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01 B D D 
02 D A A 
03 A B B 
04 C B B 
05 B C C 
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09 B A D 
10 B B D 
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12 C A A 
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20 B D A 
21 C D B 
22 C A D 
23 A B C 
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26 D A B 
27 B C C 
28 C B A 
29 C D B 
30 B A C 
31 D C D 
32 A B A 
33 B D D 
34 B A C 
35 A C C 
36 C B A 
37 D D D 
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38 B Anulada C 
39 B C C 
40 C B C 
41 D A B 
42 A C D 
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49 A D B 
50 D B D 
51 B C A 
52 C D C 
53 D A C 
54 A D C 
55 C B A 
56 B C D 
57 D A B 
58 A D C 
59 C B A 
60 B C C 
61 D A B 
62 A D C 
63 C B A 
64 B D D 
65 A Anulada B 
66 D A C 
67 B D Anulada 
68 A B A 
69 D A A 
70 B C C 
71 C D D 
72 A D D 
73 B A A 
74 D C C 
75 B B B 
76 C C C 
77 A D B 
78 C A A 
79 D B D 
80 B D D 
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Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
01) Sobre o texto 1, é correto afirmar que: 
 
A ⇒ nos estados onde existem programas em prol da qualidade de vida dos policiais, as maiores 
dificuldades são de infraestrutura física das instituições. 
B ⇒ menos da metade dos estados brasileiros mantém serviços de atendimento psicológico a policiais. 
C ⇒ apesar de haver apoio institucional e recursos financeiros, os programas de qualidade de vida dos 
policiais brasileiros não são regulamentados. 
D ⇒ a autora do texto defende mudanças nos programas de atenção à saúde e qualidade de vida dos 
policiais brasileiros. 
 
 
PARECER:  
 A alternativa A está incorreta uma vez que, de acordo com o texto 1, “as maiores dificuldades 
relatadas referem-se à necessidade de recursos humanos e infra-estrutura”, ou seja, a alternativa não inclui 
a “necessidade de recursos humanos”. Além disso, o texto fala em necessidade de “infra-estrutura”, mas não 
diz que se trata de “infra-estrutura física”. 
 A alternativa B está incorreta, pois segundo o texto 1, tendo os pesquisadores visitado 19 estados, 
ele “[...] identificaram que quase a totalidade das instituições visitadas - 96,2% - possuem algum tipo de 
Programa de Atenção à Saúde do Servidor”. 
 A alternativa C também está incorreta, pois “são necessárias a regulamentação e a 
institucionalização dos programas e a destinação de recursos para seu pleno funcionamento”, ou seja, falta 
apoio financeiro e regulamentação aos programas de qualidade de vida dos policiais brasileiros. 
 A alternativa D, por sua vez, é a única correta, visto que Marina Lemle, autora do texto, apesar de 
não fazer nenhuma declaração explícita defendendo “mudanças nos programas de atenção à saúde e 
qualide de vida dos policiais brasileiros”, expõe, discute, analisa, ao longo do texto, a necessidade dessas 
mudanças, o que já fica evidenciado no título do texto. Ou seja, ao apresentar argumentos favoráveis a 
essas mudanças, infere-se a defesa que a autora faz. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
03) Assinale a alternativa que melhor resume o texto 1. 
 
A ⇒ No que diz respeito a programas de saúde e qualidade de vida, os policiais brasileiros são muito 
mal atendidos na maioria dos estados brasileiros. 
B ⇒ No Brasil, a maioria dos estados possui programas destinados à saúde e à qualidade de vida dos 
policiais, mas tais programas privile-giam a saúde física, deixando a desejar no que se refere à saúde 
mental. 
C ⇒ A pesquisadora Tatiana Vasconcelos é implacável em suas críticas à falta de estrutura e apoio à 
saúde física e mental dos policiais brasileiros. 
D ⇒ As pressões da sociedade por eficiência dos agentes de segurança geram desgastes físicos e 
emocionais, prejudicando o desempenho profissional dos policiais. 
 
 
PARECER:  
 O resumo da letra A é parcial, deixando de fora o fato de os programas destinados à saúde dos 
policiais brasileiros privilegiarem a saúde física em detrimento da saúde mental. 
 Na letra C, o que se afirma confere com o que diz o texto, mas a frase não contempla a totalidade do 
texto, deixando fora do resumo aspectos importantes. 
 A frase da alternativa D está incorreta porque ela resume o último parágrafo do texto, não o texto 
todo. 
 De fato, a alternativa B é a que melhor resume o conteúdo do texto, sendo fiel ao fio condutor da 
exposição e argumentação apresentadas. Preserva, inclusive, a tese principal do texto: o pouco cuidado 
que se dá à saúde psíquica dos policiais brasileiros. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
04) Considerando o que se afirma no texto 1, infere-se que: 
 
A ⇒ é preciso rever as políticas e as ações destinadas a combater o estresse dos policiais no Brasil 
com vistas a evitar que parte deles desista da profissão. 
B ⇒ em alguns estados, o nível e a qualidade dos serviços de atenção à saúde física e mental dos 
policiais é melhor do que em outros. 
C ⇒ o assassinato de policiais no Brasil está, em parte, associado à falta de autocontrole dos 
profissionais de segurança e à falta de assistência à saúde mental. 
D ⇒ os comandantes das forças policiais têm sido omissos em relação à saúde dos servidores da 
segurança pública. 
 
 
PARECER:  
 Nada existe no texto que permite relacionar a falta de combate ao estresse dos policiais à eventuais 
desistências da profissão. Logo, a alternativa A é incorreta. 
  Se “na maioria dos estados, o atendimento psicológico existe, mas configura-se basicamente em 
atendimento clínico individual”, então conclui-se que “em alguns estados, o nível e a qualidade dos 
serviços de atenção à saúde física e mental dos policiais é melhor do que em outros”. 
 O que se afirma na alternativa C, ao contrário, não tem respaldo no texto. Aliás, o texto sequer 
menciona a questão do assassinato de policiais ou alguma informação que permita fazer tal inferência, 
“associado à falta de autocontrole dos profissionais de segurança e à falta de assistência à saúde 
mental”.  
 O texto menciona a falta de apoio das instituições, a carência de profissionais para cuidar da saúde 
dos policiais, a falta de infra-estrutura, mas nada existe no texto que possa indicar, inferir, concluir que 
os comandantes são omissos em ralação aos serviços de atendimento à saúde dos policiais. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
05) Assinale a alternativa que representa opi-nião da autora do texto 1. 
 
A ⇒ “Em cada estado, os pesquisadores passaram três dias coletando informações nos comandos 
gerais da Polícia Civil, da Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros.” 
B ⇒ “São necessárias a regulamentação e a institucionalização dos programas e a destinação de 
recursos para seu pleno funcionamento”, diagnostica. 
C ⇒ “Nada justifica a violência, mas é sábio evitar o estresse em quem tem por missão garantir a 
segurança da população.”  
D ⇒ “Urge a necessidade de um trabalho específico de qualidade de vida para os profissionais da 
segurança, defende.” 
 
 
PARECER:  
Na letra A, a frase não se caracterizam como opinião; trata-se, ao contrário, de informação. 
As alternativas B e D reproduzem opiniões, mas essas opiniões são da pesquisadora Tatiana 
Vasconcelos (conferir final do quarto e do último parágrafos). 
Resta como opinião da autora, o que se reproduz na alternativa C (conferir primeiro parágrafo). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
06) Com base no texto 1, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ A frase “Um dia o autocontrole escapole e o dedo puxa o gatilho” equivale a: “Quando o 
autocontrole escapole, o dedo puxa o gatilho”. 
B ⇒ Em “São necessárias a regulamentação e a institucionalização dos programas e a destinação de 
recursos para seu pleno funcionamento, diagnostica”, o sujeito do verbo “ser” é composto e posposto. 
C ⇒ Em “Apesar da existência de iniciativas em prol da qualidade de vida em muitos estados, os 
relatos indicam inúmeras necessidades de aprimoramento e de apoio para que esses programas 
possam ser efetivos”, o sintagma destacado em negrito exerce a função de adjunto adverbial do verbo 
“indicam”. 
D ⇒ Em “A pesquisa constatou que a maior parte das instituições estaduais possui estruturas de 
atenção à saúde física e mental dos seus servidores, mas elas são incipientes, principalmente no que 
diz respeito à saúde mental”,  existe um erro de concordância verbal, pois o verbo destacado em 
negrito deve concordar com “instituições estaduais”. 
 
 
PARECER:  
 Na letra A, as modificações feitas alteraram o sentido da frase. Se em “Um dia o autocontrole 
escapole e o dedo puxa o gatilho” tem-se duas orações independentes sintaticamente, o mesmo não se 
pode dizer em relação à frase “Quando o autocontrole escapole, o dedo puxa o gatilho”. Neste caso, a 
primeira oração expressa uma circunstância adverbial de tempo em relação ao verbo da segunda 
oração. 
 Na letra B, de fato o sujeito do verbo “ser” é composto, representado por “a regulamentação e a 
institucionalização dos programas e a destinação de recursos para seu pleno funcionamento”, cujos 
núcleos destacamos. Conclui-se, pois, que a alternativa B está correta. 
 Em C, ao contrário do que se afirma, o sintagma destacado exerce a função de objeto direto do 
verbo “indicam”. 
 Em D, ao contrário do que se afirma, não existe erro de concordância do verbo destacado, uma vez 
que o mesmo concorda com o núcleo do sujeito “parte”. Embora em tais casos as gramáticas admitam a 
possibilidade de também haver a concordância no plural com o sintagma partitivo no plural “instituições 
estaduais” (trata-se, nesse caso, de uma silepse de número), a real concordância deve ser feita no 
singular, com o núcleo do sujeito “parte”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
08) Assinale a frase que está de acordo com as normas da língua portuguesa padrão escrita. 
 
A ⇒ O argumento citado pelo interventor nada tem a haver com os fatos, tão pouco remedia a situação 
ora posta. 
B ⇒ Depois que puzerem o dinheiro em tua conta, tu pode fazer o que quizer. 
C ⇒ A falta de testemunhas implicará novas diligências até o pleno esclarecimento do delito, inclusive 
nova oitiva do acusado. 
D ⇒ Incluiu-se no documento da Organização dos Países Latino-Americanos questões diversas sobre 
interesses políticos-financeiros e  ações socioeconômicas.  
 
 
PARECER:  
 Na alternativa A, onde se lê “haver”, deve-se empregar “ver” e onde se lê “tão pouco”, deve-se 
empregar “tampouco”. Além disso, a forma correta para o verbo “remediar”, no presente do subjuntivo é 
“remedeia”. 
 Na alternativa B, deve-se substituir a forma verbal “puzeram” pela forma “puseram”; a froma verbal 
“pode” deve ser modificada para “podes”; a forma “quizer” deve ser grafada “quiser”. 
 Na letra C, não existe desvio da norma-padrão, nem erros ortográficos; o verbo “implicar”, no sentido 
de “ter consequência” é transitivo direto e, como tal, não rege a preposição “a”. No contexto da frase, 
não cabem outros sentidos para o verbo implicar, tais como “acarretar”, “confundir”, “demonstrar 
antipatia”, “comprometer-se”, entre outros sentidos, que modificam a regência do verbo para transitivo 
indireto e, como tal, impõem o uso de preposição. 
 Na letra D, o verbo “incluir” deve ser flexionado no plural “incluíram-se”, para concordar com o sujeito 
(questões diversas). Além disso, no adjetivo composto, flexiona-se apenas o último vocábulo (político-
financeiros). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO: 
10) Assinale a frase correta quanto à concordância verbal. 
 
A ⇒ Naquela hora da manhã, pela rua deserta caminhavam ela, o marido e eu. 
B ⇒ É impressionante como, em época de eleições, são feitas promessas e gasta-se fortunas com 
propaganda. 
C ⇒ Os Estados Unidos venceu a seleção brasileira de basquete em partida disputada ontem, na 
Bélgica. 
D ⇒ Em breve, irá fazer trinta e dois anos que comecei a trabalhar nesta empresa. 
 
 
PARECER:  
 Na frase A, a forma verbal correta é “caminhávamos”, uma vez que havendo diferentes pessoas 
gramaticais compondo o sujeito, a primeira pessoa prevalece sobre as demais e a segunda prevalece 
sobre a terceira pessoa. 
 Na frase B, a forma verbal correta é “gastam-se”, pois sendo frase na voz passiva sintética, o verbo 
deve concordar com o sujeito que, no caso, é “fortunas”, no plural. 
 Na frase C, nomes próprios no plural iniciados por artigo impõem a concordância verbal no plural. 
 Na letra D, o verbo fazer significa tempo decorrido e, sendo assim, é impessoal. Os verbos 
impessoais permanecem na terceira pessoa do singular; o mesmo vale para eventuais auxiliares: “irá 
faze” (grifamos). 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
11) Com relação ao Sistema Operacional Windows XP é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ O usuário pode excluir pastas e arquivos utilizando a tecla Delete. 
B ⇒ A tecla Caps Lock, quando ativada, faz com que as letras digitadas sejam inseridas no formato 
maiúsculo. 
C ⇒ Mais de um programa pode ser executado simultaneamente, sendo que o usuário pode usar as 
teclas ALT+TAB para alternar entre as janelas dos programas. 
D ⇒ Os ícones de acesso aos programas instalados no computador estão localizados no Painel de 
Controle. 
 
 
PARECER:  
Item A: A exlusão de pastas e arquivos podem ser realizadas de diferentes maneiras: Utilizando a tecla 
Delete, utilizando o botão direito do mouse ou o teclado e escolhendo a opção Excluir, utilizando o 
menu Arquivo e escolhendo a opção Excluir, utilizando o prompt de comando, entre outras. Os 
detalhamento do processo completo de exclusão, incluindo a seleção dos arquivos, a tela de 
confirmação e a ida para a Lixeira não são fatores que impedem a avaliação desta assertiva por parte 
do candidato. O item está correto. 
 
Item D: Os ícones de acesso aos programas ficam localizados no Menu Iniciar. No Painel de Controle 
ficam os ícones de acesso às opções de configuração do Windows. O item está incorreto. 
  
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
16) Em relação ao processador de textos Microsoft Word 2003 é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ As marcas de tabulação ficam localizadas por padrão no cabeçalho do documento. 
B ⇒ A configuração da página é acessada por meio da opção Arquivo → Configurar Página. 
C ⇒ Por meio do item Inserir → Imagem, da Barra de Menus, o usuário pode inserir uma imagem no 
documento. 
D ⇒ O usuário pode visualizar a impressão antes de efetivamente imprimir o documento. 
 
 
PARECER:  
Item A: As marcas de tabulação ficam localizadas na régua, e não do cabeçalho do documento. O item 
está incorreto. 
 
Item C: O processo de inserção de uma imagem em um documento pode ser feito de diferentes formas: 
Utilizando o Menu Inserir → Imagem, utilizando a opção Ctrl+C e Ctrl+V para trazer uma imagem de 
outro programa ou outro documento do Word, utilizando a opção de arrastar e soltar para trazer uma 
imagem do Windows Explorer, entre outras. O processo completo de inserção de uma imagem vai 
desde a abertura ou criação de um documento até a escolha da imagem, o que não está sendo 
requisitado neste item. O item está correto. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
17) Sobre a planilha eletrônica Microsoft Excel 2003, assinale a alternativa correta que completa as 
lacunas da frase a seguir. 
 

 “Considerando que o conteúdo da célula A4 é = A1+A2/A3 e que o conteúdo da célula A1 é ___, da 
A2 é ____ e da A3 é ___ então na célula A4 estará sendo visualizado o número ____.” 
 
A ⇒10 - 15 - 15 - 5 
B ⇒ 15 - 10 - 5 - 5 
C ⇒ 15 - 10 - 5 - 17 
D ⇒ 10 - 15 - 15 – 17 
 
 
PARECER:  
O conteúdo da questão está de acordo com o conteúdo programático constante no Edital, conforme 
segue: ‘Principais funções do Excel: matemáticas, estatísticas, data-hora, financeiras e de 
texto.” 
 
A função é apresentada da seguinte forma: A1+A2/A3 
A alternativa C apresenta: A1=15, A2=10 e A3=5 
Portanto:  
A4 = A1 + A2 / A3  
A4 = 15 + 10  / 5 
A4 = 15 + 10 / 5 (A divisão ocorre primeiro, conforme regra matemática) 
A4 = 15 + 2 
A4 = 17 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
18) Sobre software de apresentação Microsoft Powerpoint 2003, marque V ou F, conforme as 
afirmações sejam verdadeiras ou falsas. 
 
(    ) Os arquivos salvos pelo programa são, por padrão, do formato ppt. 

  

(    ) 
 

O usuário pode criar uma nova apresentação com definições de cores e textos baseados em um 
Modelo de Design existente. 

  

(    ) 
 

Em uma nova apresentação em branco o slide inicial está formatado por padrão com o Layout 
Slide de Título. 

  

(    ) Os objetos inseridos nos slides somente podem ser reposicionados se o Slide Mestre estiver 
desbloqueado. 

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ F  -  F  -  F  -  V 
B ⇒ V  -  V  -  V  -  F 
C ⇒ V  -  F  -  F  -  V 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F 
 
 
PARECER:  
Item A: Por padrão o Powerpoint oferece ao usuário a extensão PPT no momento em que uma 
apresentação é salva pela primeira vez. Cabe ao usuário manter esta opção ou alterar para outra 
desejada, escolhendo na lista apresentada na respectiva janela. O item é verdadeiro. 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO: 
19) Com relação ao acesso e utilização de redes de computadores, todas as alternativas estão 
corretas, exceto a: 
 
A ⇒ O Internet Explorer é o navegador padrão do Windows, mas o usuário pode, se desejar, instalar e 
utilizar outro navegador em seu computador. 
B ⇒ As mensagens de correio eletrônico podem ser enviadas para um ou mais destinatários. 
C ⇒ A presença de um software antivírus no computador é essencial para uma navegação segura na 
Internet. 
D ⇒ Uma senha formada por quatro números é considerada uma senha difícil. 
 
 
PARECER:  
Item C: A presença de um software antivírus é essencial, pois sem ele a navegação é evidentemente  
insegura, correndo o usuário risco de infecção por parte de sites com códigos maliciosos. O item não 
afirma que haverá 100% de segurança. As atualizações de vacinas, utilização de outros softwares de 
segurança são importantes e fundamentais. Porém eles não tornam a presença de um software 
antivírus disponsável. Ele continua sendo essencial. O item está correto. 
 
Item D: Uma senha difícil é aquela que dificilmente é descoberta por um invasor. A utilização do 
processo de força bruta, que é a tentativa de todas as opções possíveis de senha de modo automático, 
quebra uma senha composta por quatro números em questão de segundos. A utilização de senhas com 
mais de 10 caracteres compostos por letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais 
faz com que uma senha seja difícil (não impossível) de ser quebrada (descoberta). Portanto, uma senha 
formada por quatro números não é uma senha difícil, pois pode ser facilmente descoberta. O item está 
incorreto. 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
21) Assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. 
 

 São características do Transtorno de Personalidade __________o padrão anormal e mal adaptativo 
do comportamento, __________. 
 
A ⇒ Histriônica  -  indiferença aparente a elogios ou críticas 
B ⇒ Paranóide  -  tendência a se autovalorizar excessivamente e uma atitude persistente de 
autorreferência  
C ⇒ Anancástica  -  relutância em fazer exigências às pessoas, mesmo que razoáveis 
D ⇒ Esquizóide  -  preocupação com explicações conspiratórias não substanciadas 
 
 
PARECER:  
Quando se realiza um diagnóstico todas as características são relevantes e muitos são os quadros que 
apresentam critérios semelhantes a outros quadros, razão pela qual também se faz necessário o 
diagnóstico diferencial, mas isso não inviabilize que o psicólogo esteja atento a todas as características 
de cada transtorno. Se na presente prova constasse o quadro de Transtorno de Personalidade 
Narcisista, talvez, pudesse levantar dúvidas, mas não é esse o caso. Além disso, segundo a CID 10 
(OMS, 1993, p. 199), manual reconhecido como um dos instrumentos utilizáveis como auxiliar na 
construção de um diagnóstico, em F60.1 Transtorno de Personalidade Paranóide satisfaz à seguinte 
descrição: “(f) tendência a experimentar autovalorização excessiva, manifesta em uma atitude 
persistente de autorreferência”. 
Segundo a CID 10 (OMS, 1993, p. 199) em F60.1 Transtorno de Personalidade Esquizóide satisfaz à 
seguinte descrição: “(d) indiferença aparente a elogios ou críticas.” No mesmo manual, na página 201 
em F60.4 sobre Transtorno de Personalidade Histriônico consta como item de caracterização: 
“sugestionabilidade, facilmente influenciada por outros ou por circunstâncias”. 
Outrossim, quando escrito “indiferença aparente a elogios” – entenda-se: já na aparência percebe-se a 
indiferença a elogios. 
Portanto, a alternativa correta é a letra B. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
22) Acerca do Transtorno de Personalidade Antissocial, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Desrespeito por normas e regras, embora seja muito sensível aos sentimentos alheios. 
B ⇒ Embora tenha capacidade de experimentar a culpa, não aceita a punição. 
C ⇒ Alta tolerância à frustração, embora tenha baixo limiar para descarga de agressão. 
D ⇒ Incapacidade de manter relacionamentos, embora não tenha dificuldades em estabelecê-los. 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 de 1993, na página 
199, quando trata do Transtorno de Personalidade Antissocial, em seu item (c) consta: “incapacidade de 
manter relacionamentos, embora não haja dificuldades em estabelecê-los.”. Por outro lado, no item (d) 
consta: muito baixa tolerância à frustração e um baixo limiar para descarga de agressão, incluindo 
violência”, portanto, não poderia ser a alternativa C. Na prova constava: “alta tolerância à frustração”. 
Embora o DSM IV seja um excelente manual e útil para a construção de um diagnóstico, o psicólogo 
deve estar cônscio dos assinalamentos também da CID, principalmente porque no SUS e também em 
algumas clínicas particulares seu uso é obrigatório. 
Vale destacar, ainda, que a questão não solicitava o traço mais marcante do Transtorno e que o 
gabarito aponta a letra D como a correta. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
23) Segundo a CID 10, o Transtorno de Estresse Pós-traumático surge como resposta a um evento 
estressante de natureza ameaçadora ou catastrófica, “por ex. desastre natural ou feito pelo homem, 
combate, acidente sério, testemunhar a morte violenta de outros ou ser vítima de tortura, terrorismo, 
estupro ou outro crime.”  
 

 Considerando as condições diagnósticas do Transtorno de Estresse pós-traumático é correto afirmar, 
exceto: 
 
A ⇒ Um diagnóstico provável pode ser possível se a demora entre o evento for maior que seis meses, 
desde que as manifestações clínicas sejam típicas e nenhuma identificação alternativa de transtorno 
seja plausível. 
B ⇒ O início do transtorno segue o trauma com um período de latência que pode variar de poucas 
semanas a meses. 
C ⇒ Na maioria dos casos o curso do transtorno é crônico e estável. 
D ⇒ Não deve ser geralmente diagnosticado a menos que haja evidência que ele surgiu dentro de seis 
meses após um evento traumático de excepcional gravidade. 
 
 
PARECER:  
A alternativa a ser assinalada é aquela em que consta o item não correto, sendo que as letras A, B e D 
apresentavam afirmativas corretas. 
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993) nas 
páginas 145 e 146 são diretrizes diagnósticas: “Um diagnóstico provável pode ser possível se a demora 
entre o evento for maior que seis meses, desde que as manifestações clínicas sejam típicas e nenhuma 
identificação alternativa de transtorno seja plausível”, como consta na alternativa A. “Esse transtorno 
não deve ser geralmente diagnosticado a menos que haja evidência que ele surgiu dentro de seis 
meses após um evento traumático de excepcional gravidade”, como consta da alternativa D. “O início 
do transtorno segue o trauma com um período de latência que pode variar de poucas semanas a 
meses”, como consta na alternativa B. E ainda: “em uma porção pequena de pacientes, a condição 
pode apresentar um curso crônico”, o que destaca que a única alternativa não correta é a letra C, que 
deveria ser assinalada. 
Vale destacar ainda que no enunciado da questão assinalava-se a citação da CID 10 e que no item D 
consta “não deve ser geralmente”. Acrescenta-se ainda que embora o DSM IV seja um manual 
extremamente útil para os profissionais da saúde, ele não é o único instrumento, sendo que no SUS o 
diagnóstico é feito segunda a CID 10. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
25) Sobre os Transtornos quanto ao uso e abuso de substâncias psicoativas, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O uso recente de Cannabis pode resultar em sensação de aceleração do tempo. 
  

(    ) Durante ou logo após o uso de Cocaína pode ocorrer raiva. 
  

(    ) Na abstinência de Cocaína pode haver aumento de apetite. 
  

(    ) O uso recente de alucinógenos não pode gerar ideação paranóide.  
  

(    ) A intoxicação com inalantes pode gerar beligerância. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é:   
 
A ⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 
B ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
C ⇒ V  -  F  -  V  -  F  -  V 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  F  -  V  
 
 
PARECER:  
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), na 
página 255, quanto a Intoxicação com Cocaína, afirma como critérios diagnósticos: “uso recente de 
Cocaína [...], alterações comportamentais ou psicológicas mal adaptativas e clinicamente significativas ( 
[...] tensão ou raiva [...] )”. Cabe assinalar que esse manual, assim como a CID 10 são os manuais 
preferencialmente utilizados pelos profissionais que atuam na saúde. Sendo assim, o item segundo 
apresenta uma assertiva verdadeira. Portanto, a resposta correta é a alternativa D. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
27) O Sr. SR procurou ajuda psicológica por apresentar os seguintes sintomas há aproximadamente 7 
meses: nervosismo, rubor, urgência miccional, receio às criticas, tremor nas mãos. Quando indagado 
em que situações ele identifica esses sintomas, alega que parecem estar associados a situações em 
que precisa falar em público, mas não pode garantir, pois desde que tem sentido esses sintomas tem 
evitado tais situações.   
 

 O diagnóstico correto a ser assinalado é: 
 
A ⇒ Transtorno de Pânico. 
B ⇒ Agorafobia. 
C ⇒ Fobia Social. 
D ⇒ Transtorno de Ansiedade generalizada. 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993, na 
página 135, referindo-se a F 40.1, são diretrizes diagnósticas: “Elas podem se apresentar como uma 
queixa de rubor, tremores das mãos, náuseas ou urgência miccional e o indivíduo às vezes está 
convencido de que uma dessas manifestações secundárias de ansiedade é o problema primário; os 
sintomas podem progredir para ataques de pânico”. Ainda que: “(b) a ansiedade deve ser restrita ou 
predominar em situações sociais e (c) a evitação das situações fóbicas deve ser um aspecto 
proeminente.” Do trecho assinalado na prova vale destacar: “nervosismo, rubor, urgência miccional, 
receio às criticas, tremor nas mãos [...] . parecem estar associados a situações em que precisa falar em 
público, [...], pois desde que tem sentido esses sintomas tem evitado tais situações.   
É fato que a CID alega que em caso de “Se a distinção entre fobia social e agorafobia é muito difícil, a 
precedência deve ser dada à agorafobia”, mas nesse caso não há dificuldade na distinção, embora o 
paciente alegue que não possa garantir. Vale destacar que ainda na CID, na página 134, quando 
descreve os critérios para a Agorafobia assinala: “Todos os critérios seguintes devem ser preenchidos 
[...]: a ansiedade deve estar restrita (ou ocorrer principalmente) a pelo menos duas das seguintes 
situações: multidões, lugares públicos, viajar para longe de casa e viajar sozinho”. 
Portanto, a resposta correta é a alternativa C.  
Importante destacar que nesse caso especificamente trata-se de uma avaliação diagnóstica em 
hipótese, no caso de um paciente presencial o psicólogo poderia investigar mais detalhadamente o 
caso, o que seria um posicionamento ético adequado. No presente caso, trata-se da mensuração de 
conhecimento com vistas à classificação para o preenchimento de vaga. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 

 
QUESTÃO: 
28) Em relação ao Transtorno Esquizotípico é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Delírios bizarros podem ocorrer esporadicamente. 
B ⇒ Pode apresentar comportamento estranho, excêntrico ou peculiar. 
C ⇒ Alguns pacientes expressam pensamentos mágicos que influenciam seu comportamento. 
D ⇒ O transtorno é caracterizado por anomalias do pensamento e do afeto. 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993), sobre o 
F 21 – Transtorno Esquizotípico, podem incluir: “(i) episódios quase psicóticos ocasionais e transitórios, 
com intensas ilusões, alucinações auditivas ou outras idéias deliróide”.  “O indivíduo não deve nunca ter 
preenchido os critérios para esquizofrenia”, entre os critérios para esquizofrenia estão os delírios 
bizarros. Ainda na CID consta: “Um transtorno caracterizado por comportamento excêntrico e anomalias 
do pensamento e do afeto”. Portanto, a letra A expressa um item não correto.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
29) Acerca dos Transtornos do Humor, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ O Transtorno Afetivo Bipolar pode ter como episódio atual o episódio hipomaníaco com ou sem 
sintomas psicóticos. 
B ⇒ A Ciclotimia e a Distimia são Transtornos Persistentes do Humor. 
C ⇒ Para se caracterizar um quadro como Episódio Depressivo esse deve apresentar necessariamente 
anedonia. 
D ⇒ No Episódio Depressivo Grave com sintomas psicóticos não ocorrem delírios. 
 
 
PARECER:  
No DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (APA, 2002, página 355) 
destaca que para caracterizar um episódio depressivo maior: “pelo menos um dos sintomas é humor 
deprimido ou perda do interesse ou do prazer”, ou seja pode ter humor deprimido e não anedonia. Na 
prova consta que: “Para se caracterizar um quadro como Episódio Depressivo esse deve apresentar 
necessariamente anedonia”, portanto não está correta.. 
Na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993, página 109) 
consta que: F 34 – Transtornos Persistes de Humor: F 34.0 Ciclotimia; F 34.1 Distimia. No DSM IV, 
embora não esteja escrito literalmente isso aponta que esses quadros para serem diagnosticados 
precisam de no mínimo 2 anos de duração. Portanto, a resposta a ser assinalada é a letra B. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
30) Sobre os principais sintomas que ocorrem na esquizofrenia, analise as afirmações a seguir. 
 

l A presença de sintomas negativos podem ser decorrentes de depressão ou de medicação.    
  

ll Discurso pode ser desorganizado, incoerente ou com neologismos.  
  

lll Existe presença de delírio, eco de pensamento e irradiação de pensamento. 
  

lV São alterações de volição possíveis de ocorrer: flexibilidade cérea e negativismo. 
  

V As alucinações geralmente são persistentes.  
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III   C ⇒ II  -  III  -  IV  -  V  
B ⇒ II  -  III  -  IV   D ⇒ III  -  IV  -  V 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993), nas 
páginas 85 e 86, e sobre a F-20 Esquizofrenia assinala que: : “(e) alucinações persistentes”, aponta-se 
ainda que na redação da prova consta: “As alucinações geralmente são persistentes”, o que torna a 
assertiva verdadeira. Ainda que “(f) interceptação ou interpolações no curso do pensamento resultando 
em discurso incoerente, irrelevante ou neologismos”. Então a CID, como manual relevante a ser 
utilizado na construção de diagnóstico assinala a possibilidade de neologismos. Além do que a questão 
assinala: “Discurso pode ser desorganizado, incoerente ou com neologismos.”, o que garante a 
veracidade do item. Portanto, a resposta a ser assinalada é a C. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
31) Considerando os Transtornos Psicossomáticos é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ São frequentemente diagnosticados como Transtornos Psicossomáticos: Hipertensão Essencial e 
Asma Brônquica. 
B ⇒ O termo “psicossomático” não é usado atualmente pelos manuais CID e DSM. 
C ⇒ Fazem parte desse grupo os fatores psicológicos que desempenham um papel na etiologia de 
transtornos físicos. 
D ⇒ São também chamados de Transtornos Somatoformes. 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993), na 
página 5, Introdução, assinala que: “ “Psicossomático” não é usado por razões similares e porque o uso 
desse termo poderia ser tomado para implicar que fatores psicológicos não exercem um papel na 
ocorrência, curso e evolução de outras doenças, as quais não são assim chamadas”. “Transtornos 
chamados de psicossomáticos em outras classificações podem ser encontrados em F 45 – Transtornos 
Somatoformes (...)”, mas não são denominados dessa forma e o item da prova descreve: “são também 
chamados de Transtornos Somatoformes”. Vale destacar que embora o termo psicossomático não 
conste mais nos manuais esses transtornos são denominados como “Fatores Psicológicos que 
Interferem na Condição Médica”, no DSM IV TR – 360. 
Segundo KAPLAN, H. Et all, Compêndio de Psiquiatria, 2007, na página 877, está escrito: “A revisão do 
texto da quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV-TR) não 
usa o termo psicossomático”. 
O item da prova escreve: “São frequentemente diagnosticados como Transtornos Psicossomáticos: 
Hipertensão Essencial e Asma Brônquica”, como consta segundo KAPLAN, H. Et all, Compêndio de 
Psiquiatria, 2007, na página 880, mas o item não diz que é diagnosticado pela CID ou DSM e sim que 
“são frequentemente diagnosticados como”.  
Na CID-10 (OMS, 1993), em página 160, abaixo das diretrizes diagnósticas cita: “Inclui: transtorno 
psicossomático múltiplo”, o termo inclui nesse manual aponta para outras denominações utilizadas por 
outros instrumentos, geralmente termos arcaicos que ainda podem aparecer, mas a CID, como já 
anteriormente expresso opta por não utilizar, como consta na introdução desse manual. 
Portanto, a resposta a ser assinala é a D. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
32) Considerando os Transtornos de Adaptação, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as 
falsas. 
 
(    ) Ocorrem a partir de um estressor ou de uma mudança significativa de vida.   
  

(    ) Usualmente não excede 6 meses após o evento estressante.  
  

(    ) Pode incluir sintomas psicóticos.  
  

(    ) Não pode ser diagnosticado como Reação Depressiva Breve. 
  

(    ) Pode haver múltiplos estressores. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  V  -  F  -  F  -  V 
B ⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 
C ⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 
D ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
 
 
PARECER:  
Na prova consta que; “Usualmente não excede 6 meses após o evento estressante”, segundo a 
Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993), na página 147, “o 
início é usualmente dentro de 1 mês da ocorrência do evento estressante ou mudança de vida e a 
duração dos sintomas usualmente não excede 6 meses”, valendo destacar que o termo usualmente 
garante a veracidade do item. 
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), na 
página 640, em seu item E assinada: “cessado o estressor (ou suas conseqüências), os sintomas não 
persistem por mais de 6 meses”.  
Portanto, a seqüência correta é apresentada na alternativa A.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
34) Acerca dos quadros depressivos, assinale a alternativa correta. 
 
A ⇒ A duração mínima de um episódio depressivo é de pelo menos 2 dias. 
B ⇒ Na presença de agitação motora não deve ser diagnosticado episódio depressivo. 
C ⇒ A irritabilidade pode ser um dos sintomas do episódio depressivo.  
D ⇒ Sintomas somáticos são raros nos quadros depressivos. 
 
 
PARECER:  
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), na 
página 355, quanto aos critérios diagnósticos no item “(5) agitação ou retardo psicomotor quase todos 
os dias”, portanto “Na presença de agitação motora deve ser diagnosticado episódio depressivo”, o que 
implica que a alternativa a ser assinalada é a letra C.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
35) Segundo Enrique Pichon Rivière (1998) “podemos resumir as finalidades e propósitos dos grupos 
operativos dizendo que a atividade está centrada na mobilização das estruturas estereotipadas, nas 
dificuldades de aprendizagens e comunicação, devidas ao montante de ansiedade despertada por toda 
mudança”.  
 

 Nesse sentido, analise as afirmações abaixo. 
 

l A ansiedade depressiva é criada pelo vínculo novo e pela consequente insegurança. 
  

ll 
 

O esquema conceitual, referencial e operativo é instrumental e operacional, pois é aplicável em 
qualquer setor de tarefa e de investigação. 

  

lll 
 

A unidade ‘ensinar e aprender’ caracteriza-se como uma contínua e dialética experiência de 
aprendizagem em espiral. 

  

lV A ansiedade paranóide é consequência do abandono do vínculo anterior.  
  

V A técnica desses grupos está centrada na tarefa.  
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III 
B ⇒ II  -  IV 
C ⇒ II  -  III  -  V 
D ⇒ III  -  IV  -  V 
 
 
PARECER:  
Segundo escreve Enrique Pichon Rivière (1998), na página 134, “ansiedade despertada por toda 
mudança (ansiedade depressiva pelo abandono do vínculo anterior e ansiedade paranóide criada pelo 
vínculo novo e pela conseqüente insegurança)”. Mesmo que o autor citado, Zimerman, questione e diga 
que é necessário identificá-la, fica claro que a ansiedade paranóide criada pelo vínculo novo e não pelo 
abandono do anterior. 
Embora a questão assinale o autor Enrique Pichon Riviere, os itens abordados podem ser expressos a 
partir da leitura de muitos outros autores, fato que aponta que fazem parte corriqueiramente dos 
fundamentos teóricos e técnicos sobre grupos. Até porque para fundamentar uma prova de Psicologia 
algum conhecimento com referencia e autor reconhecido a que serem utilizados.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CONCURSO PÚBLICO 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
36) Considerando as teorias que estudam os Ciclos de Vida da Família é correto afirmar,  exceto: 
 
A ⇒ A teoria sobre os ciclos de vida da família divide a história da família em estágios de 
complexização, caracterizados por papéis, mas não por tarefas específicas a cada um desses estágios. 
B ⇒ A família como um sistema move-se através do tempo, com movimentos de inclusão e de 
exclusão de seus membros, o que caracterizam os diferentes ciclos de vida da família. 
C ⇒ Para cada estágio do ciclo de família existem tarefas a serem cumpridas. 
D ⇒ Famílias com filhos adolescentes precisam aumentar a flexibilidade das fronteiras familiares e 
assim incluir a independência do adolescente e a dependência dos avós. 
 
 
PARECER:  
Segundo Rafael Gomes Ditterich; Marilisa Carneiro Leão Gabardo; Samuel Jorge Moysés, 2009, no 
artigo “As ferramentas de trabalho com famílias utilizadas pelas equipes de saúde da família de Curitiba, 
PR”, encontrado na base de dados Scielo, na revisão bibliográfica feita sobre Ciclos de Vida na Família, 
temática abordada pelo conteúdo do programa desse concurso: divide “a história da família em estágios 
de desenvolvimento, caracterizando papéis e tarefas específicas a cada um desses estágios 
(McWhinney, 1994; Carter e McGoldrick, 1995; Wilson e Bader, 1996; Moysés e Silveira Filho, 2002).” 
Na prova está escrito: “A teoria sobre os ciclos de vida da família divide a história da família em estágios 
de complexização, caracterizados por papéis, mas não por tarefas específicas a cada um desses 
estágios.”, ou seja, dois aspectos equivocados. Portanto, a alternativa A não apresenta uma alternativa 
correta. 
Cabe destacar ainda que no programa assinalado para o concurso consta o seguinte: “Mudanças no 
ciclo de vida da família.” 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
37) Considerando pontos teóricos sobre o fenômeno de violência é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ A violência é um fato cultural e em relação a uma lei. 
B ⇒ A violência é caracterizada por um abuso de poder. 
C ⇒ A experiência de violência está associada ao sentimento ou pensamento de gratuidade e do 
arbítrio. 
D ⇒ Segundo a OMS toda violência implica necessariamente em prática de um delito.  
 
 
PARECER:  
O recurso não apresenta fundamentação para a interpretação dada, portanto mantém-se a alternativa D 
como a ser assinalada. A questão foi construída a partir do texto “Violência e Psicanálise” de Jurandir 
Freire Costa, em sua 3ª, de 2003, um dos autores reconhecidos como pensador sobre a temática da 
violência. Essa obra em sua página 126 apresenta: “A violência é portanto um fato da cultura e só existe 
em relação a uma lei”, conclusão expressa posteriormente a uma fundamentação robusta e coerente. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 

 
QUESTÃO: 
38) Considerando a “Psicodinâmica do Trabalho” de Christophe Dejours, marque com V as afirmações 
verdadeiras e com F as falsas. 
 
(    ) O trabalho aparece como um operador fundamental na saúde do sujeito, pois pode ser um 

espaço de construção de sentido. 
  

(    ) Em relação ao ambiente de trabalho, o sofrimento é inevitável e ubíquo, pois tem raízes na 
história do sujeito.  

  

(    ) É na defasagem entre a organização prescrita e a organização real do trabalho que se insere a 
inteligência astuciosa.  

  

(    ) As pressões ligadas às condições de trabalho têm como alvo primeiro a mente do trabalhador.  
  

(    ) Todas as estratégias defensivas são construídas coletivamente. 
 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
B ⇒ V  -  F  -  F  -  F  -  V 
C ⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 
D ⇒ F  -  V  -  V  -  V  -  F 
 
PARECER:  
No Programa apresentado para o concurso constam os itens: “Aspectos psicológicos do processo de 
saúde no trabalho. Psicopatologias relacionadas ao trabalho”, sendo que o autor citado é autor 
reconhecido na atualidade como um dos mais importantes pensadores sobre essa temática, inclusive 
sendo citado por um número vasto em outras obras. Para a construção de qualquer questão é 
necessária que seja utilizada uma fundamentação precisa e coerente como o que foi solicitado.  
Em relação ao item III - "É na defasagem entre a organização prescrita e a organização real do trabalho 
que se insere a inteligência astuciosa"  vale destacar que destaca Dejours, na obra citada na prova, na 
página 135: “Em psicopatologia do trabalho reencontra-se, então, a importância da defasagem 
percebida pelos ergonomistas entre organização prescrita e a organização real do trabalho (Daniellou, 
Laville, teiger, 1983) É esta defasagem que constitui o desafio em que se insere a inteligência 
astuciosa”. Essa é uma das citações que o autor faz sobre isso. Ainda na mesma obra Dejours assinala 
que as estratégias podem ser individuais ou coletivas. Na página 124 consta que: “ (...) uma ligação, 
que se tornou depois central em psicopatologia do trabalho, entre as pressões do trabalho e as defesas 
(principalmente coletivas) contra os efeitos psicológicos dessas pressões, ao invés da ligação entre 
pressão e doença (no plano individual”.  Na página 132 escreve: “Mas os procedimentos defensivos, 
mesmo os individuais podem ser utilizados em proveito da produtividade. Foi assim que pudemos 
elucidar os processos defensivos, os encadeamentos que conduzem os operadores à auto-aceleração”. 
Na obra de Dejours, utilizada para a construção da questão, o autor assinala que as estratégias podem 
ser individuais ou coletivas. Na página 124 consta que: “ (...) uma ligação, que se tornou depois central 
em psicopatologia do trabalho, entre as pressões do trabalho e as defesas (principalmente coletivas) 
contra os efeitos psicológicos dessas pressões, ao invés da ligação entre pressão e doença (no plano 
individual”.  Na página 132 escreve: “Mas os procedimentos defensivos, mesmo os individuais podem 
ser utilizados em proveito da produtividade. Foi assim que pudemos elucidar os processos defensivos, 
os encadeamentos que conduzem os operadores à auto-aceleração”. 
Portanto, a alternativa a ser assinalada é a de letra C. 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA: Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
39) Considerando as psicopatologias do trabalho é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ A cisão entre atividade física e mental pode gerar processos de aceleração. 
B ⇒ O excesso de fatores de incerteza no trabalho pode gerar ansiedade e medo, quando o perigo não 
pode ser combatido. 
C ⇒ A astenia é decorrente da carga psíquica negativa. 
D ⇒ São manifestações de desgaste mental: irritabilidade, desânimo, o que caracteriza a fadiga 
patológica. 
 
 
PARECER:  
Os autores clássicos e contemporâneos da Psicopatologia do Trabalho: Dejours, Wisner entre outros 
assinalam que o desgaste mental é decorrente da relação do sujeito com a organização do trabalho. 
Dentre eles cita-se a obra “Traços do Trabalho Coletivo” em que o autor após fazer uma incursão nos 
textos de Seligmann e Dejours afirma: “as manifestações do desgaste mental são marcadas por 
cansaço, dor, alta irritabilidade, desânimo e sono perturbador”, página 222. Vale destacar que nessa 
questão solicita-se especificamente a contemplação sobre psicopatologias do trabalho. 
Segundo Wisner, em “A Inteligência no Trabalho”, de 1994, na página 79 assinala: “Dejours (1987b) 
também propõe uma interpretação de ordem psíquica para as acelerações incontroláveis dos ritmos a 
que, às vezes, se entregam os trabalhadores mais hostis aos ritmos elevados. Descreve ele “processos 
compulsivos de auto-aceleração”. Wisner está se referindo ao texto de Dejours: “A Loucura do 
Trabalho” publicado na década de 80, que em sua reimpressão de 1992, na página 37 assinala: “os 
mecanismos de defesa individual contra a organização do trabalho: o exemplo do trabalho repetitivo”. 
Nesse texto o autor faz referencia a OCT apontando que o objetivo desse sistema era o aumento da 
produtividade, diz o autor: “Entre a organização do trabalho e o aparelho mental desapareceu o 
amortecedor que consistia até aí a responsabilidade de conceder e de realizar a tarefa em função do 
know-how, isto é, a atividade intelectual engajada pelo operário artesão no seu trabalho. [...] o corpo 
obedecia ao pensamento, que por sua vez era controlado pelo aparelho psíquico [...] o sistema Taylor 
age, de alguma maneira, por subtração do estágio intermediário, lugar da atividade cognitiva e 
intelectual”.  
Segundo Dejours, na obra Psicodinâmica do Trabalho, de 1994, na página 25, postula “a existência de 
uma carga psíquica negativa do trabalho, ou de uma descarga psíquica de trabalho”[...] a carga psíquica 
aumenta e é seguida por uma fadiga intensa”. “A energia psíquica se acumula [...] a carga psíquica 
cresce até que aparecem a fadiga, a astenia”. Portanto, a astenia é decorrente de carga psíquica 
positiva, ou seja, aumentada. 
Portanto, a alternativa a ser assinalada é a de letra C, pois está não correta. 
Destaca-se ainda que consta do programa do edital do concurso: “Aspectos psicológicos do processo 
de saúde no trabalho. Psicopatologias relacionadas ao trabalho”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
41) Acerca do Psicodiagnóstico Clínico, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ No caso de avaliação de tratamento, o psicodiagnóstico como re-teste implica na aplicação de 
uma nova bateria de testes ou uma bateria paralela com testes não equivalentes aos aplicados 
anteriormente. 
B ⇒ O Psicodiagnóstico tem como uma de suas finalidades ser um meio de comunicação. 
C ⇒ O Psicodiagnóstico é um instrumento útil para o diagnóstico, mas não deve ser utilizado para 
estimar o prognóstico. 
D ⇒ Na realização do Psicodiagnóstico é possível trabalhar sem um enquadre.  
 
 
PARECER:  
Segundo Arzeno, 1995, na página 8, “Vejamos agora com que finalidades pode ser utilizado o 
psicodiagnóstico [...] 3) como meio de comunicação [...] Favorecer a comunicação é favorecer a tomada 
de insigth”. No item C, da prova consta: “O Psicodiagnóstico é um instrumento útil para o diagnóstico, 
mas não deve ser utilizado para estimar o prognóstico”, mas como assinala Cunha em 2000, página 27, 
o psicodiagnóstico determina o curso provável do caso – prognostico, mas na prova está escrito não 
deve. Portanto, a letra a ser assinalada é a B. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
42) Considerando os princípios norteadores da entrevista psicológica é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ A entrevista psicológica é parte de um processo de avaliação, embora possa ocorrer em apenas 
uma sessão e ser dirigida a fazer um encaminhamento. 
B ⇒ São tipos de entrevistas psicológicas quanto à sua finalidade: de triagem, de anamnese, 
diagnósticas, sistêmicas e de devolução. 
C ⇒ As entrevistas psicológicas podem ser: estruturadas, semi-estruturadas e de livre estruturação, 
segundo seu aspecto formal. 
D ⇒ A entrevista psicológica em que é feita a anamnese tem por objetivo o levantamento detalhado da 
história da doença.  
 
 
PARECER:  
No item B consta que: “São tipos de entrevistas psicológicas quanto à sua finalidade: de triagem, de 
anamnese, diagnósticas, sistêmicas e de devolução”, o que está correto pois, segundo Cunha, 2002, 
página 49: “quanto à finalidade: de triagem, de anamnese, diagnósticas (que podem ser sindrômicas ou 
dinâmicas, sistêmicas e de devolução”. Na alternativa D consta que “A entrevista psicológica em que é 
feita a anamnese tem por objetivo o levantamento detalhado da história da doença”, e está errada, pois 
na anamnese o objetivo é colher os dados sobre a história do desenvolvimento da pessoa, segundo 
Cunha, 2002, página 50.  
Na alternativa D consta que “A entrevista psicológica em que é feita a anamnese tem por objetivo o 
levantamento detalhado da história da doença”, e está errada, pois na anamnese o objetivo é colher os 
dados sobre a história do desenvolvimento da pessoa, segundo Cunha, 2002, página 50. Quanto ao 
item C “As entrevistas psicológicas podem ser: estruturadas, semi-estruturadas e de livre estruturação, 
segundo seu aspecto formal”, está correta segundo a mesma autora na página 48. Portanto, a letra a 
ser assinalada é a D. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
43) Considerando os estudos sobre a Inteligência é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ A inteligência é o resultado funcional, especificamente, da relação entre de 2 funções psíquicas: 
pensamento e memória. 
B ⇒ A inteligência humana está diretamente ligada à vida afetiva. 
C ⇒ Tanto os genes como o ambiente são fundamentais para o desenvolvimento da inteligência. 
D ⇒ A medida de inteligência pode variar no tempo.  
 
 
PARECER:  
Segundo Cunha, 2000, página 72, a inteligência “é a resultante funcional das diversas funções que 
integram os processos do psiquismo humano”, portanto a alternativa A está incorreta. 
O item B “A inteligência humana está diretamente ligada à vida afetiva” destaca-se que segundo Bastos, 
1997, página 197, “A inteligência humana está estreitamente ligada à vida afetiva, e os rendimentos 
intelectuais dela dependem”. Podem ser citadas ainda as construções teórica de Freud que ensinou que 
a repressão (recalcamento) impede que o sujeito entre em contato com uma série de conteúdos da 
memória, tão importantes para a inteligência e que isso se dá particularmente por conflitos psíquicos, 
ligados à vida afetiva do sujeito. Portanto, a alternativa a ser assinalada como a incorreta é a de letra A. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
44) Acerca do teste Gestáltico Visomotor de Bender, com Sistema de Pontuação Gradual, assinale a 
alternativa correta. 
 

A ⇒ O teste também pode ser utilizado para a captação do caráter maturacional do desenvolvimento 
social de uma criança.  
B ⇒ O sistema utiliza apenas 5 das figuras eleitas por Bender em 1955. 
C ⇒ Objetiva a avaliação da distorção de forma, compreendida como o desrespeito aos aspectos 
estruturais do desenho.  
D ⇒ O teste é utilizado para avaliar a maturidade intelectual de um sujeito, pois aponta como esse 
responde gestalticamente a uma série de estímulos. 
 
 
PARECER:  
No texto do recurso apresentado, o teste Bender está associado a medidas de inteligência e 
aprendizagem mas, estar associado não equivale a avaliar. Segundo Ana Paula Porto Noronha; Acácia 
Aparecida Angeli dos Santos; Fermino Fernandes Sisto, no texto “Evidências de validade do bender – 
sistema de pontuação gradual (B-SPG)”, da base Scielo de 2007, assinala que “Estudiosos de várias 
nacionalidades têm apontado o Bender como um instrumento válido para muitos usos e contextos. 
Dentre eles, destaca-se a avaliação do desenvolvimento percepto-motor (Harper, 1998; Imm, Foster, 
Belter & Finch Jr., 1991; McCarron & Horn, 1979; McIntosh, Belter, Saylor, Finch Jr. & Edwards, 1988; 
Sohlberg, 1985); do diagnóstico diferencial de crianças com problemas de aprendizagem (Arrillaga, 
Eschebarria & Goya, 1981; Goldstein, Petterson & Sheaffer, 1989; Jing, Deqing & Longhui, 2001; 
Mallinger & Longley, 1988); para predizer habilidades de leitura e matemática (Cunha, 2000; Lesiak, 
1984; Nielson & Sapp, 1991); e para avaliar memória e desenvolvimento (Finch Jr., Spirito, Garrison & 
Marshall, 1983; Hutton, 1966)”. Portanto, o teste implica na medida da maturidade percepto-motora, o 
que não é a mesma coisa que maturidade intelectual de um sujeito (letra D), ou do desenvolvimento 
social (letra A).  Sendo assim a alternativa a ser assinalada é a letra C. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
45) “O constructo de inteligência tem sido proposto para explicar e esclarecer o complexo conjunto de 
fenômenos que justificam as diferenças individuais em termos de funcionamento intelectual.” (McGrew & 
Flanagan, 1998) 
 

 Sobre as formulações teóricas acerca da Inteligência e a avaliação da inteligência, analise as 
afirmações a seguir. 
 

l 
 

Spearman, considerado o pai da psicometria, acreditava na ideia da existência de um fator geral 
unitário de inteligência (fator G), basicamente relacionada a capacidade de abstração.  

  

ll G – 36 é um Teste Verbal de Inteligência. 
  

lll 
 

Stern criou o conceito de quociente intelectual (QI), representado pela fração cujo numerador é a 
idade cronológica e o denominador é a idade mental.  

  

lV Thurstone defendia a ideia de que a inteligência consistia em uma entidade multifatorial.  
  

V 
 

As escalas de Wechsler, em versão para adultos e para crianças, não são atualmente utilizadas 
como indicativos para a avaliação da inteligência.  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  - II  -  III 
B ⇒ I  -  IV  
C ⇒ II  - III 
D ⇒ III  -  IV  - V 
 
 
PARECER:  
No programa do edital do concurso consta: “O conceito de inteligência”, para que seja trabalhado um 
conceito a partir do rigor da ciência, a que se utilizar de teorias, as teorias foram trabalhadas e 
estudadas por determinados autores. Quando o CFP (Conselho Federal de Psicologia) assinala quais 
testes tem validade e são reconhecidos como instrumentos científicos também o fazem baseado em 
autores e suas obras, até porque os próprios testes têm autorias. Portanto, é impossível construir uma 
avaliação sem que seja alicerçada em conhecimento técnico-científico. Sendo assim, o recurso 
apresentado não procede. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
47) Considerando o texto “Avaliação Psicológica: Diretrizes na Regulamentação da Profissão” do CFP 
(2010) é correto afirmar que são aceitos como métodos e técnicas de avaliação psicológica utilizadas no 
contexto organizacional e do trabalho, exceto: 
 
A ⇒ A grafologia, que se baseia no pressuposto de que as características da escrita de uma pessoa 
são capazes de revelar características de sua personalidade. 
B ⇒ A avaliação das habilidades cognitivas, que podem ser mensuradas tanto por meio de testes de 
habilidade mental geral, quanto por meio de testes de habilidades mentais específicas. 
C ⇒ O uso conjunto de medidas de habilidades cognitivas e dos cinco fatores de personalidade em 
processos seletivos. 
D ⇒ A avaliação das medidas biodemográficas que mantém relação com as características 
consideradas necessárias a um determinado cargo, na medida em que elas não consistem em 
instrumentos gerais, mas sim específicos a cada cargo. 
 
 
PARECER:  
Para a atuação de um profissional da psicologia é importante que esse profissional conheça todas as 
regulamentações e diretrizes que apontam para a atuação ética e adequada, sendo que o papel 
informativo e regulador é exercido pelo Conselho Federal de Psicologia e suas regionais nos estados da 
união. As diretrizes foram amplamente discutidas em várias plenárias e seu texto é fornecido pelo CFP, 
online. E nesse documento que estão pontuadas as novas diretrizes quanto à Avaliação Psicológica, 
recurso indispensável para a atuação de um psicólogo. Vale ainda destacar que qualquer questão 
relacionada avaliação psicológica ou a testes precisa levar em conta essa determinação.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
46 
) Segundo o CFP(2010), “A avaliação psicológica é um processo de construção de conhecimentos 
acerca de aspectos psicológicos, com a finalidade de produzir, orientar, monitorar e encaminhar ações e 
intervenções sobre a pessoa avaliada, e, portanto, requer cuidados no planejamento, na análise e na 
síntese dos resultados obtidos.”  
 
 Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
 

l 
 

A validade de um teste refere-se à necessária existência de uniformidade tanto para a aplicação do 
instrumento, como nos critérios para interpretação dos resultados obtidos.  

  

ll 
 

A avaliação psicológica é resultante de três aspectos interdependentes: a medida, o instrumento e 
o processo de avaliação.  

  

lll 

 
Teste psicológico é um instrumento de mensuração padronizado que avalia características ou 
processos psicológicos fundamentados em uma teoria e precisa atender aos requisitos de validade 
e precisão. 

  

lV A padronização diz respeito à coerência sistemática, precisão e estabilidade do teste. 
  

V 

 

Um teste psicológico é um instrumento ou procedimento que precisa estar articulado a uma 
fundamentação teórica e este construto precisa estar articulado a aspectos importantes da vida 
psíquica das pessoas (fundamentação empírica).  

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  III  -  IV 
B ⇒ I  -  IV  -  V 
C ⇒ II  -  III  -  V  
D ⇒ III  -  IV  - V 
 
PARECER:  
Na questão 46 apresentada na prova as alternativas verdadeiras eram II, III e V. Portanto, a alternativa 
a ser assinalada é a letra C. O item IV, “A padronização diz respeito à coerência sistemática, precisão e 
estabilidade do teste.”, diz respeito ao item fidedignidade, como assinala o CFP, em seu texto 
“Avaliação Psicológica. Diretrizes na Regulamentação da Profissão”, de 2010, na página 92: “a 
fidedignidade padronização diz respeito à coerência sistemática, precisão e estabilidade do teste.” 
Cabe ainda assinalar que, para a atuação de um profissional da psicologia é importante que esse 
profissional conheça todas as regulamentações e diretrizes que apontam para a atuação ética e 
adequada, sendo que o papel informativo e regulador é exercido pelo Conselho Federal de Psicologia e 
suas regionais nos estados da união. As diretrizes foram amplamente discutidas em várias plenárias e 
seu texto é fornecido pelo CFP, online. E nesse documento que estão pontuadas as novas diretrizes 
quanto à Avaliação Psicológica, recurso indispensável para a atuação de um psicólogo.  
Ocorreu erro de impressão na divulgação do gabarito preliminar. A alternativa correta é a alternativa “C”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Trocar gabarito de D para C 
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
47) Considerando o texto “Avaliação Psicológica: Diretrizes na Regulamentação da Profissão” do CFP 
(2010) é correto afirmar que são aceitos como métodos e técnicas de avaliação psicológica utilizadas no 
contexto organizacional e do trabalho, exceto: 
 
A ⇒ A grafologia, que se baseia no pressuposto de que as características da escrita de uma pessoa 
são capazes de revelar características de sua personalidade. 
B ⇒ A avaliação das habilidades cognitivas, que podem ser mensuradas tanto por meio de testes de 
habilidade mental geral, quanto por meio de testes de habilidades mentais específicas. 
C ⇒ O uso conjunto de medidas de habilidades cognitivas e dos cinco fatores de personalidade em 
processos seletivos. 
D ⇒ A avaliação das medidas biodemográficas que mantém relação com as características 
consideradas necessárias a um determinado cargo, na medida em que elas não consistem em 
instrumentos gerais, mas sim específicos a cada cargo. 
 
 
PARECER:  
Para a atuação de um profissional da psicologia é importante que esse profissional conheça todas as 
regulamentações e diretrizes que apontam para a atuação ética e adequada, sendo que o papel 
informativo e regulador é exercido pelo Conselho Federal de Psicologia e suas regionais nos estados da 
união. As diretrizes foram amplamente discutidas em várias plenárias e seu texto é fornecido pelo CFP, 
online. E nesse documento que estão pontuadas as novas diretrizes quanto à Avaliação Psicológica, 
recurso indispensável para a atuação de um psicólogo. Vale ainda destacar que qualquer questão 
relacionada avaliação psicológica ou a testes precisa levar em conta essa determinação.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
50) Considerando o teste Rorschach é correto afirmar, exceto: 
 

A ⇒ Em organizações, é um recurso útil para seleção de pessoal, recolocação, desenvolvimento de 
competência e habilidades e orientação profissional. 
B ⇒ É um instrumento muito sensível às nuances da personalidade, refletindo os esforços de 
manipulação, dissimulação ou controle da situação de aplicação. 
C ⇒ Pode ser aplicado em qualquer pessoa que tenha condições de se expressar verbalmente e que 
tenha suficiente acuidade visual, de qualquer faixa etária. 
D ⇒ Avalia a dinâmica de personalidade particular a cada pessoa e, a partir de seus dados, atribui um 
diagnóstico psiquiátrico específico e nosológico. 
 
 
PARECER:  
Segundo a página online do Teste de Rorschach, “Como o Teste de Rorschach avalia a dinâmica de 
personalidade particular a cada pessoa, não se deseja, a partir de seus dados, atribuir um diagnóstico 
psiquiátrico. Pretende-se, no entanto, contextualizar os distúrbios psíquicos, compreender o valor e o 
significado de um sintoma clínico e orientar para o tratamento mais adequado[...] Na orientação 
vocacional, revela as motivações inconscientes em conflito, esclarecendo a natureza das dificuldades 
que estão implicadas na escolha profissional. [...] Na área organizacional, o Teste de Rorschach tem 
sido muito usada para seleção de pessoal, recolocação, desenvolvimento de competência e habilidades 
e orientação profissional.” (http://www.rorschachonline.com/rorschach/pt/history.aspx.) 
Embora não seja usual, não implica em que não deva ser utilizado o teste na orientação vocacional  
Portanto, a alternativa a ser assinalada é a letra D.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
51) Acerca da hipótese diagnóstica mais provável do caso clínico descrito a seguir, assinale a 
alternativa correta.  
 

 Paciente adentra a emergência de um hospital psiquiátrico afirmando que habitantes do planeta 
Marte estão perseguindo-o há aproximadamente 45 dias.  
 
A ⇒ Esquizofrenia. 
B ⇒ Transtorno Psicótico Breve. 
C ⇒ Transtorno Delirante do tipo Persecutório. 
D ⇒ Transtorno Esquizotípico. 
 
 
PARECER:  
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), nas 
páginas 315 e 316, em nota: “Apenas um sintoma do critério A é necessário quando os delírios são 
bizarros”, como é a assertiva: “afirmando que habitantes do planeta Marte estão perseguindo-o”. No 
enunciado da prova explicita-se: “hipótese diagnóstica mais provável do caso clínico”. Vale destacar 
ainda que no caso do Transtorno Psicótico Breve, ainda segundo o mesmo manual, na página 304, seu 
tempo de duração deve variar entre um dia e menos de um mês, no caso descrito a duração é de 45 
dias. 
Quanto ao tempo descrito, nunca o profissional sabe se o paciente está dando uma informação precisa, 
mas na prova solicita-se a hipótese diagnóstica mais provável. Portanto, a alternativa a ser assinalada  
é a A. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
52) O Sr. Raul procura auxílio de um profissional da psicologia porque tem demonstrado muita agitação, 
dificuldades de concentração, nervosismo frequente, insônia recorrente, dificuldades em sair de casa e 
de estar em contato com outras pessoas. Há aproximadamente 1 mês e meio ele presenciou um 
acidente de carro envolvendo feridos graves. Quando indagado sobre o evento, o Sr. Raul alega que, 
de quando em quando, vem à memória a cena do acidente, principalmente quando tenta adormecer. 
Ante-riormente ao episódio não há descrição de quaisquer sintomas psicológicos. 
 

 Considerando possibilidades diagnósticas prováveis para o relato acima é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Transtorno de estresse pós-traumático 
B ⇒ Transtorno de ajustamento 
C ⇒ Transtorno de fobia específica  
D ⇒ Reação aguda a estresse 
 
 
PARECER:  
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), na 
página 456, sobre o Transtorno de Estresse Agudo, no critério G “a perturbação tem duração mínima de 
2 dias e máxima de 4 semanas, e ocorre dentro de 4 semanas após o evento traumático.” Portanto, 
poderia demorar 4 semanas para aparecerem os sintomas e mais 4 semanas de duração, o que implica 
em 4 semanas. Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 
(OMS, 1993), na página 144, agora sobre Reação Aguda a estresse: “ Deve haver uma conexão 
temporal imediata e clara entre o impacto de um estressor excepcional e o início dos sintomas; o início 
é usualmente dentro de poucos minutos [...] resolvem-se rapidamente [...] naqueles casos onde 
remoção do ambiente estressante é possível; em casos em que o estresse continua ou não pode, por 
sua natureza, ser revertido, os sintomas geralmente começam a diminuir depois de 24-48 horas e são 
usualmente mínimos após cerca de 3 dias”. Portanto, a CID não aponta para que não possa ser 
diagnosticado por conta de persistirem por um mês e meio. Em contrapartida, ainda na CID, agora na 
página 135, sobre F 40.2 Fobia específica, assinala-se que: “ essas são fobias restritas a situações 
altamente específicas [...] animais, altura, trovão, [...] usualmente surgem na infância ou cedo na vida 
adulta”.  
Segundo ainda a CID-10 (OMS, 1993), na página 146, sobre o F 43-2 Transtornos de Ajustamento 
consta que: “ surgem em um período de adaptação a uma mudança significativa de vida ou em 
conseqüência de um evento de vida estressante”. 
Segundo o DSM-IV TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, (APA, 2002), na 
página 437, no critério C alega que “o indivíduo reconhece que o medo é excepcional ou irracional”. 
Sendo assim, a única resposta que não poderia ser correta é a letra C, Fobia Específica. 
 

Segundo o enunciado da questão: “Considerando possibilidades diagnósticas prováveis para o relato 
acima é correto afirmar, exceto”, portanto deveria ser assinalada o único diagnóstico que não poderia 
ser feito, que consta na letra C, Fobia Específica.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
54) Os Transtornos de Personalidade são geralmente descritos como de constituição caracteriológica e 
comprometem várias áreas da personalidade.  
 

 Em relação aos Transtornos de Personalidade, analise as afirmações a seguir. 
 

l Rigidez e teimosia são sintomas característicos do TP Ansiosa. 
  

ll No TP do tipo Borderline há uma propensão a culpar os outros pelo seu sofrimento. 
  

lll 
 

No TP Histriônico aparecem comportamentos manipulativos para alcançar as próprias 
necessidades.  

  

lV Pedantismo e aderência excessiva às convenções sociais aparecem no TP   Anancástica. 
  

V O sujeito com TP Dependente acredita ser socialmente inepto. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III 
B ⇒ II  -  III  -  IV 
C ⇒ III  -  IV 
D ⇒ IV  -  V 
 
 
PARECER:  
Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 (OMS, 1993), na 
página 200-201, o TP Borderline apresenta “esforços excessivos para evitar abandono”, o que também 
é expresso no DSM IV, na página 664. Nos dois manuais não aparece como critério diagnóstico; “há 
uma propensão a culpar os outros pelo seu sofrimento”, o que é característica do TP Paranóide. 
Segundo, ainda a CID-10 (OMS, 1993), na página 201, referindo-se ao TP Histriônico: “ aspectos 
associados podem incluir [...] comportamento manipulativo persistente para alcançar as próprias 
necessidades.” Ainda no mesmo manual, mas no item F 60.7, relativa ao TP Ansiosa, no item b: “ 
crença de ser socialmente inepto”. Já os sujeitos com TP Dependente apenas não iniciam qualquer 
atividade sozinhos, mas quando guiados ou mesmo determinados por outrem executam as atividades 
solicitadas. Não se pode ignorar ainda que o TP Dependente e de Esquiva podem ser diagnósticos 
diferenciais. Quanto ao Transtorno Obsessivo Compulsivo, a CID-10 (OMS, 1993), na página 201, que 
aborda sobre o F 60.5 TP Anancástica, após os critérios diagnósticos explicita: “inclui Transtorno 
Obsessivo compulsivo”, denominação apresentada pelo DSM IV, segundo o Apêndice H, na página 
835. Portanto, a alternativa a ser assinalada é a letra C. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
55) Em relação ao tratamento dos sujeitos com Transtornos de Personalidade é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ No caso dos TP Dependente é contra-indicado psicoterapias de orientação ao insigth. 
B ⇒ O tratamento de escolha é a psicoterapia no caso de TP Paranóide. 
C ⇒ A medicação pode ser indicada em casos de agitação e ansiedade. 
D ⇒ No caso de TP Borderline a psicoterapia geralmente é de longo prazo. 
 
 
PARECER:  
Segundo KAPLAN, H. Et all, Compêndio de Psiquiatria, 2007, na página 857, que versa sobre o TP 
Paranóide assinala que “Psicoterapia é o tratamento de escolha.” Sendo que o tipo de psicoterapia vai 
depender de cada caso, mas é assinalado que o tratamento medicamentoso não é a primeira escolha a 
ser feita, portanto essa alternativa está correta. Ainda segundo o mesmo autor, na página 868, que 
versa sobre o TP Dependente assinala que em relação à psicoterapia “o tratamento costume ser bem 
sucedido. As terapias orientadas para o insigth capacitam os pacientes a compreender os antecedentes 
de seu comportamento; com o apoio do terapeuta, eles podem se tornar mais independentes, assertivos 
e autoconfiantes”. Esse item contem uma alternativa incorreta, pois na prova consta que “No caso dos 
TP Dependente é contra-indicado psicoterapias de orientação ao insigth.”, portanto essa deveria ser 
assinalada já que a solicitação era: “Em relação ao tratamento dos sujeitos com Transtornos de 
Personalidade é correto afirmar, exceto”. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
56) Acerca dos tratamentos para os sujeitos com Transtornos de Humor, é correto afirmar: 
 
A ⇒ Em pacientes com sintomas psicóticos há a indicação de psicoterapia dirigida ao insigth, além da 
farmacoterapia. 
B ⇒ A hospitalização só é indicada em pacientes com transtornos de humor frente ao risco de suicídio. 
C ⇒ As psicoterapias de apoio não são indicadas em caso de falta de adesão à farmacoterapia. 
D ⇒ No transtorno depressivo maior, quando é usada a terapia cognitiva, essa geralmente vai focalizar 
as distorções cognitivas presentes no transtorno. 
 
 
PARECER:  
Quanto ao item B “A hospitalização só é indicada em pacientes com transtornos de humor frente ao 
risco de suicídio”, essa alternativa não é verdadeira, pois existem outras condições em que é necessária 
a internação e não só em caso de tentativa de suicídio. Segundo KAPLAN, H. Et all, Compêndio de 
Psiquiatria, 2007, na página 599, são condições passíveis de hospitalização: “necessidade de 
procedimentos diagnósticos, [...] capacidade marcadamente reduzida do paciente de conseguir alimento 
e abrigo”.  Portanto, a alternativa a a ser assinalada como correta é a letra D.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
 
 



Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
57) Qualquer grupo se movimenta em dois planos: o ‘grupo de trabalho’ opera no plano consciente e 
busca a realização de uma tarefa, o ‘grupo de pressupostos básicos’ opera inconscientemente. 
 

 O autor dessa concepção do movimento grupal é: 
 
A ⇒ R. Kaes   C ⇒ K. Lewin 
B ⇒ Bion   D ⇒ Pichon Rivière  
 
 
PARECER:  
No edital do presente concurso, em seu item Programa consta: “Fundamentos teóricos e técnicos sobre 
grupos”. Não é possível cientificamente apresentar fundamentos teóricos e técnicos sem contextualizar 
a partir de seus autores. O recurso não procede, tendo em vista que os autores apresentados são 
pensadores de importância significativa sobre os fundamentos teóricos e técnicos sobre grupos. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
59) O estabelecimento e a preservação de um ‘enquadre’ são recomendações técnicas para o 
funcionamento adequado de um grupo.  
 

 O enquadre é composto por, exceto:  
 
A ⇒ tática 
B ⇒ horários 
C ⇒ número médio de participantes 
D ⇒ honorários. 
 
 
PARECER:  
Segundo Zimerman, 1997, página 33, a tática faz parte do planejamento e não do enquadre. Na página 
33, ainda da mesma obra o autor assinala que “o enquadre é conceituado como a soma de todos os 
procedimentos que organizam, normatizam e possibilitam o funcionamento grupal” e entre eles está o 
estabelecimento dos honorários. Portanto, a questão a ser assinalada é a letra A.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
60) Em relação ao exame do estado mental do paciente em uma avaliação psicológica são avaliadas as 
seguintes funções psíquicas, exceto:  
 
A ⇒ Afetividade. 
B ⇒ Vontade. 
C ⇒ Consciência de moralidade. 
D ⇒ Pensamento. 
 
 
PARECER:  
Alguns autores utilizam o termo conduta para designar a função psíquica que é costumeiramente 
denominada como vontade ou conação. Portanto, o item a ser assinalado é Consciência de moralidade, 
que não consta como uma função psíquica em qualquer literatura especializada na área psi. 
Importante assinalar que a avaliação psicológica, um recurso técnico da prática do psicólogo, prevê 
como exame do estado mental do paciente a avaliação das funções mentais. Cabe ainda destacar que 
o exame do estado mental também pode ser feito por outros profissionais da área da saúde e como é 
um recurso pautado na cientificidade requer critérios a serem utilizados, independentemente das 
abordagens psicológicas que sustentam o saber de um determinado psicólogo. Portanto, o item a ser 
assinalado é Consciência de moralidade, que não consta como uma função psíquica em qualquer 
literatura especializada na área psi, assim sendo assinalar a letra C.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
61) O psicodiagnóstico como uma avaliação psicológica clínica pode possuir vários objetivos.  
 

 Em relação aos objetivos do psicodiagnóstico, segundo Cunha (2002), é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ O psicodiagnóstico pode ter como objetivo a descrição do estado mental do paciente. 
B ⇒ O objetivo de prognóstico do psicodiagnóstico é o de identificar problemas precocemente, avaliar 
riscos e fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego. 
C ⇒ O objetivo de avaliação compreensiva do psicodiagnóstico determina o nível de funcionamento da 
personalidade. 
D ⇒ Quando o objetivo do psicodiagnóstico é o diagnóstico diferencial são investigadas irregularidades 
ou inconsistências do quadro sintomático para diferenciar alternativas diagnósticas.  
 
 
PARECER:  
Segundo Cunha, 2002, na página 27, o objetivo do prognóstico é: “determina o curso provável do caso”. 
A frase que consta na letra B “O objetivo de prognóstico do psicodiagnóstico é o de identificar 
problemas precocemente, avaliar riscos e fazer uma estimativa de forças e fraquezas do ego”, assinala 
o objetivo de prevenção. Portanto, a alternativa a ser assinalada é a letra B. 
Embora o texto de Cunha, Psicodiagnóstico V, seja um texto clássico e muito útil para a atuação do 
psicólogo, ainda assim, mesmo que o candidato não soubesse o conteúdo dessa obra, deveria ter 
competência para responder a questão tendo em vista que no programa do edital desse concurso 
constam como item a serem avaliados: “Fundamentos e etapas do psicodiagnóstico. Métodos e 
técnicas de Exame Psicológico: origens e sua evolução. O uso das técnicas de exame psicológico em 
diversos contextos.” Assim sendo, o conteúdo da questão deve ser pertinente ao saber do psicólogo.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  



Associação Catarinense das Fundações Educacionais – ACAFE 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº002/SSP/DGPC/ACADEPOL/2010 

 
PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
62) Para que a entrevista psicológica alcance seus objetivos são necessários algumas competências 
por parte do entrevistador.  
 

 Nesse sentido, analise as afirmações a seguir. 
 

l O entrevistador não deve confrontar esquivas e contradições. 
  

ll 
 

Não cabe ao entrevistador buscar esclarecimentos para colocações incompletas por parte do 
entrevistado. 

  

lll O entrevistador deve suportar a ansiedade relacionada aos temas despertados na entrevista. 
  

lV O entrevistador deve assumir a iniciativa em momentos de impasse. 
  

V Cabe ao entrevistador auxiliar o paciente a desenvolver a aliança terapêutica. 
 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  II  -  III 
B ⇒ II  -  III  -  IV  -  V  
C ⇒ III  -  IV  -  V 
D ⇒ IV  - V 
 
 
PARECER:  
Segundo Cunha, 2002, página 52, que versa sobre as competências do avaliador e a qualidade da 
relação, as assertivas I e II não estão corretas. Mas mesmo sem considerar a autora anteriormente 
citada vale destacar que a posição na entrevista vai depender muito do caso a ser atendido e que frases 
como: “O entrevistador não deve confrontar esquivas e contradições [...] Não cabe ao entrevistador 
buscar esclarecimentos para colocações incompletas por parte do entrevistado” não cabem em 
qualquer abordagem.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
63) Sobre quais são os objetivos da primeira entrevista de um psicodiagnóstico, segundo Arzeno 
(1995), é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Estabelecer o diagnóstico nosológico. 
B ⇒ Colher a história de vida do paciente e da situação desencadeadora. 
C ⇒ Estabelecer uma hipótese inicial sobre o motivo profundo do conflito. 
D ⇒ Identificar a estratégia a ser usada e a ordem dos instrumentos diagnósticos. 
 
 
PARECER:  
No edital do concurso em seu item programa consta: “Fundamentos e etapas do psicodiagnóstico. 
Métodos e técnicas de Exame Psicológico: origens e sua evolução. O uso das técnicas de exame 
psicológico em diversos contextos.”, o que justifica a solicitação de avaliação de conhecimento sobre os 
objetivos da primeira entrevista, conhecimento extremamente relevante para a atuação do psicólogo. 
Embora na questão conste o nome de uma das autoras mais conhecidas em seu campo de 
conhecimento, em Psicodiagnóstico Clínico e Entrevistas, o candidato, através de sua formação como 
psicólogo, deve dominar este conhecimento, pois fará parte de seu cotidiano profissional. Portanto, o 
recurso não é procedente. Acrescenta-se que são finalidades da primeira entrevista: colher a história de 
vida do paciente e da situação desencadeadora; estabelecer uma hipótese inicial sobre o motivo 
profundo do conflito; identificar a estratégia a ser usada e a ordem dos instrumentos diagnósticos, 
segundo Arzeno, 1995, na página 35, ao finalizar o item: objetivos e requisitos da primeira entrevista. 
Cabe destacar que se não há planejamento sobre a próxima entrevista e se o psicólogo vai ou não usar 
instrumentos diagnósticos o procedimento não pode ser considerado técnico e sustentado na 
cientificidade, como se espera que seja a atuação do psicólogo. 
São finalidades da primeira entrevista: colher a história de vida do paciente e da situação 
desencadeadora; estabelecer uma hipótese inicial sobre o motivo profundo do conflito; identificar a 
estratégia a ser usada e a ordem dos instrumentos diagnósticos, segundo Arzeno, 1995, na página 35, 
ao finalizar o item: objetivos e requisitos da primeira entrevista. Cabe destacar que se não há 
planejamento sobre a próxima entrevista e se o psicólogo vai ou não usar instrumentos diagnósticos o 
procedimento não pode ser considerado técnico e sustentado na cientificidade, como se espera que 
seja a atuação do psicólogo. 
Portanto, a alternativa a ser assinalada é a letra A, que contem uma frase equivocada, como objetivo da 
primeira entrevista. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
64) O livro “A Loucura do Trabalho”, de 1980, é um marco inicial para os estudos sobre os sofrimentos 
relativos à psicopatologia do trabalho.  
 

 Considerando os conteúdos teóricos apresentados nessa obra é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ O estudo sobre o trabalho das telefonistas demonstrou que o sofrimento resultante da insatisfação 
pode ser usado para aumentar a produtividade. 
B ⇒ A exploração do sofrimento pela organização do trabalho não gera doenças mentais específicas. 
C ⇒ Uma das causas da doença somática é o bloqueio contínuo que a organização do trabalho pode 
provocar no funcionamento mental. 
D ⇒ No estudo sobre os operários da construção civil, o autor descreve como a ‘ideologia defensiva’ 
permite que esses sujeitos sejam cuidadosos e utilizem os equipamentos de segurança. 
 
 
PARECER:  
Consta do edital desse concurso, em seu programa: Aspectos psicológicos do processo de saúde no 
trabalho. Psicopatologias relacionadas ao trabalho.” Para que qualquer conteúdo seja considerado 
como científico é necessário um embasamento teórico sustentado em conhecimentos práticos e 
descritos em literatura. Portanto, não é possível falar de ciência e falar de psicologia como ciência sem 
trazer autores renomados sobre os itens apresentados no edital. Espera-se que a formação do 
psicólogo, aqui candidato, tenha sido abrangente o suficiente para sustentar seu fazer no rigor da 
técnica e da ciência.  
A questão solicitava o assinalamento da alternativa não correta, nesse caso. A letra B ⇒ A exploração 
do sofrimento pela organização do trabalho não gera doenças mentais específicas, é descrita por 
Dejours (1980, p. 122), quando alega que: a exploração do sofrimento pela organização do trabalho não 
cria doenças mentais específicas [...] as descompensações psicóticas e neuróticas, dependem em 
última instancia, da estrutura das personalidades”. A organização do trabalho contribui para o 
desencadear daquilo que o sujeito já tem como possibilidade, como diria Freud, citado por Dejours, a 
partir de sua estrutura como a de um cristal.   
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
65) O burnout é uma reação à tensão emocional crônica frente ao trabalho estressante.  
 

 Sobre as características desta reação é correto afirmar, exceto:  
 
A ⇒ Com o burnout advém a despersonalização e o endurecimento afetivo. 
B ⇒ Embora estressado, o trabalhador mantém o sentido da sua relação com o trabalho.  
C ⇒ O burnout caracteriza-se por esgotamento físico e emocional. 
D ⇒ No burnout surge a falta de envolvimento pessoal no trabalho e a perda de interesse em relação 
aos clientes. 
 
 
PARECER:  
Segundo Codo, 2006, na página 261, no caso do burnout, “a doença mental é uma resposta do humano 
ao impedimento da significação, ou seja, à possibilidade de deixar de ser humano.” Segundo a questão 
da prova “Sobre as características desta reação é correto afirmar, exceto”. Portanto, a alternativa está 
incorreta e a que deve ser assinalada. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
66) Os grupos de profissionais mais frequentemente afetados pelo burnout são, exceto:  
 
A ⇒ Professores. 
B ⇒ Profissionais da saúde. 
C ⇒ Profissionais da construção civil. 
D ⇒ Policiais e agentes penitenciários. 
 
 
PARECER:  
Atualmente a teoria sobre o burnout tem sido bastante estudada e debatida entre os profissionais que 
atuam direta ou indiretamente na saúde. E a fundamentação teórica sobre o burnout não depende de 
interpretação pois são dados de pesquisas científicas que foram realizadas. A questão solicitava: “Os 
grupos de profissionais mais frequentemente afetados pelo burnout são, exceto”, portanto o item a ser 
assinalado é profissionais da construção civil, alternativa C.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
67) Considerando os aspectos teóricos desenvolvidos por Wisner para analisar ergonomicamente um 
trabalho em sua relação com o sofrimento psíquico, marque com V as afirmações verdadeiras e com F 
as falsas. 
 
(    ) A sobrecarga psíquica da própria tarefa pode ser percebida nas dificuldades relativas à tomada 

de decisão.  
  

(    ) A dimensão cognitiva de trabalho revela os níveis de conflito no interior da representação das 
relações entre a pessoa e a situação de trabalho.  

  

(    ) Todas as atividades, inclusive o trabalho, apresentam os aspectos: físico, cognitivo e psíquico.  
  

(    ) A sobrecarga cognitiva do trabalho aparece, por exemplo, nas dificuldades perceptivas; 
dificuldades de memória.  

 
 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A ⇒ V  -  F  -  F  -  V  -  V 
B ⇒ F  -  V  -  F  -  V  -  F 
C ⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  F 
D ⇒ F  -  F  -  V  -  V  -  V 
 
 
PARECER:  
Recurso deferido. Questão anulada, pois houve equívoco na apresentação da questão.  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Anular a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / PSICOLOGIA 
 
QUESTÃO: 
68) Entre as estratégias de avaliação psicológica, que não pertence a categoria de testes, estão as 
entrevistas.  
 

 Sobre as entrevistas semiestruturadas, analise as afirmações a seguir. 
 

l É usada quando o entrevistador não tem clareza sobre seus objetivos.  
  

ll Geralmente é usada para o levantamento de informações definidas por um projeto de pesquisa. 
  

lll 
 

Seu uso é útil em situações em que haja a padronização de procedimentos ou de registro de 
dados, por exemplo, em psicologia hospitalar. 

  

lV A entrevista semiestruturada dificilmente será utilizada em saúde pública. 
  

V 
 

Comparada à entrevista livre, o uso da entrevista semiestruturada aumenta con-fiabilidade e 
fidedignidade da informação adquirida. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ F  -  F  -  V  -  F  -  V 
B ⇒ V  -  V  -  V  -  F  -  V 
C ⇒ F  -  F  -  F  -  V  -  V 
D ⇒ V  -  F  -  V  -  V  -  F 
 
 
PARECER:  
Embora tenha havido um equívoco ao ser formulado o item “Todas as afirmações corretas estão em”, 
a questão não precisa ser anulada, pois a única alternativa em que todas as afirmações corretas estão 
em é na letra A, ou seja, o candidato poderia ver a coerência entre as afirmações e o fato de estarem 
verdadeiras ou falsas.  
A questão aborda as estratégias de avaliação psicológica e não outros tipos de entrevistas. A alternativa 
a ser assinalada é a letra A. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO:PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO: 
69) O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa civil e penal.  
 

Neste sentido, e de acordo com a Lei que regula o Direito de Representação e o processo de 
Responsabilidade Administrativa Civil e Penal, nos casos de abuso de autoridade, analise as 
afirmações a seguir. 
 

l 

 
A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e poderá 
consistir em suspensão do cargo, função ou posto por prazo de cinco a cento e oitenta dias, com 
perda de vencimentos e vantagens. 

  

ll 

 

As sanções administrativas, civil e penal não podem ser aplicadas cumulativamente. Por este 
motivo, o processo administrativo será sobrestado para o fim de   aguardar a decisão da ação 
penal ou civil. 

  

lll 

 

Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer 
categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer 
funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de um a cinco anos. 

  

lV 
 

Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a 
autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. 

  

V 

 
Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou 
independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso, a responsabilidade civil ou 
penal, ou ambas, da autoridade culpada. 

 
 Todas as afirmações corretas estão em: 
 
A ⇒ I  -  III  -  IV  -  V 
B ⇒ II  -  III  -  IV 
C ⇒ III  -  IV 
D ⇒ IV  -  V 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 4898/65. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL / DIREITOS HUMANOS 
 
QUESTÃO: 
70) Quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. 
 

A ⇒ Todo ser humano tem direito de fazer parte no governo de um país diretamente, via intermédio de 
representantes escolhidos. 
B ⇒ Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, salvo do direito de mudar de 
nacionalidade. 
C ⇒ Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país 
ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem 
governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 
D ⇒ Todo ser humano tem pleno direito de acesso ao serviço público de qualquer país. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL/ ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
72) Ainda sobre os processos disciplinares e pedido de revisão, de acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 
de julho de 1986, é correto afirmar, exceto: 
 
A ⇒ A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. 
B ⇒ A revisão dos processos disciplinares findos será admitida quando a decisão se fun-dar em 
depoimento, exames e documentos comprovadamente falsos. 
C ⇒ A revisão dos processos disciplinares findos será admitida quando, após a decisão, se 
descobrirem novas provas de inocência do acusado. 
D ⇒ É admissível a reiteração do pedido de revisão quando a decisão for contrária ao texto expresso 
da lei. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 226 a 241 e seguintes da LEI Nº 6.843, de 28 de 
julho de 1986. No mais, quanto as demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou 
em nada o sentido original do texto legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as 
afirmativas questionadas com os incisos e artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL/ ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
73) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, sobre a licença para tratamento de saúde, é 
correto afirmar, exceto:  
 
A ⇒ Não é possível a prorrogação “ex-offício” da licença para tratamento de saúde. 
B ⇒ O policial civil não pode permanecer em licença para tratamento de saúde por prazo superior a 24 
(vinte e quatro) meses, exceto em casos considerados recuperáveis. 
C ⇒ A licença superior a 3 (três) dias depende de inspeção realizada por Junta Medica Oficial. 
D ⇒ Terminada a licença, o policial civil deve assumir o exercício. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 110 a 113 da Lei 6843/86. No mais, quanto as 
demais alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto 
legal (conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e 
artigos da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL/ ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
75) De acordo com a LEI Nº 6.843, de 28 de julho de 1986, quanto a Remoção e Substituição, é correto 
afirmar, exceto: 
 
A ⇒ Na remoção “ex-offício”, por conveniência da disciplina, não tem o policial civil direito à ajuda de 
custo, salvo o custeio do transporte. 
B ⇒ A remoção por permuta não será deferida se uma das partes encontrar-se em condições de 
aposentadoria dentro de dois anos, contados da data da remoção.  
C ⇒ A remoção a pedido ou permuta não dá direito a ajuda de custo. 
D ⇒ Cabe substituição no impedimento de ocupante de cargo de provimento em comissão e de função 
gratificada. A substituição, contudo, é gratuita, salvo se excecer de 15 (quinze) dias. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com os artigos 67 a 68 da Lei 453/2009. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
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PARECER RECURSO DE QUESTÃO 

 
 

CARGO: PSICÓLOGO POLICIAL CIVIL/ ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA 
 
QUESTÃO: 
78) Não poderá ser promovido por merecimento o policial civil que: 
 
A ⇒ estiver licenciado para realizar quaisquer cursos em nível de doutorado, mestrado, especialização 
ou similares, desde que não tenha relação direta com a atividade policial. 
B ⇒ estiver à disposição de Órgão Estadual exercendo função não policial civil por interesse da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão. 
C ⇒ estiver em exercício de mandato eletivo, cuja carga horária de trabalho seja compatível com o 
exercício da função policial. 
D ⇒ estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, por menos de 03 (três) 
meses. 
 
 
PARECER:  
O gabarito está correto e de acordo com o artigo 54 da Lei 453/2009. No mais, quanto as demais 
alternativas, a supressão de algumas palavras não alterou em nada o sentido original do texto legal 
(conforme se observa facilmente confrontando-se as afirmativas questionadas com os incisos e artigos 
da Lei).  
 
 
DECISÃO DA BANCA ELABORADORA:  
Manter a questão  
 
 
 


