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ESPECIALIDADE

31) Em relação ao plano de tratamento, leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta
e respectivamente as lacunas.

O tratamento é planejado pelo com o objetivo de modificar o ,
problema ou

e é adaptado a cada paciente ou cliente em particular. (wampold, 2001apud, Cordioli, 2008.)

a) médico / motivo / queixa

b) terapeuta / motivo / demanda

c) terapeuta / transtorno / queixa

d) profissional / transtorno / demanda

32) "A terapia cognitiva foi fundada no inicio da década de 1960. O fundador deste modelo teórico teve a sua atenção
despertada pela visão negativa que determinados pacientes tinham de si mesmos,do mundo a sua volta e do futuro."

(Cordioli, 2008.)

Os dizeres abordam sobre um modelo teórico, cujo autor fundou por causa de um imenso incômodo diante de
alguns pacientes, com determinado transtorno. Marque a alternativa que nomeia respectivamente o autor e o
transtorno que serviu de base para a fundação da terapia cognitiva.

a) Freud - neurose.

b) Winnicott - psicose.

c) Aaron T. Beck - neurose.

d) Aaron T. Beck - depressão.

33) É uma parte integrante de todas as terapias e pode ser considerada como um acordo entre paciente e terapeuta; é

o momento para definir o que é a terapia, para quem, para que se destina a terapia, quais os seus objetivos ou
metas e quem será envolvido. Tal informação aborda um momento dentro das relações terapêuticas. Marque a
alternativa correta em relação a este momento.

a) Contrato terapêutico.

b) Plano de tratamento.

c) Término do tratamento.

d) Estabelecimento do vinculo.
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34) "A imaturidade é uma parte preciosa da adolescência. Nela, estão contidos os aspectos mais excitantes do
pensamento criador, sentimentos novos e diferentes, ideias de um novo viver. A sociedade precisa ser abalada
pelas aspirações daqueles que não são responsáveis." (winnicott, 1975.)

Considerando a psicologia clinica e o desenvolvimento em diferentes faixas etárias,marque a alternativa correta em
relação à imaturidade na adolescência.

a) Deve-se acreditar que o adolescente é capaz de dar conta de sua própria imaturidade.

b) Quando abdicados pelos adultos, os adolescentes costumam crescer precocemente, o que é uma maneira de
evitar o processo imaturo. Este fator é positivo em suas vidas.

c) A imaturidade é um elemento essencial da saúde na adolescência. Só há uma cura para a imaturidade, e esta é a
passagem do tempo,e o crescimento em maturidade que o tempo pode trazer.

d) A imaturidade é um elemento essencial da saúde na adolescência. Só há uma cura para a imaturidade - o tempo,
porém, às vezes, mesmo com a passagem do tempo, o ser humano não alcança esse proceso,sendo assim, o
tempo não pode trazer essa cura.

35) Mulher de 54 anos, costureira, realizou tratamento no ambulatório de psiquiatria em um hospital geral, comparecendo

às consultas com regularidades mensais, sendo realizado manejo farmacológico vistas à melhora dos sintomas
dolorosos. Seguia tratamento com diversos serviços médicos. As repercussões do quadro doloroso eram graves,
principalmente nas atividades de trabalho da paciente. Verificou-se a presença das demais condições que perfizeram o
diagnóstico de um possível transtorno. Trata-se do transtorno

a) de adaptação.

b) de somatização.

c) de personalidade.

d) obsessivo-compulsivo.

36) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

A , em acepção mais ampla, pode ser definida como o conjunto de conhecimentos referentes
ao d a ser humano. (Dalgalarrondo, P., 2008.)

a) patologia / adoecimento mental

b) patologia / conhecimento mental

c) psicopatologia / adoecimento mental

d) psicopatologia / conhecimento mental

37) "Jacques Lacan acompanhou de perto o trabalho que estava sendo realizado pelas primeiras psicanalistas que se
dedicaram à clinica com crianças. A partir de suas profundas observações,este autor trouxe grandes contribuições
para a clínica com criança." (Costa, Terezinha, 2008.)

Sobre as contribuições de Jacques Lacan na psicanálise com crianças,marque a alternativa correta.

a) Em relação ao sintoma,afirma que a criança aborda este sentimento como uma fuga ao que existe de sintomático
na estrutura familiar,e que este não aparece como resposta ao que ela está sentindo.

b) Aborda a criança sob o ângulo do sintoma,estabelecendo uma diferença entre a sua identificação ao sintoma e ao
objeto, ressaltando que a criança não era capaz de dizer a verdade,porque fantasiava muito.

c) Não acreditava totalmente na importância da função paterna para a psicanálise, apesar de entender que é a partir
da função paterna que a criança adquire o exercício de uma nomeação permitindo-a criar a sua identidade.

d) Inverte a ordem formulada por Saussure e privilegia o significado além de afirmar que não há relação entre o
significante e o significado,que são "ordens distintas e separadas inicialmente por uma barreira resistente à
significação".
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38) "Uma avaliação psicológica, feita com propósitos clínicos e, portanto, não abrange todos os modelos de avaliação

psicológicas de diferenças individuais. É um processo que visa identificar forças e fraquezas no funcionamento
psicológico, com um foco na existência ou não da psicopatologia." (Jurema Cunha, 2004.)

De acordo com a definição anterior, marque a alternativa que nomeia corretamente o termo definido pela autora.

a) Prognóstico.

b) Psicopatológico.

c) Psicodiagnóstico.

d) Teste psicológico.

39) "(...) As crianças da pré-latencia são um 'deleite': (...). Com o aparecimento da latencia, seus superegos exigem

mais coibição." (Glenn, J., 1996.)

Relacione os periodos pré-latencia e latencia com as respectivas caracteristicas e, em seguida,marque a alternativa
que apresenta a sequência correta. (um número poderá ser utilizado mais de uma vez.)

( ) expressa-se pela conversação direta com o analista e pelo brinquedo.

(1) Latencia ( ) frequentemente desenha, mas sua falta de habilidade amiúde impede uma representação
precisa.

(2) Pré-latencia 
( ) o superego e os seus precursores são relativamente fracos, e as defesas são fluídas e

menos fixas do que posteriormente acontece, de maneira que os impedimentos à expressão

são minimos.

a) 2 - 2 - 1

b) 1 - 2 - 2

c)1-1-2

d) 2 - 1 - 1

40) Na visão de Ocampo e Arzeno, a entrevista inicial no processo do atendimento clínico é caracterizada como
entrevista semidirigida. O paciente tem liberdade para expor seus problemas começando por onde preferir e
incluindo o que desejar. Considerando a visão dos autores em relação à entrevista inicial, informe se é verdadeiro

(V) ou falso (F) o que se afirma. A seguir,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) É recomendado começar a entrevista com uma técnica diretiva.

( ) Não se deve assinalar vetores quando o entrevistado não sabe como começar a entrevista.

( ) Neste modelo de entrevista, acontece a permissão do campo psicológico configurado pelo entrevistador, e o
paciente se estrutura em função de vetores assinalados por ele mesmo.

( ) Para recomendar a técnica da entrevista semidirigida, são consideradas duas razões. A primeira é que se deve
conhecer exaustivamente o paciente, e a segunda é a necessidade de extrair da entrevista certos dados que

permitam formular hipóteses e planejar uma bateria de testes.

a)F-F-V-V

b) V - V - F - F

c)F-V-F-F

d)V-F-V-V

41) A psicologia humanista tem como seu pai espiritual Abraham Maslow, que trouxe grandes contribuições para o
movimento. Na visão de Maslow, o ser humano é dotado de uma propensão inata a certo desenvolvimento. Este é

pleno das habilidades do indivíduo e permite a concretização de seu potencial. O autor define certo desenvolvimento
inato ao ser humano e permite ao indivíduo concretizar o seu potencial. Marque a alternativa que nomeia
corretamente a definição de Maslow.

a) A persona.

b) Autopromoção.

c) Autorrealização.

d) Autossatisfação.

- 10 - EA EAOT 2013 - Psicologia Clinica - Versão B



42) Paciente do sexo masculino,48 anos, casado,4 filhos, chega ao consultório encaminhado por médico psiquiátrico,

diz fazer acompanhamento há 5 anos. Relata que sempre teve um comportamento eufórico,se sente muito irritado
quando frustrado e que, às vezes, tem a sensação de que seu cérebro não para, pois seus pensamentos são muito
acelerados, e também fala muito. Tudo ficou mais sério quando se sentiu muito mal, a ponto de querer morrer e,

assim, tentado tal ato. A partir desse caso clinico,assinale a alternativa correta a respeito do diagnóstico.

a) Transtorno de pânico.

b) Transtorno afetivo bipolar.

c) Transtorno obsessivo-compulsivo.

d) Transtorno de ansiedade generalizada.

43) "O ato diagnóstico é necessariamente, de partida, um ato deliberadamente posto em suspenso e relegado a um devir.

É quase impossível determinar, com segurança,uma avaliação diagnóstica sem o apoio de certo tempo de análise."
(Dor, J., 1991.)

Marque a alternativa que corresponde ao modelo de clinica descrito na citação anterior.

a) Médica.

b) Analitica.

c) Psicológica.

d) Terapêutica.

44) "A personalidade é um conjunto integrado de traços psíquicos,consistindo no total das características individuais,em
sua relação com o meio, incluindo todos os fatores físicos,biológicos,psiquicos e sócio-culturais de sua formação."

(Bastos, 1997, apud, Dalgalarrondo, 2008.)

Considerando essa definição de personalidade, relacione a coluna da direita com a da esquerda sobre os tipos de
transtorno de personalidade e suas respectivas caracteristicas. A seguir, marque a alternativa que apresenta a
sequência correta.

(1) Borderline ( ) instabilidade emocional intensa.

(2) Paranoide ( ) relutância em fazer exigências às pessoas das quais depende.

(3) Dependente ( ) preocupação com explicações,sem fundamento em dados reais.

a)3-2-1

b)2-1-3

c) 1 - 3 - 2

d)1-2-3

45) A psicologia clinica dentro das diferentes modalidades de atuação do psicólogo apresenta uma gama de linhas
terapêuticas e diferentes métodos de intervenção. Sabe-se que há uma linha terapêutica, que apresenta como
principal foco o aqui-agora, é estruturada, orientada ao presente; para depressão,direcionada a resolver problemas

atuais e a modificar os pensamentos e os comportamentos disfuncionais. Considerando os fatos, marque a
alternativa correta em relação à linha terapêutica apresentada.

a) Teoria Raichiana.

b) Terapia Cognitiva.

c) Terapia Humanista.

d) Teoria Psicanalítica.

46) Freud (1913) não utilizou esta expressão,porém, destacou que o primeiro objetivo da terapia é ligar o paciente ao
terapeuta. A expressão designa a capacidade do paciente de estabelecer com o terapeuta um trabalho,em oposição
às reações transferenciais regressivas e à resistência. No processo psicoterápico, tais informações se referem a qual

fenômeno presente na relação terapeuta-paciente?

a) Relação real.

b) Transferência.

c) Aliança terapeutica.

d) Contratransferência.
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47) Dentre os procedimentos utilizados para a intervenção dos psicólogos humanistas, encontra-se uma definição em
relação ao homem e, assim, uma maneira diferenciada dos humanistas em relação ao behaviorismo e à psicanálise

em definir o ser humano. Baseando-se na história da psicologia humanista, assinale a alternativa que corresponde à

definição correta que os humanistas enfatizavam sobre o homem.

a) O homem vivendo em grupo compartilha ideias, o foco é na realização pessoal,a crença na perfeição humana,a
ênfase no presente e no hedonismo.

b) O homem pode ser considerado um ser tão complexo quanto um rato de laboratório, portanto, não deveria ser
analisado somente de forma quantitativa.

c) Em relação à natureza humana,na visão dos psicólogos humanistas, a psicologia comportamental consistia em
uma abordagem limitada,artificial e improdutiva.

d) O homem tem o seu poder próprio, suas aspirações positivas, a experiência consciente, o livre arbítrio,a plena

utilização do potencial humano e a crença da integridade humana.

48) A abordagem da psicoterapia chamada Terapia Centrada na Pessoa foi fundada por Carl Rogers (1902-1987). Esse
método de intervenção trouxe grande reconhecimento para o autor. Em relação aos principios psicoterapeuticos da
Abordagem Centrada na Pessoa,assinale a alternativa correta.

a) O nome da terapia de Rogers expressa sua visão de autorrealização.

b) Rogers nomeou sua terapia expressando sua visão da personalidade humana.

c) Rogers não participou de nenhum movimento, pois não acreditava que fazia sentido.

d) Rogers acredita que a melhora do paciente está relacionada ao seu contato com o terapeuta.

49) Segundo Lagache (1951), a Psicologia Clínica,dentro de suas modalidades de atuação,utiliza várias técnicas,como
as fundamentais e indispensáveis para o trabalho clínico. São técnicas fundamentais na visão do autor, exceto:

a) técnicas históricas.

b) técnicas cognitivas.

c) técnicas de observação.

d) testes psicológicos e técnicas psicanalíticas.

50) Sobre a Psicologia Clinica e suas modalidades,leia a citação: "O (...) é o ato essencial da psicologia clinica, ela
pode se reduzir ao (...); se ela o transcende, em todos os momentos, no entanto, o (...) permanece a perspectiva
essencial,porque estabelece a base racional e real da ação psicológica." (Lagache, 1951.)

A citação acima se refere a um termo muito importante para a Psicologia Clinica e essencial para o início do
tratamento. Trata-se de

a) diagnóstico.

b) prognóstico.

c) laudo psicológico.

d) parecer psicológico.

51) Leia o trecho abaixo e, em seguida,de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo em vigor, assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Em caso de quebra do sigilo previsto no art. 10, parágrafo único, o psicólogo restringir-se a prestar
as informações estritamente necessárias.

a) deverá

b) negará

c) poderá

d) precisará

52) Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo em vigor, leia as alternativas e indique a que apresenta
uma das responsabilidades do psicólogo.

a) Assumir responsabilidades de qualquer profissional, independente de sua capacitação pessoal,teórica e técnica.

b) Não deve fornecer, nas prestações de serviços psicológicos a quem de direito, informações sobre o trabalho
realizado.

c) O psicólogo deverá prestar serviços profissionais em situações emergenciais e calamidades públicas,sem visar
benefício pessoal.

d) Estabelecer acordos de prestação de serviços, independente dos direitos dos usuários ou beneficiários dos
serviços de psicologia.
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53) Autores como Winnicott, Anna Freud, Melanie Klein e Françoise Dolto contribuíram em relação à clínica com crianças,
propuseram vários trabalhos, definiram diferentes termos e realizaram grandes pesquisas quanto ao desenvolvimento
infantil. Considerando os autores citados, relacione os conceitos aos seus respectivos autores e, em seguida,marque

a alternativa que apresenta a sequência correta.

(1) Winnicott ( ) propôs uma análise pedagógica.

(2) Anna Freud ( ) criou o termo "mãe suficientemente boa".

(3) Melanie Klein ( ) fundou a técnica da análise pela atividade lúdica.

(4) Françoise Dolto ( ) criança é fruto de três desejos: o do pai, o da mãe e o do próprio sujeito.

a)2-1-3-4

b)1-2-4-3

c) 2 - 4 - 3 - 1

d) 4 - 3 - 1 - 2

54) "Por mais que as diferentes culturas da Terra tenham se esforçado no sentido de usar termos eufêmicos para

descrever a velhice,uma realidade persiste; envelhecer para o ser humano é um processo extremamente doloroso e
apresenta vários aspectos terrivelmente desagradáveis." (Rosa, M., 1983.)

Considerando a citação, leia as alternativas abaixo e informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. A
seguir,assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Naturalmente, com o avanço da idade, a memória do idoso começa a falhar, e ele passa a pensar que não
pode aprender mais nada.

( ) Geralmente, o idoso passa por um isolamento social inevitável e necessário, pelo fato dele estar cansado,
precisando de repouso na maior parte do tempo.

( ) Parte do problema é que, na maioria das vezes, as pessoas idosas começam a formar de si mesmas uma
imagem negativa, resultante de um conjunto de ideias e atitudes "místicas da velhice".

a) F - V - F

b) V - F - F

c) V - F - V

d) F - V - V

55) "Senhora de 60 anos iniciou o tratamento deprimida, muito queixosa dos filhos, que não lhe davam a devida
atenção. À medida que foi progredindo na psicoterapia em direção à aceitação da independência dos filhos, agora

adultos,começou a frequentar um grupo de cinema,como fizera na juventude..." (Cordioli, 2008.)

O caso citado acima tem como objetivo apresentar a capacidade do paciente de entrar em processo psicoterápico e,

consequentemente, progressão e avanço da psicoterapia. O sucesso terapêutico desta senhora permitiu-lhe
perceber a sua

a) indiferença em relação aos seus filhos.

b) infelicidade de ser abandonada pelos filhos.

c) limitação e impossibilidade de realizar determinadas tarefas.

d) capacidade de admitir e assumir as próprias responsabilidades.

56) "A expressão 'transtornos somatoformes' é uma tradução do termo somatoform disorders, surgido em 1980, na
terceira revisão do manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais da Associação Psiquiátrica Americana.

(Cordioli, 2008.)

A respeito dos transtornos somatoformes, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Tal fenômeno é responsável pela falta de ir ao médico fazer exames rotineiros.

( ) No periodo de uma semana,todas as pessoas saudáveis apresentam vários sintomas somáticos.

( ) O transtorno torna-se clinicamente significativo quando associado a comprometimento ocupacional e social.

( ) O termo somatização refere-se a pacientes como uma tendência a experimentar e comunicar sofrimento
psicológico e interpessoal.

a)V-F-F-V

b)F-V-V-F

c)V-V-F-F

d)F-F-V-V
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57) "... É um erro do ajuizar que tem origem na doença mental. Sua base é márbida, pois é motivada por fatores
patológicos." (Karl J., 1979 apud, Dalgalarrondo, 2008.)

A citação se refere à definição de um termo comum dentro da psicopatologia, denominado

a) delirio.

b) delirium.

c) delirio primário.

d) delirio catatímico.

58) Leia o trecho abaixo e, em seguida,assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

Para Winnicott, a " " é aquela que faz uma adaptação ativa às necessidades do bebê,

uma adaptação que vai diminuindo à medida que o bebe se torna capaz de suportar as falhas nesse processo e
tolerar a frustração.

a) relação paterna

b) relação pai-mãe

c) mãe suficientemente boa

d) mãe necessariamente boa

59) A relação terapêutica é considerada o veículo por meio do qual se processam os tratamentos psicoterápicos. Alguns

conceitos são importantes dentro da relação terapêutica. Dentre tais conceitos, tem-se a transferência, a contra-
transferência, a aliança terapeutica e a relação real. Considerando os aspectos relacionados à relação terapeutica
em transferência, é correto afirmar que

a) a transferência é uma resistência ao aqui-agora.

b) a transferência não é considerada um manejo universal.

c) l<lein define a transferência como fonte de comunicação do inconsciente.

d) Dewald (1981) define a transferência como um deslocamento para um objeto do passado.

60) "Trata-se de uma técnica, a qual o terapeuta adota uma postura neutra, sentando-se às costas do paciente, não
havendo,portanto, um contato visual direto." (Cordioli, 2008.)

A citação acima tem como objetivo apresentar um modelo de técnica utilizada dentro de uma linha teórica,
denominada

a) livre associação - psicanálise.

b) contratransferência - psicanálise.

c) flecha descendente - terapia cognitiva.

d) reeducação dos pensamentos - psicoterapia de apoio.
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