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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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

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

prova. 
5. 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. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

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

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. 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. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. 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 - 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 esse 
problema, 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. 

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

 
03 - 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. Com base nessa afirmação e o conhecimento que se tem sobre a 
avaliação neuropsicológica, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) As questões diagnósticas geralmente querem saber qual é o problema do paciente e como ele se apresenta. 
b) O estabelecimento do prognóstico está ligado à etiologia da lesão cerebral. 
c) A delineação dos recursos intelectuais e afetivos permite orientar para a psicoterapia mais adequada para o paciente. 
d) A avaliação neuropsicológica fornece parâmetros para o julgamento da eficácia terapêutica. 
►e) A avaliação neuropsicológica não pode ser usada no contexto forense. 

 
04 - No cérebro, as três áreas de associação estão implicadas em diferentes funções cognitivas. Em relação ao tema 

apresentado, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Córtex sensorial primário somático. (   ) Lobo temporal.
2. Córtex sensorial primário auditivo. (   ) Lobo frontal.
3. Córtex motor primário. (   ) Área de Brodmann 17. 
4. Córtex sensorial primário visual. (   ) Lobo parietal.

 

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

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

 
05 - Assinale a alternativa que completa corretamente o seguinte enunciado: 
 

Sua memória de como escovar os dentes está contida na memória __________. 
 

a) declarativa. 
►b) implícita. 
c) estrutural. 
d) episódica. 
e) de curto prazo. 

 
06 - A psicometria consiste no ramo da Psicologia interessada na aplicação da Teoria de Medida em Ciências aos 

fenômenos psicológicos como forma de entender o desempenho de pessoas em tarefas padronizadas e sua relação 
com processos psicológicos. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Os instrumentos psicológicos representam a expressão científica de um procedimento sistemático para obtenção de 
amostras de comportamento. 

b) Os requisitos básicos dos testes psicológicos são validade, precisão, padronização e normatização. 
►c) A psicometria clássica, também conhecida como Teoria de Resposta ao Item, fundamenta-se na noção de traço latente. 
d) A técnica estatística de análise fatorial é um dos procedimentos centrais no desenvolvimento de teorias psicológicas, como 

o modelo dos cinco grandes fatores de personalidade. 
e) A psicometria é um campo de conhecimento de interface entre a Psicologia e a Estatística, voltado para aplicação da 

Teoria da Medida aos fenômenos psicológicos. 
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07 - Considere as afirmações a seguir sobre tipos de entrevista, assinalando a alternativa INCORRETA. 
 

a) Para a realização de entrevistas com qualidade metodológica e científica adequadas, profissionais de Psicologia precisam 
de formação teórica sólida, bem como treino supervisionado. 

►b) Em contextos clínicos, apenas entrevistas semiestruturadas devem ser realizadas, visto apresentarem tanto a 
possibilidade de questões abertas, quanto objetivas. 

c) Em síntese, as entrevistas podem ser divididas por seu tipo (estruturada, semiestruturada e livre), objetivo (avaliação e 
intervenção) e participantes (individual, em grupo, com terceiros). 

d) A entrevista psicológica consiste numa modalidade específica de entrevista, por considerar não apenas o relato verbal, 
mas expressões não verbais do comportamento, bem como fatores contextuais (principalmente, o motivo da entrevista e 
a relação estabelecida entre a pessoa entrevistada com quem a entrevista). 

e) Ainda que se observe diversidade teórica e metodológica, observa-se um consenso na literatura sobre a entrevista ser o 
método de investigação e intervenção mais consolidado na psicologia científica aplicada. 

 
08 - As técnicas de avaliação psicológica têm especial importância na psicologia forense. Sobre esse tema, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

a) A possível distorção de dados pelos periciados é evitada por meio de entrevistas motivacionais e da empatia do 
examinador. 

b) 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. 

c) O código de conduta ética do psicólogo recomenda que este emita laudo fundamentado em modelo teórico de reconhecida 
cientificidade 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, especificamente. 

►e) Os mesmos métodos utilizados na clínica fazem parte da perícia psicológica, ainda que seu foco seja distinto, uma vez 
que é necessário considerar a legislação vigente. 

 
09 - Considere o seguinte caso: 
 

Benedito é encaminhado a uma consulta psiquiátrica por indicação de seus familiares. Ao entrar na sala de atendimento, vê 
um livro de capa vermelha na mesa e afirma que ele é uma prova do plano que sua família tem de matá-lo. 

 

O sintoma descrito é típico da esquizofrenia e é denominado: 
 

►a) Percepção delirante. 
b) Alucinação. 
c) Recordação delirante. 
d) Humor delirante. 
e) Ideia prevalente. 

 
10 - Considere que um paciente apresenta os seguintes sintomas: 
 

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. 

 

Com base no exposto, trata-se de: 
 

a) Síndrome de estupor. 
b) Síndrome de agitação psicomotora. 
c) Síndrome de Wernicke-Korsakoff. 
►d) Delirium tremens. 
e) Alucinose alcoólica. 

 
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 dos sintomas negativos da psicose é: 
 

a) Confusão mental. 
b) Delírio. 
►c) Autonegligência. 
d) Agitação psicomotora. 
e) Neologismos. 
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12 - Com base no conceito sobre “variável” na metodologia de pesquisa científica em Psicologia, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

►a) “Variável” é um conceito específico de pesquisas constituídas por medidas quantitativas ou numéricas. Isso sugere que 
esse conceito não pode ser utilizado para se referir a aspectos categoriais, como o gênero dos participantes de uma 
pesquisa (cujos valores podem ser “masculino”, “feminino”, e “não binário”, por exemplo). 

b) Em uma pesquisa científica, as variáveis necessitam ser operacionalizadas. Isso significa que, o cientista deve definir as 
variáveis com clareza e sem ambiguidades. Por exemplo, a variável “credibilidade do orador” pode ser operacionalizada a 
partir de dois níveis, tais como “ganhador do prêmio Nobel” ou “professor substituto de colégio”. 

c) Pesquisas não experimentais têm por objetivo, por exemplo, caracterizar um fenômeno e avaliar sua distribuição em uma 
dada população. Em pesquisas como essas, cabe ao cientista identificar os valores das variáveis do fenômeno investigado 
apenas por meio de observação direta. 

d) Pesquisas experimentais têm vantagens e desvantagens. Uma das vantagens envolve a diminuição da interferência de 
variáveis intervenientes. Entretanto, o alto grau de controle dos ambientes experimentais torna tais pesquisas artificiais, o 
que dificulta a generalização dos resultados para ambientes naturais. 

e) Uma importante distinção entre tipos de pesquisas se refere a pesquisas de correlação e experimentais. No primeiro tipo, 
o objetivo é identificar o quanto as medidas de duas variáveis variam juntas, já as pesquisas experimentais servem apenas 
ao estudo de relações diretas de causa e efeito. 

 
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, 
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 sua 
interpretação. 

(   ) Na pesquisa qualitativa a interação social entre o pesquisador e o sujeito pesquisado é essencial, sendo os 
principais instrumentos de coleta de dados a entrevista e a observação. 

(   ) 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 ter acesso ao sentido e ao significado. 

 

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

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

 
14 - Sobre a Teoria dos Cinco Grandes Fatores de Personalidade (também conhecida como Big Five), assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

►a) Apesar de um corpo sólido de evidências de suporte a essa teoria, estudos com esse modelo só foram realizados com 
amostras da América do Norte e Europa. 

b) As evidências de suporte a essa teoria sustentam que, independentemente da cultura, todas as pessoas apresentam o 
mesmo nível de expressão das cinco tendências básicas (Neuroticismo, Extroversão, Amabilidade, Realização e Abertura). 

c) O traço de Amabilidade (também chamado de Socialização) prevê o tipo de participação do indivíduo em situações de 
grupo, sendo que níveis altos desse traço são observados em pessoas com facilidade para exercer liderança. 

d) O nível da expressão do traço de Abertura se correlaciona com o tipo de orientação político-ideológica, sendo que pessoas 
de orientação conservadora apresentam um baixo nível deste traço.  

e) O traço de Neuroticismo consiste no nível básico de ajustamento emocional, mais especificamente, na tendência a 
experienciar ansiedade e depressão e o grau de vulnerabilidade psicossocial. 

 
15 - Em junho de 2022, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Nota Técnica 1/22, referente ao uso profissional de 

Redes Sociais, em especial para publicidade e cuidados éticos. Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
manejo ético de comportamento do psicólogo em redes sociais. 

 

a) Uma das recomendações desse documento se refere ao respeito estrito ao Código de Ética Profissional do Psicólogo no 
uso de redes sociais, evitando divulgar a abordagem teórica adotada, dada a dificuldade de pessoas leigas em usar esse 
tipo de informação. 

►b) Uma das recomendações desse documento se refere ao respeito estrito ao Código de Ética Profissional do Psicólogo no 
uso de redes sociais, evitando divulgar informações que não se refiram ao exercício e titulação profissional e que não se 
refiram aos conhecimentos da ciência psicológica. 

c) Uma das recomendações desse documento é a de que profissionais de Psicologia criem perfis profissionais que se 
diferenciem nitidamente de perfis pessoais em redes sociais, de forma a preservar sua privacidade. 

d) Uma das recomendações desse documento se refere ao respeito estrito ao Código de Ética Profissional do Psicólogo no 
uso de redes sociais, evitando postagens de divulgação científica em perfis profissionais e pessoais. 

e) Uma das recomendações desse documento se refere ao respeito estrito ao Código de Ética Profissional do Psicólogo no 
uso de redes sociais, evitando usar recursos de publicidade direcionada, por se constituírem em prática com risco de 
invasão de privacidade. 
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16 - Assinale a alternativa CORRETA referente ao Código de Ética do Psicólogo. 
 

a) No exercício da profissão, o psicólogo deve se pautar pela defesa incondicional dos Diretos Humanos e da preservação 
da família e tradições da sociedade brasileira, conforme estabelecido na Constituição. 

b) No exercício da profissão, o psicólogo deve se abster de julgamento moral e não fazer denúncia de ocorrência de fato 
grave, no caso do atendimento a pacientes psiquiátricos. 

►c) O psicólogo deverá pautar sua atuação profissional nos princípios do Código de Ética, atuando para promoção do 
desenvolvimento da pessoa humana e se posicionando de forma crítica frente às relações de poder. 

d) É vedado ao psicólogo divulgar quaisquer conhecimentos sobre Avaliação Psicológica e testes psicológicos ao público 
geral, em vista da exclusividade de seu uso nessa profissão. 

e) Ao psicólogo é vedado oferecer informações sobre o atendimento de crianças e adolescentes a seus responsáveis legais, 
o que configura quebra de sigilo profissional. 

 
17 - A respeito das possiblidades de atuação do psicólogo escolar e educacional é CORRETO afirmar: 
 

a) O trabalho do psicólogo escolar na escola caracteriza-se pelo diagnóstico e ao atendimento individual de alunos com 
dificuldades emocionais ou comportamentais. 

b) A orientação de professores deve ser pautada pela organização dos processos cognitivos da atividade de ensino e 
aprendizagem de forma homogênea evitando a abordagem da dimensão subjetiva. 

c) As práticas tradicionais, como orientação profissional, orientação sexual, avaliação e diagnóstico foram totalmente 
superadas pelas práticas emergentes que são mais modernas e atuais. 

d) O foco principal da atuação do psicólogo é a promoção de mudanças em estudantes e familiares.  
►e) A atuação do psicólogo escolar e educacional tem como objetivo contribuir com o processo educativo que é entendido 

como complexo movimento de transmissão cultural e de desenvolvimento da subjetividade. 
 
18 - Sobre a atuação do psicólogo no processo de inclusão de alunos com necessidades educativas especiais na escola, 

é CORRETO afirmar: 
 

►a) O psicólogo escolar e educacional considera o processo de inclusão como um processo de ajuste mútuo, do aluno com 
necessidades educativas especiais e da escola, sendo que seu foco não se concentra apenas no aluno, mas no processo 
educacional em que a escola inteira está envolvida. 

b) O objetivo do psicólogo escolar deve ser a elaboração de ações voltadas a desenvolver nos alunos com necessidades 
educativas especiais as competências necessárias para acompanhar o currículo. 

c) O objetivo do psicólogo escolar deve ser o diagnóstico dos alunos para seu encaminhamento a profissionais especializados 
da área de saúde. 

d) A ação do psicólogo escolar é o tratamento dos alunos com necessidades educativas especiais identificadas por meio de 
avaliações psicométricas. 

e) O objetivo do psicólogo escolar e educacional é a orientação de professores para a aplicação de técnicas que promovam 
a adaptação dos alunos com diagnósticos de transtornos mentais e/ ou comportamentais à sala de aula. 

 
19 - Em relação à psicologia escolar e educacional, observa-se no Brasil o frequente desconhecimento da comunidade 

escolar sobre a atuação do psicólogo no contexto educacional. Sobre essa afirmação, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) A intervenção do psicólogo escolar é a de proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades. 
►b) Entre as possiblidades de atuação do psicólogo escolar estão: oferecer recursos e informações que permitam compreender 

o processo de ensino-aprendizagem e os desafios da prática educativa; além de contribuir para a formação de professores. 
c) O psicólogo escolar deve atuar no desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos para que esses possam 

futuramente estar aptos a assumir uma vaga no mercado de trabalho. 
d) Não cabe ao psicólogo escolar a atuação na análise das dinâmicas institucionais que afetam a prática educativa na escola. 
e) O psicólogo escolar deve oferecer suporte emocional para que os professores possam reduzir o estresse e dar conta de 

todas as demandas educacionais que lhes são atribuídas. 
 
20 - Com relação à atuação da psicologia em instituições, como considerado pelas teorias e práticas em vigência no Brasil, 

com referência na psicanálise e na análise das instituições e articuladas a uma crítica social e das relações de poder, 
é CORRETO afirmar: 

 

a) A atuação de psicólogas e psicólogos no campo institucional não pode ser clínica e nem visar a instituição como um todo. 
b) A atuação da psicologia no campo institucional não deve considerar o plano das representações, do inconsciente e do 

discurso. 
c) A prática psicológica nas instituições deve partir de uma negociação com a gestão da instituição, com a finalidade de 

atingir seu objetivo, ou seja, sempre melhorar a produtividade no trabalho. 
►d) A prática psicológica não é a relação entre paciente e terapeuta, mas o conjunto das relações em uma instituição concreta, 

devendo ser articulada com outras práticas profissionais, como as médicas, se for uma instituição de saúde. 
e) O psicólogo deve sempre atender à demanda da instituição, pois é contratado por ela. 
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21 - Considere o texto a seguir: 
 

A história da psicologia brasileira coexiste com importantes mudanças da sociedade brasileira, marcadamente a 
abertura política na década de 1980, após uma ditadura militar de quase 20 anos. Nesse contexto, muitos cursos de 
Psicologia propuseram uma visão dessa profissão como uma ciência neutra e individualizadora, com diversas 
consequências negativas para a compreensão da sociedade brasileira e da historicidade dos fenômenos psicológicos 
em geral. 

 

Essa reflexão impõe alguns pressupostos éticos no processo de formação do psicólogo e em sua prática como 
profissional. Considere as afirmativas abaixo e identifique a alternativa INCORRETA. 

 

a) 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. 

b) 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. Dessa forma, a 
demanda, tal como é formulada, deve ser compreendida como efeito de uma situação de grande complexidade. 

►c) É da responsabilidade do profissional, em todas as circunstâncias em que for solicitada sua atuação, proceder a uma 
escuta crítica dessa demanda, a fim de saber o que apresentar. É nesse ponto onde se coloca o desafio de não responder 
a demanda nos termos como é formulada, mas em redefini-la, dizer NÃO, ali onde o pedido supera as nossas 
possibilidades, a não ser que isso implique em sobrevivência financeira, colocando em risco a si e a sua família do ponto 
de vista econômico. Nesse caso, pode-se prorrogar a intervenção e acatar a demanda de forma conveniente. 

d) 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. Igualmente, deve o aluno 
e futuro psicólogo tornar-se partícipe do processo de construção e reconstrução do saber, medida que serve para 
potencializar a própria formação. 

e) A formação acadêmica em Psicologia deve ser analisada em suas relações de poder, escapando à perspectiva utilitarista 
focada no exercício técnico-instrumental. Para tanto, deve 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. 

 
22 - Considere o seguinte estudo de caso fictício: 
 

Fernanda, estudante do ensino médio, com 17 anos de idade, procura o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do 
município, encaminhada pelo médico da Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro. É acolhida pelo psicólogo, que realiza, 
juntamente com outros profissionais da equipe, uma entrevista de triagem. Questionada a respeito do problema que a trouxe 
ao CAPS, ela relata que nos últimos meses os colegas da escola estão olhando para ela o tempo todo, fazendo comentários a 
seu respeito. Fernanda relata perceber isso pela forma como os colegas a observam, rindo dela. Ela relata que não entende 
por que eles estão fazendo isso, pois costumavam ser amigos e ela era convidada para sair com eles. Fernanda desconfia que 
essa atitude dos colegas tem a ver com o fato de que ela vem recebendo mensagens pelo rádio e pela TV. Explica que são 
mensagens codificadas a respeito dela mesma e que somente ela conseguia entender. 

Na última semana, conforme relata, estavam no refeitório, a TV estava ligada, e então ela começou a identificar uma 
mensagem. Ela chamou a atenção de alguns colegas que estavam próximos, para que eles também ouvissem a mensagem; 
contudo, ninguém mais, além dela, conseguia ouvir. Foi então solicitado que os responsáveis a levassem à UBS do seu bairro, 
como uma indicação de avaliação pelo médico e encaminhamento urgente para o serviço de saúde mental (CAPS). Dois dias 
depois a mãe a levou para a UBS e o médico prontamente a encaminhou para o CAPS, para avaliação e tratamento aplicável. 

 

A partir desse estudo de caso fictício, assinale a alternativa que descreve a hipótese diagnóstica e o encaminhamento 
mais coerentes, de acordo com os critérios propostos pela Classificação Internacional das Doenças (CID 11). 

 

a) Transtorno do espectro autista (TEA), com encaminhamento para Terapia baseada em análise do comportamento aplicada 
(Terapia ABA – Applied Behavior Analisys) e estimulação sensorial. 

►b) Transtorno psicótico, com encaminhamento para avaliação psiquiátrica. 
c) Transtorno depressivo recorrente, com encaminhamento para internação psiquiátrica imediata. 
d) Transtorno obsessivo-compulsivo, com encaminhamento para psicoterapia cognitivo-comportamental individual. 
e) Transtorno de personalidade, com encaminhamento para psicoterapia em grupo. 

 
23 - Considere o seguinte estudo de caso fictício: 
 

Patrícia é uma estudante universitária de 19 anos, que recebeu diagnóstico de transtorno do pânico e agorafobia. O 
psiquiatra prescreveu um remédio para ansiedade e sugeriu que procurasse um psicólogo para fazer psicoterapia. O 
psicólogo, após duas sessões para avaliação, propõe o emprego de psicoeducação sobre o transtorno, técnicas de 
relaxamento muscular, hiperventilação como exercício de exposição interoceptiva, treino respiratório, exposição 
gradual às situações evitadas e registros diários de pensamentos disfuncionais. 

 

Com base no relato do caso de Patrícia, assinale a alternativa correta sobre as estratégias propostas pelo psicólogo. 
 

a) As estratégias indicadas fazem parte da terapia psicanalítica. 
b) Estratégias como as propostas pelo psicólogo são essenciais na terapia centrada no cliente. 
►c) As estratégias indicadas fazem parte do escopo da psicoterapia cognitivo comportamental. 
d) As estratégias indicadas fazem parte do escopo do Psicodrama. 
e) As estratégias propostas pelo psicólogo são baseadas na psicoterapia de orientação psicodinâmica. 
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24 - Estudos que caracterizam a clientela de tratamentos psicoterápicos e motivos para abandono identificam que entre 
25% e 50% dos pacientes desistem do atendimento, sendo o abandono mais frequente nos serviços comunitários 
(públicos) de saúde mental. Esses dados evidenciam a importância de ações, na forma de políticas públicas, que 
possam promover uma redução na incidência de abandono de tratamento. 

 

Com base no texto acima, é CORRETO afirmar: 
 

a) A atividade psicoterapêutica funciona melhor para o tratamento de pacientes de maior poder aquisitivo, pois ela deve 
necessariamente ser longa, o que explica a alta taxa de desistência. 

b) O atendimento nas clínicas privadas costuma ser multidisciplinar, por isso promove maior adesão e menor desistência dos 
pacientes em psicoterapia. 

c) A maior desistência dos pacientes no setor público sugere que os protocolos de psicoterapia ofertados para esse público 
devam ser mais breves. 

d) Os modelos psicoterapêuticos atuais são adequados e o abandono ocorre porque os pacientes preferem atendimento 
privado. 

►e) Os modelos terapêuticos oferecidos nos serviços público e privado, mesmo que sejam eficazes, demandam estudos sobre 
sua adequação à população atendida. 

 
25 - 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, 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 geram valiosas informações para a elaboração do 
diagnóstico sobre o comportamento e as relações humanas em um ambiente de trabalho, podendo ser utilizados 
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) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – F. 
d) V – V – V – V. 
►e) V – F – V – V. 

 
26 - A respeito dos conhecimentos sobre Psicologia do Trabalho, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. 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. 

2. Os termos emprego e trabalho são sinônimos, o que contribui para a valorização da dimensão humana do trabalho 
na sociedade capitalista. 

3. O capitalismo gera uma exaltação do trabalho humano, compreendendo-o como a única forma e o único meio de 
ganhar a vida, independendo do seu conteúdo. 

4. A mercantilização do trabalho é uma das críticas realizadas à forma que o trabalho assume na sociedade 
capitalista. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

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

 
27 - A respeito da Psicologia do Trabalho, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. Atração e apresentação de candidatos. (  ) Descrição de cargos.
2. Comparação e escolha de candidatos. (  ) Seleção.
3. Levantamento de aspectos intrínsecos aos cargos. (  ) Análise de cargos.
4. Levantamento de aspectos extrínsecos aos cargos. (  ) Recrutamento.

 

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

►a) 3 – 2 – 4 – 1. 
b) 1 – 2 – 3 – 4. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 3 – 4 – 1 – 2. 
e) 2 – 3 – 4 – 1. 
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28 - Em relação à política pública de cuidado à saúde dos usuários de crack, álcool e outras drogas, é CORRETO afirmar: 
 

a) 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. 

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) 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. 

d) A partir do conceito de institucionalização, a política pública para atendimento à 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 - A respeito de modelos terapêuticos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Tratamento 
moral. 

(  ) Questionou o modelo científico psiquiátrico. Partia da hipótese de que o discurso do louco 
revelava contradições existentes na família e na sociedade. 

2. Comunidade 
Terapêutica. 

(  ) 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. 

3. Saúde mental 
comunitária. 

( ) 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. 

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

 
30 - Sobre os conceitos de fidedignidade e validade em psicometria, assinale a alternativa CORRETA. 
 

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


