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INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

930 – Psicologia – Bacharelado
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.

3.

Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.

4.

A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas.

5.

Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais
somente uma deve ser assinalada.

6.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de prova.

7.

Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade,
comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.

8.

O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço
para cada marcação.

9.

O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4 (quatro) horas.

10. Não será permitido ao candidato:
a)

Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 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 boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto nos itens 5.6.3 do Edital
57/2019.

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, 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 5.6.5 do Edital 57/2019.

h)

Emprestar ou tomar emprestados materiais para realização das provas.

i)

Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, antes do tempo mínimo de permanência estabelecido no item
7.17 ou ainda não permanecer na sala conforme estabelecido no item 7.18 do Edital 57/2019.
Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos item 7.19 a.

j)

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.
11. Será ainda excluído do Concurso Público o candidato que:
a)

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas.

b)

Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme o item 7.19 do Edital 57/2019.

c)

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores,
executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes.

d)

Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões de prova e no Cartão-Resposta.

e)

Não permitir a coleta de sua assinatura.

f)

Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal.

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o Caderno de
Questões de prova e o Cartão-Resposta.
13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
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..................................................................................................................
RESPOSTAS
01 -

06 -

11 -

16 -

21 -

26 -

02 -

07 -

12 -

17 -

22 -

27 -

03 -

08 -

13 -

18 -

23 -

28 -

04 -

09 -

14 -

19 -

24 -

29 -

05 -

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -
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01 - A Psicologia alcançou reconhecimento institucional e científico a partir do final do século 19. Nessa época, surgiram
nos Estados Unidos duas das primeiras “escolas” ou “correntes” da Psicologia a alcançarem reconhecimento
acadêmico. Essas correntes rivalizavam entre si, apresentando divergências em seus interesses e métodos de
pesquisa. Quais foram essas correntes?
a)
b)
c)
►d)
e)

Behaviorismo e Psicanálise.
Funcionalismo e Fenomenologia.
Behaviorismo e Psicologia Cognitiva.
Estruturalismo e Funcionalismo.
Psicanálise e Psicologia Humanista.

02 - A proposta inicial do behaviorismo está expressa em um artigo conhecido como “manifesto behaviorista” (cujo título
original é “Psychology as the behaviorist views it”, ou “Psicologia como o behaviorista a vê”), assinado por John B.
Watson e publicado em 1913. Qual a principal crítica desse artigo às propostas de psicologia científica existentes
naquela época?
►a)
b)
c)
d)
e)

O uso da introspecção enquanto método de pesquisa na Psicologia.
A utilização equivocada de tratamentos estatísticos.
O uso de métodos típicos das ciências naturais para estudar o comportamento humano.
A ausência de testes e questionários na mensuração de propriedades mentais.
A separação entre métodos quantitativos e qualitativos.

03 - Um dos temas centrais estudados pelos psicólogos da Gestalt foi a percepção. Max Wertheimer propôs princípios da
organização perceptual, que seriam regras fundamentais que organizam nosso universo perceptual. Sobre essa
questão, é correto afirmar:
a)

A organização perceptual é inevitável, porém é necessário um engajamento ativo do indivíduo na percepção das diferentes
figuras.
b) Há uma tendência de organização da percepção pelas suas características mais complexas.
c) Os padrões são percebidos como consequência da aprendizagem.
►d) As percepções são organizadas por semelhança, formando grupos ou totalidades.
e) As figuras são percebidas por pregnância, característica desenvolvida historicamente.
04 - Em 1895, Freud publicou, em parceria com o médico Josef Breuer, uma obra considerada um marco no surgimento da
psicanálise. Que obra foi essa?
a)
►b)
c)
d)
e)

A Interpretação dos Sonhos
Estudos sobre a Histeria
Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade
O Complexo de Édipo
Além do Princípio do Prazer

05 - No cérebro, as três áreas de associação estão implicadas em diferentes funções cognitivas. Em relação ao tema,
numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Córtex sensorial primário somático.
Córtex sensorial primário auditivo.
Córtex motor primário.
Córtex sensorial primário visual.

(
(
(
(

)
)
)
)

Lobo temporal.
Lobo frontal.
Área de Brodmann 17.
Lobo parietal.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

2 – 3 – 1 – 4.
4 – 2 – 3 – 1.
2 – 3 – 4 – 1.
3 – 1 – 4 – 2.
4 – 1 – 3 – 2.

06 - Uma das ideias essenciais da abordagem de Luria é a noção de que vínculos funcionais entre regiões cerebrais são
construídos historicamente. Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.
►a) Áreas responsáveis pela linguagem se tornam funcionalmente conectadas a regiões vinculadas ao processamento visual
e motor a partir da invenção da escrita.
b) A ideia de função cerebral está atribuída a um único órgão ou tecido.
c) As conexões entre as áreas do cérebro humano independem da estimulação e do ambiente providos na sociedade
contemporânea.
d) A associação entre psicologia social e individual é uma falácia teórica.
e) A noção de sistema sugere um baixo grau de plasticidade e compensação entre as áreas.
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07 - A avaliação neuropsicológica é importante no auxílio ao trabalho de vários serviços médicos e não médicos, tendo em
vista que promove um amplo leque de aplicações. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As questões diagnósticas geralmente querem saber qual é o problema do paciente e como o problema se apresenta.
b) O estabelecimento do prognóstico está ligado à etiologia da lesão cerebral.
►c) A avaliação neuropsicológica não pode ser usada no contexto forense.
d) A delineação dos recursos intelectuais e afetivos permite orientar para a psicoterapia mais adequada para o paciente.
e) A avaliação neuropsicológica fornece parâmetros para o julgamento da eficácia terapêutica.
08 - A linguagem é um instrumento privilegiado da comunicação inter-humana e o veículo privilegiado do pensamento.
Com base na organização estrutural da linguagem, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência
com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.

Afasia de Wernicke.
Apraxia ideomotora.
Afasia de Broca.

( ) Dificuldade de compreensão da fala.
( ) Dificuldade de articulação das palavras.
( ) Dificuldade realização de qualquer esboço gestual.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

3 – 1 – 2.
1 – 3 – 2.
2 – 3 – 1.
2 – 1 – 3.
1 – 2 – 3.

09 - “Ao entrar na sala, o indivíduo vê um lenço amarelo sobre a mesa; ao ver o lenço, “entende” imediatamente que se
trata de uma conspiração contra ele, que querem matá-lo.” (Dalgalarrondo, 2000). O sintoma descrito é típico da
esquizofrenia e é denominado:
►a)
b)
c)
d)
e)

percepção delirante.
alucinação.
recordação delirante.
humor delirante.
ideia prevalente.

10 - Forma grave de abstinência ao álcool, na qual ocorrem rebaixamento do nível da consciência, confusão mental,
desorientação temporoespacial, intensas manifestações autonômicas (como febres, tremores, sudorese, etc.), ilusões
e alucinações visuais e táteis, principalmente com insetos. Os sintomas são de:
a)
b)
c)
d)
►e)

Síndrome de estupor.
Síndrome de agitação psicomotora.
Síndrome de Wernicke-Korsakoff.
Alucinose alcoólica.
Delirium tremens.

11 - Os sintomas negativos das psicoses esquizofrênicas caracterizam-se pela perda de funções psíquicas e pelo
empobrecimento global da vida psíquica e social do indivíduo. Um sintoma negativo da psicose é:
a)
b)
c)
►d)
e)

alucinação.
delírio.
agitação psicomotora.
autonegligência.
neologismo.

12 - O conceito de variável é um conceito básico em metodologia de pesquisa. Variável é “qualquer evento, situação ou
comportamento que pode ter pelo menos dois valores.” (Cosby, 2012). A respeito do conceito de variável e de suas
implicações para o processo de produção de conhecimento, assinale a alternativa INCORRETA.
►a) “Variável” é um conceito específico de pesquisas constituídas por medidas quantitativas ou numéricas, sugerindo que esse
conceito pode ser utilizado para mensurar aspectos como quantidade (cujos valores podem variar entre 0, 1, 2, 3 etc.) ou
percentagem (cujos valores podem variar entre, por exemplo, 0%, 10%, 95% etc.), mas não pode ser utilizado para se
referir a aspectos categoriais, como o sexo dos participantes de uma pesquisa (cujos valores podem ser “masculino” e
“feminino”).
b) Em uma pesquisa científica, as variáveis necessitam ser operacionalizadas, o que significa que, em uma pesquisa
específica, o cientista deve definir as variáveis a serem investigadas em aspectos que possibilitem identificar com clareza
(e sem ambiguidades) a ocorrência da variável.
c) Pesquisas não experimentais envolvem pesquisas cujo objetivo consiste em, por exemplo, caracterizar um fenômeno e
avaliar a distribuição de um fenômeno em uma dada população, cabendo ao cientista identificar os valores das variáveis
constituintes do fenômeno investigado por meio de observação direta dessas variáveis, de depoimentos, documentos etc.
d) Uma das vantagens de pesquisas experimentais é a diminuição da interferência de variáveis intervenientes e a
possibilidade de conclusões constituídas por relações de “causa e efeito.
e) Uma importante distinção entre tipos de pesquisas é a distinção entre pesquisas de correlação e pesquisas experimentais
(ou pesquisas de “determinação entre variáveis”).
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13 - Em relação à pesquisa qualitativa, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) A pesquisa qualitativa se ocupa dos valores, significados, motivos e atitudes, procurando quantificá-los e
possibilitando sua abordagem de forma metódica e científica.
( ) Na pesquisa qualitativa, não há fronteiras nítidas entre a coleta de dados, o processo de análise dos dados e a
interpretação dos dados.
( ) Na pesquisa qualitativa, a interação social entre o pesquisador e o sujeito pesquisado é essencial, ;nesse tipo de
pesquisa, a entrevista e a observação são os principais instrumentos de coleta de dados.
( ) No processo de análise dos dados, ao utilizar a análise de conteúdo, privilegia-se a análise de frequências e
relações entre as falas e as palavras para se ter acesso ao sentido e ao significado.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

V – F – F – V.
F – V – F – F.
V – V – F – V.
V – F – V – F.
F – V – V – F.

14 - Sobre os conceitos de fidedignidade e validade, fundamentais em psicometria, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
►d)
e)

O método de teste-reteste é tradicionalmente utilizado para medir a validade do instrumento.
O Coeficiente Alfa de Cronbach varia entre os valores de 0 a 10.
A validade de conteúdo pode ser aferida estatisticamente através do método das duas metades.
Existem uma ou mais formas apropriadas para se medir fidedignidade e validade, dependendo do tipo do instrumento.
A validade relacionada a critério busca, através da análise fatorial, identificar traços comuns em uma bateria de testes.

15 - A psicologia forense é um dos campos de atuação que mais tem crescido e as técnicas de avaliação psicológica
fundamentam essa prática. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
a)

A possível distorção de dados pelos periciados é evitada através da utilização das entrevistas motivacionais e da empatia
do examinador.
►b) Os mesmos métodos utilizados na clínica fazem parte da perícia psicológica, mas o foco é distinto, uma vez que é
necessário considerar a legislação vigente.
c) O código de conduta ética do psicólogo recomenda que este emita laudos após atendimento psicoterapêutico continuado
da pessoa periciada.
d) A avaliação da destituição do pátrio poder refere-se ao exame de saúde mental do pai para investigar debilidade ou
insuficiência do periciado.
e) O laudo pericial deve ser objetivo e evitar referências a tratados e obras especializadas, posto que estas tornam o
documento obscuro e de difícil compreensão.
16 - Com base em Vazquez (1969), considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.
5.

As ações de uma pessoa, quando em convivência com outros de seu grupo ou mesmo em presença de estranhos,
são constantemente avaliadas a partir de valores morais e tais avaliações ocorrem em decorrência da capacidade
de julgamento historicamente constituído na vida das pessoas.
Um ato considerado como moral deve necessariamente corresponder a uma consequência de responsabilidade a
qual decorre da decisão de agir, seja qual for o sentido dessa ação.
A ética é a ciência que estuda a moral decorrente do comportamento humano, assim, pensar eticamente implica
abordar cientificamente os problemas morais, constituídos por fatos ou atos humanos.
A ética se relaciona com outras formas de fazer e ser ciência que, de alguma forma, também estudam as relações
do comportamento humano em sociedade.
Em decorrência dos avanços proporcionados pela sociedade burguesa e pelo liberalismo, os homens tornam-se
livres e ética e moralmente comprometidos com a vida das pessoas que não são de seu círculo de convivência
afetiva ou social.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

17 - O conceito de inteligência é central no contexto da avaliação psicológica. As Escalas Wechsler são internacionalmente
reconhecidas como instrumentos importantes para realizar a avaliação intelectual em crianças e adultos. A respeito
do assunto, assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Essas escalas facilitaram o processo de avaliação, pois podem ser administradas coletivamente.
As normas brasileiras foram construídas através da estratificação sugerida pelo censo.
As escalas apresentam 10 níveis de interpretação de seus dados através do cálculo de índices específicos.
O desempenho na faixa de percentil entre 3 e 8 indica deficiência intelectual.
Os erros mais frequentes na administração da escala são a omissão do registro das respostas e do inquérito, assim como
do tempo de desempenho.
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18 - A respeito dos pressupostos éticos no processo de formação do psicólogo e em sua prática como profissional,
considere as afirmativas abaixo, extraídas do artigo de Amendola (pag. 971-983, 2014), e identifique-as como
verdadeiras (V) ou falsas (F):
( ) Se o lugar do psicólogo é fundamentalmente ético, ele deve se posicionar frente às demandas, questionando suas
ações para que não transforme o exercício de sua profissão em uma prática opressiva, adestradora ou de
normalização.
( ) Sempre que o trabalho exigir, sugere-se uma intervenção sobre a própria demanda e a construção de um projeto
de trabalho que aponte para a reformulação dos condicionantes que provoquem o sofrimento psíquico, a violação
dos Direitos Humanos e a manutenção de estruturas de poder que sustentam condições de dominação e
segregação.
( ) Se o psicólogo estiver passando por dificuldades financeiras, colocando em risco, do ponto de vista econômico,
a si e usa família, pode-se prorrogar a intervenção mesmo que a demanda supere suas possibilidades de atuação.
( ) As instituições universitárias têm por desafio preparar o aluno para a vida profissional a partir da compreensão
de que formar deve ser muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas.
( ) A formação acadêmica em Psicologia deve ser analisada em suas relações de poder, escapando à perspectiva
utilitarista focada no exercício técnico-instrumental, devendo para isso contemplar o desenvolvimento intelectual
dos alunos, preparando-os para atuar frente aos desafios e dilemas com que vão se deparar no cotidiano de suas
práticas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

F – V – V – F – V.
V – V – F – V – V.
V – F – F – V – F.
V – F – V – V – F.
F – V – F – F – V.

19 - Brandão (2007) discute questões pertinentes à educação. Fundamentando-se nesse autor, assinale a alternativa
correta.
a)
b)

As situações pedagógicas são específicas da educação escolar, não estando presentes em situações cotidianas.
A educação escolar é uma criação recente na história, surgindo na Grécia e, após, em Roma, com a finalidade de formar
o cidadão, destinada a todos os indivíduos por meio de uma formação crítica, baseada nos direitos humanos.
c) A essência e fins da educação estão desvinculados dos interesses econômicos e políticos de determinada sociedade e
contexto histórico.
►d) Não há um único modelo de educação, ela existe sob vários modos e é praticada em situações diferentes, sendo a
educação escolar uma das formas de transmissão de saber de uma geração a outra.
e) A educação é uma dimensão especial da vida dos homens e se transforma na condição de prática social, determinando
as demais instituições sociais.

20 - Saviani (2000) analisa o problema da marginalidade no processo de escolarização por meio da classificação de dois
grupos de teorias educacionais: as teorias não críticas e as teorias crítico-reprodutivistas. A esse respeito, é correto
afirmar:
a)

As teorias não críticas entendem que a marginalidade é um desvio e deve ser superada, sendo a educação capaz de
elevar o nível cultural da classe trabalhadora.
b) Bourdieu e Passeron, como representantes da Pedagogia Tecnicista, consideram a educação como uma instituição que
reproduz aquilo que já se encontra na sociedade. Portanto, sendo a sociedade contraditória, a educação é capaz de,
explorando a contradição, contribuir para a transformação do mundo.
c) Na Pedagogia Tradicional, o acervo cultural dos alunos se constitui como eixo em torno do qual se organiza o
conhecimento sistematizado e acumulado pela humanidade.
d) Para a Pedagogia Nova, a educação como um fator de equalização social constitui um instrumento indispensável para a
luta política e ideológica da classe trabalhadora.
►e) As teorias crítico-reprodutivistas enfatizam que a sociedade é marcada pela luta de classes, sendo a marginalidade um
fenômeno dessa sociedade e a educação determinada pela estrutura social.
21 - A respeito das possibilidades de atuação da Psicologia na instituição escolar, segundo Martinez (2009), é correto
afirmar:
a)

O trabalho do psicólogo escolar volta-se ao diagnóstico e ao atendimento de alunos com dificuldades emocionais ou de
comportamento, avaliando-o particularmente, sendo desnecessário o trabalho em equipe para o atendimento das
demandas escolares.
b) A orientação a professores volta-se para a dimensão cognitiva como função daquele que aprende, priorizando, portanto,
a organização do processo de ensino e aprendizagem de forma homogênea e evitando que o professor reduza sua atuação
à dimensão subjetiva.
►c) A atuação do psicólogo tem por objetivo contribuir com o processo educativo, sendo esse entendido este como complexo
movimento de transmissão cultural e de espaço de desenvolvimento da subjetividade.
d) As práticas tradicionais, como por exemplo orientação profissional, orientação sexual, avaliação e diagnóstico, vêm sendo
superadas pelas práticas emergentes por serem estas mais modernas e utilizarem referenciais mais atuais.
e) O compromisso do psicólogo volta-se à participação consciente, ativa e compromissada na promoção de mudanças com
estudantes e familiares, sendo este o foco de atuação.
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22 - No campo da psicologia organizacional e do trabalho, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes
afirmativas:
( ) A gestão de pessoas nas organizações vem sendo cada vez mais desafiada a superar problemas decorrentes da
transição pela qual passa o mundo contemporâneo, em função de mudanças tecnológicas, econômicas, sociais,
culturais e políticas.
( ) A psicologia brasileira sempre desenvolveu pesquisas e estudos no campo das organizações e trabalho, sendo
referência de pesquisa internacionalmente, mesmo antes da década de 1980.
( ) Clima organizacional é um conceito importante para a compreensão do modo como o contexto do trabalho afeta
o comportamento e as atitudes das pessoas nesse ambiente, sua qualidade de vida e o desempenho da
organização.
( ) A avaliação do clima e da cultura de uma organização gera valiosas informações para a elaboração do diagnóstico
sobre o comportamento e as relações humanas em um ambiente de trabalho, podendo ser utilizada pelos
psicólogos como ferramentas para análise e desenvolvimento de intervenções da Psicologia no campo das
organizações.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

F – F – V – V.
V – V – F – F.
V – F – V – V.
F – V – F – F.
V – V – V – V.

23 - A respeito da atuação da Psicologia frente à queixa escolar, conforme Souza e Checchia (2003), é correto afirmar:
a)

Como campo de atuação do psicólogo, a Psicologia escolar deve se resguardar de influências externas ao contexto
específico da queixa escolar.
►b) É necessária a superação do modelo clínico terapêutico, pautado em visão individual e remediatista, como forma de
atendimento.
c) O modelo clínico tradicional é o respaldo mais seguro tanto para o psicólogo quanto para o estudante no tratamento da
queixa escolar.
d) A queixa escolar está invariavelmente relacionada a dificuldades do aluno em aprender e a problemas de comportamento
e, nesse sentido, a fim de contornar o fracasso escolar, o psicólogo deve se utilizar das práticas diagnósticas como recurso
preferencial para o encaminhamento do aluno à psicoterapia.
e) Na investigação e intervenção da queixa escolar, é preciso entender que há sempre um aspecto definidor dessa queixa,
cuja identificação é capaz de solucioná-la.
24 - “O trabalho é uma prática transformadora da realidade que viabiliza a sobrevivência e a realização do ser humano. Por meio
do ato e do produto de seu trabalho, o ser humano percebe a sua vida como um projeto, reconhece sua condição ontológica,
materializa e expressa sua dependência e poder sobre a natureza, produzindo os recursos materiais, culturais de institucionais
que constituem seu ambiente, e desenvolve seu padrão de qualidade de vida. Do ponto de vista empírico, o trabalho consiste
na aplicação de conhecimentos e habilidades ao desenho de processos de produção dentro de uma sintaxe constituída por
condições econômicas, tecnológicas, sociais, culturais e políticas. Essa aplicação de recursos pessoais não ocorre no vácuo,
mas é balizada por valores, relações de poder, significados e conhecimentos que constituem a base de sua institucionalização.”
(ZANELLI, 2004).
Considerando essas ideias sobre o trabalho humano, NÃO é um tema desenvolvido ou estudado nessa obra:
a)
b)
c)
d)
►e)

Motivação.
Aprendizagem.
Grupos e Equipes de Trabalho.
Cultura Organizacional.
Migração.

25 - A respeito do trabalho, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Quando uma forma de exercer o trabalho tenta eliminar a intencionalidade humana ou as suas capacidades
cognitivas, está tentando descaracterizar o próprio trabalho em uma condição humana central.
Os conceitos de emprego e de trabalho são idênticos, o que contribui para a valorização da dimensão humana do
trabalho na sociedade capitalista.
O capitalismo engendra uma exaltação do trabalho humano, compreendendo-o como a única forma e o único meio
de ganhar a vida, independentemente do seu conteúdo.
A mercantilização do trabalho é uma das críticas realizadas à forma que o trabalho assume na sociedade
capitalista.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
►c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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26 - Sobre a prática na psicologia organizacional, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da
esquerda.
1.
2.
3.
4.

Atração e apresentação de candidatos.
Comparação e escolha de candidatos.
Levantamento de aspectos intrínsecos aos cargos.
Levantamento de aspectos extrínsecos aos cargos.

(
(
(
(

)
)
)
)

Descrição de cargos.
Seleção.
Análise de cargos.
Recrutamento.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

3 – 2 – 4 – 1.
2 – 3 – 1 – 4.
3 – 2 – 1 – 4.
1 – 3 – 4 – 2.
2 – 4 – 3 – 1.

27 - Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), é correto afirmar:
a) São princípios do SUS: a universalidade, a integralidade, a preservação da autonomia das pessoas e a equidade.
►b) A Constituição Federal de 1988 prevê que o SUS seja complementado por contratos com serviços privados.
c) O SUS constitui-se de uma rede se serviços regionalizada e não hierarquizada que deve garantir promoção, proteção e
recuperação da saúde.
d) As estratégias de desinstitucionalização previstas pela RAPS compõem uma política pública de inclusão social que busca
garantir que pessoas com transtorno mental tenham acesso à internação de longa permanência.
e) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são constituídos por profissionais de saúde de diferentes áreas do
conhecimento e, no tocante às ações em saúde mental, devem assumir o manejo de situações relacionadas ao sofrimento
ou transtorno mental no lugar das equipes de Saúde da Família.
28 - Em relação à política pública de cuidado à saúde dos usuários de crack, álcool e outras drogas, é correto afirmar:
►a) Entre os pontos de atenção residencial de caráter transitório da RAPS estão as unidades de acolhimento e os serviços de
atenção em regime residencial, incluindo as comunidades terapêuticas.
b) A Rede de Atenção Psicossocial prevê a garantia de serviço hospitalar especializado prolongado para o cuidado de
usuários de crack, álcool e outras drogas, desde que encaminhado pelo CAPS de referência.
c) Tendo por base a diretriz do desenvolvimento de estratégias de abstinência na atenção à saúde de usuários de crack,
álcool e outras drogas, a RAPS tem como objetivo promover a reabilitação por meio do acesso ao trabalho, renda e
moradia.
d) A partir do conceito de institucionalização, a política pública para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas
fomentou a criação e articulação de instituições como as Unidades de Saúde, Unidades de Recolhimento, CAPS e Centros
de Convivência.
e) A política pública de atenção ao usuário de álcool e outras drogas tem priorizado o acolhimento voluntário, com cuidados
contínuos, e a diversidade de recursos terapêuticos e clínicos de caráter disciplinares e normativos, dadas as
características peculiares da dependência química.
29 - Quando se trata do cuidado em saúde mental na Atenção Básica, é correto afirmar:
a) As atuações no âmbito da saúde mental na Atenção Básica concentram-se em torno dos chamados transtornos mentais
comuns, já que as situações de crise demandam maior estrutura de cuidado e, nesses casos, as equipes de saúde do
território estão impossibilitadas de realizar intervenções efetivas devido aos vínculos estabelecidos anteriormente com as
famílias.
b) Na Atenção Básica, a perspectiva da Redução de Danos deve ser utilizada somente na abordagem de cuidados a pessoas
que têm problemas com álcool e outras drogas, e pressupõe o acolhimento, o vínculo e a confiança como favorecedores
da adesão da pessoa.
►c) Apesar de não ser uma técnica específica do profissional de saúde, a escuta do desabafo pode vir a se constituir na
primeira ferramenta em saúde mental do profissional de saúde na Atenção Básica, fortificando uma relação de vínculo
com os usuários.
d) Na abordagem das demandas em saúde mental, é preciso tomar a doença como ponto de partida, porque é ela que leva à
busca por atendimento e que auxilia a explicar todo o seu sofrimento.
e) No trabalho da equipe multiprofissional na Atenção Básica, quando se trata de um caso que envolve demanda de saúde
mental, a responsabilidade pela elaboração do Projeto Terapêutico Singular, levando em conta as múltiplas dimensões do
sujeito, é do psicólogo(a).
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30 - A respeito de modelos terapêuticos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da
esquerda.
1.
2.
3.
4.

Tratamento moral.
Comunidade terapêutica.
Saúde mental comunitária.
Antipsiquiatria.

( ) Questionou o modelo científico psiquiátrico. Partia da hipótese de
que o discurso do louco revelava contradições existentes na
família e na sociedade.
( ) Ganhou sua maior expressão na Inglaterra, com Maxwell Jones.
Convocou os internos a participar ativamente de atividades como
grupos de discussão e grupos operativos. Propunha que a função
terapêutica deveria ser assumida por todos os atores da
instituição.
( ) Teve suas bases lançadas por Philippe Pinel. Propunha a
liberdade dos loucos que deveriam ser submetidos a tratamentos
asilares de completo “isolamento”, pois é o tratamento que
poderia restituir a liberdade subtraída pela alienação.
( ) Criticou o modelo hospitalar e propunha criar serviços
assistenciais que diminuíssem a necessidade do hospital.
Baseava-se no modelo da História Natural da Doença e propôs o
conceito de desinstitucionalização.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta na coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

1 – 2 – 4 – 3.
4 – 3 – 1 – 2.
3 – 1 – 2 – 4.
4 – 2 – 1 – 3.
1 – 3 – 2 – 4.

