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Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

(15 questões)
1. Assinale a alternativa correta, considerando o
texto 1.
a. (

Clarice Lispector, investigadora de intimidades
Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e a investiga profundamente, em busca do
que seria o próprio núcleo existencial dessas criaturas.
Utiliza para isso uma prosa rica em características poéticas – sonoridades, analogias, figuras de linguagem
– e a exposição do fluxo psicológico dos personagens.
Muitas vezes, eles adquirem a consciência do próprio
existir a partir de uma iluminação repentina produzida
por um fato aparentemente menor. Esse momento
crucial de descoberta de si mesmo e toda a solidão e
as dúvidas que essa descoberta revela ao ser humano
constituem os temas recorrentes da ficcionista.
Escrever é, assim, um processo de conhecimento
da realidade psicológica dos seres, essencialmente
emocional e intuitivo. E por meio dele se desvendam
segredos íntimos, desejos reprimidos, pensamentos
constrangedores, atinge-se a intimidade mais profunda. Esse mergulho na alma humana é marca de
muitos prosadores de nossos dias. Lygia Fagundes
Telles, Osman Lins, Ivan Ângelo, Samuel Rawet, Nélida
Piñon produzem textos que revelam alguma influência dos de Clarice, feiticeira das palavras.

b.

c.

d.

e.

) No início do texto, em “Clarice Lispector mergulha na intimidade dos seus personagens e
a investiga profundamente […]”, o pronome
sublinhado faz referência a Clarice Lispector.
( ) No segundo período do texto “Utiliza para isso
uma prosa rica em características poéticas […]”,
o sujeito é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão verbal em 3a pessoa do singular.
( ) No último período do primeiro parágrafo, em
“as dúvidas que essa descoberta revela”, há um
caso de concordância verbal opcional: a forma
verbal “revela” poderia estar no plural concordando com “dúvidas”.
( X ) No início do segundo parágrafo, em “Escrever
é, assim, um processo de conhecimento da
realidade […]”, o termo sublinhado estabelece
uma relação de conclusão, podendo ser substituído por “portanto”.
( ) No segundo parágrafo, em “E por meio dele
se desvendam segredos íntimos, desejos
reprimidos, pensamentos constrangedores,
atinge-se a intimidade mais profunda”, os dois
segmentos sublinhados correspondem, respectivamente, a sujeito composto de “desvendam” e objeto direto de “atinge”.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/
clarice-lispector-investigadora-intimidades-634376.shtml.
Acesso: 15/fev/2014.
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2. Assinale a alternativa correta de acordo com o
texto 1.
a. ( ) O texto descreve o estilo de uma série de
autores brasileiros que expressam, através da
literatura, detalhes de sua vida íntima.
b. ( ) Trata-se de uma carta aberta direcionada a
leitores que almejam conhecer a realidade
psicológica de Clarice Lispector.
c. ( ) Trata-se de um texto avaliativo, caracterizado
pelo uso de sonoridades, analogias e figuras
de linguagem, sobre a natureza nebulosa e
sombria de alguns personagens de Clarice
Lispector.
d. ( ) Trata-se de um texto narrativo que aborda
detalhes da biografia de Clarice Lispector,
bem como a influência que sua vida íntima
produziu sobre seus escritos literários.
e. ( X ) O texto discorre sobre o estilo ficcional e
intimista de Clarice Lispector, tomado como
referência para caracterizar outros escritores.

Texto 2
Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava
uma saída, desesperadamente procurava escapar, e
dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se
encostara até a parede – sem sequer poder me impedir, sem querer mais me impedir, fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim
até a parede onde eu me incrustava no desenho da
mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos, meu
último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que
não fazia sombra.
LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro: Rocco,
2009. p. 63.

4. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ) com base nos textos 1 e 2.
(
(

3. Analise as afirmativas abaixo, considerando o
texto 1.
1. No primeiro parágrafo, o emprego de travessões indica um aposto enumerativo, podendo
ser substituído pelo uso de parênteses.
2. No segundo período do texto, “e a exposição
do fluxo psicológico dos personagens” funciona como oração coordenada aditiva.
3. Ao final do primeiro parágrafo, “que essa descoberta revela ao ser humano” funciona como
oração subordinada adjetiva restritiva.
4. No primeiro parágrafo, “profundamente”,
“repentina” e “aparentemente” funcionam
como adjuntos adverbiais de modo.
5. Ao final do primeiro parágrafo, em “constituem
os temas recorrentes da ficcionista”, o termo
sublinhado funciona como objeto indireto.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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) O texto 2 ilustra o que o texto 1 designa como
“mergulho na alma humana”.
) No texto 2, percebe-se a presença da dimensão emotiva e psicológica do narrador, que
aparece em primeira pessoa.
) Os dois textos compartilham alguns aspectos:
discutem e exemplificam as características
da prosa poética e investigativa de Clarice
Lispector.
) O texto 2 contradiz as afirmações feitas no
texto 1, pois não narra fatos cotidianos, objetivos e tangíveis.
) O texto 2 apresenta vícios de linguagem, que
são considerados traços do estilo de Clarice,
conforme mencionado no texto 1.
) O texto 2 aproxima duas espacialidades, uma
exterior e outra interior, o que pode ser evidenciado nas passagens “Olhei para o quarto”
e “minha alma se encostara até a parede”.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–F–F–V
V–F–V–F–F
F–V–F–V–V
F–F–V–F–V
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5. A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo,
considerando a norma culta da língua portuguesa.
1. Em “buscava uma saída”, o termo sublinhado
está funcionando como objeto direto.
2. Em “fascinada pela certeza do ímã que me
atraía”, o pronome oblíquo pode ser usado
encliticamente.
3. No último período do texto, há uma relação
de subordinação condicional representada
pela expressão “tão… que”.
4. Em “Eu recuara até a medula de meus ossos,
meu último reduto”, a vírgula é usada para
isolar um aposto.
5. Os vocábulos “já” e “até” seguem a mesma
regra de acentuação gráfica: são monossílabos tônicos terminados em “a” e “e”,
respectivamente.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

Atualidades

5 questões

6. Num mundo em que são crescentes o consumo de
combustíveis e a dependência do petróleo, tiveram
grande importância notícias provenientes dos Estados
Unidos, a respeito da revolução na área energética
que está ocorrendo naquele país.
Assinale a alternativa que indica a causa dessa
revolução.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

O emprego da energia das marés.
O uso crescente da energia nuclear.
O crescente emprego do gás de xisto.
A descoberta da energia nuclear “limpa”.
A diminuição do consumo de energia nas
grandes cidades, graças à “arquitetura verde”.

7. Em 2013, a Câmara dos Deputados esteve sob a
mira dos holofotes. O Pastor Marco Feliciano, eleito
para presidir uma das Comissões parlamentares, foi
alvo de graves acusações.
Assinale a alternativa que indica a Comissão para a
qual o Deputado foi eleito e as acusações que lhe
foram feitas.
a. (
b. (

) Comissão de Justiça. Racismo.
) Comissão de Constituição e Justiça.
Homofobia.
c. ( ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e compra de votos.
d. ( X ) Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Homofobia e racismo.
e. ( ) Comissão de Relações Exteriores. Falta de
decoro parlamentar.

8. Protestos da comunidade repercutiram em todo o
país e tornaram conhecido o nome de “Amarildo”.
Assinale a alternativa que esclarece quem é Amarildo
e a razão desses protestos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pedreiro que desapareceu depois de um
tiroteio com um bando rival que controla os
pontos de venda de drogas da Comunidade
do Alemão.
( ) Policial que desapareceu em Copacabana,
depois de uma operação policial na
Comunidade da Rocinha.
( ) Líder comunitário que teria sido sequestrado
por ativistas do movimento dos sem-terra na
comunidade em que vivia.
( ) Líder dos protestos contra a construção da
usina de Belmonte. Desapareceu depois de
uma abordagem policial.
( X ) Ajudante de pedreiro que desapareceu depois
de uma abordagem policial na Comunidade
da Rocinha.
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9. Os Estados Unidos foram retratados na imprensa
iraniana, por muitos anos, como o “Grande Satã”, o
responsável pelos problemas que afligiam o mundo e,
em especial, a população daquele país.

10. Analise as afirmativas abaixo:
1. O Brasil, um país de proporções continentais,
tem a maior diversidade biológica do planeta.
2. Cerca de 50% do território brasileiro é considerado como área de preservação ambiental.
3. O crescimento da população e o desenvolvimento econômico fazem crescer a pressão
sobre a utilização dos recursos naturais.
4. O desenvolvimento sustentável é o grande
desafio para a sociedade e o governo
brasileiros.

O mundo surpreendeu-se com:
a. ( X ) O presidente iraniano Hassan Rouhani expressou vontade de buscar a reaproximação com
os Estados Unidos, logo após assumir o poder,
em agosto.
b. ( ) O presidente iraniano Hassan Rouhani, que
assumiu o poder em agosto, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada Norte americana em
Teerã, fechada desde 2009 quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
c. ( ) O presidente iraniano Mohammad Khatami,
que assumiu o poder em 2013, reatou as
relações diplomáticas com os Estados Unidos
e reabriu a Embaixada norte-americana em
Teerã, fechada desde 2009, quando foi invadida pela Guarda Revolucionária.
d. ( ) O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad,
que assumiu o poder em 2013, reatou as relações diplomáticas com os Estados Unidos e
reabriu a Embaixada norte-americana em Teerã,
fechada desde 1979, quando foi invadida pelo
exército do ex-governante Rheza Pahlevi.
e. ( ) O presidente iraniano Ali Khamenei, o líder
religioso máximo Hassan Rouhani e o primeiro
ministro Mahmoud Ahmadinejad enviaram
emissários a Washington e Jerusalém, objetivando normalizar as relações diplomáticas e
econômicas com os Estados Unidos e Israel.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

Noções de Informática

5 questões

11. O campo Cco, quando marcado para exibição,
presente na janela de redação de Novo E-mail, do MS
Outlook 2013 em português, tem a função principal de:
a. (

b.

c.

d.

e.
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( )
( )
(X)
( )
( )

) Enviar o e-mail com cópia a um ou mais destinatários, exibindo esses destinatários no cabeçalho do e-mail enviado.
( ) Enviar o e-mail a um grupo de destinatários
contidos em um mesmo endereço de e-mail
de grupo. Dessa forma, o endereço de e-mail
exibido será o e-mail do grupo e não de cada
destinatário membro do grupo.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o próprio remetente, de forma a manter um arquivo com todas as mensagens
enviadas.
( X ) Enviar uma cópia do e-mail a um ou mais
destinatários de forma oculta, isto é, sem exibir esses destinatários no cabeçalho do e-mail
enviado.
( ) Enviar automaticamente uma cópia do e-mail
para o administrador dos e-mails, para fins de
gerenciamento dos e-mails e verificação do
sucesso do envio.
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12. Considere duas células do MS Excel 2013 em
português, A1 e A2, cujo conteúdo é, respectivamente,
‘456’ e ‘123’.
A fórmula que alimenta a célula A3 dessa mesma planilha com o conteúdo de ‘123456’ é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

SOMA(A2;A1)
AGRUPAR(A1;A2)
AGRUPAR(A2;A1)
CONCATENAR(A1;A2)
CONCATENAR(A2;A1)

15. A solicitação para que as respostas a uma dada
mensagem do MS Outlook 2013 em português sejam
direcionadas para um endereço de e-mail específico
pode ser definida em:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Novo E-mail  Inserir  E-mail de resposta
Novo E-mail  Opções  Atrasar Entrega
Novo E-mail  Mensagem  Responder para
Enviar/Receber  Direcionar respostas para
Exibição  Painel de pessoas  Direcionar respostas para

13. São ferramentas ou operações que podem ser
realizadas em um documento do MS Word 2013 em
português a partir da guia Design:
1. Marca d’água
2. Espaçamento entre parágrafos
3. Orientação da página
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

14. A guia Correspondências do MS Word 2013 em
português tem dentre suas atribuições:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Inserção e citação de referências bibliográficas.
Inserção de legendas e notas de rodapé.
Criação e envio de mala direta.
Criação e alteração de uma estrutura de
tópicos.
e. ( ) Definição das configurações de página.
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Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. Sobre aspectos da história da Psicologia, assinale
a alternativa correta.

17. Quanto às áreas de atuação do psicólogo, assinale
a alternativa correta.

a. ( ) Skinner marcou a história da Psicologia apresentando o comportamentalismo radical. Ele
propôs analisar a percepção por meio do
conceito de estímulo-resposta.
b. ( X ) Wilhelm Wundt fundou a Escola de Psicologia
chamada de Estruturalismo cujo principal
objetivo era compreender o conteúdo da
mente por meio de seus elementos estruturais.
Para tanto fazia uso da introspecção como
método principal.
c. ( ) Na perspectiva construtivista de Vygotsky, a
inteligência humana somente se desenvolve
nos sujeitos em função das relações humanas
que são estabelecidas. Para o autor, existem
quatro estágios do desenvolvimento: o estágio sensório-motor, o pré-operacional, o das
operações concretas e o estágio das operações formais.
d. ( ) Para Jean Piaget a cultura molda o psicológico.
O autor privilegiou, em sua teoria, os fatores
advindos do ambiente social para o processo
de desenvolvimento (maturação) da criança;
para ele o desenvolvimento e o processo de
aprendizagem se influenciam reciprocamente.
e. ( ) Henry Wallon se destaca na história da
Psicologia ao estabelecer que o desenvolvimento da criança ocorre em estágios lineares,
semelhantes ao que postula Jean Piaget.

a. (
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b.

c.

d.

e.

) Na área jurídica o psicólogo poderá atuar
realizando processos de avaliação psicológica
para subsidiar a decisão judicial na execução
das penas e das medidas de segurança.
( ) O psicólogo organizacional e do trabalho atua
somente dentro das organizações (instituições públicas ou privadas) realizando atividades relacionadas a análise e desenvolvimento
organizacional, visando a qualidade no processo produtivo e na saúde do trabalhador.
( X ) Na área clínica, é possível o psicólogo realizar
atendimento psicológico eventual de clientes
em trânsito e/ou de clientes que momentaneamente se encontrem impossibilitados de
comparecer ao atendimento presencial.
( ) Na atuação em situações de emergências e
desastres, o profissional psicólogo não pode
cobrar pelos serviços prestados; apesar disso
o CFP ressalta que deve haver o compromisso
profissional estabelecido, com direitos e obrigações, como em qualquer outra situação de
sua prática.
( ) O psicólogo com título de especialista em
avaliação psicológica reconhecido pelo CFP
poderá realizar processos de avaliação psicológica nos mais diversos campos de atuação
profissional (escolar, trânsito, clínico, jurídico,
esporte, hospitalar, etc.).
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18. Segundo dados do IBGE (2013), a quantidade de brasileiros com idade superior a 65 anos deve praticamente quadruplicar até o ano de 2060 – hoje há aproximadamente 14,9 milhões e em 2060 estima-se uma população de 58,4 milhões
de idosos. Com este aumento da população idosa a cada ano que passa, faz-se
necessário que o psicólogo esteja preparado para atender a esta demanda.
Sobre a atuação do psicólogo com os idosos, assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) O psicólogo deve atuar enfatizando as doenças que acometem os idosos
e orientando quanto às questões relacionadas à sexualidade, treino de
memória e outras capacidades cognitivas – questões que nesta fase do
desenvolvimento são primordiais para a manutenção da saúde da pessoa
idosa.
b. ( ) Os principais campos de intervenção do psicólogo com idosos estão
relacionados a fatores comportamentais e psicológicos de risco para a
ocorrência de velhice patológica, fragilidade e dependência, avaliação
e intervenção em distúrbios psicológicos e do comportamento, déficits
comportamentais e problemas em capacidades funcionais, emoção e
afeto, cognição e motivação.
c. ( ) O psicólogo pode atuar em equipes multidisciplinares que cuidam dos
idosos, auxiliando outros profissionais em questões relacionadas a distúrbios do sono, dor crônica, enxaqueca, vulnerabilidade ao estresse,
depressão, incontinência, doenças neuropsicológicas (por exemplo,
doenças de Parkinson e mal de Alzheimer), intervenções baseadas em
apoio social, com vistas a amortecer o impacto de situações de crise (por
exemplo, morte ou doença grave do cônjuge).
d. ( ) O psicólogo pode atuar com os idosos com processos de reabilitação
cognitiva em síndromes neurológicas (por exemplo, treino de memória,
de orientação temporal e espacial e de compreensão verbal), apoio psicológico (por exemplo, lidar com a fragilidade, a dependência e a morte)
e treinamento (por exemplo, ensino, empatia) a profissionais de saúde
que participam do sistema de cuidado formal a idosos fragilizados e
dependentes (por exemplo, em asilos e hospitais) e ainda desenvolver
intervenções comportamentais (por exemplo, as que visam à adesão ao
tratamento, ao enfrentamento de estresse, desamparo e ansiedade).
e. ( ) O psicólogo pode atuar dando apoio e treinamento ao sistema de cuidado informal (familiares e voluntários) que apoiam idosos frágeis e
dependentes (por exemplo, informações sobre as doenças e seu manejo
em casa; habilidades práticas de cuidar; manejo de sentimentos e do
estresse, cuidados com a própria saúde, atenção às relações familiares,
como acionar recursos da comunidade, o que fazer em caso de episódio
agudo ou morte do idoso).

Página 9

Prefeitura Municipal de Criciúma

19. Considerando o documento de referência para
atuação de psicólogos em serviços de atenção à
mulher em situação de violência do Conselho Federal
de Psicologia (2013), assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) O psicólogo deverá atuar considerando as
questões de gênero sem adotar em sua atuação paradigmas do determinismo biológico.
b. ( ) A atuação do psicólogo em serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência inclui
o acolhimento às mulheres vítimas de violência, o planejamento da atuação/atendimento
das demandas das mulheres, encaminhamento e acompanhamento destas mulheres.
c. ( ) Há um compromisso social dos psicólogos
com a defesa dos direitos humanos para
desconstruir a ideia da suposta inferioridade
das mulheres. Assim, cabe aos psicólogos
promover alternativas que questionem o
discurso dominante e as práticas profissionais
e situações pessoais que exercem esse tipo de
padrão social, avaliando os impactos nas subjetividades masculinas e femininas em seus
contextos de relações de poder.
d. ( ) O papel do psicólogo é promover a reflexão
nas mulheres em situação de violência, de
forma que elas possam reconstruir suas vidas
e fazer novas escolhas. O profissional tem
a função de fortalecer a subjetividade das
mulheres para entender, criticar e enfrentar
a sociedade, assim como apresentar lhes os
dispositivos (institucionais, egoicos e comunicacionais) que permitam a produção de
mudança, de transformação de suas vidas e
da sociedade.
e. ( X ) O profissional de Psicologia exerce um papel
muito importante na rede de serviços de
atenção à mulher em situação de violência
identificando os sinais de que uma mulher
está sofrendo agressões, realizando denúncias
contra os agressores e retirando a mulher do
local onde a violência está ocorrendo. Ele também desenvolve planos de enfrentamento da
violência para as mulheres que buscam o serviço de atenção à mulher vítima de violência.
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20. Sobre as técnicas de avaliação psicológica utilizadas atualmente em processos de psicodiagnóstico,
assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Entrevista Estruturada, IFP, PMK, WAIS.
TAT, Entrevista Semiestruturada, BETA-III, QSG.
CAT, Anamnese, Columbia, Escala Hare, Wartegg.
Técnica de Rorschach, HTP, Entrevista de Livre
Estruturação, Hora de Jogo Diagnóstico.
) R-1, Teste das Fábulas, Bender, Pirâmides
Coloridas de Pfister.

21. Sobre a teoria proposta por Carl G. Jung, assinale
a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Segundo o autor, durante a meia idade ocorre
o desnudamento da sombra, o confronto com
a anima e o desenvolvimento da persona,
para assim desenvolver o self.
( X ) Jung postulou quatro funções psíquicas: sensação, intuição, sentimento e pensamento. As
duas primeiras foram entendidas pelo autor
como funções não racionais e as duas últimas
como racionais, pois estas avaliam e julgam as
experiências cotidianas.
( ) Jung afastou-se de seu mentor Sigmund
Freud quando passou a não aceitar que as
causas dos conflitos psíquicos sempre envolveriam algum trauma de natureza sexual.
Sendo assim, a Gestalt passou a ser uma teoria de forte influência para o autor.
( ) Para Jung, os quatro principais arquétipos são:
persona (face pública que a pessoa apresenta
para os outros), anima (aspectos da psique
masculina na mulher), sombra (apresenta
aspectos mais racionais) e self (onde os processos consciente e inconsciente são assimilados).
( ) Quanto às atitudes dos introvertidos, Jung
propõe que estes tendem a ser mais conscientes do que acontece à sua volta e necessitam
se proteger para não serem dominados pelas
exterioridades.
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22. Sobre a teoria proposta por Wilhelm Reich, assinale a alternativa incorreta.

24. Considerando a atuação do psicólogo em Centros
de Atenção Psicossocial, assinale a alternativa incorreta.

a. ( X ) Reich concordava com as teses centrais do
pensamento freudiano contidas em “O MalEstar na Cultura”; as noções de sexualidade,
agressividade e formação reativa de Reich
convergem com os pensamentos de Freud.
b. ( ) O autor propõe que a saúde psíquica depende
da potência orgástica; do ponto até o qual o
indivíduo pode entregar-se e pode experimentar o clímax de excitação no ato sexual natural. Para ele as enfermidades psíquicas são o
resultado de uma perturbação da capacidade
natural de amar.
c. ( ) Para Reich o caráter é composto das atitudes
habituais de uma pessoa e de seu padrão
consistente de respostas para várias situações.
Inclui atitudes e valores conscientes, estilo de
comportamento e atitudes físicas.
d. ( ) Reich vê a couraça psíquica como a soma
total de todas as forças de defesa recalcadoras. Segundo ele, essa couraça funciona sob a
forma de atitudes musculares crônicas e fixas.
Este é um elemento-chave de sua teoria e
técnica.
e. ( ) A grande inovação reichiana é a ideia da participação dos aparelhos locomotor e respiratório na dinâmica psíquica. Desta maneira, Reich
nada mais faz do que investigar uma possibilidade já assinalada por Freud, ampliando
os horizontes do corpo erógeno ao explorar
as possibilidades de se entender e trabalhar
clinicamente com a importância psíquica dos
aparelhos respiratório e locomotor.

a. (

b.

c.

d.

23. Assinale a alternativa que aponta corretamente
quais documentos são decorrentes de processos de
avaliação psicológica, segundo o CFP.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Atestado Psicológico e Declaração
Parecer Psicológico e Declaração
Parecer Psicológico e Laudo Psicológico
Parecer Psicológico e Atestado Psicológico
Relatório Psicológico e Atestado Psicológico

e.

) Atualmente a Rede de Saúde Mental é composta por um conjunto de equipamentos e
serviços de atendimento integral e humanizado, quais sejam: Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS); Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT); Programa de Volta para
Casa (PVC); Serviço Hospitalar de Referência
para atenção a pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades de
saúde decorrentes do uso de álcool, crack
e outras drogas; Centros de Convivência;
Unidade Básica de Saúde; Consultório na Rua
e Escola de Redutores de Danos (ERD).
( ) No âmbito da Rede de Atenção Psicossocial é
responsabilidade da Equipe do Consultório na
Rua ofertar cuidados em saúde mental para (I)
usuários de crack, álcool e outras drogas; (II)
pessoas com transtornos mentais e (III), pessoas em situação de rua em geral.
( X ) O CAPS II oferece serviço especializado para
usuários de álcool e outras drogas em municípios de 70 mil a 200 mil habitantes; O CAPS ad
oferece atendimento diário (de 2a a 6a feira)
de atenção à saúde mental em municípios
com população de 70 mil a 200 mil habitantes e o CAPS i oferece serviço especializado
para crianças, adolescentes e jovens (até 25
anos) em todos os municípios com população
acima de 200 mil habitantes.
( ) Os Serviços Residenciais Terapêuticos têm
como objetivo atender às necessidades de
moradia de pessoas com sofrimento psíquico
grave, egressas de hospitais de custódia e
hospitais psiquiátricos, que perderam os vínculos familiares e sociais. Além disso, atende
a moradores de rua com transtornos mentais
severos, quando inseridos em projetos terapêuticos acompanhados nos CAPS.
( ) Os CAPS buscam tornarem-se substitutivos
às internações psiquiátricas, ofertando, além
da atenção à crise, a criação de redes de relações que se alarguem para além dos locais
das instituições, atingindo o território da vida
cotidiana dos usuários.
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25. Considerando a atuação do psicólogo no CREAS,
assinale a alternativa correta.

26. No que tange ao desenvolvimento humano, assinale a alternativa incorreta.

a. (

a. (

b.

c.

d.

e.

) O CREAS é uma unidade de abrangência
federal que se destina à prestação de serviços
a indivíduos e famílias que se encontram em
situação de risco e que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.
( X ) O público chega ao CREAS encaminhado por
juízes, promotores ou conselheiros tutelares,
a partir de denúncias, eventos de violência
intrafamiliar, ato infracional ou por busca
ativa. O CREAS compõe assim o Sistema de
Garantia de Direitos (SGD).
( ) São objetivos da oferta de atendimento especializado e continuado nos CREAS: articular
e fortalecer a rede de Proteção Social Básica
local; prevenir as situações de risco no território onde vivem famílias em situação de vulnerabilidade social apoiando famílias e indivíduos em suas demandas sociais, inserindo-os
na rede de proteção social e promover os
meios necessários para que fortaleçam seus
vínculos familiares e comunitários e acessem
seus direitos de cidadania.
( ) Não são serviços de responsabilidade do
CREAS: serviço de proteção à mulher vítima
de violência; serviço de proteção ao idoso
vítima de violência; serviço de proteção à
criança e ao adolescente vítima de violência; abordagem de rua e atendimento ao
migrante; liberdade assistida e prestação de
serviço à comunidade; serviço de proteção à
pessoa com deficiência.
( ) O CREAS é uma unidade que oferece serviços de assistência social às famílias e aos
indivíduos em situação de vulnerabilidade
social. Tem por objetivo fortalecer os vínculos
familiares e comunitários, buscando com suas
ações priorizar a promoção da autonomia, das
potencialidades e o fortalecimento das famílias e dos indivíduos.
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b.

c.

d.

e.

) O desenvolvimento humano é um processo
vitalício, multidimensional, multidirecional,
influenciado por questões biológicas, históricas e culturais.
( ) Para entender o processo de desenvolvimento
humano é preciso considerar as características herdadas (que fornecem a cada pessoa
o seu ponto de partida) e também é necessário sopesar muitos fatores ambientais ou
experiências que afetam o desenvolvimento
(família, raça/etnia, cultura, vizinhança, nível
socioeconômico).
( ) Existem cinco grandes perspectivas teóricas
que abordam o desenvolvimento humano:
1) psicanalítica (se debruça sobre as emoções e
impulsos inconscientes); 2) da aprendizagem
(se concentra no comportamento observável);
3) cognitiva (estuda os processos de pensamento); 4) contextual (estuda o impacto do
contexto histórico, social e cultural) e 5) evolucionista/ sociobiológica (leva em conta as bases
evolucionistas e biológicas do comportamento).
( X ) Os ciclos de vida são determinados e caracterizados por questões biológicas e têm sido
compreendidos universalmente como compostos por oito períodos: período pré-natal (da
concepção ao nascimento), primeira infância
(nascimento até os 3 anos), segunda infância
(3-6 anos), terceira infância (6-11 anos), adolescência (11-20 anos), início da vida adulta
(20-40 anos), vida adulta intermediária (40-65
anos) e vida adulta tardia (65 em diante).
( ) O desenvolvimento físico engloba o crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades
sensoriais e as habilidades motoras; o desenvolvimento cognitivo abarca os aspectos
atencionais, mnemônicos, da linguagem, da
aprendizagem, do pensamento, do raciocínio e da criatividade. Já o desenvolvimento
psicossocial abrange o desenvolvimento das
emoções e das relações sociais.
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27. Sobre o Complexo de Édipo:
“as tendências edípicas são liberadas pela frustração
produzida no desmame, ocorrida até o final do primeiro ano e princípios do segundo […]. Esta “liberação” do Édipo será reforçada pelas frustrações anais na
aprendizagem dos hábitos higiênicos, que serão incrementadas na etapa fálica que se refere à diferença
sexual anatômica […]. O Édipo vem a ser uma circunstância sobrevinda por continuidade genética”

29. Entrevista cujo objetivo é coletar informações
a fim de realizar um “exame e a análise explícitos e
cuidadosos de uma condição na tentativa de compreendê-la, explicá-la e possivelmente modificá-la.
Implica descrever, avaliar, relacionar e inferir, tendo
em vista a modificação daquela condição […]. Visa à
descrição de sinais (ex.: baixa autoestima, sentimentos
de culpa) e sintomas (ex.: humor deprimido, ideação
suicida) para a classificação de um quadro ou síndrome” (TAVARES, 2000).

KURY & PÉREZ, 1988, p.75-79.

Essa definição refere-se à entrevista:

Esta descrição explicita a compreensão de:

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Alfred Adler.
Erich Fromm.
Jacques Lacan.
Melanie Klein.
Sigmund Freud.

28. Jovem de 21 anos, desempregada (não consegue manter-se no trabalho), apresenta instabilidade
dos relacionamentos interpessoais, exibe extremo
sarcasmo nas relações e explosões verbais; apresenta
autoimagem inadequada e acentuada impulsividade. Apresenta alterações no afeto, na cognição e
no comportamento. A paciente refere intenso temor
de abandono e raiva; apresenta comportamentos de
automutilação e pensamentos suicidas. A jovem faz
uso abusivo de substâncias químicas e já tentou suicídio duas vezes.
Quanto às características apresentadas acima e considerando o DSM IV, essa jovem pode ser diagnosticada
com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Transtorno de Personalidade Narcisista.
Transtorno de Personalidade Borderline.
Transtorno de Personalidade Histriônica.
Transtorno de Personalidade Dependente.
Transtorno de Personalidade Anti-Social (TPAS).

( )
( )
(X)
( )
( )

Avaliativa.
Descritiva.
Diagnóstica.
Investigativa.
Terapêutica.

30. Helena, 53 anos, refere sintomas como sufocação,
tontura e taquicardia, além de tremores e transpiração
excessiva.
Afirma que sua respiração apresenta-se cada vez mais
ofegante, com sensação de boca seca, dores e pressão
no peito. Refere ter a sensação de que pode morrer a
qualquer momento. Com o agravamento dessas sensações ela deixou de sair de casa (não vai a bancos e
supermercados, não faz compras e não vai à casa das
filhas visitar os netos).
Demonstra preocupação persistente acerca de ter
esses sintomas novamente, preocupação acerca das
implicações desses sintomas ou suas consequências
(por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco, “ficar louca”) e alteração comportamental significativa relacionada a estes sintomas.
Helena pode ser diagnosticada com:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Fobia específica.
Transtorno de Pânico.
Transtorno Estresse Crônico.
Transtorno de Estresse Agudo.
Transtorno de Ansiedade Generalizada.
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31. No que se refere aos grupos terapêuticos,
Gabbard (1998) faz uma série de apontamentos.
Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) São considerados indicados para os processos
de psicoterapia em grupo: pacientes dependentes químicos, com desorganização psicótica, transtorno de personalidade antissocial,
com somatização severa, disfunções cognitivas de origem orgânica e risco de suicídio.
b. ( ) O consenso na literatura é de que os grupos
terapêuticos dinâmicos devem ser heterogêneos em termos dos conflitos dos membros,
porém homogêneos em termos de um nível
razoavelmente similar de coesão egoica.
c. ( ) A terapia de grupo é geralmente efetiva para
os pacientes com transtornos de personalidade
de nível superior, incluindo os tipos histérico,
obsessivo-compulsivo e alguns narcísicos,
passivo-agressivos, e dependentes, porque o
contexto grupal pode ser o único lugar no qual
esses pacientes recebem o retorno de como
seu padrão de personalidade afeta os outros.
d. ( ) A transferência, contratransferência e resistência são os pilares da psicoterapia dinâmica
de grupo da mesma forma que no trabalho
individual.
e. ( ) A psicoterapia em grupo proporciona ao
paciente uma oportunidade de aprender
como ele funciona em grupo. As dimensões
únicas da experiência grupal podem ser apenas parcialmente exploradas na psicoterapia
individual.

32. Não é função mental que deve ser avaliada no
Exame do Estado Mental:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Consciência, senso-percepção, orientação.
Atenção, juízo crítico, pensamento.
Memória, inteligência, afeto.
Pensamento, conduta, linguagem.
Atividade psicomotora, apetite, sexualidade.
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33. Segundo Sampieri, Collado e Lucio (2006), a
pesquisa tem a ver com a realidade e todos os seres
humanos pesquisam com frequência assuntos diversos no seu dia a dia. Porém, a pesquisa científica, apesar de, em essência, se assemelhar a qualquer tipo de
pesquisa, é mais rígida, organizada e cuidadosamente
realizada; ela é sistemática, empírica e crítica.
Neste sentido, assinale a alternativa incorreta quanto
aos tipos de pesquisa científica.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Estudos qualitativos dão maior ênfase à profundidade dos dados, aos detalhes e às experiências únicas.
( ) Estudos exploratórios examinam temas pouco
estudados, dos quais se tem muitas dúvidas
ou que não foram abordados antes.
( ) Estudos com enfoque quantitativo permitem
que o pesquisador faça generalizações dos
resultados de maneira mais ampla.
( X ) Estudos explicativos procuram especificar as
propriedades, as características e os perfis
importantes de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se submeta à análise.
( ) Estudos correlacionais quantitativos estimam
o valor aproximado que um grupo de indivíduos ou fenômenos terá em uma variável
a partir do valor que tem na(s) variável(is)
relacionada(s).

34. Analise a definição abaixo:
“Mecanismo de defesa através do qual o indivíduo
invalida pensamentos ou ações passadas e suas consequências, utilizando um comportamento ou pensamento com significação oposta”.
ELYSEU JR, 1989.

Esta definição refere-se ao mecanismo de defesa:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Anulação.
Dissociação.
Deslocamento.
Isolamento.
Negação.
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35. Quanto à observação do comportamento, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A observação participante não é muito valorizada no meio acadêmico–científico pois
resulta em uma visão parcial (sob o ponto de
vista do pesquisador) de uma realidade, resultante da interação do pesquisador com o meio.
( ) Os procedimentos de observação são geralmente classificados ao longo de cinco dimensões: observação oculta x observação aberta;
observação não-participante x observação participante; observação sistemática x observação
não-sistemática; observação in natura x observações artificiais (laboratório); auto-observação
x observação de outros. Em qualquer um deles
o pesquisador deve registrar os dados em protocolos previamente estruturados.
( X ) A observação torna-se um método científico
quando é realizada de forma sistemática,
planejada e com controle da objetividade.
Aquele que observa não está simplesmente
olhando algo que está em curso, mas observando com um olho treinado em busca de
certos acontecimentos específicos a fim de
responder a uma pergunta de pesquisa.
( ) Na observação sistemática o observador e o
observado estão lado a lado, tornando-se o
observador um membro do grupo (propositalmente ou não), de modo a vivenciar o que
eles vivenciam e trabalhar dentro do sistema
de referência daquele ou daqueles que são
observados.
( ) Uma grande vantagem da observação participante é a imersão total do pesquisador
na realidade daquele que é observado. Esta
vantagem minimiza a possibilidade de deformações subjetivas por parte do observador da
realidade estudada.

36. Assinale a alternativa incorreta.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Pode-se dizer que Gestalt-terapia é fenomenologia aplicada.
( ) A Gestalt-terapia promove a ideia do homem
como centro, como um ser particularizado,
singularizado no seu modo de ser e agir, como
valor positivo, como capaz de se autogerir e
regular-se.
( ) Na Gestalt-terapia o espaço entre o self e o
outro não é um vácuo, como é na maioria das
outras teorias psicológicas. A experiência se
desdobra em um campo, parecido com um
campo elétrico, carregado de premências –
vontades, necessidades, preferências, anseios,
desejos, julgamentos e outras expressões ou
manifestações de ser.
( X ) O valor terapêutico na Gestalt-terapia está
em prestar bastante atenção nos eventos
passados e em como o sujeito os significa no
presente.
( ) Awareness é um dos conceitos fundamentais
da Gestalt-terapia que define uma forma de
experienciar; é o processo de estar em contato vigilante com o evento de maior importância no campo indivíduo/meio, com total
suporte sensório-motor, emocional, cognitivo
e energético.
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37. Referente à atuação do psicólogo, assinale a alternativa correta.

39. Não é exemplo de Transtorno do Controle dos
Impulsos segundo o DSM IV:

a. ( ) O CFP autoriza que o psicólogo prescreva
Florais de Bach somente como terapia complementar ao processo psicoterapêutico.
b. ( ) O psicólogo poderá fazer uso somente de
testes psicológicos e entrevista psicológica
em processos periciais.
c. ( X ) Quando atua como perito, o profissional da
Psicologia poderá contemplar observações,
entrevistas, visitas domiciliares e institucionais,
aplicação de testes psicológicos, utilização de
recursos lúdicos e outros instrumentos, métodos e técnicas reconhecidas pela ciência psicológica, garantindo como princípio fundamental
o bem-estar de todos os sujeitos envolvidos.
d. ( ) É vedada ao psicólogo a utilização da hipnose
como recurso auxiliar de trabalho em processos psicoterapêuticos, porém é permitido o
seu uso como recurso auxiliar em trabalhos
com pacientes com dores crônicas, queimados
ou outros pacientes cuja patologia física é
incapacitante e causa muito desconforto físico.
e. ( ) É permitido ao psicólogo o uso da Acupuntura
como recurso complementar (observados os
padrões éticos da profissão e garantidos a segurança e o bem-estar da pessoa atendida) desde
que possa comprovar formação em curso específico de acupuntura e capacitação adequada.

a.
b.
c.
d.
e.

38. Dentre as premissas fundamentais da teoria de
Rogers encontram-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

O modo ter e o modo ser.
Confrontação e isolamento.
Deslocamento e autenticidade.
Subjetivismo e aceitação do eu.
Atitude de aceitação incondicional do terapeuta para com o cliente; congruência e
incongruência.
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(X)
( )
( )
( )
( )

Narcolepsia.
Cleptomania.
Tricotilomania.
Jogo Patológico.
Transtorno Explosivo Intermitente.

40. Com relação à atuação do psicólogo, assinale a
alternativa incorreta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A autópsia psicológica é uma importante
ferramenta utilizada para colher informações
post mortem sobre circunstâncias e contexto
do óbito de determinada pessoa, em muitos
casos apoiando médicos legistas e ajudando-os a concluir se a causa foi natural, acidental,
por suicídio ou homicídio.
( ) O Psicodiagnóstico é o processo de avaliação psicológica realizada pelo psicólogo no
âmbito clínico que visa identificar forças e
fraquezas no funcionamento psicológico.
( ) Na atuação em equipes multidisciplinares
inseridas em contextos prisionais, o psicólogo compartilhará somente informações
relevantes para qualificar os serviços prestados, resguardando o caráter confidencial das
informações e não se subordinando técnica e
profissionalmente a outras áreas.
( ) Quando atuando como assistente técnico
no poder judiciário o psicólogo não deve
estar presente durante a realização dos procedimentos metodológicos que norteiam o
atendimento do psicólogo perito e vice-versa,
para que não haja interferência na dinâmica e
qualidade do serviço realizado.
( X ) A avaliação psicológica é função privativa do
psicólogo e caracteriza-se como o processo
de conhecer fenômenos e/ou processos
psicológicos por meio de testes psicológicos
reconhecidos pela ciência psicológica e considerados favoráveis pelo SATEPSI.
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