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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 
a 05:

Cientistas buscam seu lugar nas Eleições 2018

Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio e, quem sabe, até 
aumentar sua representatividade no cenário político 
nacional, elegendo cientistas para o Congresso e 
para as legislaturas estaduais.
A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses 
uma série de documentos endereçados aos 
futuros candidatos do Executivo e do Legislativo, 
delineando propostas e prioridades para o setor — 
entre elas, a recomposição do orçamento federal 
de Ciência e Tecnologia (reduzido pela metade nos 
últimos cinco anos), a recriação do MCTI como 
ministério único (separado das Comunicações), a 
desburocratização dos sistemas de pesquisa e o 
fomento à inovação, tanto na esfera pública quanto 
na indústria.

(Trecho. Herton Escobar. O Estado de São Paulo. 
04 Maio 2018. Disponível em: <http://ciencia.
estadao.com.br/blogs/herton-escobar/cientistas-
buscam-seu-lugar-nas-eleicoes-2018/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

a) Informar sobre as novas estratégias dos cientistas 
brasileiros para conquistar mais apoio do Estado.
b) Criticar as ações políticas que os cientistas 
brasileiros vêm apresentando para as eleições de 
2018.
c) Apoiar o interesse dos cientistas brasileiros em 
contribuir no cenário político nacional.
d) Esclarecer que o Estado considera a ciência 
como prioridade de investimentos.
________________________________________

02. “COMBALIDOS por uma sequência 
de cortes orçamentários e diversas tentativas 
frustradas de transformar a ciência numa prioridade 
de Estado, cientistas brasileiros apostam nas 
eleições deste ano para conquistar mais apoio.”

Mantém-se a coerência do trecho, se a palavra 
destacada for substituída por:

a) Estimulados.
b) Indiferentes.

c) Abalados.
d) Fortalecidos.
________________________________________

03. “Combalidos por uma sequência de cortes 
orçamentários e diversas tentativas frustradas de 
transformar a ciência numa prioridade de Estado, 
cientistas brasileiros apostam nas eleições deste 
ano para conquistar mais apoio.”

Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE 
o emprego da vírgula no trecho destacado acima.

a) A vírgula separa um aposto explicativo.
b) A vírgula marca que os períodos estão em ordem 
inversa.
c) A vírgula sinaliza uma pausa para o leitor respirar.
d) A vírgula está separando uma oração explicativa.
________________________________________

04. “(...) até aumentar sua representatividade 
no cenário político nacional, elegendo CIENTISTAS 
para o Congresso e para as legislaturas estaduais”

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
está substituído CORRETAMENTE por um pronome 
oblíquo.

a) Elegendo-os.
b) Elegendo-as.
c) Elegendo-lhes.
d) Elegendo-se.
 ________________________________________

05. “A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e 
a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) devem divulgar nos próximos meses uma 
série de documentos endereçados aos futuros 
candidatos do Executivo e do Legislativo.”

Assinale a alternativa que contém um termo 
acessório, podendo ser retirado sem prejuízo para 
a construção da oração e para o sentido.

a) Devem divulgar.
b) Documentos.
c) Nos próximos meses.
d) Candidatos.
________________________________________
QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Um navio petroleiro é um tipo específico 
de navio tanque usado para transporte de petróleo 
bruto e seus derivados. Em uma viagem, esse 
navio transporta 330 mil m3 de petróleo. Sabe-se 
que a densidade do petróleo é igual 0,85 g/cm3, 
e que um barril armazena 136 kg de petróleo. O 
número de barris que esse navio carrega é de 
aproximadamente: 



2

a) 1.105

b) 2.106

c) 4.106

d) 3.107

________________________________________

07.  A função exponencial verifica-se quando 
a variável está no expoente e cuja base é sempre 
maior que zero e diferente de um. Dada a função 
f(x) = 27.3x, o valor de x que satisfaz a equação f(x) 

= , é:

a) 2/3
b) -4/3
c) -5/3
d) 7/3
________________________________________

08. O conceito de razão é a maneira mais 
habitual e prática de fazer a comparação relativa 
entre duas grandezas. Se a razão x/y   é 4, sendo 
Y diferente de 0, logo o valor da razão de (2x-y)/7y 
vale: 

a) 7
b) 5/2
c) 4/3
d) 1
________________________________________

09. Uma caixa d’água de formato cúbico 
encontrava-se parcialmente cheia de água e 
totalmente apoiada em uma superfície plana e 
horizontal. Uma pedra maciça de volume 128 litros 
foi inserida no interior da caixa e o nível da água 
subiu 20 cm. A capacidade total dessa caixa d’água 
é igual a:

a) 400 litros.
b) 484 litros.
c) 512 litros.
d) 568 litros.
________________________________________

10. O gráfico de uma função do segundo 
grau é uma parábola que, dependendo do valor 
do coeficiente do temo x2, terá a concavidade 
voltada para cima ou para baixo. Um objeto é 
lançado obliquamente e sua trajetória é descrita 
pela equação y = - 5x2 + 40x, onde y representa 
sua altura em metros e x é o alcance, também em 
metros. A altura máxima atingida pelo objeto é de:

a) 80 m
b) 70 m
c) 60 m
d) 30 m

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA
________________________________________

11. Qual a linguagem de programação é utilizada 
para criar macros dentro do Microsoft Excel 2013 
da guia do desenvolvedor?

a) VB .NET
b) VBA
c) VB6
d) JAVA
________________________________________

12. Qual motivo abaixo melhor explica a 
segurança do protocolo HTTPs?
 
a) Utiliza Criptografia no tráfego de dados.
b) Impede ataque de Malware.
c) Efetua varredura na URL procurando vírus.
d) Impede ataque de Phishing.
________________________________________

13. Qual Sistema de Segurança implícito dentro 
do Windows10 é responsável por controlar tráfego 
de entrada e saída em uma rede interna e externa e 
criar uma política de segurança no ponto de rede?

a) Windows Update.
b) Configuração TCP/IP.
c) Firewall.
d) Antivírus.
________________________________________

14. Assinale a alternativa que descreve todos 
os passos para proteger com senha um arquivo 
considerando o editor Microsoft Word 2013.

a) Menu “Editar”  > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
b) Menu “Arquivo” > Proteger Documento > 
Criptografar com Senha.
c) Menu “Arquivo” > Definir Senha > Criptografar 
com Senha.
d) Menu “Editar” > Definir Senha > Criptografar com 
Senha.
________________________________________

15. Qual função do Microsoft Excel 2013 permite 
localizar valores dentro de listas e tabelas?

a) SEARCH
b) BUSCAR
c) PROCV
d) PROB
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QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
________________________________________

16. Considerando que a psicologia é a ciência 
que estuda o comportamento e as funções mentais, 
tem como objetivo imediato à compreensão de 
grupos e indivíduos tanto pelo estabelecimento de 
princípios universais como pelo estudo de casos 
específicos, e tem segundo alguns, como objetivo 
final o benefício geral da sociedade, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) A função do psicólogo é tentar compreender o 
papel das funções mentais no comportamento 
individual e social, estudando também os processos 
fisiológicos e biológicos que acompanham os 
comportamentos e funções cognitivas.
b) A função do psicólogo é tentar compreender o 
papel das funções mentais no comportamento 
individual e social apenas.
c) A função do psicólogo é tentar compreender o 
papel das funções mentais no comportamento 
individual e não deve levar em consideração o 
social.
d) A função do psicólogo é tentar compreender o 
papel das funções mentais no comportamento 
individual e social, estudando também os processos 
fisiológicos e biológicos que acompanham os 
comportamentos e suas funções cognitivas não 
devem ser consideradas.
________________________________________

17. Segundo Rappaport 1981, a psicologia do 
desenvolvimento representa uma abordagem que 
visa à compreensão da criança e adolescente a 
partir da descrição e exploração das mudanças 
psicológicas que eles apresentam no decorrer 
do tempo e como essas podem ser descritas e 
analisadas. Sendo assim assinale a alternativa 
ERRADA.

a) É de interesse da psicologia do desenvolvimento 
a compreensão das mudanças de comportamento 
em função dos processos intraindividuais e 
ambientais.
b) Tem como objetivo compreender e explicar como 
é que, a partir de um equipamento inicial (inato), o 
sujeito vai sofrendo uma série de transformações 
decorrentes de sua própria maturação (fisiológica, 
neurológica e psicológica) que em contato com as 
exigências e respostas do meio (físico e social), 
levam a emergência desses comportamentos.
c) É possível compreender os possíveis desvios, 
desajustes e distúrbios que ocorrem durante o 
processo de maturação e podem resultar em 
problemas emocionais (neuroses, psicoses), 
sociais (delinquência, vícios, etc.), escolares 
(retenção, evasão, distúrbios de aprendizagem) ou 
profissionais.

d) Uma de suas finalidades é ter subsídios do 
processo normal de desenvolvimento de uma 
determinada cultura, isto é, conhecimento 
das capacidades, potencialidades, limitações, 
ansiedades, angústias apenas de uma faixa 
etária.
______________________________________

18. Com relação a psicologia da aprendizagem 
encontramos várias contribuições de percursores 
no que tange o conceito da aprendizagem dentro 
da psicologia, analise as afirmativas abaixo e 
assinale quais se encontram CORRETAS:

I. Para Piaget (1999), no Construtivismo a 
aprendizagem só ocorre mediante a consolidação 
das estruturas de pensamento, portanto a 
aprendizagem sempre se dá após a consolidação 
do esquema que a suporta, da mesma forma a 
passagem de um estágio para outro da criança 
estaria dependente da consolidação e superação 
do estágio anterior. Sendo assim, a aprendizagem 
em si nada mais é do que a substituição de uma 
resposta generalizada por outra mais complexa.
II. Para Wallon, a aprendizagem está relacionada 
com o desenvolvimento da individualidade 
como unidade afetiva e cognitiva dos sujeitos. 
O estudo do desenvolvimento humano deve ser 
feito na sucessão das etapas e dos conflitos no 
decorrer da vida, sendo a linguagem e a cultura 
que fornecem ao pensamento as ferramentas 
para a sua evolução; a sua interação com o 
mundo biológico não depende apenas do seu 
amadurecimento intelectual, mas de habilidades 
mais complexas para interagir com a cultura 
existente entre o sujeito e seu meio.
III. Segundo Vygotsky (1998), a aprendizagem 
sempre inclui relações entre pessoas. Ele defende 
a ideia de que não há um desenvolvimento pronto 
e previsto dentro de nós que vai se atualizando 
com passar do tempo. O desenvolvimento é 
pensado como um processo em que estão 
presentes a maturação do organismo, o contato 
com a cultura produzida pela humanidade e as 
relações sociais que permitem a aprendizagem.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
______________________________________

19. Embora exista a diferença entre a 
psicologia e a psiquiatria referente as causas 
e concepções de doenças, elas possuem 
uma similaridade referente ao critério sobre 
normalidade, sendo assim avalie qual alternativa 
é ERRADA sobre o normal e o patológico:
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a) Do ponto de vista cultural o conceito de normal 
e patológico é relativo o que para uma sociedade 
é considerado adequado, normal e aceito em 
outra sociedade pode ser considerado anormal, 
patológico ou desviante.
b) O normal não é rígido, ele se adapta e se 
transforma de acordo com as condições individuais. 
Dois corpos podem estar submetidos as mesmas 
influências e reagirem a estas de maneira distinta.
c) Os critérios que definem os conceitos de normal e 
o patológico são resultado de complexas pesquisas 
acerca do comportamento, constituem, na 
atualidade, critérios objetivos, livres de valorações.
d) O conceito da normalidade aplicado através 
da ciência vindo de um diagótico dado por um 
especialista cria um rótulo que pode determinar 
aspectos relevantes da vida cotidiana de um 
indíviduo, tais como institucionalização, trabalho e 
guarda de filhos.
________________________________________

20. A psicologia social surgiu para estabelecer 
uma ponte entre a psicologia e a sociologia. O seu 
objeto de estudo é o comportamento dos indivíduos 
quando estão em interação. Ela também pode ser 
definida como o estudo do condicionamento que 
os processos mentais impõem à vida social do 
homem, ao mesmo tempo que as diversas formas 
da convivência social influem na manifestação 
concreta dos mesmos. Assinale qual a afirmativa 
CORRETA referente ao papel do psicólogo social e 
sua atuação.

a) Seu campo de atuação se baseia no 
comportamento analisado em todos os contextos do 
processo de influência social:  - interação pessoa/
grupo; - interação grupo/grupo.
b) Seu campo de atuação se baseia no 
comportamento analisado em todos os contextos 
do processo de influência social: - interação pessoa/
pessoa; - interação pessoa/grupo; - interação grupo/
grupo.
c) Seu campo de atuação se baseia no 
comportamento analisado em todos os contextos 
do processo de influência social: - interação pessoa/
pessoa; - interação pessoa/grupo.
d) Atua avaliando apenas o comportamento do ser 
humano sem levar em consideração nenhum outro 
contexto.
________________________________________

21. A socialização é o processo através do qual 
o indivíduo se integra no grupo em que nasceu 
adquirindo os seus hábitos e valores característicos. 
É através da socialização que o indivíduo pode 
desenvolver a sua personalidade e ser admitido na 
sociedade. Referente ao processo de socialização 
assinale a alternativa CORRETA:

a) Na socialização secundária o indivíduo se torna 
consciente de sua própria ação e representação, 
estruturados no processo de socialização primária. 
A partir da socialização secundária, o indivíduo inicia 
sua vivência subjetiva, marcada pela ideologia.
b) A socialização primária determina os tipos de 
relações afetivas e subjetivas que o indivíduo irá 
desenvolver, e a socialização secundária refere-se 
ao processo por meio do qual o indivíduo é inserido 
em determinado contexto social e cultural
c) Na socialização primária, os aspectos 
internalizados são aqueles decorrentes da inserção 
da família numa classe social, através da percepção 
que seus pais possuem do mundo, e do próprio 
caráter institucional da família. Em nossa sociedade 
este processo ocorre dentro da familia. 
d) A socialização primária refere-se à função familiar 
e não necessariamente às relações familiares 
propriamente ditas; os aspectos internalizados 
são aqueles decorrentes das relações afetivas 
estabelecidas na primeira infância, determinantes 
para a constituição subjetiva do indivíduo.
________________________________________

22. Uma criança de 8 anos de idade foi levada 
pela mãe para avaliação psicólogica devido a 
alguns fatores tais como: insônia, baixo rendimento 
escolar e enurese noturna, para a atuação do 
psicólogo qual a técnica de entrevista adequada 
para anamnese do paciente deve ser EVITADA na 
entrevista levando em consideração todo o contexto 
acima:

a) Triagem, devido à baixa idade da criança.
b) De livre estruturação, pois crianças tendem a 
omitir informações na presença dos pais.
c) Triagem, por ser irrelevante para a decisão acerca 
da intervenção a ser adotada no caso.
d) Estruturada devida a baixa aplicabilidade clínica, 
já que não considera suficientemente as demandas 
do paciente.
________________________________________

23. Em 2009 foi publicada pelo Conselho de 
Psicologia Federal a cartilha em Alusão ao ano das 
Psicoterapias. Nessa cartilha, no EIXO II um dos 
temas em debate é a psicoterapia do ponto de vista 
da educação/ensino em Psicologia, de acordo com 
a cartilha qual a alternativa está ERRADA e não 
contempla essa discussão.

a) A psicoterapia é uma das técnicas/estratégias 
mais utilizadas pelos psicólogos e das mais 
ensinadas, desde a sua graduação em Psicologia.
b) A psicoterapia, como alguma outra prática, é 
capaz de suprir todas as exigências dos problemas 
psicológicos/situações de sofrimento, em suas 
imbricações com as condições e as desigualdades 
sociais, apresentados pela população brasileira.



5

c) A psicoterapia tem justificado a busca-
oferta de vários profissionais psicólogos para o 
aperfeiçoamento em nível de pós-graduação, via 
cursos formais, como as especializações, via as 
menos formais, supervisão de pares e grupos de 
estudos, tamanho é o investimento de psicólogos 
para o exercício profissional por meio dessa prática.
d) A psicoterapia, como alguma outra prática, não é 
capaz de suprir todas as exigências dos problemas 
psicológicos/situações de sofrimento, em suas 
imbricações com as condições e as desigualdades 
sociais, apresentados pela população brasileira, mas 
pode contribuir e é utilizada para esses fins.
_________________________________________

25. De acordo com a Constituição Federal de 
1988, entre outras atribuições, compete ao Sistema 
Único de Saúde (SUS): 

I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.
II. As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes:
(a) Centralização, com direção única em cada esfera 
de governo.
(b) Atendimento regular, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais.
(c) Participação da comunidade.
III. São de relevância pública as ações e serviços de 
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 
da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e 
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
_________________________________________

25. De acordo com a lei 8080/90 no Art. 7° as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos 
de acordo com as diretrizes previstas no Art.198 
da Constituição Federal, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) É principio do Art. 7º - Preservação da autonomia 
das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral. - A universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assistência; - 
Divulgação de informações quanto ao potencial 
dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.
b) É principio do Art. 7º - Participação na 
normatização, fiscalização e controle dos serviços 
de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas; - Revisão periódica 
da listagem oficial de doenças originadas no 
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a 
colaboração das entidades sindicais.
c) É principio do Art. 7º - Integralidade de 
assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do 
sistema; O controle de bens de consumo que, direta 
ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo;
d) É principio do Art. 7º - Utilização da epidemiologia 
para o estabelecimento de prioridades, a alocação 
de recursos e a orientação programática; 
Participação da comunidade; Participação na 
normatização, fiscalização e controle dos serviços 
de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas.
________________________________________

26. Conforme o Código de Ética do Psicólogo 
(Resolução CFP 010/05), Art. 1º. são deveres 
fundamentais do psicólogo EXCETO:

a) Prestar serviços psicológicos de qualidade, 
em condições de trabalho dignas e apropriadas 
à natureza desses serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e 
na legislação profissional.
b) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional.
c) Orientar a quem de direito sobre os 
encaminhamentos apropriados, a partir da 
prestação de serviços psicológicos, e nunca 
fornecer sempre que solicitado, os documentos 
pertinentes ao bom termo do trabalho
d) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de 
outros profissionais, respeito, consideração e 
solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com 
estes, salvo impedimento por motivo relevante.
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27. Na resolução do CFP 010/05, o Art. 7º fala 
que “O psicólogo poderá intervir na prestação de 
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 
por outro profissional em algumas situações assinale 
a alternativa CORRETA que corresponde ao Art. 7º.

a) Encaminhará a profissionais ou entidades 
habilitados e qualificados demandas que extrapolem 
seu campo de atuação.
b) Quando informado expressamente, por qualquer 
uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva 
do serviço.
c) Nos documentos que embasam as atividades 
em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 
apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho
d) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional 
a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a 
que tenha acesso no exercício profissional.
_________________________________________

28. De acordo com a lei Nº 9.263/96, é CORRETO 
afirmar sobre o que se trata do planejamento familiar

a)  O planejamento familiar é parte integrante do 
conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem 
ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento 
global e integral à saúde.
b)  Para fins desta Lei, entende-se planejamento 
familiar como o conjunto de ações de regulação da 
fecundidade que garanta direitos de constituição, 
limitação ou aumento da prole pela mulher sendo 
diferenciado do homem ou pelo casal.
c) O planejamento familiar é direito de todo cidadão, 
observado o disposto nesta Lei, trazendo alguns 
benefícios diferenciados para a mulher.
d)  Para o exercício do direito ao planejamento 
familiar, serão oferecidos alguns métodos e técnicas 
de concepção e contracepção cientificamente aceitos 
e que não coloquem em risco a vida e a saúde das 
pessoas.
_________________________________________

29. Com relação ao atendimento que se diz 
respeito ao tratamento psicoterápico de portadores 
de HIV é CORRETO afirmar que:

a) O profissional de saúde-aconselhador é o agente 
passivo da relação, é quem dirige ações ao usuário, 
enquanto este é apresentado como ativo, aquele que 
recebe a intervenção.
b)  O aconselhamento pré-teste coletivo não tem 
diferenças em relação ao individual; o resultado 
do exame, se positivo ou negativo, não exige 
procedimentos específicos; são preconizados 
procedimentos iguais, diante, por exemplo, de 
mulheres com resultado negativo, mulheres 
soropositivas, gestantes soropositivas.

c) O trabalho do aconselhador consiste em informar, 
avaliar riscos e prestar apoio emocional. Essas 
indicações são apresentadas de forma diretiva, o 
que se nota no recurso de verbos no infinitivo ao
anunciá-las, como: estimular, comunicar, explicar, 
demonstrar, avaliar, reforçar.
d) O trabalho do aconselhador consiste em 
avaliar riscos e prestar apoio emocional. O 
aconselhamento pré-teste coletivo não tem 
diferenças em relação ao individual, prestando 
um único tipo de aconselhamento mesmo diante 
de mulheres com resultado negativo, mulheres 
soropositivas, gestantes soropositivas.
________________________________________

30. De acordo com a Cartilha de Avaliação 
Psicológica do Conselho Federal de Psicologia 
compete ao psicólogo planejar e realizar o processo 
avaliativo com base em aspectos técnicos e 
teóricos. A escolha do número de sessões para a 
sua realização, das questões a serem respondidas, 
bem como de quais instrumentos/técnicas de 
avaliação devem ser utilizados é CORRETO afirmar 
que está baseada nos seguintes elementos:

a) Construtos psicológicos a serem investigados; 
condições técnicas, metodológicas e operacionais 
do instrumento de avaliação.
b) Propósitos da avaliação psicológica; construtos 
psicológicos a serem investigados; adequação 
das características dos instrumentos/técnicas aos 
indivíduos avaliados.
c) Contexto no qual a avaliação psicológica se 
insere; propósitos da avaliação psicológica; 
construtos psicológicos a serem investigados; 
adequação das características dos instrumentos/
técnicas aos indivíduos avaliados; condições 
técnicas, metodológicas e operacionais do 
instrumento de avaliação.
d) Contexto no qual a avaliação psicológica se 
insere; condições técnicas, metodológicas e 
operacionais do instrumento de avaliação.
________________________________________

31. O conceito de Psico-Higiene, de José 
Bleger, baseia-se na proposta de que o psicólogo 
deve ultrapassar a atividade psicoterápica, que 
visa o doente e a cura, e praticar a psico-higiene 
que foca uma população sadia e a promoção da 
saúde. É preciso, então, novos instrumentos de 
trabalho – conhecimentos e técnicas que sirvam a 
este propósito.  É dada a classificação de 6 tipos 
de instituição. Avalie qual a alternativa CORRETA.
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a) 1 – instituições culturais básicas (família, igreja, 
escola); 2 – instituições industriais (empresas 
comerciais e econômicas, união de trabalhadores, 
empresas do Estado); 3 – instituições recreativas 
(clubes atléticos e artísticos, parques, campos 
de jogos, teatros, cinemas, salões de bailes); 4 – 
instituições de controle social formal (agências de 
serviços sociais e governamentais); 5 – instituições 
sanitárias (hospitais, clínicas, campos e lugares para 
convalescentes); 6 – instituições de comunicação 
(agências de transportes, serviços postal, telefone, 
jornais, revistas, rádios).

b) 1 – instituições culturais básicas (família, igreja, 
escola); 2 – instituições comerciais (empresas 
comerciais e econômicas, união de trabalhadores, 
empresas do Estado); 3 – instituições recreativas 
(clubes atléticos e artísticos, parques, campos 
de jogos, teatros, cinemas, salões de bailes); 4 – 
instituições de controle social informal (agências de 
serviços sociais e governamentais); 5 – instituições 
sanitárias (hospitais, clínicas, campos e lugares para 
convalescentes); 6 – instituições de comunicação 
(agências de transportes, serviços postal, telefone, 
jornais, revistas, rádios).

c) 1 – instituições culturais básicas (família, igreja, 
escola); 2 – instituições industriais (empresas 
comerciais e econômicas, união de trabalhadores, 
empresas do Estado); 3 – instituições recreativas 
(clubes atléticos e artísticos, parques, campos 
de jogos, teatros, cinemas, salões de bailes); 4 – 
instituições de controle social informal (agências de 
serviços sociais e governamentais); 5 – instituições 
sanitárias (hospitais, clínicas, campos e lugares para 
convalescentes); 6 – instituições de comunicação 
(agências de transportes, serviços postal, telefone, 
jornais, revistas, rádios).

d) 1 – instituições culturais básicas (família, igreja, 
escola); 2 – instituições comerciais (empresas 
comerciais e econômicas, união de trabalhadores, 
empresas do Estado); 3 – instituições recreativas 
(clubes atléticos e artísticos, parques, campos 
de jogos, teatros, cinemas, salões de bailes); 4 – 
instituições de controle social formal (agências de 
serviços sociais e governamentais); 5 – instituições 
sanitárias (hospitais, clínicas, campos e lugares para 
convalescentes); 6 – instituições de comunicação 
(agências de transportes, serviços postal, telefone, 
jornais, revistas, rádios).

32. Antes de surgir a reforma psiquiátrica 
no Brasil, no início dos anos 70, foi criado o 
movimento Pró-Reforma Psiquiátrica no Brasil, 
contendo psicólogos, psiquiatras, profissionais da 
saúde lutavam por um ambiente mais humanizado 
para as pessoas com transtornos mentais, pois 
eles eram tratados como loucos.
Após anos de luta, o movimento pró-reforma 
psiquiátrica no Brasil teve força, e em Abril de 
2001 foi aprovada a tão esperada lei da Reforma 
Psiquiátrica, chamada de Lei Federal de Saúde 
Mental, número  10.216. No que diz respeito sobre 
suas diretrizes é CORRETO afirmar que:

a) Inclui Centros De Atenção Psicossocial (CAPS), 
Oficinas de Geração de Renda e residências 
terapêuticas, descentralizando e territorializando 
o atendimento em saúde, conforme previsto na 
Lei Federal que institui o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Brasil.

b) Inclui Centros De Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros de Convivência e Cultura Assistidos, 
Cooperativas de Trabalho Protegido (economia 
solidária), Oficinas de Geração de Renda e 
residências terapêuticas, descentralizando e 
territorializando o atendimento em saúde, conforme 
previsto na Lei Federal que institui o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil.

c) Inclui Centros De Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros de Convivência e Cultura Assistidos, 
Manicômios (hospício) no qual os pacientes 
podem ser internados para realizar tratamentos, 
Cooperativas de Trabalho Protegido (economia 
solidária), Oficinas de Geração de Renda e 
residências terapêuticas, descentralizando e 
territorializando o atendimento em saúde, conforme 
previsto na Lei Federal que institui o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil.

d) Inclui Centros De Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros de Convivência e Cultura Assistidos, 
Cooperativas de Trabalho Protegido (economia 
solidária), descentralizando e territorializando o 
atendimento em saúde, conforme previsto na Lei 
Federal que institui o Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Brasil.
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33. Nos últimos 20 anos os psicólogos 
expandiram significativamente seu campo de 
atuação na área das políticas sociais, sendo o seu 
maior empregador o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Esse quadro resultou das articulações da categoria 
com os movimentos sociais e o próprio Estado 
brasileiro, que desde os anos 1980 tem propiciado à 
profissão o engajamento na agenda política em torno 
do debate sobre as políticas públicas, especialmente 
em relação a uma postura mais atuante diante dos 
problemas e desafios que a sociedade brasileira 
impõe (Bock, 1999). Considere as afirmativas e 
julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) a respeito 
do que é exigido do psicólogo para atuar no campo 
das políticas sociais:

I. Um permanente enfrentamento do modo clássico 
de organização dos processos de trabalho (e também 
do funcionamento dos serviços).
II. Habilidade para inserir-se no trabalho em equipe e 
transitar por conhecimentos interdisciplinares.
III. Disposição para circular nas comunidades e 
permitir-se encontrar com o cotidiano das pessoas 
(ou seja, com os modos como as populações 
percebem, sentem, produzem sentido e agem sobre 
sua própria realidade).
IV. habilidade para contagiar e conquistar novos 
parceiros de luta dentro e fora dos serviços.

a) I - V, II - V, III - V, IV – V.
b) I - V, II - V , III - F, IV – V.
c) I - F, II - F, III - V, IV - V.
d) I - F, II - V, III - F, IV – F.
_________________________________________

34. O tema de forças opostas sempre interessou 
a escritores, filósofos e cientistas. A literatura, a 
religião e as artes estão repletas de histórias sobre 
o bem e o mal, o amigo e o inimigo. Essa forças 
opostas parecem ser parte essencial da existência, 
e talvez as mais poderosas entre elas sejam as 
pulsões instintivas pela vida e pela morte. Analise as 
afirmativas abaixo e assinale a ERRADA.

a) De acordo com Sigmund Freud, para não sermos 
destruídos por nossa própria pulsão de morte, 
usamos a pulsão de vida (libido) narcísica ou 
autorreferencial para mandar a pulsão de morte para 
fora, direcionando-a para outros objetos.

b) Melanie Klein desenvolveu a seguinte ideia: 
mesmo quando redirecionamos a pulsão de morte 
para fora continuamos a sentir o perigo de sermos 
destruídos por “esse instinto agressivo” acusamos 
o esforço da imensa tarefa de “mobilizar a libido” 
contra ela.

c) Segundo Klein, nossos impulsos de crescimento 
e criação que vão da procriação à criatividade 
são forçados a competir continuamente com uma 
força igualmente poderosa e destrutiva, e essa 
tensão psíquica constatnte está por trás de todo o 
sofrimento.

d) Freud também achava que essa tensão psíquica 
explicava nossa tendência inata para a agressão e 
a violência.
________________________________________

35. No início do século XX, muitos psicólogos já 
haviam concluído que a mente humana não poderia 
ser estudada de maneira satisfatória com métodos 
introspectivos e defendiam uma mudança de 
abordagem em prol de análises comportamentais 
feitas em experiências controladas em laboratório. 
Sobre a teoria behaviorista é CORRETO afirmar 
que:

a) As pessoas podem ser condicionadas a ter uma 
resposta emocional a objetos, ou seja qualquer 
pessoa, independentemente de sua natureza, 
pode ser treinada para ser qualquer coisa.

b) Pavlov era considerado o “pai” do behaviorismo, 
tendo trabalhado bastante para popularizar o 
termo. 

c) Watson demonstrou que, por meio de 
condicionamento é possível ensinar reflexos 
comportamentais a animais.

d) Antes da pesquisa que Watson desenvolveu na 
Universidade John Hopkins nos Estados Unidos 
a maioria dos experimentos comportamentais 
concentrava-se no comportamento humano e os 
resultados migravam para os animais.
________________________________________

36. O Manual de Diagnóstico e Estatístico 
da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM, 
é um sistema de classificação, sendo assim é 
CORRETO afirmar:

a) Para que alguém seja diagnosticado com 
um transtorno, é necessário que se enquadre 
perfeitamente em todos os sintomas utilizados 
como critérios, porque não se compreende que os 
limites dos quadros patológicos sejam tão fixos.

b)  O manual, embora possa servir para a 
orientação de profissionais quanto ao diagnóstico 
do paciente, serve para explicar a origem dos 
fenômenos que causam perturbação psíquica, e 
não limita-se a descrever os quadros patológicos, 
fornecendo critérios para o diagnóstico de cada 
um deles. 
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c) No DSM busca-se atingir uma linguagem comum 
no campo da psicopatologia, de modo que possa 
ser de utilidade a diferentes orientações dentro da 
psicologia e psiquiatria (biológica, psicodinâmica, 
cognitiva, comportamental, sistêmica) e também 
a assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas 
ocupacionais, profissionais da saúde e advogados, 
constituindo-se em uma espécie de linguagem 
global no campo psicopatológico.

d) O DSM é muito conhecido e comumente referido 
como a “bíblia da psiquiatria”, ele é o único manual 
de diagnóstico e é considerado oficial.
________________________________________

37. Considerando os passos do processo 
psicodiagnóstico, assinale a alternativa CORRETA:

a) Contrato de trabalho; Estabelecimento de um 
plano de avaliação (bateria de testes padronizadas 
e/ou não padronizadas);Diagnóstico e prognóstico 
(classificação diagnóstica cf. CID 10 e DSM-IV); 
Comunicação dos resultados.

b) Formulação das perguntas básicas; 
Administração de testes e técnicas: particularidades 
da situação da interação com o examinando 
e do manejo clínico; Levantamento, análise, 
interpretação e integração dos dados; Diagnóstico 
e prognóstico (classificação diagnóstica cf. CID 10 
e DSM-IV); Comunicação dos resultados.

c) Contrato de trabalho; Estabelecimento de um 
plano de avaliação (bateria de testes padronizadas 
e/ou não padronizadas); Administração de 
testes e técnicas: particularidades da situação 
da interação com o examinando e do manejo 
clínico; Levantamento, análise, interpretação e 
integração dos dados; Diagnóstico e prognóstico 
(classificação diagnóstica cf. CID 10 e DSM-IV); 
Comunicação dos resultados.

d) Formulação das perguntas básicas; Contrato 
de trabalho; Estabelecimento de um plano de 
avaliação (bateria de testes padronizadas e/
ou não padronizadas); Administração de testes
e técnicas: particularidades da situação da 
interação com o examinando e do manejo clínico; 
Levantamento, análise, interpretação e integração 
dos dados; Diagnóstico e prognóstico (classificação 
diagnóstica cf. CID 10 e DSM-IV); Comunicação 
dos resultados.
________________________________________

38. Com relação a Psicologia Institucional 
Bleger tem uma compreensão no que se refere a 
atuação do psicólogo e dessa forma é CORRETO 
afirmar que:

a) Se alguém se diz trabalhando com psicologia 
institucional, estará, ao mesmo tempo, tomando, 
tanto a instituição e suas relações quanto 
a intervenção do psicólogo, a partir de uma 
perspectiva cognitivista. 

b) O psicólogo opera com os grupos, desde os de 
contato direto com a clientela até a direção, por 
meio de um enquadre que preserva os princípios 
básicos do trabalho clínico psicanalítico, bem 
como suas justificativas. Ainda: a compreensão 
que tem das relações interpessoais guarda uma 
formulação muito interessante: a da simbiose e 
ambiguidade nos vínculos e ele mesmo aproxima 
essa compreensão às ideias de M. Klein a respeito 
de posições nas relações de objeto; mais do que 
ao conceito de narcisismo em Freud.

c) Se alguém se diz trabalhando com psicologia 
institucional, estará, ao mesmo tempo, tomando, 
tanto a instituição e suas relações quanto 
a intervenção do psicólogo, a partir de uma 
perspectiva behavorista.

d) Para Bleger o psicólogo opera com os grupos 
no contato direto com a clientela e utiliza dos 
principios básicos do behavorismo no que se 
refere com relação a sua atuação.
________________________________________

39. Ao procurar entender melhor como os 
vínculos entre mãe e filho eram desenvolvidos, por 
que eles importavam e como eles se comportavam, 
Bowlby desenvolveu a Teoria do Apego e sobre ela 
é  CORRETO afirmar que:

a) Dentro da teoria, apego significa um vínculo 
afetivo ou ligação entre um indivíduo e uma figura 
de apego (comumente um cuidador). Estes laços 
podem ser recíprocos entre dois adultos, mas 
entre uma criança e um cuidador são baseados 
nas necessidades de aprendizagem e afeto.

b) Dentro da teoria, apego significa um vínculo 
afetivo que só é possível através da figura materna 
ou paterna de sangue. A teoria propõe que crianças 
se apegam instintivamente com aquela figura de 
vínculo sanguineo, vindo a desenvolver problemas 
de ordem social se não obtiverem essse vínculo.

c) Dentro da teoria, apego significa um vínculo 
afetivo que só é possível através da figura materna 
ou paterna de sangue. A teoria propõe que crianças 
se apegam instintivamente com aquela figura de 
vínculo sanguineo, vindo a desenvolver problemas 
de ordem social, emocional e até físico se não 
obtiverem essse vínculo.
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d) Dentro da teoria, apego significa um vínculo 
afetivo ou ligação entre um indivíduo e uma figura 
de apego (comumente um cuidador). Estes laços 
podem ser recíprocos entre dois adultos, mas entre 
uma criança e um cuidador são baseados nas 
necessidades de segurança e proteção da criança, 
fundamentais na infância. A teoria propõe que 
crianças se apegam instintivamente a quem cuide 
delas, com a finalidade de sobreviver, incluindo o 
desenvolvimento físico, social e emocional.
________________________________________

40. Estudos com relação ao desenvolvimento 
infantil são bastante recentes na história da 
humanidade. Até uma época próxima ao século 
XX, as crianças eram tratadas como pequenos 
adultos. Recebiam cuidados especiais apenas em 
idade muito precoce e a partir dos três ou quatro 
anos participavam das mesmas atividades que 
os adultos. No início do século XX,  revelações 
sobre a importância dos primeiros anos de vida 
na estruturação do psiquismo do indivíduo adulto 
e o reconhecimento do tratamento de crianças 
começou a adquirir bases mais sólidas. Além de 
derrubar o mito do homem racional, através da 
descoberta dos processos inconscientes, também 
introduziu todo universo da sexualidade infantil. É 
CORRETO afirmar que quem desenvolveu esse 
trabalho foi:

a) Carl Jung
b) Melanie Klein
c) Freud
d) Winnicott
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