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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Com relação ao surgimento da psicologia 
como ciência é CORRETO afirmar que:

a) Psicologia surgiu como uma disciplina científica 
pelo estabelecimento do primeiro Instituto de 
Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha, por 
Wilhelm Wundt (1832-1920).
b) Dizer que a psicologia é uma ciência significa que 
ela é regida pelas mesmas leis do método científico 
as quais regem apenas a filosofia: ela procura um 
conhecimento objetivo, baseado em fatos empíricos.
Psicologia surgiu como uma disciplina científica pelo 
estabelecimento do primeiro Instituto de Psicologia 
em 1879, em Leipzig, na Alemanha, por William 
James (1842-1910), o pai da psicologia americana.

c) A Psicologia é a ciência que estuda apenas o 
comportamento. Dizer que a psicologia é uma ciência 
significa que ela é regida pelas mesmas leis do 
método científico as quais regem as outras ciências: 
ela procura um conhecimento objetivo, baseado em 
fatos empíricos.
d) Psicologia surgiu como uma disciplina científica 
pelo estabelecimento do primeiro Instituto de 
Psicologia em 1879, em Leipzig, na Alemanha, por 
William James (1842-1910), o pai da psicologia 
americana.
_________________________________________
12. Complete a seguir com a afirmativa 
CORRETA:

“A psicanálise é uma escola de psicologia fundada 
por Sigmund Freud. Esta escola de pensamento 
enfatizou a influência da _____________________ 
no comportamento. Freud acreditava que a 
mente humana era composta por três elementos: 
_________, __________, ___________.”

a) Mente consciente, Id, Ego, Superego.
b) Psique, Ética, Moralidade, Cultura Humana.
c) Mente inconsciente, Id, Ego, Superego.
d) Mente consciente, Ética, Moralidade, Cultura 
Humana.
_________________________________________
13. De acordo com a cartilha de avaliação 
psicológica elaborada pelo conselho de psicologia 
em 2007 existem as competências que o psicólogo 
necessita para realizar a avaliação psicológica, 
dessa forma avalie as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa CORRETA:

I – Ter amplos conhecimentos dos fundamentos 
básicos da Psicologia, dentre os quais podemos 
destacar: desenvolvimento, inteligência, memória, 
atenção, emoção, etc, construtos esses avaliados 
por diferentes testes e em diferentes perspectivas 
teóricas.
II – Ter domínio do campo da psicopatologia, para 
poder identificar problemas graves de saúde mental 
ao realizar diagnósticos.
III – Possuir um referencial solidamente embasado 
nas teorias psicológicas (psicanálise, Psicologia 
analítica, fenomenologia, Psicologia socio-histórica, 
cognitiva, comportamental, etc.), de modo que a 
análise e interpretação dos instrumentos sejam 
coerentes com tais referenciais.
IV – Ter conhecimentos da área de psicometria, 
para poder julgar as questões de validade, precisão 
e normas dos testes, e ser capaz de escolher e 
trabalhar de acordo com os propósitos e contextos 
de cada um.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, III e IV estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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14. Há vários critérios de normalidade e 
anormalidade em psicopatologia. A adoção de um 
ou outro depende, entre outras coisas, de opções 
filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional 
(Canguilhem, 1978). Avalie as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa INCORRETA naquilo que se 
refere sobre os principais critérios de normalidade 
utilizados em psicopatologia:

a) Normalidade como ausência de doença: O 
primeiro critério que geralmente se utiliza é o de 
saúde como “ausência de sintomas, de sinais ou de 
doenças”. Segundo expressiva formulação de René 
Leriche (1936): “a saúde é a vida no silêncio dos 
órgãos”. Normal, do ponto de vista psicopatológico, 
seria, então, aquele indivíduo que simplesmente 
não é portador de um transtorno mental definido. 
Tal critério é bastante falho e precário, pois, além de 
redundante, baseia-se em uma “definição negativa”, 
ou seja, defini-se a normalidade não por aquilo que 
ela supostamente é, mas, sim, por aquilo que ela 
não é, pelo que lhe falta.
b) Normalidade como bem-estar: Aqui é dada maior 
ênfase à percepção subjetiva do próprio indivíduo 
em relação a seu estado de saúde, às suas vivências 
subjetivas. O ponto falho desse critério é que muitas 
pessoas que se sentem bem, “muito saudáveis e 
felizes”, como no caso de sujeitos em fase maníaca, 
apresentam, de fato, um transtorno mental grave.
c) Normalidade funcional: Tal conceito baseia-se 
em aspectos funcionais e não necessariamente 
quantitativos. O fenômeno é considerado patológico 
a partir do momento em que é disfuncional, produz 
sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu 
grupo social.
d) Normalidade operacional: Trata-se de um 
critério assumidamente arbitrário, com finalidades 
pragmáticas explícitas. Define-se, a priori, o que é 
normal e o que é patológico e busca-se trabalhar 
operacionalmente com esses conceitos, aceitando 
as consequências de tal definição prévia.
_________________________________________
15. De acordo com o autor Paulo Dalgalorrondo 
naquilo que se refere à psicopatologia e o método 
clínico há no processo diagnóstico, uma relação 
dialética permanente entre o particular, individual 
(aquele paciente específico, aquela pessoa em 
especial), e o geral, universal (categoria diagnóstica 
à qual essa pessoa pertence). Portanto, não se deve 
esquecer: os diagnósticos são ideias (constructos), 
fundamentais para o trabalho científico, para o 
conhecimento do mundo, mas não objetos reais e 
concretos. Tanto na natureza como na esfera humana, 
podem-se distinguir três grupos de fenômenos em 
relação à possibilidade de classificação, referente a 
esses fenômenos assinale a alternativa CORRETA:

a) Aspectos e fenômenos encontrados em todos os 
seres humanos; Aspectos e fenômenos baseados 
em possíveis mecanismos etiológicos supostos pelo 
entrevistador e Aspectos e fenômenos encontrados 
em apenas um ser humano em particular.
b) Aspectos e fenômenos encontrados apenas na 
descrição evolutiva; Aspectos e fenômenos baseados 
em possíveis mecanismos etiológicos supostos pelo 
entrevistador e Aspectos e fenômenos encontrados 
em apenas um ser humano em particular.
c) Aspectos e fenômenos encontrados apenas 
na descrição evolutiva; Aspectos e fenômenos 
encontrados em algumas pessoas, mas não em 
todas e Aspectos e fenômenos encontrados apenas 
em um sintoma mórbido.
d) Aspectos e fenômenos encontrados em todos os 
seres humanos; Aspectos e fenômenos encontrados 
em algumas pessoas, mas não em todas e Aspectos 
e fenômenos encontrados em apenas um ser 
humano em particular.
_________________________________________
16. De acordo com a autora Silvia Lane naquilo 
que se refere à psicologia social é INCORRETO 
afirmar que:

a) O objetivo da psicologia social é conhecer o 
Indivíduo no conjunto de suas relações sociais 
apenas, e responderá à questão de como o homem 
é sujeito da sua própria vida apenas.
b) Tem por objetivo conhecer o Indivíduo no conjunto 
de suas relações sociais, tanto naquilo que lhe é 
específico como naquilo em que ele é manifestação 
grupal e social. Assim a Psicologia Social poderá 
responder à questão de como o homem é sujeito 
da História e transformador de sua própria vida e da 
sua sociedade, assim como qualquer outra área da 
Psicologia.
c) É dentro do materialismo histórico e da lógica 
dialética que vamos encontrar os pressupostos 
epistemológicos para a reconstrução de um 
conhecimento que atenda à realidade social e ao 
cotidiano de cada indivíduo e que permita uma 
intervenção efetiva na rede de relações sociais que 
define cada individuo objeto da Psicologia Social. 
d) A Psicologia Social estuda a relação essencial 
entre o indivíduo e a sociedade, está entendida 
historicamente, desde como seus membros se 
organizam para garantir sua sobrevivência até seus 
costumes, valores e instituições necessários para 
continuidade da sociedade. A grande preocupação 
atual da Psicologia Social é conhecer como o homem 
se insere neste processo histórico, não apenas em 
como ele é determinado, mas principalmente, como 
ele se torna agente da história, ou seja, como ele 
pode transformar a sociedade em que vive.
_________________________________________
17. De acordo com os princípios fundamentais 
do Código de ética elaborado pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) de 2005 é papel do psicólogo: 
I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
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promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e 
da integridade do ser humano, apoiado nos valores 
que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e 
a qualidade de vida das pessoas e das coletividades 
e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 
IV. 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. 
V. 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.
Avalie as afirmativas acima e assinale a alternativa 
CORRETA:

a) Todas as afirmativas são corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II, III e V são corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV são corretas.
d) Apenas as afirmativas III, IV e V são corretas.
_________________________________________
18. A Intersetorialidade serve como um modelo 
construtivo de trabalho, unindo a interação e integração 
de gestores públicos e dos serviços de saúde na 
união de diferentes experiências que resultem na 
construção de um conhecimento que ultrapasse 
os limites de um setor especifico para direcionar o 
envolvimento e o trabalho de múltiplas áreas em prol 
do desenvolvimento comum e das práticas sociais 
aplicadas e compartilhadas, necessitando de uma 
estrutura baseada em pesquisas, organização, 
planejamento e analises que servem como base para 
avaliação de todas as funções e ações conjuntas, 
trabalhadas sinergicamente. Referente a esse 
conceito é INCORRETO afirmar que:

a) A intersetorialidade tem como propósito articular 
saberes e experiências no planejamento, realização e 
avaliação de ações para alcançar um efeito sinérgico 
em situações complexas visando ao desenvolvimento 
e à inclusão social.
b) A intersetorialidade é um dos princípios 
fundamentais dessa articulação entre saúde mental 
e Atenção Básica, partindo do pressuposto que 
as instituições apresentem um objetivo comum: o 
cuidado para a população, porém cada uma tendo 
suas ações partindo de lugares e campos de atuação 
iguais.

c) Na intersetorialidade é defendido que cada campo 

possa se questionar sobre o lugar a partir do qual 
está autorizado a intervir, convocando para a ação 
do cuidado nos entornos do serviço, ao mundo dos 
portões para fora do Serviço de Saúde, seja ele na 
atenção primária, secundária ou terciária. 
d) A intersetorialidade parte do pressuposto de que 
as instituições envolvidas apresentem objetivos 
comuns, porém cada uma tendo ações que partem 
de campos de atuação diferentes, sendo que cada 
campo deve questionar sobre o lugar a partir do qual 
está autorizado a intervir.
_________________________________________
19. Segundo Fossi e Guareschi, citado por 
Tavares et.al.(2012, p. 2):

A equipe multidisciplinar deve construir uma relação 
entre profissionais, onde o paciente é visto como um 
todo, considerando um atendimento humanizado. 
Dessa forma, foca-se nas demandas da pessoa, 
e a equipe tem por finalidade de atender as 
necessidades globais da pessoa, visando seu bem-
estar. Naquilo que se refere à atuação do profissional 
da psicologia dentro da equipe multiprofissional, seu 
papel essencial, é CORRETO afirmar:

a) O papel do psicólogo está muito relacionado à 
capacidade que ele tem apenas da intuição. E será 
com esse instrumento que o profissional poderá 
compor momentos de subjetivação, ampliando a 
percepção da equipe e da família em torno dos 
problemas levantados por esta.
b) O papel do psicólogo está muito relacionado à 
capacidade que ele tem apenas da subjetivação. E 
será com esse instrumento que o profissional poderá 
compor momentos de subjetivação, ampliando a 
percepção da equipe e da família em torno dos 
problemas levantados por esta.
c) Esse papel está muito relacionado à capacidade 
de escuta. E será com esse instrumento que 
o profissional poderá compor momentos de 
subjetivação, ampliando a percepção da equipe e da 
família em torno dos problemas levantados por esta.
d) Esse papel está muito relacionado à capacidade de 
intuição e subjetivação. E será com esse instrumento 
que o profissional poderá compor momentos de 
subjetivação, ampliando a percepção da equipe e da 
família em torno dos problemas levantados por esta.
_________________________________________
20. A Política Nacional de Drogas é gerida pela 
Secretaria Nacional de Política de Drogas (SENAD), 
que é vinculada ao Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República. Isto é, a 
SENAD é a instância governamental responsável pela 
articulação de todas as Políticas Públicas sobre drogas 
no Brasil. Foi no âmbito da SENAD, em conjunto com 
a sociedade civil e demais representações sociais, 
que foi proposto o último texto da Política Nacional 
de Drogas (PNAD), de 2005 e atualmente em vigor. 
A atenção à Saúde no Brasil na sua esfera pública é 
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atribuição e responsabilidade do SUS. E, no âmbito 
do SUS, o que orienta a atenção ao sujeito que faz uso 
prejudicial de substâncias psicoativas, tanto ‘legais’ 
quanto ‘ilegais’ é a Política Nacional de Saúde Mental, 
Álcool e outras Drogas (PNSMAD). Por se tratar de 
uma questão de alta complexidade, que tangencia 
aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos e 
culturais, a atenção ao usuário de drogas deve ser 
um trabalho interdisciplinar que envolve esforços 
não apenas do campo da saúde, como também de 
áreas como educação, justiça, habitação, cultura 
entre outras. Referente ao papel do psicólogo nesse 
contexto avalie as afirmativas a seguir e assinale a 
opção CORRETA:

I - Todo o vínculo é construído a partir daquilo que 
denominamos acolhimento: tanto a uma abertura 
de serviços públicos para a demanda apresentada, 
quanto à construção partilhada de um atendimento 
singularizado. O cuidado psicossocial com 
responsabilidade que inclui a prática clínica com 
qualidade, mas não se restringe a ela necessita 
também incluir a famílias e a comunidade, e com elas 
também construir vínculos.
II - Acolhimento e vínculo são construções 
longitudinais, devem acontecer ao longo do tempo 
e, aqui, as questões éticas e políticas aparecem de 
maneira importante, mesmo porque nunca estiveram 
apartadas das questões referentes à Saúde Pública e 
da assistência que se oferta em Saúde Mental.
III - Aos psicólogos, portanto, cabe por meio das 
especificidades técnicas, éticas e políticas de 
sua prática, uma escuta e um acolhimento que 
representem, efetivamente, a garantia dos Direitos 
Humanos desses usuários.

a) Todas as afirmativas estão Incorretas.
b) Todas as afirmativas estão Corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão Corretas.
d) Apenas as afirmativas II e II estão Corretas.
_________________________________________
21. Baseado naquilo que o autor José Bleger 
defende sobre a psico higiene e também a psicologia 
institucional a função social do psicólogo clínico não 
deve ser basicamente a terapia e sim a saúde pública 
e dentro dela a higiene mental. Dentro de sua teoria 
ele considera cinco objetivos da higiene mental, com 
relação a esses objetivos é INCORRETO afirmar que:   

a) Fazer algo pelo doente mental, no sentido de 
modificar a assistência psiquiátrica levando a 
condições mais humanas e com isto a possibilidade 
de uma maior proporção de cura. 
b) O diagnóstico precoce das doenças mentais, 
possibilitando uma taxa maior de cura, como a 
diminuição do tempo de internação e do sofrimento.
c) O objetivo mais recente se refere tão só a doença e 
a profilaxia se interessando dessa forma na ausência 
da doença.

d) Diagnóstico precoce e também a profilaxia ou 
prevenção das doenças mentais, agindo antes delas 
aparecerem.
_________________________________________
22. Segundo Cunha (2007) podemos caracterizar 
o processo psicodiagnóstico como um processo 
científico, porque deve partir de um levantamento 
prévio de hipóteses que serão confirmadas ou 
informadas através de passos pré determinados e 
com objetivos precisos. Tal processo é limitado no 
tempo, baseado num contrato de trabalho entre 
paciente ou responsável e o psicólogo, tão logo 
os dados iniciais permitam estabelecer um plano 
de avaliação e, portanto, uma estimativa do tempo 
necessário (número aproximado de sessões de 
exame). O plano de avaliação é estabelecido com 
base nas perguntas ou hipóteses iniciais, definindo-se 
não só quais os instrumentos necessários, mas como 
e quando utilizá-los. Pressupõe-se, naturalmente, 
que o psicólogo saiba que instrumentos são 
eficazes quanto a requisitos metodológicos. Assim 
nos embasando naquilo que Cunha coloca como a 
forma em que o diagnóstico pelo psicólogo pode ser 
realizado, analise as questões abaixo e identifique 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). A ordem CORRETA de 
preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
é:

(__) Pelo psicólogo, pelo psiquiatra (e, 
eventualmente, pelo neurologista ou psicanalista), 
com vários objetivos (exceto o de classificação 
simples), desde que seja utilizado o modelo médico 
apenas, no exame de funções, identificação de 
patologias, sem uso de testes e técnicas privativas 
do psicólogo clínico.
(__) Pelo psicólogo clínico exclusivamente, 
para a consecução de qualquer ou vários dos 
objetivos, quando é utilizado o modelo psicológico 
(psicodiagnóstico), incluindo técnicas e testes 
privativos desse profissional.
(__) Por equipe multiprofissional (psicólogo, 
psiquiatra, neurologista, orientador educacional, 
assistente social ou outro), para a consecução dos 
objetivos citados e, eventualmente, de outros, desde 
que cada profissional utilize um único modelo, não 
podendo cada profissional se embasar no seu 
próprio modelo em avaliação mais complexa e 
inclusiva, em que é necessário integrar dados muito 
interdependentes (de natureza psicológica, médica, 
social, etc.)

a) V - V - V.
b) F - V - F.
c) V - F - V.
d) V - V - F.



6

23. Existem diversas abordagens utilizadas pelo 
profissional da psicologia na área da psicologia 
clínica, sendo assim analise a afirmativa abaixo e 
identifique qual a opção CORRETA:

“É uma forma de psicoterapia que se baseia no 
conhecimento empírico da psicologia. Ela abrange 
métodos específicos e não-específicos (com 
relação aos transtornos mentais) que, com base em 
comprovado saber específico sobre os diferentes 
transtornos e em conhecimento psicológico a 
respeito da maneira como seres humanos modificam 
seus pensamentos, emoções e comportamentos, 
têm por fim uma melhoria sistemática dos problemas 
tratados.Tais técnicas perseguem objetivos concretos 
e operacionalizados (ou seja, claramente definidos e 
observáveis) nos diferentes níveis do comportamento 
e da experiência pessoal e são guiadas tanto  pelo 
diagnósticoespecífico do transtorno mental como por 
uma análise do problema individual (ou seja, uma 
descrição das particularidades do paciente.”

a) Terapia Comportamental.
b) Terapia Cognitivo Comportamental.
c) Psicanálise.
d) Humanismo.
_________________________________________
24. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
apresenta à categoria e à sociedade o relatório da 
“Regulação dos serviços de saúde mental no Brasil: 
inserção da psicologia no sistema único de saúde 
e na saúde suplementar”. Realizada em 2009, com 
atualizações em 2013, a pesquisa – mais do que 
identificar as principais normas jurídicas que regulam 
a atenção à saúde mental no âmbito do sistema de 
saúde brasileiro – aponta para necessidade de se 
ampliar e aprofundar os debates e reflexões sobre a 
regulação da saúde mental no Brasil. Tanto na esfera 
do SUS como no campo da Saúde Suplementar é 
reconhecida a necessária multiprofissionalidade 
da atenção à saúde, o que impõe a adequada 
inclusão da psicologia e de outras profissões da 
saúde nos serviços de saúde, inclusive no que 
tange ao atendimento ambulatorial, hospitalar e 
de emergência. Portanto, a regulação da Saúde 
Suplementar deve caminhar em direção a cada vez 
maior abrangência multiprofissional, por meio da 
diminuição de limitações ao atendimento psicológico, 
em direção à eliminação dessas limitações, tudo isso 
em homenagem ao direito humano fundamental 
à saúde. Por outro lado, o Código de Ética do 
Profissional Psicólogo estabelece princípios 
fundamentais, os quais são baliza para a evolução 
do reconhecimento social e jurídico da Psicologia. 
Para o escopo deste trabalho, é importante referir os 
seguintes princípios:

I. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e 
a qualidade de vida das pessoas e das coletividades. 

II. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 
III. 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. 
IV. 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. 
V. O psicólogo considerará as relações de poder 
nos contextos em que atua e os impactos dessas 
relações sobre as suas atividades profissionais, 
posicionando-se de forma crítica e em consonância 
com os demais princípios do Código.

Analisando as afirmativas acima é CORRETO 
afirmar que:

a) Apenas I, III e  IV são Corretas.
b) Todas as afirmativas são Incorretas.
c) Apenas I, II, III e IV são Corretas.
d) Todas as afirmativas são Corretas.
_________________________________________
25. A aprendizagem pode ser definida como um 
processo de aquisição de novos conhecimentos 
através de experiências vivenciadas e determinadas 
por fatores endógenos e exógenos que resultam 
na modificação do comportamento humano e que 
dependem de condições essenciais, tais como: 
mentais, físicas, sensoriais e sociais para se 
desenvolverem. A aprendizagem é um dos temas 
mais estudados pela Psicologia da Educação, 
pois praticamente todo comportamento e todo 
conhecimento humanos são aprendidos. Existem 
alguns autores e teorias que surgiram para contribuir 
para a educação, sendo assim analise as afirmativas 
a seguir:

“O surgimento da consciência se dá através das 
ações do indivíduo no mundo e da interiorização 
transformadora da fala e dos símbolos culturais”. 

“A linguagem não depende necessariamente do som. 
Há, por exemplo, a linguagem dos surdos-mudos e 
a leitura dos lábios, que é também interpretações 
de movimento. Na linguagem dos povos primitivos, 
os gestos têm um papel importante e são usados 
juntamente com o som. Em princípio, a linguagem 
não depende da natureza do material que utiliza”.

Assinale a afirmativa CORRETA:

a) Piaget.
b) Skinner.
c) Wallon.
d) Vygotsky.
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26. Em relação ao conceito de saúde mental é 
possível dizer que Saúde mental é um estado de 
relativo equilíbrio e integração entre os elementos 
conflitivos constitutivos do sujeito, da cultura e dos 
grupos, com crises previsíveis e imprevisíveis, 
registrado objetiva e subjetivamente, no qual as 
pessoas ou os grupos participam ativamente em suas 
próprias mudanças e nas do contexto social. (GALLI, 
1990, p. 34) Naquilo que se refere sobre a terapia 
na saúde mental num contexto geral, é INCORRETO 
afirmar que:

a) A saúde mental se restringe apenas à 
psicopatologia ou à semiologia e pode ser reduzida 
ao estudo e tratamento das doenças mentais. A 
Saúde Mental, no Brasil, é uma das áreas que não 
apresenta grande prejuízo nos atendimentos, pelo 
fato de que as equipes que trabalham neste setor 
são suficientes em relação à demanda. A grande 
maioria dos Programas de Saúde Mental na atenção 
primária conta com a presença do profissional de 
Psicologia.
b) O que se observa na prestação de serviços 
psicológicos no setor público de saúde é que esta 
geralmente esbarra em dificuldades, tais como 
superar os interesses corporativos e a cultura 
profissional tradicionalmente incorporada, que 
dificulta a criação de novos modelos de prestação de 
serviços condizentes com a realidade dos usuários 
da instituição e da região. 
c) O SUS legitimou o direito de todos, sem qualquer 
discriminação, às ações de saúde gratuitas, cabendo 
ao governo garantir esse direito. Isso fica claro no Art. 
2º da lei 8.080: “A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.”. Como dever 
do Estado, este deve garantir serviços e ações que 
atuem na promoção, proteção e recuperação da 
saúde.
d) A própria política de saúde presente atualmente nas 
instituições de saúde em todo o Brasil, cuja ênfase 
recai na redução dos custos independentemente da 
eficácia e efetividade sociais, ou seja, preocupada 
muito mais com a produção do que com a qualidade 
dos atendimentos.
_________________________________________
27. Psicologia do desenvolvimento é o estudo 
científico das mudanças de comportamento 
relacionadas à idade durante a vida de uma pessoa. 
Este campo examina mudanças através de uma 
ampla variedade de tópicos, incluindo habilidades 
motoras, habilidades em solução de problemas, 
entendimento conceitual, aquisição de linguagem, 
entendimento da moral e formação da identidade.
Em 1923, no livro “O Ego e o Id”, Freud expôs uma 
divisão da mente humana em três partes o Ego, 
Superego e o Id, diante disso é CORRETO afirmar 
que: 

a) Ego: é racional e controla os instintos; Id: está 
relacionado aos instintos e é totalmente inconsciente; 
Superego: é a moral e os valores.
b) Ego: está relacionado aos instintos e é totalmente 
inconsciente; Id: é a moral e os valores. Superego: é 
racional e controla os instintos.
c) Ego: é racional e controla os instintos; Id: é a 
moral e os valores; Superego: está relacionado aos 
instintos e é totalmente inconsciente.
d) Ego: é a moral e os valores; Id: está relacionado 
aos instintos e é totalmente inconsciente; Superego: 
é racional e controla os instintos.
_________________________________________
28. Propõe a capacidade de dialogar com as 
diversas ciências, fazendo entender o saber como 
um todo, e não como partes ou fragmentações, é 
parte de um movimento que busca a superação da 
disciplinaridade. Assim é CORRETO afirmar que 
esse conceito é:

a) Multidisciplinaridade.
b) Interdisciplinaridade. 
c) Intersetorialidade.
d) Transdisciplinaridade.
_________________________________________
29. De acordo com o Manual Técnico de 
Assistência em Planejamento Familiar a atuação 
dos profissionais de saúde, no que se refere ao 
Planejamento Familiar, deve estar pautada no Artigo 
226, Parágrafo 7, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, portanto, no princípio da 
paternidade responsável e no direito de livre escolha 
dos indivíduos e/ou casais. Em 1996, um projeto 
de lei que regulamenta o planejamento familiar foi 
aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado 
pela Presidência da República. A Lei estabelece que 
as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde 
(SUS), em todos os seus níveis, estão obrigadas a 
garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda 
a sua rede de serviços, assistência à concepção e 
contracepção como parte das demais ações que 
compõem a assistência integral à saúde. Uma questão 
fundamental desta Lei é a inserção das práticas da 
laqueadura de trompas e da vasectomia dentro das 
alternativas de anticoncepção, definindo critérios 
para sua utilização e punições para os profissionais 
de saúde que as realizarem de maneira inadequada 
e/ou insegura. Do ponto de vista formal, essa medida 
democratiza o acesso aos meios de anticoncepção 
ou de concepção nos serviços públicos de saúde, ao 
mesmo tempo que regulamenta essas práticas na 
rede privada, sob o controle do SUS. Neste sentido, 
o Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do 
contexto dos direitos reprodutivos, tendo, portanto, 
como principal objetivo garantir às mulheres e aos 
homens um direito básico de cidadania, previsto 
na Constituição Brasileira: o direito de ter ou não 
filhos/as. Com relação à atuação dos profissionais 
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de saúde na assistência à anticoncepção envolve, 
necessariamente, três tipos de atividades, assim é 
CORRETO afirmar que essas atividades são: 

a) Treinamento, Atividades Educativas, 
Aconselhamento.
b) Aconselhamento, Debate, Treinamento.
c) Atividades Educativas, Aconselhamento e 
Atividades Clínicas.
d) Debate, Aconselhamento, Atividades Educativas.
_________________________________________
30. Freud acreditava que a personalidade se 
desenvolvia através de uma série de fases da infância 
em que as energias do id buscadas pelo prazer  se 
concentravam em certas áreas erógenas. Uma zona 
erógena é caracterizada como uma área do corpo 
que é particularmente sensível à estimulação. Sobre 
as cinco fases psicossexuais, assinale a alternativa 
que aponta a sequência CORRETA da primeira fase 
até a quinta:

a) Anal, Oral, Latente, Fálica e Genital.
b)Anal, Oral, Fálica, Latente e Genital.
c) Oral, Anal, Fálica, Latente e Genital.
d) Oral, Anal, Genital, Fálica e Latente.
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