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1) Assinale a opção que descreve, de forma correta, o pensamen-

to de SÁAD em "Tratamento para Dependência de Drogas: uma

Revisão da História e dos Modelos", in: CRUZ e FERREIRA

(Orgs.). Álcool e Drogas: Usos, dependência e tratamentos.

(A) O Movimento da Temperança aponta para um período mais

liberal em relação ao uso do álcool.

(B) Benjamin Rush foi o primeiro autor a citar o problema do

álcool como doença, desenvolvendo o conceito de depen-

dência ao álcool.

(C) O Movimento Proibicionista tem como paradigma a idéia na

qual o alcoolismo reside mais no objeto do que no

sujeito.

(D) A cocaína foi a substância que iniciou a "guerra contra

as drogas", marcando o início das formas de tratamento e

abordagem das drogas.

(E) Na Lei 5.726 de 1971, o uso de drogas é considerado ile-

gal e o viciado é visto como um criminoso.

2) Segundo Jonh Rolland, em Carter & McGoldrick, "para colocar

o desdobramento de uma doença crônica, em um contexto

desenvolvimental, é crucial compreender o entrelaçamento de

três fios evolutivos": a

(A) enfermidade, a etnicidade e a pseudomutualidade.

(B) ambigüidade do sintoma, a fatalidade da patologia e a

atemporalidade.

(C) doença e os ciclos de vida do indivíduo e da família.

(D) cronicidade estática, o sistema familiar e o sistema de

saúde disponível.

(E) perspectiva terminal, a negação e a plasticidade do

sistema.

3) Piaget descreveu quatro principais estágios que levam à ca-

pacidade para o pensamento adulto. Cada estágio é um requi-

sito necessário ao subseqüente. A velocidade com que cada

criança atravessa os diferentes estágios varia de acordo

com circunstâncias ambientais e capacidades

(A) adquiridas.

(B) treinadas.
(C) desempenhadas .
(D) aprendidas.
(E) inatas.
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4) Helen Bee, em "A Criança em Desenvolvimento", refere-se aos

estágios do desenvolvimento psicossexual propostos por

Freud. De acordo com Freud, em qual estágio ocorre o desen-

volvimento dos mecanismos de defesa do ego?

(A) Oral.
(B) Anal .
(C) Fálica.
(D) Latância.

(E) Genital.

5) Utilizando-se da abordagem de KAPLAN e SADOCK, correlacione

as alterações psicopatológicas a seguir aos seus respectivos

conceitos. Em seguida, assinale a opção correta.

ALTERAÇÕES PSICOPATOLÓGICAS CONCEITOS

I - Delírio ( ) É a forma mais grave da sín-

II - Alucinação drome de abstinência alcoó-

III- Delirium Tremens lica.

IV - Verbigeração ( ) É a percepção aparente de um

V - Anedonia objeto externo quando não

existe um objeto real cor-

respondente.

( ) É a repetição, sem sentido,

das mesmas palavras ou fra-

ses, que pode continuar du-

rante vários dias.

( ) É a incapacidade de experi-

mentar ou de imaginar qual-

quer emoção prazerosa.

( ) É a má interpretação per-

ceptiva de uma experiência

sensorial externa.

(A) (III) (II) (IV) (I) (V)

(B) (I) (II) (IV) (III) (V)

(C) (III) (II) (IV) (V) (I)

(D) (II) (III) (V) (IV) (I)

(E) (II) (III) (IV) (V) (I)

6) Qual a opção que NÃO corresponde a uma "formação do

inconsciente", baseando-se nos conceitos de Freud e Lacan,

apresentados por Garcia-Rosa em "Freud e o Inconsciente"?

(A) Chiste.
(B) Sintoma.

(C) Sonho.

(D) Ato falho.

(E) Memória.
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7) Em "A Criança em Desenvolvimento" Helen Bee faz referência

a um autor que menciona estágios de desenvolvimento, onde as

crianças são muito menos influenciadas pela maturação, e

muito mais pelas demandas culturais comuns para as de

determinada idade, nos quais todas elas avançam ao longo de

uma seqüência fixa de tarefas ou dilemas, cada uma centrada

no desenvolvimento de determinada faceta da identidade.

Porém, se os responsáveis pela criança, não forem cuidadosos

nem amorosos, ela poderá desenvolver um senso de

desconfiança, o qual afetará suas respostas em todos os

estágios posteriores. A quem Helen Bee se refere?

(A) John Bowlby.

(B) Sigmund Freud.

(C) Erik Erikson.

(D) Jean Piaget.

(E) Albert Bandura.

8) Segundo a CID 10, qual opção corresponde à seguinte descri-

ção:

"Um transtorno invasivo do desenvolvimento definido pela

presença de desenvolvimento anormal e/ou comprometido que se

manifesta antes da idade de três anos e pelo tipo

característico de funcionamento anormal em todas as três

áreas de interação sogial , comunicação e comportamento

restrito e repetitivo. O transtorno ocorre em garotos três

ou quatro vezes mais freqüentemente que em meninas."

(A) Transtorno de retardo atípico.

(B) Síndrome de Asperger.

(C) Autismo Infantil.

(D) Síndrome de Rett.

(E) Transtorno de Alpers Leigh.

9) Um dos principais pressupostos de Jean Piaget, citado no

livro "A Criança em Desenvolvimento", é o da capacidade que

o indivíduo possui em adaptar-se ao seu meio ambiente,

através de um processo ativo onde está apto a

(A) explorar, manipular e examinar os objetos e as pessoas

em seu mundo.

(B) visualizar, sem efetivamente manipular os objetos, nem

tocar as pessoas.

(C) visualizar, manipulando objetos, porém, sem tocar, as

pessoas de seu mundo.

(D) observar com medo os objetos ao seu redor e chorar,

requerendo o contato materno.

(E) observar os objetos ao seu redor, sem chorar, porém

rejeitando o contato materno.
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10) Segundo o texto de Luiz Antonio Nogueira Martins, em "Psi-

cossomática Hoje", com relação à interconsulta, é correto a-

firmar que

(A) busca a realização de um diagnóstico da situação: das

reações vivenciais do paciente, de sua família, médico,

equipe, outros pacientes e do autodiagnóstico do inter-

consultor, naquele momento e lugar.

(B) refere-se à realização de encaminhamentos bem direciona-

dos do paciente aos vários profissionais que poderão

ajudá-lo, de acordo com suas especialidades, cada qual

dando a sua contribuição para o melhor atendimento ao

paciente.

(C) O interconsultor deve evitar estar imerso nos fenômenos

psicológicos universais de transferência e contratrans-

ferência, para poder analisar as necessidades do pacien-

te e conduzir o caso com maior proficiência.

(D) A interconsulta visa a realização da melhor avaliação

diagnóstica dos pacientes psicossomáticos, envolvendo

diferentes profissionais da saúde, inclusive o psicólo-

go, que tem papel capital.

(E) A aplicação da interconsulta se faz somente nos casos

dos pacientes internados em hospital geral.

11) No que diz respeito à razão médica e à racionalidade

científica moderna, segundo esclarece Madel T. Luz, é

INCORRETO afirmar que

(A) a "naturalização" de seu objeto discursivo torna a

medicina talvez a mais social das disciplinas modernas,

por instituir e normalizar estruturas e relações soci-

ais, a partir de enunciados "naturais" típicos do seu

campo de objetivações.

(B) nas estratégias discursivas da razão científica moderna,

pode haver não apenas produção de certas relações soci-

ais a partir de realidades existentes, como também a

reprodução de relações existentes e o combate, para a

prevenção ou supressão de outras.

(C) a racionalidade científica moderna é um modo de produção

de verdades, gerando um conjunto dos efeitos produzidos

por essas verdades, ao longo dos quatro séculos de sua

construção.

(D) o "esqueleto" da racionalidade científica moderna foi

estruturado na Renascença, silenciando conflitos, esta-

belecendo um pensamento, em torno de idéias humanistas .

(E) a cosmovisão racionalista e mecanicista promoveu desco-

bertas e invenções que têm como efeito a consolidação

epistemológica e social das ciências, bem como sua ins-

titucionalização.
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12) Segundo BALINT, no que tange à chamada "função apostólica",

é correto afirmar que

(A) refere-se àqueles casos que necessitam de apoio espiri-

tual e que o psicólogo deverá encaminhar a um padre ou

pastor, face ao mau prognóstico de seus casos.

(B) trata-se de uma droga de grande poder e de notáveis pos-

sibilidades, e que não deve ser receitada ao acaso, efe-

tuando-se o devido diagnóstico diferencial, pois não é,

em si mesma, uma atividade negativa.

(C) é uma atividade praticada pelo médico, que deve ser re-

chaçada a todo o custo, com a orientação de um psicólo-

go.

(D) é um dever do pároco exercê-la, de modo a dar uma dimen-

são mais humanística ao atendimento ao paciente termi-

nal.

(E) cabe ao psicólogo estimular os profissionais da saúde ao

pleno desenvolvimento de suas aptidões espirituais de

modo a ampliar as perspectivas de recuperação do pacien-

te.

13) Assinale a opção que NÄO se relaciona com o processo de

construção da racionalidade científica moderna da época

clássica, desenvolvido por Madel T. Luz, em seu livro "Natu-

ral, Racional, Social: Razão Médica e Racionalidade Cientí-

fica Moderna".

(A) O dogma da racionalidade moderna é o da ciência como

caminho único para a obtenção da verdade.

(B) O método científico passou a ser um instrumento tão

largamente aplicado, que acabou provocando uma crise na

emergente cosmovisão renascentista, fazendo com que seu

emprego precisasse ser reavaliado.

(C) O antropocentrismo renascentista, humanista, por um

lado, "naturalista", por outro, é um primeiro rasgo da

racionalidade moderna.

(D) A cosmovisão mecanicista ainda se faz presente nas

teorias e conceitos de diversas disciplinas científicas,

dominando as teorias das ciências naturais.

(E) A ciência seria a grande ordenadora do quebra-cabeça

cósmico, sendo a razão científica a grande produtora do

conhecimento sobre a natureza em seus inúmeros aspectos.

14) Segundo a CID 10, qual das formas de esquizofrenia apresen-

tadas abaixo, comumente se inicia entre as idades de 15 e 25

anos e tende a ter um prognóstico pobre por causa do rápi-

do desenvolvimento de sintomas "negativos", particularmente

embotamento afetivo e perda de volição?

(A) Simples .
(B) Hebefrênica.

(C) Catatônica.

(D) Residual.

(E) Indiferenciada.
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15) Qual é a opção que corresponde às idéias centrais de Balint,

desenvolvidas em seu livro "O Médico, seu Paciente e a

Doença?

(A) A substância "médico" é poderosa, com muitos efeitos

colaterais e, por isso, não deve ser usada.

(B) A relação médico-paciente não poderá ter êxito se o mé-

dico não abdicar de sua onipotência.

(C) O vínculo médico-paciente somente se desenvolverá com a

devida orientação de um psicólogo que reconheça a impor-

tância dos aspectos psicológicos na produção dos sinto-

mas do doente.

(D) O vínculo médico-paciente não se desenvolve porque o

médico, pela sua formação universitária, não consegue

ver o doente, somente a doença.

(E) A substância "médico" é poderosa e a mais freqüentemente

usada na clínica geral, sendo que a experiência e o sen-

so comum ajudará o médico a adquirir a habilidade neces-

sária para receitar-se a si mesmo.

16) No que tange aos conceitos fundamentais de Psicanálise apre-

sentados por Garcia-Roza, em seu livro "Freud e o Incons-

ciente", assinale a opção correta.

(A) Os processos primário e secundário correspondem aos

dois modos de funcionamento do aparelho psíquico, aos

dois modos de circulação da energia psíquica: livre e

ligada.

(B) O ego tem dupla função: a de inibição e a de superação.

(C) A teoria do sonho de Freud, apresentada no Projeto, é

uma das contribuições mais importantes, sendo que o

sonho é o exemplo privilegiado de processo secundário.

(D) No Projeto, Freud concebe o psiquismo como um aparelho,

que se propõe a alçar um sentido denotativo do real,

aproximando-se da termodinâmica.

(E) O processo primário deverá ser superado por ser visto

por Freud como um sistema patogênico.

17) Assinale a opção que NÃO apresenta um dos cinco estágios de

morte ou do morrer, propostos por Elisabeth Kübler-Ross,

descritos por KAPLAN e SADOCK.

(A) Barganha.

(B) Depressão.

(C) Confusão.
(D) Aceitação.

(E) Choque e negação.
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18) Segundo a CID 10, é um transtorno persistente do humor

(afetivo)

(A) o transtorno de ajustamento.
(B) a distimia.
(C) a hipomania.

(D) o transtorno afetivo bipolar.

(E) a mania com sintomas psicóticos.

19) Segundo a CID 10, qual das opções abaixo apresenta um trans-

torno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem?

(A) Transtorno específico de leitura.

(B) Transtorno específico de soletrar.

(C) Mutismo eletivo.

(D) Transtorno misto das habilidades escolares.

(E) Afasia adquirida com epilepsia (Síndrome de Landau

-Kleffner).

20) Segundo Carter & McGoldrick, em relação às famílias recasa-

das, é correto afirmar que

(A) intensos sentimentos conflitantes, ou suas negações, são

problemas previsíveis.

(B) num sistema recasado funcional, a responsabilidade de

cuidar dos filhos, dele ou dela, deve excluir quaisquer

influências dos pais biológicos.

(C) um genetograma de apenas duas gerações é recurso impres-

cindível para o tratamento quando há filhos.

(D) os tradicionais papéis de gênero, exigindo que as mulhe-

res assumam a responsabilidade pelo bem-estar emocional

da família, colocam a madrasta e a enteada em posições

simbióticas.

(E) os filhos devem ter poder irrestrito de decidir sobre o

recasamento, a custódia e a visitação.

21) José Bleger, segundo Arzeno, enfatiza a importância de se

manterem controladas certas variáveis, tais como: o local de

atendimento, o horário e a freqüência, o que, indubitavel-

mente, contribui para melhor observação do caso clínico na

prática psicoterápica. Estas variáveis referem-se, especifi-

camente,

(A) à transferência.

(B) à contratransferência.

(C) ao enquadre.

(D) ao psicodiagnóstico.

(E) aos testes padronizados.
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22) Segundo KAPLAN e SADOCK, é correto afirmar que

(A) a tangencialidade é uma perturbação na qual o paciente

perde o fio da conversa e atenta para pensamentos tan-

genciais, afetado por estímulos internos e externos

irrelevantes, mas sempre retorna ao ponto de partida.

(B) o bloqueio é uma interrupção do fluxo das emoções antes

de uma idéia ter sido completada, podendo o sujeito in-

dicar uma incapacidade para recordar o que estava sen-

tindo.

(C) a confabulação é uma produção criativa de respostas ver-

dadeiras, resultado de grande atividade intelectual.

(D) a obnubilação é uma perturbação da consciência, na qual

ocorre uma redução geral da consciência quanto ao am-

biente.

(E) o neologismo representa um transtorno do conteúdo do

pensamento.

23) Em "Freud e o Inconsciente", Garcia-Roza faz referência ao

que Freud chamou de pulsão, que não pode ser destruída nem

inibida; e que busca, de alguma forma, a satisfação. A pul-

são possui dois representantes psíquicos. Quais são?

(A) Recalcamento primário e projeção.

(B) Recalcamento secundário e projeção.

(C) Representante ideativo e afeto.

(D) Representante ideativo e projeção.

(E) Representante afetivo e condensação.

24) Seguindo o pensamento de KAPLAN e SADOCK, preencha com "w",
os espaços entre parênteses que correspondem às perturbações

da consciência, e com "x", aqueles que correspondem às per-

turbações da atenção. Em seguida, assinale a opção correta.

( ) Transe

( ) Hipervigilância

( ) Estupor

( ) Delirium

( ) Estado oniróide

(A) (x) (w) (w) (x) (x)

(B) (x) (x) (w) (w) (w)

(C) (w) (x) (x) (w) (w)

(D) (w) (x) (w) (x) (w)

(E) (x) (w) (x) (x) (x)

25) Segundo a CID 10, é um transtorno mental orgânico, a

(A) ciclotimia.

(B) psicose maníaco-depressiva.

(C) demência na doença de Alzheimer.

(D) síndrome de Ganser.

(E) anorexia nervosa.
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26) Analise as afirmativas abaixo.

Helen Bee, traçando um paralelo entre as Teorias do Desen-

volvimento, conclui que

I - Teóricos Psicanalistas estudaram principalmente o de-

senvolvimento da personalidade, enfatizando a intera-

ção dos instintos internos com as influências ambien-

tais para produzir estágios compartilhados de desenvol-

vimento, bem como diferenças individuais na persona-

lidade.

II - Teóricos Cognitivistas-Desenvolvimentais, que dão des-

taque à mudança qualitativa, enfatizam a exploração

ativa que a criança faz do ambiente como um ingrediente

crítico, conduzindo a estágios compartilhados de

desenvolvimento.
III- Teóricos da Aprendizagem, em geral, enfatizam as influ-

ências ambientais, as quais produziriam mudanças

quantitativas. Bandura influencia nesta Teoria, inclu-

indo mais elementos cognitivos e o conceito importante

de modelação.
IV - Teóricos da Psicologia Humanista, como Maslow e

Rogers, enfatizam a auto-realização, a auto-estima,

todavia não concebem a autenticidade.

V - Teóricos da Psicologia Topológica, enfatizam o

comportamento do indivíduo em termos de barreiras,

fronteiras, porém, não consideram as forças presentes

no âmbito psicológico ou espaço vital.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas I, II e III são verdadeiras.

(B) Apenas I, II e IV são verdadeiras.

(C) Apenas I, III e IV são verdadeiras.

(D) Apenas II, III e IV são verdadeiras.

(E) Apenas II, III e V são verdadeiras.
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27) Correlacione as alterações psicopatológicas às suas respec-

tivas definições e assinale a opção correta.

ALTERAÇÕES DEFINIÇÕES

I - Estado crepuscular. ( ) Falta de reação e de cons-

II - Folie à deux. ciência quanto ao ambiente.

III- Estupor. ( ) Consciência perturbada por

IV - Dipsomania, alucinações.

V - Humor disfórico. ( ) Doença emocional partilhada

entre duas pessoas.

( ) Estado de ânimo desagradá-

vel.

( ) Compulsão para ingerir ál -

cool.

(A) (I) (IV) (V) (II) (III)

(B) (II) (I) (V) (III) (IV)

(C) (I) (II) (III) (IV) (V)
(D) (III) (I) (II) (V) (IV)

(E) (III) (II) (IV) (I) (V)

28) Quanto à monitoração dos pensamentos automáticos, é correto

afirmar que

(A) é uma tarefa restrita à sessão psicoterápica, devendo

ser supervisionada durante a mesma pelo terapeuta.

(B) é uma atividade que deve ser iniciada somente nas

sessões de prevenção de recaída, após remissão total da

patologia.

(C) deve ser realizada apenas após a identificação das cren-

ças centrais e intermediárias.

(D) pode levar a um aumento da angústia, a menos que o paci-

ente também tente responder adaptativamente às suas

cognições.

(E) é uma tarefa complexa que nunca deve ser iniciada nas

primeiras sessões sob pena de recrudescimento súbito da

sintomatologia apresentada.

29) Em "Freud e o Inconsciente", Garcia-Roza faz menção ao que

Freud chamou de processo primário e processo secundário.

Sendo o processo primário, o modo de funcionamento do

sistema inconsciente, quais os mecanismos básicos que o

caracterizam?

(A) Projeção e condensação.

(B) Recalque e conformismo.

(C) Deslocamento e condensação.

(D) Projeção e recalque.

(E) Deslocamento e projeção.
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30) Segundo a CID 10, os transtornos que podem, em alguns casos,

anteceder transtornos de personalidade anti-social e que são

freqüentemente associados a ambientes psicossociais adver-

sos, incluindo relacionamentos familiares insatisfatórios e

fracasso escolar, sendo comumente observados em meninos, são

denominados transtornos:

(A) de conduta.
(B) alimentares .

(C) de ansiedade.

(D) de psicopatia.

(E) de tique.

31) No tratamento de qual transtorno, a terapia cognitivo-

comportamental enfatiza a exposição e a prevenção de

resposta e orienta o paciente a descobrir experimentalmente

que seu problema está nos seus pensamentos em vez de na

possível ocorrência de um problema no mundo real?

(A) Obsessivo-compulsivo.

(B) De ansiedade generalizada.

(C) De pânico.

(D) Bipolar.
(E) De personalidade evitativo.

32) Segundo Piaget, citado por Helen Bee, como se classifica

o subestágio do Período sensório-Motor, caracterizado pelo

desenvolvimento do uso de símbolos para representar objetos

ou eventos, no qual a criança compreende que o símbolo está

separado do objeto e começa o processo de imitação?

(A) Subestágio 2 - Reações circulares primárias .

(B) Subestágio 3 - Reações circulares secundárias .

(C) Subestágio 4 - Coordenação de esquemas secundários .

(D) Subestágio 5 - Reações circulares terciárias .

(E) Subestágio 6 - Início do pensamento representacional.

33) Segundo a CID 10, se os testes de QI padronizados apropri-

ados são usados, a faixa de 50 a 69 é indicativa de retar-

do

(A) leve.

(B) moderado.

(C) médio.

(D) grave.

(E) profundo.
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34) Segundo Maud Manonni, em "A Primeira Entrevista em

Psicanálise", a tarefa do psicanalista é

(A) prender-se aos limites colocados pelo indivíduo que o

procura como confidente, conselheiro, facilitando, desta

forma, a inserção do imaginário sobre o simbólico.

(B) articular a demanda para o indivíduo que procura a

solução de seus conflitos, de forma a manter a atenção

concentrada e evocar sua capacidade mnemônica.

(C) agir de forma que o indivíduo possa se conformar com a

situação que desencadeou seu sofrimento, evitando, desta

forma, a obnubilação de pensamentos.

(D) evitar prender-se aos limites colocados pelo indivíduo

que o procura e ajudá-lo a articular sua demanda, a

constituir-se na sua fala em relação à sua história,

para extrair através de certa seqüência, uma mensagem

confrontando a posição do mesmo, através de seu mundo

fantasmático, com um sistema da ordem do significante.

(E) evitar funcionar como sujeito suposto saber, onde o

indivíduo projeta no analista, figuras representativas

de sua história de vida, o que viabiliza o processo de

apreensão de significados a partir da rede de signifi-

cantes, que resulta na mudança da forma como o indivíduo

lida com seu sofrimento, diminuindo assim, sua intensi-

dade.

35) Jean Piaget desenvolveu um método clínico para diagnosticar

os estágios do desenvolvimento cognitivo do ser humano. Tal

método consiste em

(A) Testes de Operações Sensoriais .

(B) Testes de Inteligência Verbal.

(C) Testes Exploratórios do Conhecimento.

(D) Provas de Desenvolvimento Lúdico.

(E) Provas Operatórias .

36) Assinale a opção que expressa os conceitos fundamentais de

Freud sobre o aparelho psíquico, segundo Garcia-Roza.

(A) O modelo do recalcamento de Freud relaciona-se com o

evitamento do desprazer.

(B) O papel do Pré-consciente/Consciente é o de inibir os

impulsos inconscientes para impedir a tensão a nível do

Pré-consciente/Consciente.

(C) Os impulsos impregnados de desejo, que surgem do incons-

ciente, podem e devem ser inibidos, sendo a essência do

processo de recalcamento.

(D) O modelo do recalcamento oferecido por Freud é o da aco-

modação da estrutura excludente.

(E) O material recalcado faz seu "retorno" sob a forma

exclusiva de sonhos.
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37) Segundo a CID 10, é um transtorno somatoforme, o Transtorno

(A) de transe e possessão.

(B) hipocondríaco.

02) de bulimarexia.
(D) de estresse pós-traumático.

(E) de ansiedade paroxística.

38) Segundo Garcia-Roza, a importância dada por Freud à fase

fálica do desenvolvimento psicossexual está relacionada

(A) à polaridade atividade-passividade.

(B) ao fato de ter por objetivo a incorporação do objeto.

(C) à relação objetal "ativo" e "passivo".
(D) ao fato de dar e receber.

(E) ao fato de que ela assinala o ponto culminante e o

declínio do complexo de Édipo pela ameaça da castração.

39) De acordo com Freud, citado por Helen Bee, em "A Criança em

Desenvolvimento", parcimônia e obstinação constituem traços

de personalidade de indivíduos "fixados" em qual estágio

do desenvolvimento psicossexual?

(A) Oral .
(B) Anal.

(C) Fálica.

CD) Latência. '

(E) Genital .

40) Em "A Criança em Desenvolvimento", Helen Bee faz referência

ao processo de adaptação, que, segundo Jean Piaget, é

constituído por vários subprocessos importantes. Assinale a

opção que apresenta os referidos subprocessos na ordem se-

qüencial na qual, necessariamente, ocorrem durante o período

de desenvolvimento infantil.

(A) Acomodação, equilibração e assimilação.

(B) Aquisição, assimilação e acomodação.

(C) Assimilação, aquisição e acomodação.

(D) Assimilação, acomodação e equilibração.

(E) Equilibração, assimilação e acomodação.
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41) Assinale a opção que aponta o pensamento de Silva Filho e

Cristina Luce sobre o conceito de Toxicomania, quando

afirmam que " (. . .) é o paradigma de nossa sociedade de

consumo, a sua verdade...", no texto intitulado "O Declínio

do Pai, a Mimesis e a Toxicomania", in: CRUZ e FERREIRA

(Orgs.). Álcool e Drogas: usos, dependências e tratamentos.

(A) Toxicomania como uma perfeita dependência, na qual os

objetos de consumo são imaginados pelos indivíduos como

sendo capazes de constituí-los como sujeitos.

(B) A toxicomania é a verdade da sociedade porque revela uma

situação de gravidade crescente na qual ela se encontra,

afetando um número cada vez maior de jovens.

(C) É a delimitação da toxicomania como adição de substân-

cias psicoativas estimuladoras do sistema nervoso

central.
(D) É um fenômeno sócio-cultural que elege o uso e abuso de

tóxicos como seu representante exclusivo e fundamental.

(E) A verdade das toxicomanias precisa ser desvendada para

que os toxicômanos possam se libertar das drogas.

42) A terapia cognitiva baseia-se no modelo cognitivo que levan-

ta a hipótese de que

(A) o meio ambiente determina diretamente o comportamento e

a cognição o abranda, consolidando o modelo cognitivo.

(B) uma situação, por si só, determinará o que as pessoas

vão sentir, independentemente de suas cognições sobre

ela.
(C) a resposta emocional é intermediada pela gravidade da

patologia cognitiva apresentada pelo indivíduo.

(D) os comportamentos e as emoções são cognições encobertas

e distorcidas.

(E) as emoções e os comportamentos das pessoas são influen-

ciados por suas percepções dos eventos.

43) Segundo a teoria de desenvolvimento de Piaget, a função se-

miótica ocorre no estágio

(A) sensório-motor.

(B) de pensamento pré-operacional.

(C) das operações concretas.

(D) das operações formais.

(E) das operações hipotético-dedutivas.
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44) Segundo Maud Manonni, em "A Primeira Entrevista em

Psicanálise", no que tange às entrevistas centradas em

dificuldades escolares, é correto afirmar que o sintoma é

uma linguagem

(A) corporal que aparece quando indivíduos que possuem

tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em

enfrentar determinadas situações, somente passíveis de

resolução através de um tratamento de dessensibilização

sistemática associada à intervenção psicopedagógica.

(B) não-verbalizada, que se manifesta no intuito de "denun-

ciar" uma problemática familiar, muitas das vezes "mas-

carada" através de um bode expiatório, exigindo que toda

a família se submeta a um processo de intervenção pedá-

gógica.

(C) corporal que aparece quando indivíduos que possuem

tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em

enfrentar determinadas situações, somente passíveis de

resolução através de um tratamento de dessensibilização

sistemática.

(D) corporal que aparece quando indivíduos que possuem

tendência a somatizar, o fazem, pela dificuldade em

enfrentar determinadas situações, somente passíveis de

resolução através de um treino de habilidades sociais.

(E) que se manifesta, ora como solução de uma angústia

dirigida a favor ou contra os pais, ora como um pedido

de ajuda. O que, na maioria dos casos, representa a

busca de um reconhecimento por parte do sujeito.

45) Segundo o modelo cognitivo, os pensamentos automáticos são

(A) cognições inacessíveis à consciência.

(B) pensamentos críticos e disfuncionais.

(C) cognições mais próximas à percepção consciente.

(D) crenças globais rígidas e generalizadas.

(E) suposições intermediárias.

46) Arzeno, ao se referir ao processo diagnóstico, tenta afirmar

que se trata de um processo no qual ocorre o enfrentamento

de uma situação nova a que, comumente, o indivíduo reage com

temores e desconfianças, dependendo das fantasias que possui

acerca do significado e finalidades do mesmo. Qual o tipo de

ansiedade a qual se refere?

(A) Confusional.

(B) Paranóica.

(C) Generalizada.

CD) Depressiva.

(E) Persecutória.
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47) Assinale a opção INCORRETA, no que se refere aos conceitos

fundamentais de Freud, apresentados por Garcia-Roza, em seu

seu livro "Freud e o Inconsciente".

(A) O deslocamento é um mecanismo de elaboração onírica.

(B) O mecanismo de condensação ocorre nos sonhos e nos

lapsos.

(C) A finalidade da elaboração secundária é fazer com que o

sonho se torne mais coerente e compreensível.

(D) A figuração é um mecanismo de elaboração onírica que

afeta a totalidade dos pensamentos oníricos, transfor-

mando os pensamentos do sonho em imagens.

(E) O fenômeno da regressão se refere ao caminho inverso ao

da elaboração onírica que a interpretag.ão tem que per-

correr.

48) Segundo Carter & McGoldrick, no maior rompimento no proces-

so de ciclo de vida familiar, aumentando a complexidade das

tarefas desenvolvimentais que a família está experienciando

naquela fase", é

(A) a morte de um filho.

(B) uma gestação indesejada.

(C) o divórcio.
(D) a infidelidade.

(E) a morte de um dos cônjuges.

49) De acordo com o pensamento de Kaplan e Sadock, assinale a

opção a seguir que corresponde ao Transtorno Amnéstico

Persistente Induzido por Álcool, que se apresenta como uma

perturbação da memória de curto prazo, causada pelo uso

pesado e prolongado de álcool.

(A) Delirium por Intoxicação Alcoólica.

(B) Síndromes de Wernicke-Korsakoff .

(C) Intoxicação Alcoólica Idiossincrásica.

(D) Transtorno Psicótico Induzido por Álcool.

(E) Delirium por Abstinência Alcoólica.
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50) Helen Bee, em "A Criança em Desenvolvimento", constata que,

em um nível mais amplo acerca das Teorias do

Desenvolvimento, existem três grandes esquemas que foram e

continuam sendo influentes, moldando a linguagem que é usa-

da, as suposições que se fazem e os tipos de perguntas

que são formuladas.

Dentre as teorias apresentadas abaixo, identifique as que

se referem ao contexto apresentado e, a seguir, assinale

a opção correta.

(I) - Psicanalítica
(II) - Cognitivo-desenvolvimental

(III)- Aprendizagem
(IV) - Rogeriana

CV) - Junguiana

GA) I, II e III

(B) I, III e IV

(C) II, III e IV

(D) II, III e V

(E) I, II e V
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