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: 0002373 b. Por falta de regulamentação de lei 
complementar, o servidor público 
estatutário não faz jus ao benefício 
Aposentadoria Especial. 

c. Os Ministros de Estado serão escolhidos 
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco 
anos, e no exercício pleno de seus direitos 
civis. 

d. A lei complementar estabelecerá o 
procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social, mediante justa e prévia 
indenização em dinheiro, ressalvados os 
casos previstos na Constituição Federal. 

e. É vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, recusar 
fé aos documentos públicos e particulares, 
conforme previsão da Magna Carta. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

 

 
QUESTÃO 31  
A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi 
influenciada pela Reforma Psiquiátrica ocorrida 
na Itália, nos anos 60 e 70 do século passado. 
A implantação de novas Políticas Públicas de 
Saúde no Brasil reorganizou a rede de 
atendimentos de forma a buscar a extinção dos 
manicômios.  
 

A partir disso, qual a unidade do SUS, dentro 
da rede de atenção psicossocial, é chamada de 
"serviço substitutivo" ao manicômio? 
 

a. Hospital Psiquiátrico. 
b. Ambulatório. 
c. Policlínica. 
d. CAPS – Centro de Atenção Psicossocial.  
e. PSF – Programa Saúde da Família. 
 
QUESTÃO 32  
Em "Estigma: notas sobre a manipulação da 
identidade deteriorada", Goffman (1982) 
destaca que ‘A sociedade estabelece os meios 
de categorizar as pessoas e o total de atributos 
considerados como comuns e naturais para os 
membros de cada uma dessas categorias’.  
 

A partir desta reflexão, qual deve ser o eixo 
norteador do trabalho do psicólogo, 
independente do serviço que ele venha a 
prestar? 
 

a. O tratamento para amenizar as 
diferenças. 

b. A proposição de novos diagnósticos 
clínicos. 

c. A proposição de novas técnicas 
psicoterápicas. 

d. A proposição de formas mais 
benevolentes para lidar com portadores 
de limitações específicas. 

e. A inclusão. 
 
QUESTÃO 33  
O exercício da cidadania nas atuais 
configurações do Estado brasileiro passa pela 
questão da aquisição de direitos. O psicólogo, 
inserido no trabalho junto ao serviço público, 
pode atuar em equipe junto com o Serviço 
Social, avaliando a concessão ou não de 
direitos e/ou benefícios aos cidadãos aos quais 
ele atende.  
 

Qual é a função do psicólogo nesta composição 
de equipe? 
 

a. Negar a concessão de benefícios àquele 
que pleiteia, já que isso pode caracterizar 
assistencialismo e clientelismo. 

b. Questionar junto ao pleiteante do 
benefício e/ou responsáveis, o usufruto do 
mesmo, trabalhando a demanda. 

c. Conceder sempre benefícios, baseando 
sua análise nas condições sócio-
econômicas do pleiteante ao benefício. 

d. Analisar as necessidades reais do 
pleiteante ao benefício, baseado nas 
condições sócio-econômicas do mesmo. 

e. Negar a concessão de benefícios se o 
pleiteante possuir nível superior e vínculo 
empregatício estável. 
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QUESTÃO
 

34
  Desde o ano de 1991, a Lei nº 8.213, do 

Ministério do Trabalho, garante uma cotas
 

de 
vagas para pessoas com deficiência nas 
empresas. Embora tenha sido um processo 
lento, a lei foi um importante passo para 
garantir a entrada desses profissionais no 
mercado. O público com deficiência

 
mental, no 

   entanto, 
  

não tem conseguido
 

acompanhar 
esse processo.

 
 Qual tipo de intervenção deve ser realizada 
pelo psicólogo, de modo a cumprir com a 
promoção do bem estar social?

 
 a. Elaborar programas de capacitação, 

educação especial e de inclusão em 
ambiente corporativo, quebrando 
paradigmas. 

b. Incentivar a organização a cumprir com a 
Lei de Cotas, que obriga a contratação de  
2% a 5% dos funcionários, selecionando 
os já capacitados.  

c. Realizar triagem, encaminhando para 
tratamento os portadores de deficiência 
que possam inviabilizar o trabalho para o 
qual concorre a uma vaga. 

d. Realizar atendimento psicoterapêutico aos 
funcionários que ingressaram na 
corporação através dessas cotas. 

e. Capacitar as gerências para ter 
competência em lidar de forma 
complacente para com esse grupo 
específico de funcionários. 

 

QUESTÃO  35  
Na Revista de Saúde Mental e Subjetividade, 
da UNIPAC, Figueiredo (2005) descreve dois 
tipos de equipe multidisciplinar: a equipe 
hierárquica  (vertical) e a equipe igualitária 

(horizontal). Segundo a autora, o primeiro tipo 
preserva as especialidades e funde autorização 
com autoridade; já o segundo tipo  dilui as 
especialidades e funde democracia em 
discussões infindáveis. Assim, é preciso 
encontrar um modo de sustentação do trabalho 
em equipe. 

 
 

Partindo desta reflexão, assinale a alternativa 
que representa as diretrizes norteadoras da 
função do psicólogo dentro de uma equipe 
multidisciplinar, em unidade de serviço público. 

 
 

a.
 

Deve garantir a mesma qualidade de 
atendimento do setor privado, primando 
pelo atendimento individual, com 
agendamento prévio, a partir do modelo 
da Clínica Tradicional.

 
 
 

b.
 

Deve atuar de acordo com a demanda da 
equipe, não

 
partindo de nenhum 

pressuposto clínico, garantindo o devir 
dos membros da equipe e dos usuários.

 c.
 

Deve fazer parte da equipe, buscando a 
continuidade das intervenções realizadas 
por outros profissionais, a partir do modelo 
da Clínica Ampliada.

 d.
 

Deve
 

apoiar a equipe igualitária ou 
horizontal, incentivando a todos a agir de 
acordo com seu bom senso, sem 
nenhuma regra ou condução planejada 
previamente.

 
e.

 
Deve compor a equipe de modo a 
incentivar as ações individualizadas de 
cada profissional, garantindo a ação de 
todos os seus membros. 

 
QUESTÃO  36  
O art. 1° do Código de Ética Profissional do 
Psicólogo dispõe sobre os seus deveres 
fundamentais.  
 

Assinale a alternativa que apresenta um desses 
deveres.  
 

a. Prestar serviços psicológicos de 
qualidade,  em condições de trabalho 
dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na 
ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional.  

b. Assumir responsabilidades profissionais 
independentemente se esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente. 

c. Conhecer e manter em sigilo o Código de 
Ética. 

d. Prestar serviços profissionais em 
situações de calamidade pública ou de 
emergência, desde que devidamente 
contratado e remunerado para tal 
prestação de serviço. 

e. Manter sempre em sigilo absoluto 
(inclusive ao próprio sujeito/paciente), na 
prestação de serviços psicológicos, as 
informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e seu objetivo profissional, 
bem como os resultados decorrentes 
desta prestação. 

 
 

QUESTÃO
 

37
  

Segundo Merlo
 

et all
 

(2001), reações 
frequentes entre portadores de LER (Lesão por 
Esforço Repetitivo) e DORT (Distúrbio 
Osteomuscular Relacionado ao Trabalho) são: 
a dependência, a passividade e resignação, 
além de constantes manifestações queixosas. 
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Qual a intervenção psicológica a ser realizada 
nestes casos?

 
 a.

 
Buscar o afastamento do funcionário da 
função causadora da LER/DORT, 
aguardando seu restabelecimento físico 
para recolocá-lo em função menos 
agressiva.

 b.
 

Empreender procedimentos terapêuticos 
para possibilitar a diminuição da auto-
culpabilização por parte dos portadores de 
LER/DORT, reforçando sua 
independência e autonomia, além de 
intervir com ações preventivas na 
organização.

 
c.

 
Acolher o sofrimento psíquico, reforçando 
a situação diferenciada na qual se 
encontra o portador da lesão. 

d. Contribuir para a seleção de pessoal 
melhor qualificado, incluindo testes de 
aptidão física para evitar novas 
incidências.  

e. Não intervir de modo algum, já que o 
psicólogo organizacional não deve 
adentrar em aspectos da vida pessoal dos 
funcionários. 

 
QUESTÃO  38  
A partir da Reforma Sanitária no Brasil 
(implantação do SUS), o modelo de atenção à 
saúde passou a ter outras raízes 
epistemológicas, ou seja, outras bases de 
sustentação de atuação clínica.  
 

A partir disso, assinale a alternativa que 
representa a mudança de um modelo 
assistencial para o modelo atual, preconizado 
pelo SUS.  
 

a. Mudança da prática de promoção e 
prevenção de saúde, generalizante para a 
prática singularizada, com maior 
privacidade e dedicação de cada 
profissional. 

b. Mudança da prática que valoriza o saber 
popular para a prática voltada para a 
pesquisa, com finalidade de aprimorar a 
ciência.

 

c.
 

Mudança da prática estritamente científica 
para a prática baseada no saber popular, 
dentro do território do usuário.

 

d.
 

Mudança da prática preventiva e coletiva 
para a prática singularizada e curativa, a 
partir do Programa de Saúde da Família.

 

e.
 

Mudança da prática individualizada que 
visa a cura, que é hospitalocêntrica e 
centrada no médico para a prática a partir 
da multidisciplinaridade, da atenção 
integral, próxima ao território do usuário.

 
 

QUESTÃO
 

39
  Segundo a Lei nº 10.216/2001, do Ministério da 

Saúde, um dos direitos dos usuários de saúde 
mental é:

 
 a.

 
ser internado em Hospital Psiquiátrico ou 
CAPS III por tempo que ele mesmo 
considere necessário.

 b.
 

passar por internação psiquiátrica antes 
de ser encaminhado para o tratamento 
ambulatorial ou aos CAPS.

 c.
 

ser inscrito em benefício governamental 
independente de seu vínculo com o SUS.

 d.
 

ser atendido em qualquer unidade de 
saúde em 1% da capacidade da 
instituição.

 
e. 

ser internado para tratamento psiquiátrico 
em instituição privada.  

 
QUESTÃO  40  
Quanto às dependências químicas, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. É uma psicopatologia que possui múltiplos 
fatores orgânicos e psíquicos, 
apresentando, quando não tratado 
devidamente, um quadro de deterioração 
de todos os aspectos da vida do sujeito.  

b. Não é um transtorno mental, devendo o 
sujeito buscar grupos de auto-ajuda. 

c. É decorrente de desestruturação familiar, 
devendo o sujeito ser afastado desta 
problemática, assim como afastado de 
locais onde poderá encontrar a droga. 

d. É um problema estritamente social, 
causado por traficantes, que deve ser 
tratado com campanhas junto às 
autoridades. 

e. É um transtorno mental de cunho 
exclusivamente afetivo, devendo ser 
tratado em Psicoterapia de Grupo, com a 
condição de haver desejo por parte do 
sujeito. 

 

QUESTÃO
 

41
  

Assinale
 

a alternativa que   apresente  a
sintomatologia  em um surto psicótico.

 
 

a.
 

Hipertensão arterial, picos de ansiedade e 
pânico, sensação de fracasso.

 

b.
 

Perda da noção espaço-temporal, eleição 
inconsciente de objeto da realidade que 
representa fonte

 
de medo intenso.

 

c.
 

Perda da alteridade, perda da noção 
espaço-temporal, alucinações visuais e/ou 
auditivas, construção delirante.

 

d.
 

Conversão, distúrbio neuro-vegetativo, 
agitação psicomotora, perda da noção 
espaço-temporal.
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e.
 

Perda da capacidade anímica de 
realização das atividades cotidianas, 
tristeza profunda, excesso de sono.

 
 QUESTÃO

 
42

  As Oficinas são utilizadas por vários 
profissionais nas equipes multiprofissionais 
como técnica terapêutica.

 
 Qual a diferença que as Oficinas apresentam 
em relação à Psicoterapia de Grupo?

 
 a.

 
Nenhuma, a Psicoterapia de Grupo 
também pode ser denominada de Oficina 
quando é coordenada por outro 
profissional que não o psicólogo. 

b. 
São diferentes porque a Psicoterapia de 
Grupo visa trabalhar sistematicamente 
conteúdos subjetivos dos membros do 
grupo. 

c. Não são diferentes porque a Oficina visa 
trabalhar conteúdos subjetivos dos 
membros do grupo que não foram 
trabalhados na Psicoterapia Individual.  

d. São diferentes porque a Oficina trabalha 
questões relativas à geração de renda e a 
Psicoterapia de Grupo visa o trabalho com 
quem não se adaptou às Oficinas.  

e. Não se diferem porque as duas trabalham 
para a aquisição de direitos e benefícios 
dos membros.  

 
QUESTÃO  43  
Assinale a alternativa que apresenta uma das 
duas alíneas do art. 5° do Código de Ética 
Profissional, no tocante à participação do 
psicólogo em greves e paralisações.  
 

a. Apoiar a paralisação total dos colegas da 
equipe, sem restrições. 

b. Não comunicar os usuários previamente 
para não interferir no efeito social da 
paralisação ou greve.  

c. Comunicar somente os usuários, em 
quadros graves, sobre a paralisação. 

d.
 Garantir que as atividades de emergência 

não sejam interrompidas.
 

e.
 Não aderir a nenhuma paralisação ou 

greve, para não interromper o serviço 
prestado.

 
 

QUESTÃO
 

44
  

A técnica utilizada pelo psicólogo que consiste 
em distribuir palavras escritas em papéis 
dobrados para participantes de um grupo 
fechado, solicitando que cada um leia e fale 
algo sobre a palavra lida, realizando um 
fechamento conclusivo ao final da técnica, é 
chamada de:

 
 

a.
 

avaliação psicológica.
 b.

 
delimitação da queixa.

 c.
 

atenção flutuante.
 d.

 
associação livre.

 e.
 

dinâmica de grupo.
 

 QUESTÃO
 

45
  Na relação entre Psicologia e Comunidade, 

encontra-se uma área de pesquisa e via de 
intervenção psicológica chamada Psicologia 
Comunitária. 

 
 Assinale a alternativa que define um dos 
objetivos da Psicologia Comunitária.

 
 a. 

O trabalho de intervenção, para que a 
própria comunidade avalie sua situação, 
suas demandas e necessidades. 

b. O trabalho de intervenção direta nas 
causas já detectadas pela Epidemiologia 
como fatores de adoecimento.  

c. A intervenção singularizada, 
proporcionando à comunidade 
atendimento psicoterapêutico gratuito.  

d. O trabalho psicoterapêutico grupal com as 
questões afetivo-emocionais dos 
membros da comunidade. 

e. A intervenção por meio da Educação em 
Saúde, visando a prevenção de 
transtornos psiquiátricos.  

 
QUESTÃO  46  
"A violência contra crianças está profundamente 
arraigada na cultura brasileira. A chamada 
violência doméstica que se expressa nas 
formas de agressão física, abuso sexual, 
negligência, abuso psicológico [...]". (Brasil, MS, 
2007, p.9) 
 

Em relação à tipologia, a violência doméstica 
constitui-se como:  

a. dirigida contra si mesmo. 

b. comunitária. 

c. coletiva.  

d.
 intrafamiliar.

 

e.
 auto-infligidas.

 
 

QUESTÃO
 

47
  

Em se tratando de atendimento psicológico às 
mulheres

 
vítimas de violência sexual, é

 
correto

 

afirmar.
 

 

a.
 

O vazamento de informações é aceitável, 
haja vista que o tema violência sexual 
desperta a curiosidade de outras pessoas.

 

b.
 

Deve-se registrar em prontuários o maior 
número de informações possíveis, mesmo 
as sigilosas, pois em casos de violência 
sexual não é necessário garantir o sigilo.
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c.
 

O espaço destinado ao atendimento deve 
ser amplo, pois quanto maior o número de 
pessoas da família neste momento, maior 
qualidade terá o trabalho psicológico.

 d.
 

É fundamental o compromisso de 
confidência por parte do psicólogo para 
conquistar a confiança necessária à 
continuidade do tratamento.

 e.
 

É facultado o compromisso de sigilo e 
confidência por parte de todos, pois a 
vítima é quem decidirá sobre isso.  

 
 
QUESTÃO  48  Doença de grave perturbação da personalidade 
que ocorre quando um parente, quase sempre 
a mãe (85 a 95%), produz (fabrica, simula, 
inventa), de forma intencional, sintomas em seu 
filho, fazendo com que este seja considerado 
doente, ou provocando ativamente a doença, 
colocando-o em risco e numa situação que 
requeira investigação e tratamento. Trata-se de 
uma forma de abuso infantil.  
 

A que definição de doença o enunciado se 
refere? 
 

a. Transtorno de Personalidade Borderline.  
b. Síndrome de Gilles de La Tourette.  
c. Transtorno Obsessivo Compulsivo.  
d. Tricotilomania.  
e. Síndrome de Münchausen por 

procuração. 
 
QUESTÃO  49  
O Sistema Único de Saúde obedece à 
princípios que prevê a organização dos serviços 
públicos, evitando a duplicidade de meios para 
fins idênticos. Em relação à prevenção em 
saúde, as ações se articulam em três níveis: 
prevenção primária, secundária e terciária. 
 

Quanto à característica das ações de 
Prevenção Terciária, assinale a alternativa  

correta.  

a. Ações realizadas mediante o diagnóstico 
precoce das doenças, ainda sem 
manifestação clínica.  

b.
 Ações dirigidas para possibilitar que o

 

homem melhore a sua saúde e mantenha-
se sadio. São também ações de projeção 
social e massiva.

 

c.
 

Ações que incluam exclusivamente, a 
promoção e a educação em saúde.

 

d.
 

Ações que se realizam no homem doente 
através da cura e tratamento adequado 
para evitar complicações, bem como por 
ações de reabilitação nos casos de 
invalidez.

 
 

e.
 

Ações que são realizadas mediante o 
diagnóstico precoce iniciando o 
tratamento rapidamente, que poderá 
propiciar a cura da enfermidade.

 
 QUESTÃO

 
50

  Em Psicologia, é correto
 

afirmar que um 
conjunto de traços psicológicos com 
propriedades particulares, relativamente 
permanentes e organizadas, corresponde à 
definição de:

 
 a.

 
aparelho mental.

 
b. 

personalidade. 
c. 

afeto. 
d. cognição. 
e. temperamento. 
 
QUESTÃO  51  
O Aconselhamento Psicológico, como prática 
terapêutica, pode desenvolver-se em diferentes 
locais: no sistema de saúde (centros de saúde, 
hospitais, maternidades), em empresas 
(serviços de saúde ocupacional), serviços e 
centros de reabilitação e em organizações 
comunitárias.  
 

Assinale a alternativa que não apresenta 
características pertencentes a esta prática.  
 

a. Aconselhar é dar conselhos, estimular e 
encorajar disciplina ou prescrever 
condutas que deveriam ser seguidas, a 
fim de trazer benefício ao sujeito. 

b. Focalizado no presente, com uma duração 
mais curta, mais orientado para a ação do 
que para a reflexão, predominantemente 
está mais centrado na prevenção do que 
no tratamento.  

c. Visa facilitar uma adaptação mais 
satisfatória do sujeito à situação em que 
se encontra e aperfeiçoar os seus 
recursos pessoais em termos de auto-
conhecimento, auto-ajuda e autonomia. 

d. Trata-se de ajudar o sujeito a 
compreender-se a si próprio e à situação 
em que se encontra e ajudá-lo a melhorar 
a sua capacidade de tomar decisões que 
lhe sejam benéficas.

 

e.
 A finalidade principal é a redução de 

riscos para a saúde, obtida através de 
mudanças concretas do comportamento 
do sujeito.

 
 

QUESTÃO
 

52
  

O trabalho humano estrutura o processo de 
identidade dos sujeitos, mas pode também 
transformar-se em um elemento patogênico, 
ocorrendo então, as doenças ocupacionais. 
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A Síndrome de Bournout vem sendo 
considerada como uma das doenças 
ocupacionais e se caracteriza pelo:

 
 a.

 
esgotamento físico, psíquico e emocional, 
em decorrência de trabalho estressante e 
excessivo.

 b.
 

aumento abrupto e significativo da 
criatividade para o trabalho, juntamente 
com o aparecimento de uma reação de 
tédio e aborrecimento.

 c.
 

aparecimento de uma lesão física visível e 
de sofrimento legitimamente reconhecido.

 
d.

 
prevalência especial nos profissionais que 
atuam na área de serviços burocráticos e 
que não mantém contatos constantes com 
os usuários dos seus serviços.  

e. esgotamento pessoal, que não é 
detectado pelo doente, apenas por seus 
familiares, pois apresenta sintomas leves.  

 
QUESTÃO  53  
O uso de testes psicológicos é de exclusividade 
do psicólogo. São instrumentos que podem ser 
utilizados no processo de psicodiagnóstico, 
visando avaliar aspectos psicológicos.  
 

Em relação ao Teste de Rorschach, é correto 
afirmar.  
 

a. É um instrumento que visa avaliar 
aspectos da personalidade do indivíduo e 
apresenta-se sob forma de questionário. 

b. É um teste que tem por finalidade medir 
os êxitos e os fracassos do indivíduo na 
solução de problemas gerais ou na 
realização de determinadas categorias de 
tarefas. 

c. É um teste de personalidade em que se 
mostra ao indivíduo, material não 
precisamente definido, como manchas de 
tinta, para interpretação mediante 
respostas livres. 

d. É um teste destinado a avaliar a 
inteligência geral ou o nível mental atual 
do indivíduo.  

e. É um teste destinado a prognosticar a 
capacidade de rendimento futuro do 
indivíduo, na realização de determinadas 
atividades ou tarefas.

 
 

QUESTÃO
 

54
  

Leia o enunciado.
 

 

Humor deprimido, perda de interesse ou prazer 
são os sintomas básicos de ________. Este 
transtorno é ________

 
comum em idosos do 

que na população geral.
 

 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente

 
as suas lacunas.

 

a.
 

depressão; significativamente menos
 b.

 
depressão; mais

 c.
 

síndrome de Parkinson; menos
 d.

 
tristeza; mais

 e.
 

LER-DORT; relativamente
 

 QUESTÃO
 

55
  O processo técnico-científico de coleta de 

dados, estudos e interpretação de informações 
a respeito dos fenômenos psicológicos do 
indivíduo é entendido como:

 
 a.

 
dinâmica de grupo.

 
b. 

pesquisa bibliográfica. 
c. 

avaliação psicológica.  
d. anamnese. 
e. questionário. 
 
QUESTÃO  56  
Em relação à Entrevista Psicológica, é correto 
defini-la como: 
 

a. coleta e interpretação de informações 
psicológicas resultantes de um conjunto 
de procedimentos confiáveis, que 
permitem ao psicólogo avaliar o 
comportamento e as habilidades de um 
indivíduo.  

b. um instrumento de medida, sob a forma 
de questionário, que visa a avaliar o 
interesse do examinando quanto à 
determinado assunto ou grupo de 
assuntos. 

c. uma apresentação descritiva acerca de 
situações e/ou condições psicológicas e 
suas determinações históricas, sociais, 
políticas e culturais, pesquisadas no 
processo de avaliação psicológica. 

d. uma intervenção clínica que permite 
influenciar  na prevalência das doenças 
crônicas. 

e. um processo bidirecional de interação, 
entre duas pessoas com o propósito 
previamente fixado no qual uma delas, 
procura saber o que acontece com a 
outra, baseado nos conhecimentos 
técnicos-científicos da

 
Psicologia.

 
 

QUESTÃO
 

57
  

A construção do Código de Ética do Psicólogo 
pautou-se pelo princípio geral que visou 
constituí-lo mais como um instrumento de 
reflexão

 
do

 
que de um conjunto de normas a 

serem seguidas pelo profissional. Assim, em
 

seu art. 2º, alínea i -
 

Das Responsabilidades, 
diz que ao psicólogo é vedado:
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a.
 

fornecer ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho, 
quando, por motivos justificáveis, os 
serviços não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu 
inicialmente.

 b.
 

induzir qualquer pessoa ou organização à 
recorrer a seus serviços.

 c.
 

colaborar com o trabalho de psicólogos ou 
outros profissionais, quando solicitado. 

 
d.

 
levar ao conhecimento das instâncias 
competentes o exercício ilegal ou irregular 
da profissão. 

e. 
orientar, a quem de direito, sobre os 
encaminhamentos a partir da prestação 
de serviços psicológicos. 

 
QUESTÃO  58  
O psicólogo para proceder a uma Avaliação 
Psicológica utiliza-se de métodos, técnicas e 
instrumentos. Dentre estes instrumentos, os 
Testes Psicológicos. Sendo assim, assinale a 
alternativa correta. 
 

a. A garantia de que o teste psicológico 
cumpra com seus objetivos, como 
instrumento de medida cientificamente 
válido, não depende da forma com que o 
psicólogo o utilize. 

b. Por não haver controle em relação à 
comercialização e o uso dos testes, a 
divulgação das informações contidas em 
seu manual é aceitável.  

c. O preparo e o treinamento por parte do 
psicólogo aplicador para a sua utilização, 
não é necessário, haja vista  que todos os 
testes psicológicos possuem o mesmo 
grau de facilidade neste aspecto. 

d. A aplicação do teste deve obedecer 
rigorosamente às instruções contidas no 
manual, o tempo estabelecido para sua 
execução e outras recomendações 
especificadas. 

e. Quando da aplicação do teste, o psicólogo 
sempre deve proceder a um estudo breve 
das suas instruções, visando modificá-lo 
para conseguir o resultado desejado. 
Quando de sua correção, é necessário, 
portanto, adequar a produção do 
candidato ao desempenho esperado.

 
 

QUESTÃO
 

59
  

"Dentre os problemas de saúde, os transtornos 
mentais são responsáveis pelo maior número 
de dias de afastamento do trabalho, ou seja, 
são problemas de saúde que afastam os 
trabalhadores do trabalho por longos períodos". 
(Brasil, Ministério da Saúde, 2001, p. 193)

 
 
 
 
 

Levando em consideração o enunciado, é 
correto afirmar.

 
 a.

 
A qualidade de vida no trabalho no 
tocante à saúde, depende tão somente do 
trabalhador.

 b.
 

A qualidade de vida no trabalho inclui 
aspectos de bem-estar, garantia de 
saúde, segurança física, mental e social, e 
capacitação para realizar as tarefas do 
trabalho com segurança e bom uso de 
energia pessoal. 

c. 
O psicólogo deve se empenhar para 
eliminar o rótulo de que o trabalho é um 
espaço de prazer para o sujeito, haja vista 
que se caracteriza de fato como um 
espaço tão somente de subsistência da 
vida capitalista.  

d. Aumentou a prevalência de doenças 
ocupacionais porque, nos últimos anos, 
nenhuma mudança pode ser vista nas 
esferas política, social e econômica, o que 
tem  ocasionado um tédio para o 
trabalhador que está sem novas 
demandas advindas do mercado de 
trabalho. 

e. Boas condições de trabalho não 
influenciam na realização de atividades 
laborais de forma mais confortável, menos 
desgastante, mais prazerosa, e 
consequentemente mais saudável.  

 
QUESTÃO  60  
Leia o enunciado. 
 

É um aspecto inato, biológico ________,e as 
qualidades que estão relacionadas com 
________ excitabilidade, impulsividade, 
sensibilidade, reserva, passividade, otimismo, 
pessimismo, vivacidade e letargia.  Entretanto, 
________ constitui-se  de valores morais e 
sociais, origina-se a partir de fatores como: 
integridade, fidedignidade e honestidade.  

Assinale a alternativa  que completa correta  e 
respectivamente as lacunas do enunciado.  

a. do caráter;  a personalidade; o 
temperamento. 

b. do temperamento; o caráter; a 
personalidade. 

c.
 do caráter; o temperamento; a 

personalidade.
 

d.
 da personalidade; o temperamento; o 

caráter.
 

e.
 

da personalidade; o caráter; o 
temperamento.
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