Psicólogo
11) São princípios fundamentais contidos no Código de Ética do Profissional de Psicologia, exceto:
a) O Psicólogo, em seu trabalho, procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade
profissional através de um constante desenvolvimento pessoal, científico, técnico e ético.
b) O Psicólogo colaborará na criação de condições que visem a eliminar a opressão e a
marginalização do ser humano.
c) O Psicólogo compreenderá uma análise crítica da realidade econômica-social.
d) O Psicólogo trabalhará visando a promover o bem-estar do indivíduo e da comunidade, bem como
a descoberta de métodos e práticas que possibilitem a consecução desse objetivo.
12) Assinale a alternativa que corresponde à abordagem que enfatiza questões como o papel do
significado e da espiritualidade na vida humana:
a) Humanista.
b) Psicodinâmica.
c) Biológica.
d) Cognitiva.
13) Com base na teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget, assinale a alternativa que preencha
corretamente as lacunas da frase abaixo:
O ________________ é uma característica do estágio de desenvolvimento _________________ .
a) Desenvolvimento das habilidades de linguagem / das operações concretas.
b) Uso de símbolos e conceitos / das operações formais.
c) Domínio dos princípios de conservação / pré- operacional.
d) Pensamento egocêntrico / sensório – motor.
14) São fatores que contribuem para a dissolução do Complexo de Édipo em crianças, exceto:
a) O retorno da libido para o próprio sujeito.
b) A formação do superego.
c) A ameaça de castração.
d) A identificação com o genitor do mesmo sexo.
15) A manipulação sistemática de uma ou mais variáveis independentes para ver como as mudanças
afetam o comportamento, com o objetivo de ajudar no entendimento das causas deste comportamento,
é denominado:
a) Técnica não-experimental.
b) Método experimental.
c) Observação naturalista.
d) Estudo de caso.
16) Ao desenvolvimento satisfatório de um relacionamento entre o terapeuta e seu paciente, dá-se o nome
de:
a) Contratransferência.
b) Relação amigável.

c) Similaridade.
d) Rapport.
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17) Para os behavioristas, a definição adequada de reflexo seria:
a) Resposta controlada pelo indivíduo e que envolvem ações mais complicadas.
b) Evento, situação, objeto ou fator que pode afetar o comportamento.
c) Resposta não aprendida que pode ser desencadeada por estímulos ambientais específicos.
d) Qualquer reação a um estímulo seja ele externo ou mental.
18) O período da adolescência é considerado crítico no desenvolvimento, pois:
a) Os adolescentes negam os valores patriarcais e as transformações sociais.
b) Ocorrem rápidas alterações maturacionais, transformações cognitivas, morais, físicas e sexuais.
c) Os pares ou o grupo de iguais determinam os movimentos do adolescente.
d) A moralidade passa a ser importante e o ambiente familiar é fundamental para o desenvolvimento
da capacidade intelectual.
19) A implantação de um programa de saúde no trabalho, tem como objetivo:
a) Pesquisar os requisitos cognitivos quantitativos e qualitativos dos postos de trabalho.
b) Reduzir os índices de acidentes e aumentar os salários.
c) Homogeneizar competências para o desempenho dos cargos críticos.
d) Sistematizar os indicadores patogênicos relacionados a determinados cargos.
20) Comportamento impulsivo e insensível baseado na desconsideração pelos outros e na falta de respeito
pelas normas sociais. Tal definição refere-se a uma pessoa com transtorno de personalidade:
a) Histriônica.
b) Anti-social.
c) Dependente.
d) Boderline.
21) Método qualitativo de pesquisa onde há uma situação interativa entre o entrevistado e o entrevistador,
que favorece o uso de outras possíveis fontes e vieses por parte de ambos, e que pode ser iniciado com
uma pergunta guia ou disparadora. Tal definição refere-se a:
a) Entrevista dirigida.
b) Estudo de caso.
c) Entrevista aberta.
d) Entrevista fechada.
22) Na execução de um psicodiagnóstico, o psicólogo utiliza procedimentos específicos. Tais
procedimentos incluem:
a) Entrevistas iniciais, testes projetivos e entrevistas psicossociais.
b) Aplicação de testes projetivos e expressivos.
c) A realização de entrevista, primeiramente com o paciente e depois com a família.
d) Entrevistas não-estruturadas, observações e técnicas de dinâmica de grupo.
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23) Assinale a alternativa correta, no que se refere ao papel do psicólogo clínico, ao realizar um
atendimento à família pela abordagem sistêmica:
a) A intervenção no processo de comunicação é fundamental para a terapia familiar.
b) Os conflitos sociais presentes no ambiente reproduzem-se no contexto familiar.
c) A identificação da rede social é necessária como instrumento para o tratamento e para a prevenção
da saúde.
d) Todas as afirmativas acima estão corretas.
24) A proposta de que o conteúdo de uma disciplina seja estruturada dos conceitos mais gerais para os
particulares, com aumento gradativo das informações, possibilitando a condução do aluno a uma
aprendizagem de transferência para novas situações, é evidenciada na teoria de ensino de:
a) Bruner.
b) Vygotsky.
c) Wallon.
d) Piaget.
25) Assinale a alternativa que justifica a distinção de uma sessão lúdica e uma sessão terapêutica:
a) Na sessão terapêutica não há espaço para o lúdico, pois ela dispersa a atenção do aprendente.
b) Na sessão lúdica o processo de brincar ocorre espontaneamente, e na terapêutica existem limites
mais definidos, podem ser feitas intervenções provocadoras.
c) O lúdico, por suas condições favoráveis à espontaneidade e à liberdade, distorce o processo
terapêutico.
d) A sessão lúdica diagnóstica é extremamente livre e a terapêutica é marcadamente limitadora.
26) A memória é um mediador do comportamento, de acordo com a abordagem cognitiva. Não consiste
um tipo de memória de longo prazo (MLP):
a) Memória semântica.
b) Memória processual.
c) Memória sensorial.
d) Memória episódica.
27) Funciona como um depressor do sistema nervoso central, com efeito comportamental primário de
redução da ansiedade. Tal definição refere-se a uma droga:
a) Estimulante.
b) Antidepressiva.
c) Alucinógena.
d) Ansiolítica.
28) Na paranóia, são aspectos da pulsão sexual (libido), exceto:
a) Homossexualidade.
b) Auto-erotismo.
c) Megalomania.
d) Narcisismo.
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29) Quanto ao Sistema único de Saúde - SUS podemos afirmar:
a) Sistema Único de Saúde, criado ao final da segunda guerra, é o direito a saúde a qualquer cidadão
brasileiro.
b) Sistema Único de Saúde é a forma de atender na saúde e na assistência social, pessoas que não
possuem convênio médico.
c) Sistema Único de Saúde foi criado na Constituição de 1988. É uma política para atender na saúde,
qualquer cidadão brasileiro.
d) Sistema Unificado de Saúde atende todas as pessoas carentes do país.
30) Nos serviços públicos de saúde mental, são consideradas alternativas prioritárias em uma rede de
diversificada de atenção:
a) Centros de atenção psicossocial e enfermarias de longa permanência.
b) Centros de atenção psicossocial, residências terapêuticas, serviços territoriais que funcionem 24
horas, serviços de saúde mental no hospital-geral.
c) Enfermarias de curta permanência, enfermarias de longa permanência, enfermarias de crônicos.
d) Consultórios para atenção grupal, centros de convivência, enfermarias de longa permanência.
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