usuário(a)s. 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1 e 2. B) 1, 2 e 3. C) 2 e 3. D) 3.  E) 4.  
 
32. Mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008, o Ministério da 

Saúde cria os NASF’s (Núcleos de Apoio à Saúde da Família). A respeito dos NASF’s, considere as seguintes 
assertivas: 

 
1. O principal objetivo deste equipamento é o de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de 

serviços; 

2. O NASF visa à ampliação do escopo das ações da Atenção Básica, aumentando a sua resolutividade; 
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3. Além do conhecimento técnico, cabe à equipe do NASF a responsabilidade de um determinado número de 
Equipes de Saúde da Família, bem como a promoção de mudanças na atitude e na atuação dos profissionais 
da Saúde da Família e entre a sua própria equipe do NASF. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) 1 e 2, apenas. B) 2, apenas. C) 1 e 3, apenas. D) 2 e 3, apenas. E) 1, 2 e 3.  
 
33. Segundo o Ministério da Saúde, as ações de saúde mental na atenção básica devem ser regidas pelo modelo de redes 

de cuidado, de base territorial e atuação transversal com outras políticas específicas que busquem o estabelecimento 
de vínculos e acolhimento, além de serem fundamentadas nos princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica. Em 
relação aos princípios e à articulação entre saúde mental e atenção básica, analise as assertivas abaixo: 

 
1. Reabilitação Psicossocial e Noção de Território; 

2. Intersetorialidade; 

3. Desinstitucionalização; 

4. Organização da atenção à saúde mental em rede; 

5. Promoção da cidadania dos usuários e construção da autonomia possível de usuários e familiares; 

6. Multiprofissionalidade/interdisciplinaridade. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) 1, 2, 3 e 4, apenas. B) 1, 2, 4 e 5, apenas. C) 1, 2, 3 e 6, apenas. D) 2, 3, 4 e 5, apenas. E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 
34. Baseando-se na afirmação de Sílvia Lane: “Toda Psicologia é Social”, Bock, Furtado e Teixeira argumentam: 
 

1. A afirmação não reduz as áreas específicas da Psicologia à Psicologia Social, mas visa que cada profissional 
assuma dentro da sua especificidade a natureza histórico-social do ser humano; 

2. Que a perspectiva histórico-social esteja presente, desde o desenvolvimento infantil até as patologias e as 
técnicas de intervenção, características do profissional de psicologia;  

3. Que os profissionais de psicologia tenham clareza de que não se pode conhecer qualquer comportamento 
humano, isolando-o ou fragmentando-o, como se existisse em si e por si; 

4. A assertiva de Lane não nega a especificidade da Psicologia Social. Esta continua focada no indivíduo e no 
conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo que lhe é específico como naquilo em que é manifestação grupal 
e social. Porém, a Psicologia Social passa a responder a questão de como o ser humano é sujeito da História e 
transformador de sua própria vida e da sua sociedade. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) 1 e 2, apenas. B) 1, 2 e 3, apenas. C) 2 e 3, apenas. D) 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 
 
35. Sara bebe regularmente, mas não apresenta sintomas de dependência de álcool.  Durante as férias da faculdade, ela 

viaja durante quatro semanas com seus pais. Estes não suportam o consumo de álcool, e Sara passa todo o período 
de viagem sem beber. Durante essas semanas, Sara sente dificuldades para dormir, embora perceba que, de forma 
lenta, ocorra uma melhora no seu quadro de insônia. Sara relata alguma ansiedade, fato que nunca foi motivo de 
suas preocupações no passado. Além disso, observa que está no limite quanto ao relacionamento com seus 
familiares, apresentando irritabilidade no trato com estes. Por todo este contexto, Sara está bastante receosa com o 
fato de estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade, tais como os que observam em seus colegas na faculdade. 

 Considerando o quadro clínico exposto acima, analise as assertivas abaixo: 
 

1. O comportamento de Sara revela uma possível síndrome de abstinência de álcool; 

2. O transtorno do sono de Sara pode ter sido induzido pelo álcool; 

3. Diante do quadro clínico apresentado, não se pode afirmar que Sara fazia uso abusivo ou dependente de álcool; 

4. Pode-se afirmar que Sara sofre de transtorno de ansiedade; 

5. A ausência de abuso ou dependência não significa que não ocorram alterações fisiológicas e psicológicas 
relacionadas ao uso. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 3 e 4, apenas. C) 2, 3 e 4, apenas. D) 1, 2, 3 e 5, apenas. E) 1, 2, 3, 4 e 5.  
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36. Relacione CORRETAMENTE os transtornos apresentados na coluna da esquerda com as descrições apresentadas 
na coluna da direita. 

 
1. Delírio Niilista (   ) Baseia-se na interpretação delirante de sensações corporais 

vivenciadas pelo indivíduo, tal como a afirmação de que existem 
animais ou objetos dentro do seu corpo, mas sem o tema da 
doença.  

2. Delírio de Querelância (   ) O indivíduo vive em um mundo repleto de desgraças; está 
condenado à miséria; ele e sua família irão passar fome; o futuro 
lhe reserva apenas sofrimentos e fracassos. 

3. Delírio Cenestopático (   ) O indivíduo afirma, sem base real, ser o culpado por tudo de ruim 
que acontece no mundo e na vida das pessoas que o cercam; ter 
cometido um grave crime; ser uma pessoa indigna, pecaminosa, 
suja, irresponsável, que deve ser punida por seus pecados. Tipo de 
delírio característico das formas graves de depressão. 

4. Delírio de Culpa e de Autoacusação (   ) O indivíduo, de forma desproporcional em relação à realidade, 
afirma ser vítima de terríveis injustiças e discriminações e, como 
consequência, envolve-se em intermináveis disputas legais, 
querelas familiares, processos trabalhistas etc.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1, 4, 2, 3.  B) 2, 4, 3, 1. C) 3, 4, 2 , 1.  D) 3, 1, 4, 2. E) 4, 1, 3, 2. 
 
37. Refere-se às marcas ou atributos sociais que um indivíduo, grupo ou povo carregam e cujo valor pode ser negativo 

ou pejorativo.  
 
A) Sofisma. B) Estigma. C) Aculturação. D) Endoculturação. E) Self. 
  
38. Preencha as lacunas e marque a alternativa de modo que a sentença abaixo fique CORRETA. 
 

_________ pode ser definido(a) como um ______________ e ____________ de ________ outra pessoa e 
colocá-la sob _________. Refere-se a comportamentos____________ e ___________ que configuram problemas 
de ______________. 

 
A) Violência intrafamiliar; ato deliberado; hediondo; tensionar; violência; antissociais; individuais; desejo consciente. 
B) Bullying; desejo consciente; deliberado; maltratar; tensão; agressivos; antissociais; violência escolar. 
C) Bullying; desejo inconsciente; deliberado; abandonar; tensão; agressivos; antissociais; violência escolar. 
D) Violência intrafamiliar; ato deliberado; hediondo; tensionar; violência; antissociais; individuais; desejo consciente. 
E) Violência escolar; desejo inconsciente; deliberado; abandonar; tensionar; agressivos; antissociais; violência. 
 
39. Preencha as lacunas e marque a alternativa de modo que a sentença abaixo fique CORRETA. 
 

A _________________ se propõe a ser um instrumento de aquecimento e fortalecimento das relações 
humanas, na construção de _________________, em um mundo cada vez mais individualista, privatizado e 
conflitivo. A ___________ age onde a ___________ e as ____________ falham. Um dos seus objetivos é 
tornar possível a comunicação entre as diferentes formas do __________________ e __________________. 

 
A) terapia comunitária; redes de apoio social; comunidade; família; políticas sociais; saber popular; saber territorial. 
B) terapia comunitária; redes de apoio social; comunidade; família; políticas sociais; saber popular; saber científico. 
C) terapia libertária; redes de ajuda; sociedade; família; políticas sociais; saber social; saber científico. 
D) terapia libertária; redes de apoio social; sociedade; família; políticas sociais; saber sensorial; saber científico. 
E) terapia comunitária; redes territoriais; sociedade; família; políticas sociais; saber popular; saber territorial. 
 
40. Gertrudes é psicóloga e coordena a equipe de um CAPS – Centro de Atenção Psicossocial. Nas reuniões técnicas, tende a 

escutar a opinião da equipe acerca do Projeto Terapêutico Singular do(a)s usuário(a)s, mas mantém a firmeza de suas 
opiniões, determinando todas as ações a serem realizadas pela equipe. 

 Baseando-se no cenário exposto acima bem como na teoria sobre grupos, é CORRETO denominar a liderança 
exercida por Gertrudes como 

 
A) democrática.  B) autocrática.  C) situacional.  D) laissez-faire.  E) paternalista. 
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41. Em relação ao trabalho com grupos, descreveu três modalidades de supostos básicos, denominadas, 
respectivamente: supostos básicos de “dependência”, de “luta e fuga” e de “acasalamento” (ou “pareamento”). 

 
A) Pichòn-Rivière. B) Bion. C) Lourau. D) Zimmerman. E) Guattarri. 
 
42. Preencha as lacunas e marque a alternativa, de modo que a sentença abaixo fique CORRETA. 
 

Para Zimmerman, “o suposto básico de ________________ designa o fato de que o funcionamento do nível 
mais primitivo do todo grupal, necessita e elege um líder de características carismáticas em razão da busca 
do recebimento de proteção, segurança e de uma alimentação material e espiritual. Os vínculos com o líder 
tendem a adquirir uma natureza parasitária ou simbiótica, voltados para um mundo ilusório”. 

 
A) luta e fuga B) acasalamento C) dependência D) pareamento E) Lourau  
 
43. Sobre algumas intervenções psicoterápicas, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. Ab-reação: produz alívio de emoções patológicas pela catarse; 
2. Clarificação: produz insight sobre material consciente e pré-consciente; não elimina o conflito; 
3. Interpretação: produz insight sobre conteúdos conscientes e inconscientes 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1 e 3, apenas. B) 1 e 2, apenas. C) 1, apenas. D) 2, apenas. E) 3, apenas.  
 
44. O Projeto de Lei do Ato Médico (PLS nº 25/02), em tramitação, está mobilizando profissionais de saúde de áreas 

não médicas, a exemplo da Psicologia. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) tem enfatizado alguns pontos que 
considera retrocesso no campo da saúde. Dentre os elementos criticados pelo CFP, analise as afirmativas abaixo: 

 
1. O Projeto de Lei restringe, apenas, aos médicos o diagnóstico de doenças e a prescrição terapêutica, além de lhes 

conceder a hegemonia na coordenação de equipes de saúde, dando-lhes um caráter de superioridade diante das 
demais profissões; 

2. O Conselho Federal de Psicologia se pronuncia a favor da interdisciplinaridade no campo da saúde, pois o ato de 
saúde exige muitos profissionais trabalhando por meio de relações horizontalizadas (ao contrário das relações 
hierarquizadas que dão hegemonia a uma só profissão), formando equipes interdisciplinares para garantir a 
qualidade do serviço que se presta à população; 

3. A defesa necessária ao Sistema Único de Saúde (SUS), que visa oferecer atendimento integral, abrangente e 
universal. Pensando na Saúde integral como direito de todo(a)s, os serviços de saúde devem ser multiprofissional, 
para que todos os aspectos das pessoas que buscam o serviço estejam em foco, e haja sempre um profissional 
capaz de, com sua especialidade, olhar com maior atenção para os doentes e suas doenças; para as pessoas e seus 
direitos de gozar plenamente da saúde. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) 1 e 2, apenas. B) 1 e 3, apenas. C) 1, apenas. D) 2, apenas. E) 1, 2 e 3.   
 
45. O crack tem sido motivo de preocupação do Governo Federal devido à propagação e às consequências do uso da 

droga para usuário(a)s, familiares e para a sociedade, de uma forma geral. Os desafios para abordagem ao(s) 
usuário(a)s é grande, pois exige dos cuidadores uma sensibilidade para lidar com demandas diferenciadas no 
cuidado, inclusive, sendo necessário operar um recorte de gênero. Em relação ao uso/abuso de crack pelas mulheres, 
analise as assertivas abaixo: 

 
1. As mulheres dependentes de crack, muitas vezes, passam a se prostituir para obter a droga; 
2. Durante o tratamento das mulheres dependentes de crack, é importante oferecer a possibilidade de cuidado para 

os filhos, no mínimo durante os momentos em que a usuária se encontra em contato com o local de tratamento; 
3. Considerar os papéis sociais desempenhados pelas usuárias no âmbito da família e do mundo do trabalho; 
4. É frequente a co-morbidade psiquiátrica, principalmente a depressão, com abuso e síndrome de dependência; 
5. Durante o tratamento das mulheres dependentes de crack, é importante considerar que o padrão de consumo e os 

papéis desempenhados nas esferas pública e privada são vivenciados sempre de forma igualitária pelos homens e 
pelas mulheres. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) 1, 2, 3 e 4. B) 1, 2, 3, 4 e 5. C) 1, 3, 4 e 5. D) 1, 4 e 5. E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
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46. Em relação ao(à)s usuário(a)s de crack, analise as assertivas abaixo: 
 

1. A atenção básica é reconhecida como a porta de entrada do(a)s usuário(a)s de crack e deve estar preparada para 
realizar o acolhimento deste público-alvo. 

2. As Casas de Acolhimento Transitório procuram ampliar os recursos da rede em oferecer a esses usuários cuidados 
contínuos para populações em estado de vulnerabilidade. Funcionam como albergues 24 horas que potencializam 
as ações de saúde mental na rede, oferecendo maior continuidade ao cuidado. 

3. O hospital geral e o CAPS ad II são dispositivos que permitem o cuidado intensivo para usuário(a)s que se 
encontra(m) em extremo grau de vulnerabilidade. 

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1 e 2. B) 1 e 3. C) 2 e 3. D) 2. E) 3. 
 
47. Sobre a atenção em saúde mental aos usuários de crack, analise as assertivas abaixo: 
 

1. Os Consultórios de Rua são dispositivos recomendados pelo Ministério da Saúde e compõem a rede de atenção 
substitutiva em saúde mental, cujo objetivo é a extensão do cuidado aos usuário(a)s que se encontram em situação 
de rua. 

2. Leitos em hospitais gerais se voltam para os agravos clínicos, a exemplo de quadros de abstinência, pneumonia e 
arritmias secundárias ao uso de crack. 

3.  Leitos em CAPS têm a vantagem de possibilitar que o(a) usuário(a) tenha acompanhamento diário pela mesma 
equipe que o acompanhou, de forma diária, fora da crise. 

4. O Ponto de Acolhimento visa proporcionar um primeiro contato com usuário(a)s que não possui(em) nenhum 
acesso a cuidados relativos ao uso/abuso de crack, álcool e outras drogas. São espaços abertos, onde o(a)s 
usuário(a)s pode(m) se alimentar e descansar. Nesses espaços, são ofertadas ações de promoção de saúde e 
redução de danos. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas.  D) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 
 
48. Em relação ao uso da técnica focal nas psicoterapias, Vera Lemgruber tece algumas considerações. A autora 

recomenda algumas atitudes a serem tomadas pelo psicoterapeuta. Sobre esse assunto, analise as assertivas abaixo: 
 

1. Avaliar e diagnosticar as condições internas do paciente; 
2. Estabelecer um foco a ser trabalhado durante o processo de Psicoterapia Breve; 
3. Estabelecer metas e objetivos terapêuticos a serem atingidos ao término do processo de Psicoterapia Breve; 
4. Atuar numa linha de focalização que implica interpretações seletivas, atenção seletiva e “negligências” seletivas; 
5. Agilizar o processo terapêutico utilizando recursos alternativos à interpretação transferencial clássica. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) 1, 2, 3 e 5, apenas. 
B) 1, 2, 4 e 5, apenas.  D) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1, 2 e 5, apenas. E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
49. Pensando na assistência a crianças e adolescentes, vítimas de violência, abuso e exploração sexual, o Conselho 

Federal de Psicologia, com a ajuda de especialistas da área, preparou uma cartilha com a intenção de informar e 
sensibilizar os profissionais de psicologia acerca da intervenção com este público-alvo. Sobre violência sexual 
praticada contra crianças e adolescentes e a abordagem realizada pelos profissionais de psicologia, analise as 
assertivas abaixo: 

 
1. Considera-se também uma forma de violação aos direitos sexuais e humanos, por se tratar de relações 

estabelecidas com base na vontade e no desejo do adulto sobre a criança ou o adolescente, constituindo relações 
abusivas, permeadas pelo poder (econômico, geracional, de gênero etc). São relações assimétricas estabelecidas 
pelo agressor e pela vítima; 

2. Devido à complexidade que cerca o fenômeno, o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual requer o acionamento da rede através do envolvimento de diferentes setores/serviços e deve ocorrer 
visando à construção e consolidação de uma rede de proteção social; 

3. Ao profissional de psicologia, no atendimento a este público, cabe o compromisso ético de desconstruir 
cristalizações técnicas e propor inovações diante das demandas atuais; 
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4. Para um atendimento integral, é importante que o(a) profissional de psicologia seja capaz de problematizar a 
realidade e analisar o contexto de intervenção, de romper com o modelo tecnicista, de formular políticas e propor 
alternativas sociais e tecnicamente competentes e de criar, de forma permanente, espaços de reflexão sobre as 
dimensões ética e política embutidas nas diferentes teorias e técnicas psicológicas; 

5. Ao profissional de psicologia, no atendimento a este público, cabe o compromisso ético de desconstruir 
cristalizações técnicas e evitar inovações a despeito das demandas atuais, visando à manutenção das técnicas 
psicológicas e ao afastamento de intervenções holísticas. Não cabe ao profissional a proposição de políticas 
públicas, apenas a operacionalização destas.  

 
Está INCORRETO o que se afirma em 
 
A) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas.  D) 4, apenas. 
C) 2, 3, 4 e 5, apenas. E) 5, apenas. 
 
50. Autor da obra intitulada “A Formação Social da Mente”: 
 
A) Piaget. 
B) Paulo Freire. 
C) Vygotsky. 
D) Zimerman. 
E) Voltaire. 
 
 
 

  


