
INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação
de Prova.

• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados

às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com

caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: A B C D E

CRONOGRAMA PREVISTO
ATIVIDADE DATA LOCAL

Divulgação do gabarito - Prova Objetiva (PO) 03/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Interposição de recursos contra o gabarito (RG) da PO 04 e 05/04/2006 NCE/UFRJ

Divulgação do resultado do julgamento dos RG da PO e o resultado preliminar das PO 13/04/2006 www.nce.ufrj.br/concursos

Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

INSTRUÇÕES GERAIS

• Você recebeu do fiscal:
• Um caderno de questões contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva;
• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o nome do cargo/área informado nesta capa de prova corresponde
ao nome do cargo/área informado em seu cartão de respostas.

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo. Este tempo inclui a

marcação do cartão de respostas.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea a).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, entregar o seu caderno de questões,  o seu cartão de respostas, e retirar-se

da sala de prova (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea b).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões no decurso dos últimos 60 minutos anteriores ao horário previsto para o término

da prova  (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea c).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de

respostas (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea e).
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 62/2005 e Edital 63/2005 – Item 6.2.4 alínea f).
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – CRIANÇAS, OBJETOS DESCARTÁVEIS
    Maria Elisa Alves – O Globo, 09/02/2006

Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as
justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada vez
mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido. Mas,
para especialistas, a mãe que deixa um bebê ao relento e a que
tenta matá-lo são desequilibradas. A psicanalista Eliana Helsinger
diz que as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios
psíquicos e tratam crianças como objetos descartáveis:

- Quando elas se livram de um bebê num rio, é
como se ele nunca tivesse existido – diz Eliana, que
acredita que a pobreza em nada influencia o gesto das
mães. – Se você não tem nada, você deixa o bebê num
orfanato, não se livra dele simplesmente.

Para o pediatra Lauro Monteiro Filho, os abandonos
recentes não se assemelham aos casos de depressão pós-
parto, quando as mães rejeitam os bebês por se sentirem,
muitas vezes, incapazes de lidar com eles.

- Esses casos destroem o mito do amor materno.
Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um estorvo.
Isso existe em todas as classes, a diferença é que, na média,
há avós para cuidar de uma criança rejeitada. Antigamente,
existia a roda dos expostos (lugar nas Santas Casas onde as
mães deixavam anonimamente os filhos que não podiam criar).
Hoje, a Justiça poderia assumir papel semelhante, fazer
campanha dizendo que aceita filhos que as mães não querem.
Há tantas famílias querendo adotar bebês.

Para o deputado Flávio Bolsonaro (PP), defensor
do planejamento familiar, a situação econômica das mães
pode influenciar suas decisões:

- Quando percebem que não vão conseguir
sustentar mais um filho, desesperam-se. A culpa desses
abandonos é também do poder público. O Rio só oferece
dez laqueaduras por mês.

Para o prefeito César Maia, a discussão não é essa:
- Que relação pode haver entre uma assassina

bárbara, uma mente desvirtuada e a prevenção da
natalidade? Pensar em anticonceptivos tomando como base
fatos bárbaros como esse é uma grave e perigosa distorção.

1 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as
justificativas para uma atitude extrema, que tem sido cada
vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-nascido”;
as mesmas idéias desse segmento inicial do texto só NÃO
são repetidas de forma adequada em:

(A) uma atitude extrema, cada vez mais freqüente, a de
abandonar um filho recém-nascido tem sido justificada
costumeiramente pela depressão pós-parto ou pela
pobreza;

(B) a atitude extrema do abandono de um filho recém-
nascido, cada vez mais freqüente, tem na depressão
pós-parto ou na pobreza as justificativas mais usuais;

(C) a depressão pós-parto ou a pobreza costumam ter
como justificativas a atitude extrema, cada vez mais
freqüente, de abandonar um filho recém-nascido;

(D) o abandono de um filho recém-nascido, uma atitude
extrema, costuma ser justificado pela pobreza ou pela
depressão pós-parto;

(E) as justificativas de depressão pós-parto ou pobreza
são apontadas habitualmente para o abandono de um
filho recém-nascido, uma atitude extrema cada vez mais
freqüente.

2 - “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as
justificativas...”; neste caso a concordância se faz com a forma
verbal no plural (costumam) porque o fato expresso pelo verbo
pode ser atribuído tanto a “depressão” como a “pobreza”. A
frase abaixo em que a forma verbal deve vir no singular é:

(A) a filha ou o filho abandonado devem ter a proteção da
lei;

(B) a mãe ou o pai devem ser responsabilizados pelo mal
causado aos filhos;

(C) menino ou menina abandonada devem ser objeto de
adoção;

(D) a educação ou a lei devem fazer com que as crianças
não sofram;

(E) Minas ou São Paulo devem ser a sede de uma ONG
de proteção à criança.

3 - “a mãe que deixa um bebê ao relento e a que tenta matá-lo são
desequilibradas”; entre as alternativas abaixo, aquela que NÃO
conserva o sentido original dessa opinião da psicanalista é:

(A) tanto a mãe que deixa um bebê ao relento como a
que tenta matá-lo são desequilibradas;

(B) só a mãe que deixa um bebê ao relento e também a
que tenta matá-lo são desequilibradas;

(C) a mãe que deixa um bebê ao relento assim como a
que tenta matá-lo são desequilibradas;

(D) a mãe que deixa um bebê ao relento tanto quanto a
mãe que tenta matá-lo são desequilibradas;

(E) assim como a mãe que deixa um bebê ao relento,
também a mãe que tenta matá-lo é desequilibrada.

4 - “as mulheres envolvidas nesses crimes têm distúrbios
psíquicos / e tratam crianças como objetos descartáveis”;
a segunda oração desse período, em relação à primeira,
apresenta um valor semântico de:

(A) adição;
(B) causa;
(C) comparação;
(D) conseqüência;
(E) explicação.

5 - Um subtítulo adequado a essa matéria jornalística é:

(A) psicanalista culpa distúrbios psíquicos e pediatra
descarta depressão pós-parto;

(B) pobreza explica o abandono de bebês;
(C) distúrbios psíquicos e pobreza não explicam o

abandono de bebês;
(D) bebês abandonados são vítimas do descaso das

autoridades públicas;
(E) pobreza é causa mais grave que os distúrbios psíquicos

no abandono de bebês.
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6 - “Se você não tem nada, você deixa o bebê num orfanato,
não se livra dele simplesmente”; o comentário INCORRETO
sobre esse segmento do texto é:

(A) o pronome você se refere ao leitor do texto;
(B) o advérbio simplesmente está mal colocado na frase;
(C) o pronome ele (dele) se refere ao bebê citado anteriormente;
(D) a última oração mostra uma idéia de oposição em

relação à oração anterior;
(E) o vocábulo bebê abrange pessoas do sexo masculino

e do feminino.

7 - O texto lido foi produzido num momento em que vinham
ocorrendo vários casos de abandono de bebês em várias
partes do país. O segmento do texto que mostra uma
relação com acontecimentos cronologicamente próximos
e não um tratamento geral do tema é:

(A) “Depressão pós-parto ou pobreza costumam ser as
justificativas para uma atitude extrema, que tem sido
cada vez mais freqüente: o abandono de um filho recém-
nascido.”

(B) “Há tantas famílias querendo adotar bebês.”
(C) “as mães rejeitam os bebês por se sentirem, muitas

vezes, incapazes de lidar com eles.”
(D) “Se você não tem nada, você deixa o bebê num

orfanato.”
(E) “Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho,

um estorvo.”

8 - Como uma solução para minorar os problemas derivados
do abandono de bebês o texto sugere:

(A) a volta da “roda dos expostos”;
(B) o não-engravidamento de adolescentes;
(C) a redução da pobreza;
(D) uma campanha oficial;
(E) o tratamento psiquiátrico das grávidas.

9 - “Esses casos destroem o mito do amor materno”; o
mito aludido pelo pediatra consultado pelo autor da matéria
jornalística é construído basicamente pela idéia de:

(A) duro trabalho doméstico;
(B) amor incondicional aos filhos;
(C) dedicação constante ao cônjuge;
(D) responsabilidade pela educação dos filhos;
(E) encaminhamento religioso da família.

10 - O texto fala de bebês como “objetos descartáveis”; o
significado do adjetivo “descartável” mais adequado
(significados retirados do dicionário Houaiss), em função
do contexto em que está situado, é:

(A) que não se destina nem a conservar nem a consertar;
(B) que se deita fora após uma ou mais utilizações;
(C) que é facilmente substituível;
(D) que se caracteriza por ser passageiro, sem

profundidade;
(E) que pode ou deve ser posto de lado.

11 - Entre os segmentos abaixo, aquele cuja preposição
destacada tem emprego inadequado por gerar certa
ambigüidade é:

(A) “Isso existe em todas as classes”;
(B) “é comum a rejeição pelo filho, um estorvo”;
(C) “há avós para cuidar de uma criança”;
(D) “Para o pediatra Lauro Monteiro Filho”;
(E) “a pobreza em nada influencia o gesto das mães”.

12 - “Entre adolescentes, é comum a rejeição pelo filho, um
estorvo. Isso existe em todas as classes, a diferença é que,
na média, há avós para cuidar de uma criança rejeitada”.

A expressão “na média”, nesse segmento do texto:

(A) equivale à expressão “em geral”;
(B) corresponde à “proporcionalmente”;
(C) refere-se à classe média;
(D) é sinônimo de “no final”;
(E) pode ser substituída por “globalmente”.

13 - Pode-se observar, a partir dos depoimentos do texto,
que:

(A) cada depoente vê o caso a partir de seu espaço
profissional;

(B) o pediatra tenta criticar o depoimento anterior;
(C) a psicanalista vê o problema de forma feminista;
(D) as razões apresentadas não são acompanhadas de

argumentos;
(E) nenhum depoente apresenta soluções para o problema.

14 - “Pós-parto” e “recém-nascido” são vocábulos grafados
com hífen; o substantivo abaixo que NÃO deve ser grafado
com hífen é:

(A) segunda-feira;
(B) ponto-de-vista;
(C) abaixo-assinado;
(D) extra-oficial;
(E) manga-espada.

15 - “Há tantas famílias querendo adotar bebês”; a alternativa
abaixo que substitui INCORRETAMENTE a forma do verbo
haver é:

(A) pode haver;
(B) deve haver;
(C) podem existir;
(D) há de haver;
(E) deve existir.

16 - “Há tantas famílias querendo adotar bebês”; se
substituirmos o substantivo bebês por um pronome pessoal
oblíquo, a forma adequada dessa frase será:

(A) Há tantas famílias querendo adotar-lhes;
(B) Há tantas famílias lhes querendo adotar;
(C) Há tantas famílias querendo adotá-los;
(D) Há tantas famílias querendo os adotar;
(E) Há tantas famílias querendo adotar-los.
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17 - No texto, as opiniões que se opõem são:

(A) pediatra X psicanalista;
(B) psicanalista X deputado;
(C) deputado X pediatra;
(D) prefeito X pediatra;
(E) psicanalista X prefeito.

18 - “O Rio só oferece dez laqueaduras por mês”; a
introdução da palavra só nesta frase do texto mostra:

(A) uma opinião negativa do deputado pelo serviço prestado
pela Prefeitura;

(B) um julgamento da autora do texto sobre o fato
discutido;

(C) uma apreciação elogiosa sobre o que é feito na área
do planejamento familiar;

(D) o ponto de vista de que o número de laqueaduras no
Brasil é muito grande;

(E) uma dúvida sobre a eficiência do poder público no
problema discutido no texto.

19 -  “deixavam anonimamente os filhos que não podiam
criar”; nesta frase do texto o pronome relativo QUE não é
precedido de qualquer preposição, pois o verbo criar não a
exige. A alternativa abaixo em que a frase apresenta erro
no uso de uma preposição antes do pronome relativo é:

(A) As mães abandonam filhos de que não gostam;
(B) Os locais em que são abandonados os bebês são

desertos;
(C) A pobreza não é causa a que se possa apelar;
(D) Os políticos só falam de assuntos de que lhes tragam

votos;
(E) Esses são os pontos sobre que se deve pensar.

20 - “Quando percebem que não vão conseguir sustentar
mais um filho, desesperam-se”; em relação às duas orações
anteriores, a terceira oração desse fragmento do texto
(desesperam-se) mostra um tempo:

(A) simultâneo;
(B) imediatamente anterior;
(C) imediatamente posterior;
(D) bastante anterior;
(E) bastante posterior.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

21 -  O alcoolismo é doença reconhecida pela OMS, que
acomete milhões de pessoas no mundo inteiro e acarreta
prejuízos pessoais e sociais significativos, respondendo
por acidentes, violência doméstica, absenteísmo no
trabalho, entre outras conseqüências graves. Com relação
ao alcoolismo, é INCORRETO afirmar que:

(A) problemas psiquiátricos prévios, como depressão e
ansiedade, podem levar ao alcoolismo;

(B) a predisposição genética é fator relevante no
desenvolvimento do alcoolismo crônico;

(C)a ocorrência da tolerância ao álcool impede o
desenvolvimento da dependência química;

(D) alucinações táteis e visuais são comuns quando da
ocorrência do Delirium Tremens;

(E) a interrupção do uso prolongado e intensivo do álcool
provoca a síndrome de abstinência.

22 -  No processo de reforma psiquiátrica no Brasil, a
reabilitação psicossocial pode ser considerada de várias
formas, EXCETO como sendo um(a):

(A) exigência ética e moral;
(B) técnica, dentre muitas outras;
(C) recurso terapêutico multiprofissional;
(D) atualização de medidas asilares;
(E) caminho para a cidadania.

23 -  O psicanalista inglês D. W. Winnicott se notabilizou
por uma vasta e sólida contribuição teórico-clínica sobre a
infância e a adolescência. Uma de suas preocupações é
um tema de interesse sempre atual – a tendência anti-
social. Sobre esse conceito, de acordo com o autor, é
possível afirmar que:

(A) a delinqüência juvenil está na razão direta da pobreza
material e da falência da estrutura familiar;

(B) a tendência anti-social é resultante de uma provisão
ambiental insuficiente ou insatisfatória na fase de
dependência absoluta;

(C) a tendência anti-social surge na infância e evolui para
quadros do tipo borderline na idade adulta;

(D) a tendência anti-social está ligada à falha em um
ambiente que originariamente foi satisfatório;

(E) a ocorrência de furtos e comportamentos destrutivos
denuncia a perda de esperança no ambiente.
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24 -  Pierre Marty, um dos grandes nomes do Instituto de
Psicossomática de Paris, desenvolveu uma nosografia
própria em que a doença psicossomática é considerada
como decorrência de uma insuficiência no sistema pré-
consciente. Suas contribuições também são de grande
importância no estudo das afecções psicossomáticas. Com
base neste autor, correlacione as colunas e assinale a
alternativa correta:

(I) depressão essencial
(II) mentalização
(III) desorganização progressiva
(IV) pensamento operatório

(  ) um dos reguladores da economia psicossomática,
protege o indivíduo satisfatoriamente das
somatizações;

(   ) relaciona-se a doença grave e/ou evolutiva em que se
manifesta uma impossibilidade regressiva-detentiva;

(    ) precedida por angústias difusas, arcaicas e automáticas
que indicam deficiências do funcionamento defensivo
do eu;

(    ) superficialidade, concretude, incapacidade de abstração
e automatização são algumas de suas características.

(A) I,II,IV,III;
(B) II,I,III,IV;
(C) II,III,I,IV;
(D) IV,I,III,II;
(E) IV,III,II,I.

25 - O novo Código de Ética Profissional do Psicólogo entrou
em vigor em 27/08/2005, refletindo em seu corpo o atual
estágio de desenvolvimento da Psicologia enquanto campo
científico e profissional. Segundo o Código, fica autorizada
a intervenção do psicólogo na prestação de serviços
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro
profissional nas seguintes hipóteses, EXCETO:

(A) por determinação de autoridade judicial competente;
(B) em caso de emergência ou risco ao usuário do serviço;
(C) quando da ciência da interrupção voluntária e definitiva

do serviço;
(D) em trabalho multiprofissional, de acordo com a

metodologia adotada;
(E) a pedido do profissional responsável pelo serviço.

26 - O luto é um processo normal e necessário de
elaboração de perdas de quaisquer ordens, enquanto que
a melancolia é considerada um processo patológico.  Uma
das características que diferem a melancolia do luto e que
deve ser considerada para fins de diagnóstico diferencial e
encaminhamento adequado é:

(A) perda da capacidade de amar;
(B) inibição de toda e qualquer atividade;
(C) diminuição dos sentimentos de auto-estima;
(D) desânimo profundo e penoso;
(E) cessação de interesse pelo mundo externo.

27 - O uso da cocaína, antes restrito às classes mais
abastadas, está hoje disseminado em todas as classes
sociais, em uma população cada vez mais jovem. No
conjunto de sintomas psíquicos da intoxicação por cocaína,
verifica-se a ocorrência de:

(A) delírios persecutórios;
(B) sensação de poder, força e euforia;
(C) sensação de calma e relaxamento;
(D) abulia e apatia;
(E) depressão e ansiedade.

28 - Há diretrizes que norteiam a reforma psiquiátrica e que
são, em conjunto, consenso entre os principais teóricos e
estudiosos do campo da saúde mental no Brasil. São elas:

(A) liberdade, reeducação, ressocialização;
(B) tutela, cidadania, autonomia;
(C) ressocialização, respeito, tutela;
(D) autonomia, liberdade, reeducação;
(E) cidadania, autonomia, ressocialização.

29 -  A abordagem da violência doméstica ganhou relevância
social pelas implicações legais para os autores e pelas
graves repercussões psicológicas e físicas para as vítimas.
Sobre essa tragédia,  que atinge lares de todos os níveis
sócio-econômicos, é correto afirmar que:

(A) a negligência é a omissão justificada dos cuidados
materiais necessários ao bom desenvolvimento da
criança;

(B) uma atitude emocional de co-dependência da vítima
pode alimentar o círculo vicioso da violência doméstica;

(C) o abuso do álcool é importante atenuante da violência
doméstica em sua manifestação física e psicológica;

(D) a ocorrência de episódios psicóticos nos autores
responde pela maior parte das situações de abuso
sexual;

(E) por deixar marcas corporais, a violência física torna-
se mais prejudicial para as vítimas do que a violência
psicológica.

30 -  Com base na teoria da personalidade desenvolvida
pelos psicólogos da abordagem cognitivo-comportamental,
podemos inferir que a mudança de comportamento ocorre
nas pessoas por inúmeros processos de aprendizagem.
No caso dos grupos de apoio ou ajuda mútua, como o A.A.,
as bem sucedidas mudanças de comportamento verificadas
devem-se ao que Albert Bandura conceituou reforço vicário.
Em consonância com esse ponto de vista teórico, pode-se
dizer que tal tipo de aprendizagem recebe o nome de:

(A) ensaio e erro;
(B) condicionamento operante;
(C) dessensibilização sistemática;
(D) recompensa;
(E) modelação.
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31 - A Psicologia Comunitária é uma ramificação da
Psicologia Social que vem crescendo no Brasil, buscando
o desenvolvimento de teorias e técnicas psicológicas
relevantes para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade. A partir de uma reflexão crítica da psicologia
aplicada à comunidade,  é possível afirmar que:

(A) a adoção na comunidade das práticas utilizadas em
consultórios visa a deselitização da psicologia clínica;

(B) a opção pelo pragmatismo veio atender às demandas
inadiáveis da saúde mental comunitária;

(C) o campo de atuação desta disciplina privilegia os fatores
intrapsíquicos determinantes da saúde mental;

(D) as práticas de prevenção primária possuem caráter
assistencialista, fugindo ao escopo da transformação social;

(E) comunidade compreende um compartilhamento do espaço
físico e psicológico, incluídos aí valores e interesses comuns.

32 - No processo de reforma psiquiátrica brasileira, a parceria
de Oswaldo Cruz, responsável pela saúde pública, e Juliano
Moreira, responsável pela saúde mental, favoreceu em muito
a saúde no país naquela época. Uma das primeiras práticas
preventivas no Brasil realizada por Juliano Moreira foi:

(A) introduzir a psico-higiene como forma de, através de
medidas preventivas de caráter sanitário-profilático,
diminuir o índice de casos de doença mental;

(B) fazer um trabalho junto aos consulados
responsabilizando cada país por seus doentes mentais,
acreditando ser a doença mental importada da Europa;

(C) enviar os doentes mentais para hospícios localizados
fora das cidades a fim de que os loucos pudessem dispor
de um espaço de tratamento em ambiente tranqüilo;

(D) responsabilizar o governo de cada estado brasileiro
pela adoção das medidas cabíveis de acordo com sua
realidade sócio-econômica e condições demográficas;

(E) denunciar os maus-tratos ocorridos nos hospitais
psiquiátricos, com o objetivo de reduzir o número de
óbitos entre os pacientes internados.

33 - No tocante aos portadores de deficiência mental,
observa-se atualmente uma preocupação educativa de
informação e superação de preconceitos visando à inclusão
social destes indivíduos. Sobre as medidas de prevenção
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde
voltadas a essa condição, é correto afirmar que:

(A) como medida de prevenção terciária, portadores de
fenilcetonúria e fibrose cística são submetidos a dietas
restritivas;

(B) o atendimento pedagógico é estratégia de prevenção
terciária para o pleno desenvolvimento das potencialidades
dos deficientes mentais;

(C) programas de saúde e saneamento básico são medidas
de prevenção secundária de responsabilidade do Poder
Público;

(D) as medidas de prevenção terciária diminuem a incidência
das doenças e causas prováveis das deficiências mentais;

(E) programas de prevenção primária compreendem
estratégias para conter a evolução de doenças na
criança que podem causar deficiência mental.

34 - Por mecanismos distintos, tanto na neurose, quanto
na psicose, ocorre uma perda da realidade e sua
conseqüente substituição. Com base na teoria psicanalítica
sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

(A) na neurose, o ego dependente da realidade dispõe-se
à supressão de um fragmento do id;

(B) na psicose, o ego afasta-se de um fragmento da
realidade, pois se encontra a serviço do id;

(C) na neurose, a substituição da realidade é possibilitada
pelo mundo da fantasia;

(D) na psicose, não há repúdio à realidade, apenas se
ignora sua existência;

(E) na neurose, com o tempo ocorre um fracasso na defesa
e o retorno do recalcado.

35 - No estudo das formas de abuso infantil, identificou-se
uma entidade psiquiátrica relativamente rara e de difícil
diagnóstico, a Síndrome de Munchausen por procuração.
São manifestações encontradas nesta Síndrome, EXCETO:

(A) a fabricação intencional e ativa de sintomas físicos ou
psicológicos em uma criança;

(B) a indução pelo cuidador ao uso de procedimentos
diagnósticos desnecessários e potencialmente danosos;

(C) uma necessidade compulsiva do cuidador da criança
de obter atenção e reconhecimento;

(D) a possível ocorrência de doença orgânica real agravada
nas queixas do cuidador;

(E) a simulação da doença na criança com o objetivo de
obter benefícios previdenciários.

36 -  O Serviço de Saúde Mental recebe um paciente de 38
anos e em entrevista preliminar colhe os seguintes dados:
o paciente sofreu recentemente uma fechada no trânsito e
um assalto à mão armada quando voltava do trabalho para
casa à noite. Desde então, sonha e tem flashbacks do
fato, desenvolveu uma ansiedade atípica, chegando a roer
as unhas, evita dirigir sozinho sobretudo à noite, preferindo
usar ônibus para ir e voltar do trabalho. Apresenta-se
visivelmente acuado e deprimido. O quadro clínico exposto
sugere como hipótese diagnóstica:

(A) transtorno de estresse pós-traumático;
(B) transtorno de pânico;
(C) transtorno de ansiedade generalizada;
(D) transtorno misto de ansiedade e depressão;
(E) fobia social.

37 -  A Psicoterapia Breve é um tratamento psicológico que visa
a obtenção de resultados terapêuticos consistentes em prazo
mais curto. Sobre os conceitos teórico-clínicos que fundamentam
esta abordagem psicoterápica, é correto afirmar que:

(A) na técnica focal, o uso da atenção flutuante pelo terapeuta
permite a seleção dos conteúdos a serem abordados;

(B) a Experiência Emocional Corretiva propiciada pela
psicoterapia promove mudanças nas percepções do
paciente;

(C) o Efeito Carambola é decorrente da adesão pelo
paciente à regra fundamental de livre associação;

(D) no exercício do papel de “ego-auxiliar”, o terapeuta
breve adota uma postura de abstinência empática;

(E) busca-se ativamente a formação de uma aliança terapêutica
através do desenvolvimento da neurose de transferência.
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38 -  Fernanda encontra-se no sexto período de Psicologia
e por exigência da faculdade em que estuda precisa fazer
terapia para que possa atender no SPA. Ela escolhe uma
abordagem com a qual se identifica e ao chegar ao
consultório da psicanalista pela primeira vez diz: “Eu só
estou aqui porque preciso fazer meu estágio. É uma
condição da faculdade. Não preciso fazer terapia e não tenho
nenhum problema principalmente com minha mãe.”
Tomando por base as teorias psicodinâmicas, pode-se
concluir que Fernanda estava:

(A) renegando;
(B) somatizando;
(C) denegando;
(D) contratransferindo;
(E) projetando.

39 -  Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) têm sido
uma estratégia prioritária no processo de
desinstitucionalização do paciente psiquiátrico no Brasil.
Sobre o modelo de tratamento desenvolvido nessas
unidades de saúde mental, é correto afirmar que:

(A) a necessidade de acolhimento da crescente demanda
de pacientes egressos determinou a opção pelo
atendimento grupal;

(B) é preconizada a especificidade dos conhecimentos e
das práticas profissionais dentro da equipe
multidisciplinar;

(C) o projeto terapêutico dos Caps prevê a substituição
da psicoterapia e da psicofarmacologia pela reabilitação
ocupacional;

(D) os Caps são estruturas intermediárias que funcionam
como referência contínua para os pacientes e seus
familiares;

(E) após a remissão sintomática, é feita a progressão do
paciente mediante o encaminhamento para o
ambulatório.

40 - Comparece ao setor de Ginecologia de um hospital
uma paciente de 37 anos, com hemorragia e fortes cólicas.
Após os exames necessários, constata-se a presença de
um tumor e é recomendada a histerectomia. Indagada sobre
o início dos sintomas, a paciente responde que sentia um
peso na região e tinha menstruação irregular já há algum
tempo, mas, como não tinha filhos e desejava engravidar,
havia ficado com medo de procurar um médico e há mais
de um ano sequer fazia o preventivo. A paciente percebia
agora desconsolada que a situação poderia ter sido revertida
se tivesse buscado ajuda anteriormente e culpava-se muito.
No acompanhamento do caso durante o período de
internação da paciente, o psicólogo responsável deverá ficar
atento para a forte possibilidade desta paciente apresentar:

(A) um quadro depressivo reativo;
(B) uma gravidez psicológica;
(C) o desejo de adotar uma criança;
(D) alucinações auditivas e agitação psicomotora;
(E) Síndrome de Ganser.

41 - O assédio moral está na raiz de doenças ocupacionais
psíquicas e somáticas. Sobre essa forma de violência no
ambiente de trabalho, é correto afirmar que:

(A) o conceito de assédio moral está restrito às relações
entre um superior e seu subordinado;

(B) o assédio moral é equivalente ao assédio sexual e
implica pressão por favores sexuais;

(C) o problema se dá entre indivíduos, devendo a empresa
manter-se neutra e eqüidistante;

(D) o conceito de assédio moral diz respeito às
humilhações e ofensas feitas em público;

(E) o assédio moral é caracterizado pela permanência e
intencionalidade da conduta ofensiva.

42 -  Com base nos conhecimentos das funções psíquicas
elementares e suas alterações, assinale a alternativa
correta:

(A) a alucinose é um estado de obnubilação de
consciência com perda de memória e desorientação
alopsíquica;

(B) afasia, dislalia e mutismo são exemplos de alterações
na linguagem por causa orgânica;

(C) moria é um estado de excitação alegre associado a
certo puerilismo mental;

(D) mau humor e irritabilidade caracterizam uma pessoa
eutímica;

(E) fabulação diz respeito a uma falha de memória que
abrange certo lapso de tempo.

43 -  A política de redução de danos é uma estratégia de
saúde pública com papel complementar importante nas
ações de prevenção de diversas doenças. É um exemplo
de ação desta política na área da dependência química:

(A) a distribuição de seringas descartáveis para usuários
de drogas injetáveis;

(B) a coleta de sangue e urina dos usuários de drogas
para testagem de substâncias;

(C) a realização de palestras informativas em escolas e
associações de moradores;

(D) o encaminhamento dos usuários de drogas para os
programas de Justiça Terapêutica;

(E) a internação compulsória dos usuários de drogas para
tratamento de desintoxicação.

44 - Durante um atendimento em grupo com pacientes
esquizofrênicos, foi sugerido que cada um falasse algo a
respeito do que pensava acerca da esquizofrenia. Ao final
do encontro, após a contribuição de todos, foi construída
uma definição do tema proposto. Pode-se inferir que a
modalidade de grupo utilizada neste atendimento foi:

(A) psicodrama;
(B) T-group;
(C) abordagem múltipla;
(D) operativo;
(E) psicanalítico.
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45 -  De acordo com definição do DSM – IV, o transtorno de
personalidade se caracteriza por um padrão persistente,
rígido e mal adaptativo de comportamento e vivência íntima.
Considerando as manifestações do transtorno de
personalidade, é correto afirmar que:

(A) na forma esquizóide, verificam-se sintomas psicóticos
produtivos;

(B) na forma paranóide, predominam a desconfiança e a
auto-referência;

(C) na forma histriônica, a manipulação visa a gratificação
material;

(D) a forma narcisista evolui para episódios depressivos e
hipomaníacos;

(E) na forma borderline, há estabilidade de humor com
impulsividade.

46 - Considerando as formulações teóricas acerca dos
grupos, é INCORRETO afirmar que:

(A) vestal é um tipo de papel assumido por  integrante do
grupo e sua função é zelar pela manutenção da moral
e bons costumes;

(B) vários teóricos da psicanálise contribuíram para a
utilização  e compreensão da técnica grupal, como
Freud, Bion e Foulkes;

(C) a inauguração do recurso grupoterápico é atribuída a
J. Pratt, tisiologista que desenvolveu um método
empírico junto a seus pacientes;

(D) o fenômeno de transferências cruzadas é aquele que
emerge entre os próprios pacientes que formam um
grupo terapêutico;

(E) Kurt Lewin é o responsável pela conceituação dos
quatro tipos básicos de liderança: democrática,
autocrática, demagógica e laissez-faire.

47 -  Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia homologou
a resolução 001/99 estabelecendo normas de atuação para
os psicólogos em relação à questão da “orientação sexual”,
baseadas nos princípios da sua ética profissional. Com
relação a essas normas, é correto afirmar que:

(A) o homossexualismo segue considerado como doença,
de acordo com o que consta da Classificação
Internacional de Doenças da OMS;

(B) os psicólogos ficam impedidos de atender pessoas
cujo sofrimento psíquico coloque em questão a sua
expressão sexual;

(C) a patologização das práticas homoeróticas sujeita o
psicólogo a processo ético junto ao Conselho Regional
de Psicologia;

(D) o CRP deverá propor a exclusão liminar das denúncias
de estigmatização das práticas homoeróticas;

(E) os psicólogos podem oferecer tratamento quando
houver demanda de cura da homossexualidade.

48 - A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-
requisitos cruciais para a produtividade e são de suma
importância para o desenvolvimento sócio-econômico de
um país. Considerando os estudos que vinculam condições
de trabalho, estresse e doenças ocupacionais, é
INCORRETO afirmar que:

(A) o trabalho em turnos alternados (TTA) causa, a nível
fisiológico, uma grave alteração tanto no ciclo do sono
quanto no horário habitual de ingestão alimentar;

(B) condições vinculadas aos aspectos físicos e químicos
do trabalho incluem elementos de natureza acústica,
térmica e ergométrica, entre outros;

(C) o trabalho em linhas de montagem com suas tarefas
fragmentadas e repetitivas causa monotonia e
sensação de esvaziamento;

(D) Dejours, um grande teórico envolvido com saúde
mental e estresse, centra seus estudos enfaticamente
nas condições de lazer e descanso do trabalhador;

(E) a participação dos trabalhadores nas decisões e
transformações referentes à organização do trabalho
emerge como aspecto essencial no tocante à
prevenção.

49 - As taxas de mortalidade pelo câncer de mama ainda
são elevadas devido à falta de informação por parte das
pacientes e pelos altos índices de diagnósticos em estágios
avançados da doença, o que leva a uma redução importante
nas chances de cura. Com vistas a reverter este quadro,
alguns hospitais universitários começaram a implantar
Programas de Mastologia, envolvendo docentes,
profissionais e alunos de diversas especialidades. São
atuações possíveis para o psicólogo em um programa desta
natureza, EXCETO:

(A) atuar no nível da prevenção primária através de palestras
informativas para a comunidade e em parcerias
institucionais;

(B) atuar em grupos de sala de espera ajudando na
redução da ansiedade das pacientes diante dos
procedimentos médicos;

(C) oferecer um espaço de escuta para as pacientes
lidarem com a mística da doença e o estigma da morte
ligado ao câncer de mama;

(D) atuar em equipes interdisciplinares contribuindo com
sua formação para a visão dos aspectos
biopsicossociais envolvidos na doença;

(E) promover a transformação psíquica das pacientes
através da elaboração dos conflitos inconscientes
responsáveis pela doença.
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50 -  No processo psicodiagnóstico, o psicólogo dispõe de
um recurso a que nenhum outro profissional tem acesso:
os testes psicológicos. Segundo resolução 002/2003 do
CFP, vários testes até então considerados aptos para uso
receberam pareceres negativos e desfavoráveis, não
podendo mais ser utilizados até que sejam cumpridas as
exigências pendentes para sua aplicação. Entre os testes
que foram proibidos, encontram-se:

(A) Zulliger, HTP, CAT;
(B) 16 PF, Bender, Raven;
(C) Questionário Desiderativo, Omega, HTP;
(D) CAT, Thurstone, Rorschach;
(E) Wartegg, CAT, IDATE.
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