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INSCRIÇÃO 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

   

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:  
ORDEM 

327 – Psicólogo  
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 

confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova é composta de 40 questões objetivas. 
4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 

na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 

aos aplicadores de prova. 
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 
8. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 

respostas para o cartão-resposta. 
9. Não será permitido à candidata e ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 
c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 

permitido quando indicado para o atendimento especial. 
d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 
e) Comunicar-se com outro candidato ou candidata, usar calculadora e dispositivos similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 

médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital. 
h) Emprestar materiais para realização das provas. 
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, a candidata/o candidato será excluída(o) do 
processo. 
 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas. 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
O texto a seguir é referência para as questões 01 a 04. 
 

O paradoxo da bondade 
 

Hélio Schwartsman 
 

Podemos dividir os seres humanos em rousseauistas e hobbesianos. Os primeiros acreditam que o homem é bom, mas a sociedade 
o corrompe; os segundos acham que somos umas pestes e é a civilização que nos mantém na linha. Em “The Goodness Paradox” (o 
paradoxo da bondade), o primatologista Richard Wrangham (Harvard) aposenta essa dicotomia, dando razão _____ todos. 

Para Wrangham, existem dois tipos de violência muito distintos: a reativa e a planejada. Elas diferem não só moral e juridicamente, 
mas também no plano neurobiológico. No que diz respeito _____ violência reativa, os rousseauistas estão certos. O homem é o 
mamífero mais tolerante e pró-social de que se tem notícia. É verdade que _____ vezes nos irritamos com o próximo e podemos até 
matá-lo numa explosão de fúria, mas o fazemos numa escala incomensuravelmente menor do que a de nossos parentes mais próximos, 
não só os belicosos chimpanzés como também os mais pacíficos bonobos. 

Quando mudamos o registro da violência _____ quente para a premeditada, aí é Hobbes quem triunfa. Nossa capacidade de 
cooperar com aliados para matar aqueles que percebemos como inimigos é quase infinita. 

Wrangham, numa prosa muito gostosa de ler, destrincha os mecanismos por trás de cada um dos dois tipos de violência e ainda 
apresenta uma hipótese bastante plausível para o homem ser ao mesmo tempo o mais pacífico e o mais violento dos primatas: a 
autodomesticação. 

Retomando ideias de Christopher Boehm, que já tive a oportunidade de expor aqui, Wrangham monta um bom caso em favor da 
tese de que a maior capacidade de cooperação entre humanos levou _____ uma sociedade que abominava machos-alfa, banindo ou 
mesmo eliminando aqueles que se mostravam excessivamente dominantes. Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os 
próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes antes de agir de forma que parecesse muito egoísta. Nascia assim a moral. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/03/o-paradoxo-da-bondade.shtml) 
 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) a – à – às – à – a. 
b) a – a – às – à – à. 
►c) a – à – às – a – a. 
d) à – à – as – à – à. 
e) à – a – às – à – a. 

 
 

**02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As características da violência planejada favoreceram o nascimento da moral. 
2. A hipótese da autodomesticação explica a existência de dois tipos de violência: a reativa e a planejada. 
3. O fato de o homem ser o mamífero mais pacífico e o mais violento ao mesmo tempo é comprovado pela neurobiologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

03 - Em relação ao texto, é correto afirmar que a intenção do autor é: 
 

a) Informar o leitor sobre um estudo neurobiológico feito pelo primatologista Richard Wrangham. 
b) Expor a violência praticada pelo homem, comparando-o aos primatas. 
►c) Resenhar a obra The Goodness Paradox, que se contrapõe às ideias dos rousseauistas e dos hobbesianos. 
d) Propor uma tese sobre os motivos que levam o homem a cometer atos de violência. 
e) Dissertar sobre a incoerência entre a bondade e a maldade do homem. 

 
 

04 - No trecho “Não apenas seus genes foram excluídos do pool como os próprios indivíduos passaram a pensar duas vezes 
antes de agir de forma que parecesse muito egoísta”, as expressões sublinhadas estabelecem uma relação de: 

 

a) alternância. 
b) oposição. 
c) conclusão. 
d) compensação. 
►e) adição. 

 
 

**Questão com resposta alterada. 
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05 - Considere o seguinte trecho: 
 

Ao advogar por legislações específicas para grupos, em vez de formulações universais, a esquerda erode a mensagem mais 
esquerdista de todos os tempos, que é a de que somos todos seres humanos, iguais diante da lei. 

 

(Disponível em: Hélio Schwartsman. https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartsman/2019/02/iguais-diante-da-lei.shtml) 
 

O termo “erode” tem o sentido no texto de: 
 

a) elevar. 
b) omitir. 
c) resgatar. 
►d) desgastar. 
e) referenciar. 

 
06 - Considere o seguinte início de um texto retirado da revista Superinteressante (02/2019): 

 

Terapia genética pode curar síndrome de Angelman em fetos 
 

A síndrome de Angelman foi relatada pela primeira vez em 1965 pelo neurologista britânico Harry Angelman, e é um distúrbio 
neurológico raro que causa um crescimento insuficiente do cérebro. 

 

Numere os parênteses a seguir, identificando a ordem das ideias que dão sequência lógica ao trecho acima. 
 

(   ) Uma nova terapia genética criada por cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, porém, 
pretende se tornar a cura para a doença. 

(   ) Problemas decorrentes da doença envolvem deficiência intelectual e efeitos colaterais, como alterações de 
comportamento, convulsões e dificuldade em andar e dormir. 

(   ) Sua ação libera um conjunto de moléculas que corrigem as falhas genéticas do bebê ainda no útero. 
(   ) O tratamento, que ainda não foi testado em humanos, consiste em usar a ferramenta de edição genética CRISP-Cas 

para injetar um vírus inofensivo que infecta propositalmente os neurônios de fetos. 
(   ) Em casos mais graves, pessoas nessa condição podem passar a vida inteira sem falar uma única palavra. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta dos parênteses, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 
b) 1 – 3 – 4 – 2 – 5. 
c) 4 – 3 – 1 – 2 – 5. 
d) 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 
►e) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

 
07 - Considere o seguinte trecho: 
 

Uma avalanche de patinetes elétricos encheu no ano passado o centro de Madri. Embora as autoridades locais tivessem pedido 
que esperassem a aprovação da nova legislação sobre mobilidade, três empresas espalharam pela cidade esses veículos de duas 
rodas que afetariam a circulação e a comodidade dos cidadãos. 

 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/02/23/economia/1550946892_712943.html) 
 

A expressão sublinhada no texto estabelece uma relação de: 
 

a) causalidade. 
b) comparação. 
c) alternância. 
►d) concessão. 
e) consequência. 

 
08 - Considere o seguinte trecho: 
 

Na tarde de 25 de janeiro, uma sexta-feira, espalhou-se pelo país uma notícia que, num primeiro momento, soou a cada 
brasileiro como inverossímil, pois custava-nos acreditar que __________ uma catástrofe como a ocorrida há apenas três anos. 
Confirmada a informação, ainda alimentamos a esperança de que os relatos seguintes nos __________ de tamanho horror. 

Com o passar das horas, __________ se revelando as dramáticas dimensões humanas, sociais e ambientais causadas pelo 
rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, de propriedade da Vale, em Brumadinho (MG). Proporções que, na 
realidade, até este momento – um mês após o desastre – ainda não __________ ser mensuradas. 

 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/02/punicao-reparacao-e-mudanca.shtml) 
 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) reviveremos – afastam – foram – podiam. 
►b) reviveríamos – afastariam – foram – podem. 
c) revivemos – afastarão – foi – pode. 
d) reviveríamos – afastaram – foi – poderiam. 
e) reviveremos – afastem – foram – poderão. 
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09 - O texto a seguir contém trechos de uma entrevista dada por Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation (BF), 
organização social sediada em Nova Iorque, à Revista IstoÉ. Numere a coluna da direita, relacionando as respostas com 
as respectivas perguntas. 

 

1. Comparado a outros povos, o 
brasileiro é mesmo solidário? 

2. E quanto aos incentivos fiscais ao 
doador, eles ainda são poucos no 
Brasil? 

3. Temos de lutar mais pela 
eficiência dos serviços públicos, 
para não sermos tão dependentes 
de doações? 

4. O brasileiro ainda tem muito a 
cultura de doar em festas 
beneficentes. Isso é bom ou ruim? 

(   ) Precisamos reconhecer que esse abatimento não é uma perda para o 
orçamento nacional, ao contrário, ele irá para as novas forças que 
contribuem para o desenvolvimento. Enquanto alguns países oferecem 
dedução fiscal para doador, o Brasil tem poucas, e ainda taxa a doação. 

(   ) Por que não, se dá resultados? Eu acho isso importante, porque quanto 
mais a filantropia for vista, mais pessoas vão querer fazer o mesmo. 

(   ) É muito difícil na situação do Brasil de hoje. Se você mora em uma 
comunidade e vê que o seu tempo e o seu recurso estão fazendo a 
diferença, que mal pode haver? Não há dependência. É uma aceitação 
que pode levar você, como indivíduo, a ajudar a sua cidade, o seu país. 

(   ) Nós temos uma pesquisa feita em 139 países que mostra que o 
brasileiro é muito generoso, se comparado com os cidadãos de outros 
países, em termos de tempo e voluntariado. Nós temos uma coisa do 
“jeitinho”, de ir lá, ajudar, fazer o que parecia impossível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 4 – 3 – 1. 
b) 1 – 2 – 4 – 3. 
c) 1 – 4 – 2 – 3. 
d) 2 – 1 – 3 – 4. 
e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 
10 - Assinale a alternativa corretamente pontuada. 
 

►a) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem, 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

b) Paciente, infectado passou a ter carga viral indetectável após cientistas repetirem 12 anos depois, um procedimento que já 
havia dado certo em outra pessoa: transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

c) Paciente infectado, passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem, 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

d) Paciente infectado passou a ter carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento, que já 
havia dado certo em outra pessoa, transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

e) Paciente infectado passou a ter: carga viral indetectável, após cientistas repetirem 12 anos depois um procedimento que, já 
havia dado certo em outra pessoa – transplante de células-tronco imunes ao HIV. 

 
11 - Considere o seguinte texto: 
 

O exercicio fisico é considerado pela medicina um remedio natural contra infarto, acidente vascular cerebral, depressão e cancer. 
Mais recentemente, surgiram evidencias dos beneficios para o cerebro, especialmente para conter a perda de memoria e o declinio 
cognitivo que marcam a doença de Alzheimer. Na semana passada, pesquisadores brasileiros confirmaram os efeitos positivos da 
pratica e foram alem, mostrando o mecanismo pelo qual exercitar-se regularmente é uma boa forma de prevenção e de tratamento 
da enfermidade. Em artigo publicado na versão online da revista cientifica Nature Medicine, a equipe da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro responsavel pelo estudo mostrou que a explicação esta na irisina, hormonio liberado durante a execução das 
atividades. 

(Adaptado de: https://istoe.com.br/exercicio-protege-contra-o-alzheimer/) 
 

Quantas palavras, nesse trecho, deveriam estar acentuadas, mas não estão? 
 

a) 12. 
b) 13. 
c) 14. 
►d) 15. 
e) 16. 

 
12 - Considere o seguinte trecho de um texto publicado na revista Mente Curiosa (Ano 3, nº 49, fev. 2019): 

 

As selfies são comuns nas redes sociais. O termo americano não tem tradução para o português, elas basicamente funcionam 
como __________. O que as pessoas não sabem é que essas publicações revelam muito sobre a __________ de quem posta e 
têm um impacto direto na de quem vê. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) auto retrato – auto estima. 
►b) autorretrato – autoestima. 
c) auto-retrato – autoestima. 
d) auto-retrato – auto-estima. 
e) autorretrato – auto-estima. 
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13 - Considere o seguinte trecho: 
 

Entender como o tamanho e a estrutura das cidades __________ disseminação de doenças pode __________ prevenção e 
o controle de epidemias. 

“Analisamos epidemias de gripe em todos os Estados Unidos e encontramos modelos recorrentes de como as temporadas 
de gripe se desenrolam. Diferenças não apenas em como as pessoas pegam gripe, mas diferenças entre as cidades que 
___________ mudanças de padrão no período de ocorrência dos casos”, disse o biólogo Benjamin Dalziel, pesquisador da 
Universidade de Oregon. 

(Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/geral-45743871) 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. 
 

a) impactam na – corroborar a – implicam em. 
b) impactam a – corroborar com a – implicam nas. 
►c) impactam a – corroborar a – implicam. 
d) impactam na – corroborar com a – implicam em. 
e) impactam na – corroborar na – implicam. 

 
 

O texto abaixo é referência para as questões 14 e 15. 
 

Na era de ouro da comunicação, pululam informações falsas que buscam difundir crenças sem qualquer base científica. Conceitos 
consolidados ao longo de séculos, como a esfericidade da Terra, passam a ser questionados de forma simplória e irresponsável. 
Conteúdos pseudocientíficos na internet desautorizam, por exemplo, a eficácia de vacinas e a utilidade da energia nuclear. Mas conhecer 
e entender o mundo a partir do método científico é a forma mais eficiente de melhorá-lo. 

Um dos conselhos mais conhecidos em divulgação científica é: se há algo importante a ser dito, que seja dito logo. Cumpre-se, 
então, o conselho: a Terra é redonda. Para um(a) leitor(a) desavisado(a), pode parecer exagero ter de lembrar o formato de nosso 
planeta, mas os tempos mudam e nem sempre para melhor. Esse fato científico consolidado tem sido questionado em sítios 
pseudocientíficos na internet. Nossa tarefa aqui é consertar esse equívoco. […] 

(Adaptado de: http://cienciahoje.org.br/artigo/a-terra-e-redonda/, acesso em 28, fev. 2019.) 
 
14 - Com relação ao texto lido, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O autor do texto traz informações sem se posicionar sobre o assunto. 
(   ) De acordo com o texto, o conhecimento deve ser obtido por meio do método científico, e não apenas pela difusão de 

ideias e crenças que não podem ser provadas pela ciência. 
(   ) O termo em destaque no texto pode ser substituído, sem alteração de sentido, por “brotam”. 
(   ) Um título apropriado para este texto seria “A plenitude da Terra”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – V – V. 

 
15 - O termo sublinhado ao fim do primeiro parágrafo (lo) faz referência a: 
 

a) fato científico consolidado. 
b) método científico. 
c) conteúdo pseudocientífico. 
►d) mundo. 
e) conselho. 

 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16 - Segundo a perspectiva psicodinâmica do Ciclo Vital, com relação ao desenvolvimento humano, é correto afirmar: 
 

a) Os elementos biológicos, psicológicos, sociais, culturais e espirituais em interação podem ser considerados para compreender 
o funcionamento psíquico. 

b) O desenvolvimento psicológico ocorre em etapas definidas, contínuas e uniformes. 
c) As crises do desenvolvimento são consideradas anormais, mas importantes para que ocorra a passagem de uma fase a outra 

do desenvolvimento. 
d) Para avaliar o estado psicológico e o comportamento de uma pessoa, dois fenômenos devem ser considerados: que o 

comportamento ou estado mental normal não variam com a idade e que o desenvolvimento psicológico prossegue de forma 
uniforme. 

►e) O profundo conhecimento dos estágios do desenvolvimento possibilita uma percepção mais apurada dos padrões normais e 
dos conflitos psíquicos esperados em cada fase, assim como dos limites entre saúde e transtornos emocionais. 
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17 - Com relação às teorias do desenvolvimento, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O processo de desenvolvimento humano é uma produção do sujeito no decurso de sua história singular 
(ontogênese), implicado com a história da sociedade (filogênese), o que não cessa nunca. 

(   ) Para Donald W. Winnicott, o desenvolvimento emocional tem uma base sólida no primeiro ano de vida, servindo de 
alicerce para a construção da saúde mental do indivíduo. 

(   ) Para Jean Piaget, o desenvolvimento é uma construção descontínua de conhecimento, com estruturas variáveis, mas 
com funções constantes e comuns a todas as idades, marcando as oposições de um nível de conduta a outro. 

(   ) Para Vygotsky, o desenvolvimento humano é um processo resultante de transformações genéticas alicerçadas pelo 
contexto sociocultural, a partir de uma plataforma biológica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
b) F – V – V – V. 
c) V – F – F – F. 
►d) V – V – F – V. 
e) F – V – V – F. 

 
18 - Sobre as teorias psicodinâmicas da personalidade, é correto afirmar: 
 

a) A personalidade é uma consequência da dinâmica que se estabelece entre as estruturas psíquicas, a cultura e as 
aprendizagens adquiridas. 

b) A personalidade é construída em grande parte nas fases de desenvolvimento psicossexual oral, anal, fálica, de latência e 
genital. 

c) A principal etapa para o desenvolvimento da personalidade é a fase oral. 
►d) São fundamentais para a compreensão do funcionamento do psiquismo: a estrutura do aparelho psíquico, a dinâmica do 

aparelho psíquico, os princípios de funcionamento psíquico e os mecanismos de defesa. 
e) Os laços de amizade, as perspectivas morais e as aprendizagens são fundamentais para estruturação do aparelho psíquico 

e desenvolvimento da personalidade. 
 
19 - Sobre as teorias da personalidade, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Para as teorias da aprendizagem social, a personalidade é o padrão de comportamento singular de um indivíduo, adquirido 
ao longo de um período de vida. 

b) Para Freud, o conflito psíquico é inerente ao desenvolvimento do psiquismo e da personalidade, inclusive na fase genital. 
►c) Para a teoria cognitiva, a personalidade são os traços básicos de um indivíduo, adquiridos pela condição genética e as 

primeiras aprendizagens da criança. 
d) Para a teoria humanista da personalidade, as dicotomias da organização da personalidade não são intrínsecas, ocorrendo na 

relação com os valores e as normas sociais. 
e) Para o behaviorismo radical, a personalidade é composta de ações e atitudes, mas também de padrões emocionais e 

sentimentos sobre diversos aspectos do mundo. 
 
20 - No livro Psicologias... (Bock, 2002), são apresentadas duas abordagens para o estudo e a intervenção sobre a inteligência: 

a abordagem diferencial e a abordagem dinâmica. Com relação à abordagem dinâmica do pensamento (cognição), é 
correto afirmar: 

 

a) A inteligência é um composto de habilidades e pode ser medida por meio dos testes psicológicos de inteligência. 
b) Pode-se medir a inteligência através dos comportamentos humanos, sendo estes expressões da capacidade cognitiva. 
c) A inteligência pode ser observada e mensurada pela capacidade de verbalizar ideias, perceber a organização espacial de um 

desenho, resolver problemas, adaptar-se a novas situações, comportar-se criativamente e compreender instruções. 
►d) A inteligência é um adjetivo que qualifica a produção cognitiva e intelectual do homem, de modo que os dados obtidos em 

testes de inteligência não são medidas de inteligência, mas medidas da eficiência intelectual do indivíduo. 
e) A aplicação de testes de inteligência e a classificação dos indivíduos como deficientes, normais ou superdotados é 

fundamental para a intervenção frente aos problemas de cognição. 
 
21 - “Socorro não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar. Nem pra rir. [...]”. (Arnaldo 

Antunes e Alice Ruiz. Socorro. In: Um som.) 
 

Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O amor e o ódio são considerados afetos básicos. 
(   ) Os afetos básicos podem se manifestar como emoções ou expressar-se em sentimentos. 
(   ) As emoções são mais explosivas e vêm acompanhadas de reações orgânicas intensas. 
(   ) As emoções e os sentimentos estão presentes em todas as manifestações da vida dos indivíduos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – F. 
d) V – F – F – V. 
►e) V – V – V – V. 
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22 - “Um aspecto importante para discussão é que o fato de haver tantas teorias diferentes sobre a constituição da 
personalidade denuncia o estado pré-científico da Psicologia a respeito desse tema” (COUTO, 2012). A respeito do 
assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Nas diversas teorias da Psicologia, há uma tendência a integrar diferentes aspectos psicológicos de modo a formar 
um conceito de personalidade. 

2. As teorias cognitivistas têm apresentado explicações emergentes e atuais sobre a personalidade, especialmente por 
estar baseada nos estudos sobre o cérebro humano. 

3. As teorias psicodinâmicas são consideradas ultrapassadas para a explicação sobre a personalidade humana, 
especialmente pela carência de pesquisas empíricas. 

4. Os elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma teoria unificada da personalidade são: base teórica 
sólida, construção de medidas ou sistemas de avaliação dos domínios descritos e construção e organização de um 
conjunto de procedimentos de intervenção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

23 - Sobre os afetos, é correto afirmar: 
 

►a) Os afetos podem ser produzidos no interior e também fora do indivíduo. 
b) O universo dos afetos é incomunicável. 
c) Os afetos não têm relação com os comportamentos. 
d) Os afetos não são representáveis. 
e) Os afetos são ligados exclusivamente ao inconsciente. 

 
 

24 - Segundo Vieira (2012), os objetivos de um psicodiagnóstico variam muito. Considerando essa delimitação, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde aos objetivos de um psicodiagnóstico. 

 

a) Descrever e compreender a personalidade de um paciente. 
b) Elucidar o significado de perturbações psicológicas. 
►c) Avaliar um paciente para atender demandas trabalhistas de uma empresa. 
d) Responder às questões formuladas por encaminhamentos e/ou entrevistas iniciais. 
e) Buscar compreensão psicológica globalizada do paciente. 

 
 
25 - Sobre os temas psicopatologia e transtornos psiquiátricos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) Para realizar um exame psíquico, é preciso conhecer as funções psíquicas e identificar o normal e o patológico, 
avaliando-os em relação ao contexto e ao momento de vida de um indivíduo. 

(   ) No estudo dos sintomas psicopatológicos, enfocam-se dois aspectos básicos: a forma e o conteúdo dos sintomas. 
(   ) São critérios de normalidade do funcionamento psíquico: ausência de doença, normalidade estatística, normalidade 

ideal, normalidade como bem-estar e normalidade funcional. 
(   ) Na psiquiatria contemporânea, os sintomas psíquicos são listados e quantificados, sendo classificados em 

transtornos mentais e do comportamento, auxiliando a terapêutica medicamentosa e a eliminação dos sintomas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – F – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – V – F – F. 

 
 

26 - Com relação às psicoterapias, seus fundamentos, objetivos e técnicas, é correto afirmar: 
 

a) O objetivo da psicanálise é trazer à consciência o material inconsciente e libertar o paciente de seus sintomas. 
►b) As terapias comportamentais visam mudar o comportamento das pessoas, tendo como crença que os comportamentos 

normais ou anormais são aprendidos. 
c) As terapias cognitivas baseiam-se na crença de que as ideias distorcidas de si e do mundo causam o comportamento-

problema, o que é eliminado por sessões de autoconhecimento e relaxamento. 
d) Na terapia centrada no cliente (ou na pessoa), o objetivo é ajudar a pessoa a agir de modo pleno, sendo que a responsabilidade 

pela mudança é da relação terapeuta-cliente. 
e) A Gestalt terapia visa ajudar as pessoas a serem mais sinceras ou verdadeiras nas suas interações no dia a dia, e a técnica 

utilizada é exclusivamente a dinâmica de grupo. 
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27 - A Resolução CFP nº 10, de 20 de dezembro de 2000, especifica e qualifica a Psicoterapia como prática do psicólogo. 
Segundo essa Resolução, é correto afirmar: 

 

a) No atendimento psicoterápico, deve-se estabelecer contrato por escrito com a pessoa atendida, esclarecendo os honorários, 
a garantia do sigilo e as responsabilidades das partes envolvidas no período de tratamento. 

b) Novas técnicas psicoterápicas não regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia podem ser utilizadas por psicólogos, 
desde que o Conselho seja comunicado e os procedimentos científicos cabíveis descritos. 

►c) É procedimento da prática em Psicoterapia esclarecer à pessoa atendida o método e as técnicas utilizadas, mantendo-a 
informada sobre as condições do atendimento, assim como seus limites e suas possibilidades. 

d) O atendimento realizado deve ser registrado toda vez em que haja os encontros para a psicoterapia, podendo o paciente 
solicitar a cópia desses registros comumente semanais. 

e) Tornar de conhecimento do paciente a existência do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que pode ser acessado no 
site do Conselho Federal de Psicologia. 

 
28 - Sobre a psicologia clínica na contemporaneidade, é INCORRETO afirmar: 
 

►a) A psicologia clínica é aquela que se faz exclusivamente no consultório do psicólogo, esteja ele no contexto público ou privado. 
b) A inserção do psicólogo na rede pública de saúde no Brasil demandou reflexões sobre o que é a clínica e o desenvolvimento 

de técnicas a serem utilizadas nesse contexto. 
c) A psicologia clínica é uma área consolidada na psicologia brasileira, mas que se estende a diferentes campos de atuação na 

psicologia, o que exige do psicólogo a adaptação da técnica. 
d) As práticas clínicas emergentes na psicologia apontam para a consideração do contexto social no fazer clínico e na 

reformulação dos aportes teóricos e metodológicos para o exercício da clínica. 
e) O ato clínico deve ser contextualizado e refletido, exigindo do psicólogo uma posição ética e política frente ao fenômeno psi e 

ao contexto social. 
 
29 - A Resolução nº 9, de 25 de abril de 2018, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), estabelece diretrizes para a realização 

de Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo. A respeito do assunto, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

1. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, com o objetivo de 
prover informações à tomada de decisão exclusivamente no âmbito individual, com base em demandas, condições e 
finalidades específicas. 

2. Não são considerados testes psicológicos os seguintes instrumentos: escalas, inventários e questionários. 
3. A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados 

na Avaliação Psicológica, desde que fundamentados na literatura científica psicológica e nas normas vigentes no 
CFP. 

4. São consideradas fontes complementares de informação para a Avaliação Psicológica: técnicas e instrumentos não 
psicológicos que possuam respaldo da literatura científica da área e respeitem o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo; e protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - Sobre a atuação do psicólogo nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), é correto afirmar: 
 

►a) A análise e a intervenção sobre a família e o território são fundamentais para a atuação do psicólogo no CREAS. 
b) O foco do psicólogo é a análise da dimensão objetiva das relações sociais, pois nessa área trabalha com grupos. 
c) Para a atuação profissional, o psicólogo necessita de um diagnóstico do caso e se pautar no modelo de bom funcionamento 

da família. 
d) No CREAS, a prática da psicologia é assistencialista e inovadora. 
e) Os demandantes do trabalho da psicologia no CREAS são os profissionais do sistema judiciário (juízes e promotores) e os 

profissionais da assistência social dos municípios. 
 

31 - Sobre o processo de Reforma Psiquiátrica e a constituição dos serviços substitutivos, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os serviços substitutivos, dos quais os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) fazem parte, possuem um duplo objetivo no 
processo da Reforma Psiquiátrica: serem lugares de cuidado, sociabilidade e convívio da cidade com a loucura que a habita. 

►b) Boa parte da experiência cotidiana de técnicos, usuários e familiares dos CAPs está balizada em estudos teóricos e empíricos 
da psicologia, da psiquiatria e da sociologia. 

c) A Reforma Psiquiátrica é uma política pública do Estado brasileiro para o cuidado com as pessoas em sofrimento mental, 
representando um complexo processo de transformação assistencial e cultural, já que desloca do hospital psiquiátrico para a 
cidade o lócus de tratamento e cuidado com a loucura. 

d) É função dos CAPs a resposta pela atenção diária e intensiva às pessoas com sofrimento mental, oferecendo cuidado e 
suporte, desde a crise – o momento mais grave – até a reconstrução dos laços com a vida. 

e) São elementos que dão sentido ao cuidado e organizam as práticas nos CAPs: direito à liberdade, respeito à cidadania e aos 
direitos humanos, participação do usuário no serviço, território, desinstitucionalização, porta aberta, vínculo e trabalho em 
equipe e em rede. 
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32 - “O modo de organização dos profissionais no atendimento ambulatorial define o processo, que tem início na recepção, 
ou triagem; determina o tipo de encaminhamento e as diferentes formas de tratamento, entre as quais se inclui a 
psicanálise. Eles podem ou não organizar-se em equipes. Se assim o fazem, essas equipes podem ser mais ou menos 
coesas e mais ou menos instituídas, de acordo com as concepções de assistência vigentes nos diferentes serviços” 
(Figueiredo, 1997). 
 

Segundo a perspectiva de Ana Cristina Figueiredo sobre o trabalho em equipe em saúde mental no campo da saúde 
pública, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A formação de equipe ideal para a execução dos projetos assistenciais em saúde mental é a equipe multiprofissional, visando 
um trabalho interdisciplinar. 

b) Para além da discussão sobre as noções de multiprofissional e multidisciplinar, deve-se sempre priorizar a especificidade do 
trabalho clínico e estar atento às questões ético-políticas presentes no funcionamento institucional. 

c) No campo da saúde pública, há dois discursos que dão suporte à formação das equipes: aquele que defende as 
especialidades e aquele que defende a inexistência das especialidades. 

d) Para a autora, há três modelos que disputam a hegemonia para o atendimento em saúde mental na saúde pública: o modelo 
médico, o modelo psicológico e o modelo psicossocial. 

►e) A autora defende o discurso sobre a inexistência das especialidades, alegando que a criação de superespecialistas 
preparados para lidar com um leque amplo e heterogêneo de instrumentos clínicos traz melhores resultados ao atendimento 
em saúde mental. 

 
 

33 - O movimento da Reforma Psiquiátrica se orienta por algumas ideias de Franco Basaglia, sendo uma delas a de que “é 
preciso colocar entre parênteses a doença para encontrar o homem”. Com relação ao assunto, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Deslocar o olhar e a escuta para o cidadão que sofre e para o sujeito que se manifesta é promover um giro na posição 
de quem cuida, possibilitando desvelar, na manifestação do sofrimento, os sentidos ou significados que o ele revela 
e as conexões e rupturas que o põem em jogo. 

(   ) Nessa perspectiva, o sofrimento psíquico ou a crise (sua expressão mais intensa) podem ser percebidos para além 
da dimensão psicopatológica. 

(   ) À medida que se opera com a escuta e o reconhecimento do sujeito e do laço social, tem-se a possibilidade de 
articular a psicopatologia à dimensão subjetiva e ao laço social. 

(   ) Nessa perspectiva, as intervenções devem dar lugar à fala do louco, mas também deve-se garantir que o louco sempre 
use a medicação para não ter crises na cidade. Se for bem tratado, terá melhor lugar na cidade. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) F – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – V. 
►e) V – V – V – F. 

 
 

34 - Situações de risco são aquelas que envolvem o sujeito, o contexto e as relações. De acordo com a literatura da área e as 
Referências Técnicas para a atuação do psicólogo, são considerados tipos de violência objetos dessas políticas de saúde 
e proteção, EXCETO: 

 

a) abuso físico. 
b) abuso sexual. 
►c) abuso de álcool e drogas. 
d) abuso psicológico. 
e) negligência. 

 
 

35 - Sobre a psicologia no território, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O território é uma categoria de análise social, que se apresenta como o recorte ou a fração do espaço qualificado 
pelo sujeito. 

2. No campo da saúde mental, o território é uma das categorias mais importantes para a atuação do psicólogo. 
3. É possível articular o inconsciente, a cidade, o território e o sujeito do inconsciente e sua dimensão estruturalmente 

pública. 
4. O território é um espaço de interação, mas exige cuidado para não criar estigmas para a população, produzindo 

segregação. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3, e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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36 - A atuação do psicólogo hospitalar se dá no âmbito assistencial, da pesquisa, do ensino e da gestão nos serviços de 
psicologia. Sobre essa atuação, é correto afirmar: 

 

►a) O psicólogo hospitalar atende o paciente, a família e a equipe. 
b) Por ser uma área de atuação recente, as referências técnicas são escassas para a atuação em psicologia hospitalar. 
c) O psicólogo é o grande aliado do médico para o tratamento de doenças crônicas em hospital. 
d) A preocupação com a eficácia e a produção de indicadores pouco se relacionam com o trabalho do psicólogo no hospital, que 

deve atuar a partir de clínica e com o paciente. 
e) As práticas de gestão da qualidade nos hospitais públicos ou privados são grandes aliados ao trabalho da psicologia no 

hospital. 
 
37 - Sobre a psicologia escolar e educacional, é INCORRETO afirmar: 
 

a) É finalidade dessa área da psicologia contribuir para a elaboração de uma teoria que permita compreender e explicar os 
processos educativos. 

b) É finalidade dessa área ajudar na elaboração de procedimentos, estratégias e modelos de planejamento e intervenção que 
permitam orientar os processos educativos em uma determinada direção. 

c) É finalidade dessa área contribuir para o estabelecimento de práticas educativas mais eficazes. 
►d) É finalidade dessa prática desenvolver técnicas educacionais eficazes e ser neutra com relação aos objetivos educacionais. 
e) A educação é uma prática social. 

 
38 - As Referências Técnicas para a Atuação da Psicologia na Educação Básica foram publicadas em 2013. Com relação ao 

assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O psicólogo em contextos educativos tem muito a contribuir na busca de uma prática pedagógica voltada à 
humanização, enfatizando a dimensão subjetiva das experiências educacionais. 

(   ) É função do psicólogo participar do trabalho de elaboração, avaliação e reformulação do projeto político-pedagógico 
das escolas. 

(   ) Ao psicólogo cabe uma prática que conduza a criança e o jovem a descobrir o seu potencial de aprendizagem, 
auxiliando na utilização de mediadores culturais (música, teatro, desenho, dança, literatura, cinema, grafite e tantas 
outras formas de expressão artísticas) que possibilitam expressões da subjetividade. 

(   ) Trabalhar com professores por meio da formação continuada é uma função do psicólogo em contextos educativos, 
no entanto é pouco requerida do psicólogo, já que é feita pelas secretarias de educação. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
►d) V – V – V – F. 
e) V – F – F – V. 

 
39 - Sobre a psicologia organizacional e do trabalho, é correto afirmar: 
 

a) As mudanças no modo de organização social para produzir as condições da existência e as transformações sociais, culturais, 
políticas, econômicas e tecnológicas de uma sociedade são escopo de trabalho do psicólogo social, já que ao psicólogo 
organizacional cabe a análise e a intervenção sobre os comportamentos produtivos. 

►b) A Psicologia no contexto do trabalho tem se voltado a investigar e atuar sobre os determinantes do comportamento humano 
no ambiente de trabalho, com o intuito de subsidiar a organização racional dos processos produtivos na era industrial, 
maximizando a eficiência da organização e o desempenho do trabalhador, incrementando a sua produtividade. 

c) A formação humana e a produção de subjetividades ocorrem ao logo do desenvolvimento infantil e se relacionam com o 
desenvolvimento da personalidade, o que confere um lugar desprivilegiado ao trabalho como produtor de subjetividades. 

d) A formação do psicólogo para a atuação em organizações deve se dar nas empresas hipermodernas, tendo em vista as 
transformações tecnológicas e as tecnologias de gestão serem desenvolvidas nesse campo. 

e) A educação para o trabalho e o comportamento do trabalhador são desenvolvidos no momento em que há a entrada formal 
do estudante no mercado de trabalho, motivo pelo qual é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas para o primeiro 
emprego. 

 
40 - Sobre a Saúde do Trabalhador, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) No campo da Saúde do Trabalhador, as demandas de intervenção relativas à psicologia clínica devem ser 
encaminhadas para os serviços especializados. 

(   ) A Saúde do Trabalhador é uma política pública que surge como alternativa à saúde ocupacional. 
(   ) Na Vigilância em Saúde e trabalho, o psicólogo deve priorizar a adequação das condições do ambiente e da 

organização dos processos de trabalho ao trabalhador. 
(   ) São práticas do psicólogo reconhecidas no âmbito da Saúde do Trabalhador: análise dos processos de trabalho e 

vigilância, educação em saúde e estabelecimento do nexo causal. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – V – F. 
►b) F – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) V – V – F – F. 


