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Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém (  questões. 
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Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova,  seu nome e número de inscrição.
Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha
de respostas.

A marcação da folha de resposta  é definitiva, não admitindo rasuras.s

Preencha os dados pessoais.

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
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Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será 
posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.

Duração desta prova:  4 horas

Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de
comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas 
de acordo com o modelo (      ). 

 



Língua Portuguesa  

TEXTO 1 
 

Ética e compromisso do servidor público federal 
 

Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as suas dimensões, está perdendo força, e as consequências desse 
processo estão aí, nos insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, violência, corrupção, sofrimento etc. 

Só para termos uma vaga noção do que a falta de ética causa à nossa sociedade, o Professor Marcos Gonçalves da Silva, 
da Faculdade Getúlio Vargas, fez um estudo e constatou que, se a conta da corrupção fosse dividida com todos os brasileiros, o 
custo, para cada um, corresponderia a R$ 6.658,00 por ano, o que impede que a renda per capita do brasileiro salte de 
aproximadamente R$ 7.000,00 para R$ 9.500,00 ao ano. Estudo semelhante da Fundação Getúlio Vargas, coordenado pelo 
Professor Marcos Fernandes, revela que a corrupção custa para o Brasil, anualmente, 3,5 bilhões de reais. Não é por outro motivo 
que se diz que o Brasil tem fome de ética, mas passa fome pela falta dela... Além desses dados globais, no Brasil, o respeito para 
com os serviços públicos e com as instituições públicas está caminhando para um nível perigoso, para um nível de extrema 
desconfiança, que tem gerado até chacota para com a vida funcional do servidor público. 

No estudo da Ética, costuma-se dividir a sua história em grega, cristã medieval, moderna e contemporânea. A ética grega, 
aflorada nos gênios de Platão, Sócrates e Aristóteles, conseguiu elevar a ética como disciplina filosófica, fazendo o mundo despertar 
para ela. A ética cristã vinculou a ética aos padrões da divindade, à aproximação com Deus, e teve parâmetros nas ideias de São 
Tomaz de Aquino e Santo Agostinho, valorizando o teocentrismo e o cristianismo. A ética moderna, por sua vez, contrapôs a 
vinculação da ética às divindades, aproximando-a mais da figura do homem e da sua organização social, daí a necessidade do 
Estado. Houve grandes filósofos e pensadores nessa fase, cujas ideias fizeram surgir a ética unitarista, a qual pregava que o bem era 
nada mais nada menos do que conseguir dar o máximo de felicidade para o máximo de pessoas; e também o pragmatismo, que 
tentou desvincular a teoria, para valorizar a prática, de modo que bom era tudo aquilo que servia de instrumento para produzir 
felicidade. Um modelo de Estado, portanto, começou a se formar. Finalmente, estamos na ética contemporânea, que está em 
ebulição, após o urbanismo e a fase pós-industrial.  

Muitos já disseram e redisseram sobre o conceito de ética. Muitos já tentaram, em vão, eclodir na mente do ser humano a 
necessária esperança de que o mundo ético é possível, e será eficaz para se aperfeiçoar a sociedade. Muitos já tentaram amainar os 
famintos de felicidade, com conceitos cheios de beleza e retórica. Talvez por isso é que Álvaro Valls tenha dito que a ética é aquilo 
que todo mundo sabe o que é, mas que não é fácil de explicar quando alguém pergunta.  

O importante, senhores, não é conceituar ética; é vivê-la com intensidade. Não é, em absoluto, se consagrar diante de um 
conceito que está no fundo da alma; é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, colocando-os a serviço da humanidade. A ética, 
então, é muito mais do que uma investigação daquilo que é bom; ética é, além da investigação, uma oportunidade para se encontrar a 
paz social, a organização da sociedade e a aproximação da felicidade. Há mais além da investigação do que é bom, e só o ser 
humano pode alcançar... Exatamente por isso que Clotet afirmou que a ética se ocupa do aperfeiçoamento do ser humano, 
pretendendo alcançá-lo; que Singer tenha insistido que a ética pode ser um conjunto de regras, princípios e maneiras de pensar que 
guiam as ações de um grupo. Quer dizer: a ética não só orienta, mas também guia a conduta do homem na complexa missão de 
postar-se diante do mundo. 

Tenham em mente, então, que a ética, para o ser humano, é antes de tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, 
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado pelo primeiro; ou, apenas, 
contemplado. 
 

Bruno Cézar da Luz Pontes. Texto disponível em: http://www.fortium.com.br/blog/material/etica.e.Compromisso.Publico.pdf.  
Acesso em 13/03/2013. Adaptado. 

 

01. O Texto 1 aborda a questão da ética. De modo global, o autor defende que a ética: 

A) é absolutamente necessária para equilibrar a mente do ser humano, embora seja uma esperança vã de se aperfeiçoar a 
sociedade. 

B) apesar de contar com inúmeras definições, ainda carece de uma conceituação satisfatória, sem a qual é impossível vivê-la 
com intensidade. 

C) se reveste da capacidade de guiar as ações de um grupo humano apenas se estiver vinculada aos padrões da divindade. 
D) consiste em um meio pelo qual é possível se encontrar paz e organização na sociedade e, desse modo, propicia a 

felicidade. 
E) oportuniza ao ser humano, desde o seu nascimento, a vivência de dois mundos interdependentes: um interior e outro 

exterior. 
 

02. Uma informação que contradiz as ideias presentes no Texto 1 é a de que: 

A) a corrupção, motivada pela falta de ética, prejudica inclusive a renda per capita do brasileiro. 
B) na ética moderna, é a figura humana, e não a divina, que emerge como centro das questões éticas. 
C) há quem defenda que, embora todos saibam o que é a ética, ela é de difícil explicação. 
D) para a história da ética, vivemos, atualmente, na fase chamada de “ética contemporânea”. 
E) a despeito da fragilidade da ética, as instituições e os serviços públicos têm-se fortalecido no Brasil. 



03.  “Vivemos em uma época na qual a ética, em todas as 
suas dimensões, está perdendo força, e as 
consequências desse processo estão aí, nos 
insultando: guerras, terrorismo, ameaças nucleares, 
violência, corrupção, sofrimento etc.”. Pela formulação 
desse parágrafo introdutório, é correto afirmar que, 
segundo o autor: 

A) a falta de ética é a condição para a existência de 
guerras, terrorismo, ameaças nucleares, 
violência, corrupção, sofrimento etc. 

B) o enfraquecimento da ética é a causa das 
guerras,  do terrorismo, de ameaças nucleares, 
da violência, da corrupção, do sofrimento etc. 

C) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, 
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são a 
finalidade do enfraquecimento da ética. 

D) as guerras, o terrorismo, as ameaças nucleares, 
a violência, a corrupção, o sofrimento etc. são 
proporcionais ao processo de perda da ética. 

E) o enfraquecimento da ética se opõe às guerras, 
ao terrorismo, às ameaças nucleares, à violência, 
à corrupção, ao sofrimento etc. 

04. Assinale a única alternativa em que o termo 
apresentado entre parênteses é semanticamente 
equivalente ao termo destacado. 

A) “e as consequências desse processo estão aí, 
nos insultando” [1º §] (NOS INSTIGANDO). 

B) “o que impede que a renda per capita do 
brasileiro salte de aproximadamente R$ 7.000,00 
para R$ 9.500,00 ao ano.” [2º §] (IMPLICA)  

C) “que tem gerado até chacota para com a vida 
funcional do servidor público.” [2º §] (ZOMBARIA) 

D) “o mundo ético é possível, e será eficaz para se 
aperfeiçoar a sociedade.” [4 §] (RECRUDESCER) 

E) “é, sim, resgatar os sentimentos mais profundos, 
colocando-os a serviço da humanidade.” [5 §] 
(DIFUNDIR) 

05. Ao afirmar que “a ética, para o ser humano, é antes de 
tudo uma oportunidade dada a tal ser pensante que, 
ao nascer, tem pela frente dois mundos: o interior e o 
exterior. Este último pode ser mudado, aperfeiçoado 
pelo primeiro; ou, apenas, contemplado.”, o autor 
pretende destacar, na ética, seu poder de: 

A) estimular o Homem a transformar o meio em que 
vive. 

B) levar o Homem a resignar-se diante dos 
problemas. 

C) gerar conflitos entre pessoas de mundos 
diferentes. 

D) permitir ao Homem contemplar diferentes 
universos. 

E) encorajar no Homem sua capacidade de 
observação. 

 
 
 
 
 
 
 

06. “A ética cristã vinculou a ética aos padrões da 
divindade, à aproximação com Deus”. Esse trecho 
autoriza o leitor a concluir que: 

A) foi a ética cristã que se encarregou de inter-
relacionar a ética e os padrões divinos. 

B) com o advento da ética cristã, os padrões éticos 
da divindade foram, de fato, aproximados de 
Deus. 

C) a partir da ética cristã, os vínculos entre a ética e 
os padrões da divindade foram-se 
enfraquecendo. 

D) a aproximação com Deus obrigou a ética cristã a 
atrelar a ética aos padrões da divindade. 

E) conduzir o Homem a aproximar-se de Deus e a 
adotar os padrões da divindade é a missão da 
ética cristã. 

07. Considerando as normas da concordância, analise os 
enunciados apresentados a seguir. 

1) Discussões sobre a ética tinham que ser 
priorizadas no país, embora haja outras questões 
relevantes. 

2) ‘Mais importante que discutir ética é praticá-la’, 
diz os que entendem do assunto.   

3) Diversos estudos tem comprovado que a falta de 
ética custa muito caro ao povo brasileiro. 

4) Atitudes éticas por parte de nossos governantes 
devem, obrigatoriamente, serem aplaudidas. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 3, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, apenas. 

08. Analise os enunciados abaixo, no que respeita à 
conjugação dos verbos.  

1) A falta de ética ocasionou séria briga entre os 
magistrados, na qual ninguém interviu. 

2) Denuncie, sempre que você vir atitudes antiéticas 
dos políticos. 

3) Os eleitores requereram dos candidatos, antes de 
tudo, um comportamento ético e comprometido. 

4) Nas últimas eleições, alguns candidatos 
proporam coisas absurdas aos possíveis 
eleitores.  

 
Estão de acordo com as regras da norma culta: 
 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1 e 4, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 



09. Assinale a alternativa na qual o sinal indicativo de 
crase foi utilizado corretamente. 

A) Quando se trata de ética, cabe à toda a 
população vigiar os governantes. 

B) Ao longo da História, nem sempre à ética foi 
percebida da mesma maneira.  

C) Dizem que a moral, ao contrário da ética, é 
variável, à depender da cultura de cada povo. 

D) Precisamos admitir que a ética é indispensável à 
sobrevivência das sociedades. 

E) Tolerância, respeito e ética constituem à base 
para a construção de relacionamentos 
duradouros. 

 
TEXTO 2 

 

 
 
Disponível em: http://www.cnbbne2.org.br/2013/01/campanha-tem-

gente-com-sede-de.html. Acesso em 08/05/2013. 

 

10. Com o Texto 2, seu autor pretende, privilegiadamente:   

A) expor aos leitores as cruéis diferenças existentes 
entre o interior de Pernambuco e seu litoral. 

B) criticar o governo estadual pela indiferença em 
relação aos nordestinos que sofrem com a seca.  

C) convencer os leitores a se envolverem em uma 
campanha em prol de vítimas da seca. 

D) conclamar todos os pernambucanos que sofrem 
com a estiagem a lutarem por seus direitos. 

E) fazer propaganda de uma instituição bancária, 
utilizando, para isso, uma situação trágica. 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

11. O indivíduo refere que não tem vontade para nada, 
sente-se muito desanimado, sem forças, sem “pique”. 
Este paciente apresenta diminuição da atividade 
volitiva, que é designada por: 

A) ataraxia. 
B) apatia. 
C) hipobulia. 
D) potomania. 
E) exolalia. 

12. Pedro acredita que seu corpo está infectado por 
pequenos organismos. Ele relata que há bichinhos sob 
a pele, insetos nos cabelos, vermezinhos, aranhas etc. 
Este paciente tem que tipo de delírio? 

A) De reivindicação. 
B) De invenção ou descoberta. 
C) De reforma. 
D) Fantasmático ou Mitomaníaco. 
E) De infestação. 

13. Quais alterações da linguagem são associadas a 
transtornos psiquiátricos primários? 

A) Afasia, Agramatismo e Parafasia. 
B) Agrafia e Alexia. 
C) Disartria e Dislalia. 
D) Logorreia, taquifasia e loquacidade.   
E) Disfonia e Disfemia. 

14. Sobre o Estado Crepuscular, que é uma das 
alterações qualitativas da consciência, assinale a 
alternativa correta. 

A) Caracteriza-se como patológico, transitório, no 
qual uma obnubilação da consciência é 
acompanhada de relativa conservação da 
atividade motora coordenada. 

B) É uma fragmentação ou divisão do campo da 
consciência, na qual ocorre perda da unidade 
psíquica comum do ser humano. 

C) É uma dissociação da consciência que se 
assemelha ao sonhar acordado, diferindo disso 
pela presença de atividade motora automática e 
estereotipada, acompanhada de suspensão 
parcial dos movimentos voluntários. 

D) Ocorre por redução ou estreitamento da 
consciência e da atenção concentrada, e pode 
ser induzido por outra pessoa. 

E) Verifica-se em situações críticas de ameaça 
grave à vida, como parada cardíaca, hipóxia 
grave, isquemia, acidentes automobilísticos 
graves, entre outras. 

 
 
 
 
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=solidariedade+contra+a+seca&source=images&cd=&cad=rja&docid=-wgh-052P2aq4M&tbnid=KnWm-xKZZyT4MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cnbbne2.org.br/2013/01/campanha-tem-gente-com-sede-de.html&ei=8raKUYKUDILA9gStmoDwCg&bvm=bv.46226182,d.eWU&psig=AFQjCNF2bdJSNGx4DrVTXFKKCl2z0n7NIA&ust=1368131653950154


15. É uma Síndrome Psicológica que se desenvolve em 
resposta a estressores interpessoais crônicos no 
trabalho, afetando negativamente o rendimento e a 
relação subjetiva com o labor. Nela, são identificados 
três componentes principais: exaustão emocional, 
despersonalização e baixa realização pessoal. Que 
Síndrome é essa? 

A) Wernicke-Korsakoff. 
B) Burnout. 
C) Tourette. 
D) Capgras. 
E) Frégoli. 

16. A Psicoterapia do adolescente apresenta 
características peculiares. O paciente, nesta etapa da 
vida, passa por constantes modificações. Todo o 
processo exige uma atenta compreensão e uma 
técnica específica no campo psicoterápico. Sobre o 
estudo desta fase do indivíduo, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Sempre que possível, a primeira entrevista deve 
ser realizada com o adolescente. 

B) O setting terapêutico deve ser o mesmo em todas 
as fases do desenvolvimento do adolescente. 

C) A investigação sobre o uso de drogas e sobre a 
sexualidade deve ser considerada, no momento 
oportuno. 

D) Nos casos em que há déficit motor, intelectual ou 
de atenção, uma testagem psicométrica e uma 
avaliação neurológica são necessárias. 

E) Os dados obtidos nas entrevistas com os pais 
devem ser confrontados com os relatos do 
adolescente, observando as possíveis diferenças 
entre eles. 

17. Qual dos transtornos abaixo é considerado 
contraindicação à Psicoterapia de Orientação Analítica 
para a adolescência? 

A) De Adaptação. 
B) De Ansiedade. 
C) Da Personalidade. 
D) Depressivos. 
E) De conduta grave. 

18. A Psicoterapia de Orientação Analítica na infância 
apresenta pressupostos ou referenciais. Dentre as 
alternativas abaixo, qual não pode ser considerada um 
desses pressupostos ou referenciais? 

A) Ênfase na experiência individual e na 
compreensão de si mesmo. 

B) Importância do inconsciente. 
C) Realidade do determinismo psíquico. 
D) Foco na contratransferência. 
E) Objetivos terapêuticos amplos.  

 
 
 
 

19. Segundo Freud, o sonho é “o guardião do sono”, e 
constitui “uma realização disfarçada de um desejo 
(reprimido)”. O sonho possui conteúdos manifestos e 
latentes. Estes últimos, considerados inconscientes, 
são compostos por três elementos. Quais são esses 
elementos? 

A) Impressões sensoriais noturnas, restos diurnos e 
pulsões do ID. 

B) Impressões sensoriais diurnas, restos noturnos e 
pulsões do ID. 

C) Impressões sensoriais noturnas, restos diurnos e 
pulsões do Ego. 

D) Impressões sensoriais diurnas, restos noturnos e  
pulsões do Ego. 

E) Impressões sensoriais noturnas, restos diurnos e 
pulsões do Superego. 

20. “Fenômeno alucinatório, geralmente com alucinações 
auditivas, sem prejuízo do nível de consciência, que 
aparece em período de abstinência ou após longos 
períodos de grande ingesta alcoólica. Pode ocorrer 
remissão espontânea após semanas ou meses, mas 
há relato de casos irreversíveis.” A que transtorno 
mental induzido pelo álcool o texto se refere? 

A) Intoxicação alcoólica idiossincrásica. 
B) Síndrome de abstinência alcoólica. 
C) Delirium de abstinência alcoólica. 
D) Alucinose alcoólica. 
E) Síndrome amnéstica alcoólica. 

21. Qual das alternativas abaixo não pode ser considerada 
um efeito da cocaína no Sistema Nervoso Central 
(SNC)? 

A) Disforia. 
B) Autoestima aumentada. 
C) Hipervigilância. 
D) Ideação paranoide. 
E) Alucinações táteis. 

22. Conforme o padrão de uso da bebida, aquele padrão 
que se caracteriza pelo uso patológico e sem controle, 
no qual a tolerância e a abstinência estão presentes e 
o sujeito só para de beber quando perde a 
consciência, é o tipo: 

A) alfa. 
B) beta. 
C) gama. 
D) delta. 
E) épsilon. 

23. Inquietação, disforia, logorreia, insônia, irritabilidade, 
hostilidade, ansiedade, pânico, ideação paranoide e 
alucinações visuais são efeitos psicológicos do uso de:  

A) opioides. 
B) carnabioides. 
C) benzodiazepínicos. 
D) barbitúricos. 
E) estimulantes. 

 



24. Comportamentos de estupor, excitação, posturas 
inadequadas, negativismo, rigidez, flexibilidade cérea, 
obediência automática e estereotipias são dominantes 
no quadro clínico de que tipo de esquizofrenia? 

A) Paranoide. 
B) Hebefrênica. 
C) Catatônica. 
D) Residual. 
E) Indiferenciada. 

25. Profissionais de saúde mental defrontam-se 
frequentemente com um dilema: como dialogar com 
pacientes suicidas? Nesse contexto, analise as 
proposições abaixo. 

1) A ideia de que “quem fala não faz” é verdadeira 
no que diz respeito às tentativas de suicídio.   

2) Não se devem valorizar tentativas canhestras de 
suicídio, que seriam feitas apenas com o intuito 
de atrair a atenção do universo sociofamiliar.  

3) A população deprimida tenta se matar mais 
frequentemente nos estágios iniciais da 
enfermidade.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 2 e 3. 
C) 3. 
D) 2. 
E) 1. 

26. Na dinâmica de grupo, cada participante pode refletir 
nos outros e ter refletido pelos outros os vários 
aspectos de sua imagem social e psicológica. Isso 
oferece ao indivíduo uma oportunidade ímpar de 
corrigir identificações patológicas, produzindo novas 
identificações mais saudáveis. Este fenômeno foi 
denominado por Foulkes como: 

A) uma nova entidade. 
B) dois planos. 
C) duas forças opostas. 
D) ressonância. 
E) galeria de espelhos. 

27. A Psicoterapia Psicodinâmica de Grupo é indicada em 
pacientes que: 

A) sejam excessivamente deprimidos, paranoides ou 
narcisistas. 

B) tenham riscos agudos, principalmente o de 
suicídio. 

C) estejam motivados para um tratamento longo e 
difícil. 

D) apresentem déficit intelectual ou uma elevada 
dificuldade de abstração. 

E) tenham uma história com várias terapias 
anteriores interrompidas. 

 
 
 
 
 

28. Comportamentos são mantidos e perpetuados porque 
removem um desconforto ou impedem o surgimento de 
emoções desagradáveis. A esquiva fóbica e os rituais 
do transtorno obsessivo compulsivo são exemplos de 
que tipo de comportamento de condicionamento? 

A) Clássico reforço positivo. 
B) Clássico reforço negativo. 
C) Clássico estímulo neutro. 
D) Operante reforço positivo. 
E) Operante reforço negativo. 

29. Reich construiu uma importante teoria, que introduz a 
questão corporal pela avaliação das couraças 
musculares. A energia dos conteúdos inconscientes 
fica depositada em determinados pontos de nossa 
musculatura, formando anéis de tensão. Qual a 
denominação dessa teoria? 

A) Gestalt Terapia. 
B) Análise de caráter. 
C) Psicodrama. 
D) Psicanálise. 
E) Abordagem centrada na pessoa. 

30. Constituem-se contraindicação para a Psicoterapia de 
orientação psicanalítica e para a Psicanálise: 

A) traços de personalidade ou problemas 
caracterológicos desadaptativos. 

B) problemas de natureza aguda, que exigem 
solução urgente. 

C) transtornos leves ou moderados de 
personalidade. 

D) atrasos ou lacunas em tarefas evolutivas. 
E) conflitos internos, predominantemente de 

natureza edípica. 

31. Sobre o Psicólogo integrante de uma equipe de saúde 
em um hospital, analise as seguintes proposições. 

1) Com o paciente, seu trabalho é bastante 
específico, atuando de forma situacional, no 
sentido apenas da resolução de conflitos. 

2) Na equipe, ele tem a função de redirecionar o 
olhar dos profissionais para a individualidade de 
cada paciente e para os aspectos subjetivos 
envolvidos no adoecer. 

3) Ele colabora para a humanização do 
atendimento, adotando uma postura onipotente 
de sobrevalorização do saber psicológico. 
 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2. 
C) 3. 
D) 1 e 2. 
E) 2 e 3. 

 
 
 
 
 



32. Quanto ao trabalho do psicólogo no Hospital Geral, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) O uso de vestimentas específicas (aventais, 
jalecos) ou de paramentação especial favorece a 
identidade institucional e garante assepsia, 
proteção e controle de infecções. 

B) O conhecimento da unidade de atendimento, 
como a equipe, o ambiente físico (aparelhos, 
local de prontuários), rotinas (horários de banho, 
de refeições, de visitas, de procedimentos), o 
perfil dos pacientes, as doenças atendidas. 
Dentre outros facilita a conciliação das atividades 
do local com abordagem psicológica a ser 
empreendida. 

C) A leitura do prontuário do paciente internado  
oferece informações das circunstâncias da 
hospitalização, do tipo de patologia, do histórico 
do tratamento e do padrão de conduta do 
paciente identificado pela equipe.  

D) A anotação no prontuário deve ser feita sem 
qualquer contato com o paciente ou seu 
acompanhante, até mesmo quando a entrevista é 
encerrada por algum motivo extrínseco ao 
atendimento. 

E) Em ambulatórios, o psicólogo vai ao encontro do 
paciente, e não o contrário. 

33. Qual o último órgão dos sentidos que é afetado no 
paciente comatoso? 

A) A visão. 
B) A audição. 
C) O olfato. 
D) O tato. 
E) O paladar. 

34. A internação de um membro da família na UTI provoca 
reações emocionais que precisam ser compreendidas 
dentro de um contexto de crise. Quanto à atuação do 
Psicólogo junto à família de um paciente em UTI, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Minimizar as fontes estressoras pode ser um 
modo de aprimorar a qualidade da colaboração 
dos familiares. 

B) É importante ouvir a família a respeito do que 
sentem e de suas necessidades. 

C) Devem-se realizar atendimentos psicológicos 
breves, com cada família individualmente, 
focando o momento da hospitalização e da 
doença. 

D) Cabe ao Psicólogo informar sobre as rotinas da 
UTI, sobre a equipe multiprofissional e sobre os 
aparelhos presentes nos leitos. 

E) Diante do diagnóstico de terminalidade, o 
Psicólogo estimula menos contato da família com 
o paciente, já que ela pode descompensar. 

 
 
 
 
 
 

35. Assinale a alternativa que se refere ao trabalho de 
uma equipe interdisciplinar. 

A) Há interação de disciplinas entre si, desde uma 
simples comunicação de ideias até a integração 
real de conceitos, terminologias, metodologia e 
procedimentos. 

B) Os profissionais se envolvem, cada um se 
ocupando, dentro de seu preparo técnico, em 
elaborar uma parte de um grande trabalho, 
mesmo sem se preocupar com a integração de 
diferentes concepções para uma grande unidade 
do saber humano. 

C) Existe a abordagem de um mesmo objeto, a partir 
de distintos pontos de vista, através de uma 
associação de disciplinas. 

D) A avaliação e o planejamento do tratamento são 
feitos em colaboração, de forma independente, 
complementar e coordenada, não se tratando de 
uma fusão dos diferentes campos do 
conhecimento. 

E) A solução dos problemas exige apenas 
informações tomadas de empréstimo de duas ou 
mais áreas ou setores do conhecimento, e as 
disciplinas que contribuíram para a solução da 
questão não são modificadas nem enriquecidas. 

36. O Psicólogo recebe em seu consultório uma jovem de 
16 anos bastante angustiada e com indícios 
depressivos, devido ao falecimento recente do seu 
namorado. Logo no início do acompanhamento, após o 
estabelecimento do vínculo terapêutico, a adolescente 
revela ao profissional que irá se matar para ficar junto 
com o amor de sua vida, mas suplica que não conte 
aos seus pais. Como deve proceder o terapeuta, 
segundo o Código de Ética? 

A) Ele deve manter o sigilo, mas tentar demover a 
adolescente dessa ideia. 

B) Ele não deve contar aos pais, mas, sim, a amigas 
da jovem, para que a convençam a mudar de 
ideia. 

C) Ele deve quebrar o sigilo, contando aos pais, pois 
além de se tratar de risco de vida, a jovem é 
menor de idade. 

D) Ele deve trabalhar questões relativas à 
terminalidade, para que a adolescente entenda 
melhor esse processo. 

E) Ele deve desconsiderar a informação recebida, 
concluindo que a adolescente está em processo 
depressivo, e nada fará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Com base no Código de Ética Profissional, não é dever 
do Psicólogo: 

A) praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade ou opressão.  

B) fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional. 

C) assumir responsabilidades profissionais somente 
por atividades para as quais esteja capacitado, 
pessoal, teórica ou tecnicamente. 

D) prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefícios pessoais. 

E) estabelecer acordos de prestação de serviços 
que respeitem os direitos do usuário ou 
beneficiário de serviços de psicologia. 

38. Andar de bicicleta ou usar uma máquina de escrever 
são tipos de memória de longo prazo de habilidades 
motoras, costumes e formas de fazer as coisas. Esses 
são exemplos de que tipo de memória? 

A) Sensorial. 
B) Ativa. 
C) De Procedimento. 
D) Semântica. 
E) Episódica 

 

39. Quanto ao suicídio assistido, assinale a alternativa 
incorreta. 

A) Ainda é ilegal na maioria dos países, por isso 
geralmente ocorre de maneira velada, sem 
recomendação. 

B) A pessoa que quer morrer não executa a ação, 
podendo ser semelhante, em princípio, à 
eutanásia ativa voluntária. 

C) Geralmente ocorre em situações em que o 
paciente terminal com doença incurável pede 
ajuda para dar fim à própria vida. 

D) As leis opõem-se a que o médico ajude a 
apressar a morte, pois se trata de algo contrário 
ao juramento do profissional. 

E) É polêmico, e quem o defende utiliza  
argumentos que se baseiam nos princípios da 
autonomia e da autodeterminação:  pessoas 
mentalmente competentes devem ter o direito de 
controlar sua própria vida. 

40. Uma idosa está deprimida, fragilizada ou mentalmente 
incompetente que ameaça sua própria saúde ou 
segurança, como a recusa a comer e a beber 
adequadamente ou a tomar medicamentos prescritos. 
Quanto aos maus tratos aos idosos, este é um 
exemplo de que tipo de comportamento? 

A) Abuso físico. 
B) Abuso emocional. 
C) Exploração financeira. 
D) Negligência. 
E) Autonegligência. 

41. A tendência de adultos jovens, que já deixaram o 
ninho, voltarem para a casa dos pais quando 
enfrentam problemas financeiros, conjugais e outros é 
característica de que tipo de Síndrome?  

A) Do ninho vazio. 
B) Da porta-giratória. 
C) De Munchausen. 
D) Multigeracional. 
E) Da seletividade socioemocional. 

42. Quanto à experiência da dor, analise as proposições 
abaixo. 

1) É um fenômeno multidimensional e complexo, 
que envolve não apenas eventos físicos, como 
também fatores psicológicos e processos de 
aprendizagem social, que as pessoas adquirem 
por meio de familiares, e não pela aprendizagem 
cultural. 

2) De modo geral, os pesquisadores dividem a dor 
em três categorias: aguda, média e crônica. 

3) A teoria da Comporta é a ideia de que existe uma 
“comporta” neural na medula espinhal, que regula 
a experiência da dor. 

4) A dor do membro fantasma ocorre quando, após 
a amputação de um membro, sensações falsas 
de dor parecem originadas no membro que foi 
removido. 

 

Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 3 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 4. 

43. Quando um indivíduo, no seu ambiente de trabalho, é  
selecionado como alvo e marcado para ser excluído, 
passa a ser sistematicamente agredido e perseguido 
por colegas, subordinados ou chefes. Esse processo  
refere-se a: 

A) Mobbing. 
B) Coping. 
C) Burnout. 
D) Turnover. 
E) Psicoterror. 

44. Quanto ao assédio moral no trabalho, analise as 
proposições abaixo. 

1) É uma conduta abusiva, intencional e pontual. 
2) Ocorre no ambiente de trabalho e visa diminuir, 

humilhar, constranger, desqualificar 
psiquicamente um indivíduo ou grupo.  

3) Visa forçar o outro a se calar, mas não a desistir 
do emprego.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 3. 
B) 1 e 2. 
C) 2. 
D) 3. 
E) 2 e 3. 



45. “Ideologia sobre a saúde, o adoecer e sobre as 
práticas de saúde é um campo de pesquisa sobre 
esses fatos e, ao mesmo tempo, uma prática de uma 
medicina integral”. Júlio de Mello Filho, nesse texto, 
refere-se: 

A) ao modelo biométrico. 
B) à psicologia médica. 
C) à psicossomática. 
D) à relação médico-paciente. 
E) à medicina social. 

46. Após conviver com centenas de pacientes na fase final 
da vida, Klubler-Ross conseguiu distinguir cinco fases, 
pelas quais eles passavam a ter conhecimento de que 
caminhavam para a morte. A fase da negociação ou 
barganha é identificada quando o paciente: 

A) ao perceber que sua vida pode estar em risco, 
usa todos os meios para desconhecer ou 
esconder o que está acontecendo. 

B) usa ironias ou clara agressão verbal para 
expressar sua raiva. 

C) faz promessas de mudança de vida, promove 
reconciliação com pessoas da família, passa a 
buscar vida espiritual. 

D) passa a questionar toda a sua vida, seus valores, 
suas ambições, seus sonhos, manifestando a 
vontade de ficar só e em silêncio. 

E) encontra-se com seu mundo interior, recebendo 
forte influência dos valores preponderantes em 
sua vida. 

47. Habilidades teóricas são necessárias para realizar 
procedimentos sobre órgãos, mas não substituem 
qualidades humanas, que formam o principal alicerce 
da medicina dos doentes e estão estreitamente 
relacionados com princípios bioéticos. Esses princípios 
se constituem em: 

A) autonomia, beneficência, não maleficência, 
justiça e sigilo. 

B) negação, raiva, barganha, depressão e 
aceitação. 

C) empenho de meios, consentimento esclarecido e 
responsabilidade. 

D) respeito ao pudor, atenção, integridade e 
solidariedade ao paciente e ao familiar. 

E) exame físico, sujeição tecnológica, busca da 
verdade, cuidados e compaixão. 

48. Quando um paciente está hospitalizado e o corpo 
clínico se refere a ele pelo número de seu leito, ou por 
seu diagnóstico, este processo é chamado de: 

A) burocracia hospitalar. 
B) despersonalização. 
C) fragilidade pela doença. 
D) passividade. 
E) agressividade reprimida. 

 
 
 
 

49. Uma vez no cérebro, as drogas afetam o 
comportamento, influenciando a atividade dos 
neurônios em suas sinapses. As drogas podem 
produzir efeitos de várias maneiras. As drogas 
antagonistas são aquelas que: 

A) prejudicam o desenvolvimento fetal. 
B) imitam as ações de neurotransmissores de 

ocorrência natural. 
C) aumentam as ações de neurotransmissores de 

ocorrência natural. 
D) bloqueiam as ações de neurotransmissores de 

ocorrência natural. 
E) estimulam a liberação de neurotransmissores. 

50. O indivíduo com transtorno afetivo bipolar tipo 
“ciclador” rápido apresenta muitas fases depressivas, 
maníacas, hipomaníacas ou mistas em curto período, 
com apenas breves períodos de remissão. Para o 
diagnóstico deste tipo, é necessário que o paciente 
tenha apresentado, nos últimos doze meses, pelo 
menos quantos episódios de mania? 

A) Um. 
B) Dois. 
C) Três. 
D) Quatro. 
E) Cinco. 

 
 


