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1. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde a especialidade escolhida em sua inscrição. Este caderno 
contém quarenta questões objetivas, corretamente ordenadas de 1 a 40 e quatro questões discursivas.

2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, 
pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.

3. O CARTAO-RESPOSTA e as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, que serão entregues pelo fiscal durante a prova, 
são os únicos documentos válidos para a correção das questões expostas neste caderno.

4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em ordem e se corresponde 
ao seu nome e cargo. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal.

5. Ao receber as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de suas respostas, verifique imediatamente se o 
número de seqüência (canto superior direito) confere com o número impresso no seu CARTAO-RESPOSTA.

6. No CARTAO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente as suas respostas deve ser feita utilizando caneta 
esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva responsabilidade.

7. Não danifique o CARTAO-RESPOSTA e as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, pois em hipótese alguma haverá 
substituição por erro do candidato.

8. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras: A, B, C, D e E, 
havendo apenas uma que responde ao quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação 
rasurada, emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não será considerada.

9. A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, incluindo o tempo destinado à 
identificação - que será feita no decorrer da prova - ,  à transcrição do texto para as FOLHAS DE TEXTOS 
DEFINITIVOS da prova discursiva e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

10. Reserve, no mínimo, os 30 minutos finais para preencher o CARTAO-RESPOSTA e as FOLHAS DE TEXTOS 
DEFINITIVOS. Não será concedido tempo adicional para o preenchimento.

11. Você deverá permanecer, obrigatoriamente, em sala, por no mínimo, 1 hora após o início da prova e poderá 
levar este caderno somente no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao horário determinado para o seu 
término.

12. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no CARTAO-RESPOSTA da prova 
objetiva.

13. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal de sala.
14. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTAO-RESPOSTA, as FOLHAS DE 

TEXTOS DEFINITIVOS e deixe o local de prova.

INFORMAÇOES

• 26/11/2012 - A partir das 15h (horário de Brasília) -  Divulgação do Gabarito Preliminar das provas objetivas

• Não serão conhecidos os recursos em desacordo com o estabelecido em edital normativo.

• É permitida a reprodução deste material apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

• A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou 
no CARTAO-RESPOSTA poderá implicar a anulação da sua prova.
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QUESTÃO 1
As resistências, segundo Zimermann, apresentam 
características que o trabalho analítico deve ter presentes. 
Nesse contexto, analise os seguintes aspectos:

Podem ser tanto inconscientes quanto conscientes.
II. Têm relação com Id, Ego, Superego, ego ideal, ideal do 

ego, alterego, contraego e o ego real.
. A análise deve transformar as resistências em 

egodistônicas.
IV. Apresentam escassas relações com as defesas 

empregadas.
V. Consideram-se as defesas em relação à etapa do 

desenvolvimento emocional atual.

Está correto o que se afirma em

(A) 1, II e IV.
(B) II, III e V.
(C) 1, II e III.
(D) II, IV e V.
(E) III, IV e V.

QUESTÃO 2
Sobre o manejo clínico de transtornos obsessivo- 
compulsivos, conforme a afirmação apresentada por 
Zimerman, assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas a seguir.

"Como tal tipo de paciente sempre está submetido a um 
_________  que é rígido, cobrador e ameaçador, cabe ao
analista, por meio da atividade interpretativa e de sua 
conduta -  como pessoa real que ele é -  gradativamente, 
transformar esse_______ "mau" em um superego "bom", ou
seja, em um ))

(A) ego, ego, superego
(B) ego auxiliar, Id, superego
(C) id, ego auxiliar, superego
(D) superego, superego, ego auxiliar
(E) superego, ego, id

QUESTÃO 3
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas a seguir.

Enquanto mecanismo de defesa, o(a) manifesta-
se pela separação dos processos mentais nas partes que os 
compõem, cuja conexão entre essas partes e o conhecimento 
________ está bloqueada.

(A) sublimação, inconsciente
(B) isolamento, inconsciente
(C) projeção, consciente
(D) isolamento, consciente
(E) deslocamento, inconsciente

QUESTÃO 4
Bleger define grupo como sendo "...um conjunto de pessoas 
que entram em interação entre si, porém, além disso, o 
grupo é, fundamentalmente, uma sociabilidade estabelecida 
sobre um fundo de indiferenciação ou de sincretismo, no 
qual os indivíduos não têm existência como tais e entre eles 
atua um transitismo permanente." (pág. 87)

Assim sendo, na visão de Bleger, o grupo terapêutico:

(A) Caracteriza-se além dessas qualidades, sendo que o 
terapeuta está envolvido no mesmo fundo de 
sincretismo que o grupo.

(B) Baseia-se no pressuposto da clínica, onde a definição
definida,estápsicopatológica 

independentemente do grupo.
o priori

(C) Tem na figura do terapeuta a constituição principal de 
sua identidade e ação, independentemente do grupo.

(D) É o agrupamento de pessoas independentemente do 
terapeuta.

(E) É a relação de papéis independentemente dos atores.

QUESTÃO 5
Para a composição de uma bateria de testes num 
psicodiagnóstico clínico, diversos fatores são determinantes. 
Segundo Arzeno, quais são esses fatores?

(A) O solicitante, a idade do examinando, o nível cultural do 
avaliando, a existência de possíveis deficiências, o 
momento vital, o contexto espaço temporal da avaliação 
e os elementos a investigar da personalidade.

(B) Os dados pregressos do avaliando, as dificuldades
identificadas, as características do grupo familiar, o
tempo disponível para avaliação, a idade e sexo, o 
momento vital e a escolaridade do examinando.

(C) A idade e sexo do examinando, a disponibilidade de
instrumentos projetivos, o tempo disponível para a
avaliação, os elementos da personalidade a serem 
investigados, os dados pregressos do avaliando e as 
características do grupo familiar.

(D) O solicitante, a disponibilidade de instrumentos
projetivos, o tempo disponível para a avaliação, os
elementos da personalidade a serem investigados, a 
idade e sexo, o momento vital e a existência de possíveis 
deficiências.

(E) As normas estabelecidas pelos CFP, as dificuldades
identificadas, as características do grupo familiar, o
tempo disponível para avaliação, a experiência do 
profissional com as técnicas, a idade e a escolaridade do 
examinando.
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QUESTÃO 6
Segundo Arzeno, um psicodiagnóstico clínico completo e
corretamente administrado permite:

(A) Caracterizar a(s) psicopatologia(s) mais expressiva(s) 
identificadas no examinando.

(B) Estimar o prognóstico do caso e a estratégia mais 
adequada de atendimento.

(C) Entender a dinâmica do funcionamento mental 
inconsciente.

(D) Obter dados com objetivo de um diagnóstico nosológico.
(E) Identificar os sintomas que o examinando apresenta.

QUESTÃO 7
São contraindicações para a realização de psicoterapia de 
grupo para alcoolistas:

(A) Intoxicados ou pouco convictos quanto à abstinência, 
pessoa de reconhecimento público e funcionamento 
psicótico.

(B) Com histórico de abandono de tratamento, pouco 
convictos ou intoxicados e funcionamento borderline.

(C) Com funcionamento neurótico, sem histórico de 
abandono de tratamento e alcoolista há mais de quinze 
anos.

(D) Histórico de alcoolismo recente, sem relações afetivas 
estáveis e baixa escolaridade.

(E) Com funcionamento psicótico, ausência de abandono de 
tratamento e com histórico de dificuldades de 
relacionamento afetivo.

QUESTÃO 8
Como critérios de seleção de pacientes para tratamento
focal, temos:

(A) Transtornos de início recente, patologia de caráter leve, 
força e plasticidade do ego em bom estado, alta 
motivação para o tratamento, capacidade de insight, 
determinação e boa delimitação focal desde o início.

(B) Ausência de alterações de caráter, condições de 
flexibilidade superegóica, alta escolaridade, empatia, 
motivação para desafios, baixa aderência a tratamento 
psicofarmacológico e tolerância à frustração.

(C) Condições de flexibilidade superegóica, alta 
escolaridade, motivação para o tratamento, capacidade 
de insight, determinação e boa delimitação focal desde o 
início e apresentar sofrimento neurótico.

(D) Sofrimento psíquico intenso, histórico de dificuldades 
interpessoais freqüentes, patologia de caráter leve, 
generalização das dificuldades em distintos contextos, 
motivação moderada e alterações na expressão de 
afetos.

(E) Força e plasticidade do ego em bom estado, empatia, 
motivação para desafios, baixa aderência a tratamento 
grupai, moderada tolerância à frustração, labilidade 
afetiva, flexibilidade superegóica e escolaridade superior 
à média.

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 9
A psicoterapia breve é mais eficaz em atendimentos:

(A) De perversões.
(B) De casos crônicos de psicose.
(C) De enfermidades psicossomáticas
(D) Para preparação de tratamento psicanalítico.
(E) De estados fronteiriços e caracteropatias graves.

QUESTÃO 10
Psicodiagnóstico é um processo que tem como base a busca 
de uma resposta a um problema prévio que origina o 
encaminhamento. Nessa concepção, Cunha define problema 
como:

(A) Incapacidade do cliente de entender a expressão dos 
seus comportamentos.

(B) Existência de dificuldades de origem emocional com 
seqüelas na esfera cognitiva.

(C) A ausência de ações ou atitudes que podem identificar 
alterações da percepção cognitiva do examinando.

(D) Um padrão de alterações vinculares com alterações 
comunicativas na família onde a expressão de 
comportamentos agressivos é evidenciada.

(E) Reconhecidas alterações ou mudanças nos padrões de 
comportamento comum, que podem ser percebidas 
como sendo de natureza quantitativa ou qualitativa.

QUESTÃO 11
As Resoluções 251/2002 e 336/2002 do Ministério da Saúde 
referem-se, respectivamente:

(A) À assistência hospitalar em psiquiatria que reclassifica os 
hospitais psiquiátricos, define e estrutura a porta de 
entrada para as internações psiquiátricas na rede do SUS; e 
ao estabelecimento que os Centros de Atenção Psicossocial 
poderão constituir-se nas modalidades de serviços.

(B) Ao estabelecimento que os Centros de Atenção 
Psicossocial poderão constituir-se nas modalidades de 
serviços; e à assistência hospitalar em psiquiatria que 
reclassifica os hospitais psiquiátricos, define e estrutura 
a porta de entrada para as internações psiquiátricas na 
rede do SUS.

(C) À assistência hospitalar em psiquiatria que reclassifica os 
hospitais psiquiátricos, define e estrutura a porta de 
entrada para as internações psiquiátricas na rede do 
SUS; e ao desenvolvimento de atividades de 
assessoramento, internação e classificação de 
psicopatologias e terapêuticas medicamentosas.

(D) Ao desenvolvimento de atividades de assessoramento, 
internação e classificação de psicopatologias e 
terapêuticas medicamentosas; e ao desenvolvimento da 
estrutura do atendimento psicossocial de pessoas com 
necessidades especiais.

(E) Ao desenvolvimento da estrutura do atendimento 
psicossocial de pessoas com necessidades especiais; e à 
assistência hospitalar em psiquiatria que reclassifica os 
hospitais psiquiátricos, define e estrutura a porta de 
entrada para as internações psiquiátricas na rede do 
SUS.
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QUESTÃO 12
O fenômeno da dominância da clínica nas representações 
sociais do psicólogo está relacionado com uma série de 
confusões, segundo Figueiredo. Uma delas é a do psicólogo 
clínico e a clínica psicológica, que tem como principais 
aspectos envolvidos:

(A) O lugar, a clientela e o regime de trabalho.
(B) O regime de trabalho, os papéis e o cenário.
(C) O profissional, as áreas de conhecimento e a psicologia.
(D) O cenário, o regime de trabalho e a ação.
(E) O papel da práxis, a clientela e o cenário.

QUESTÃO 13
Em relação ao atendimento psicoterapêutico de famílias, o
psicólogo deve ficar atento às principais indicações e
contraindicações. Trata-se de uma contraindicação quando:

(A) O problema atual envolve dois ou mais membros da 
família.

(B) Uma criança ou adolescente for o problema presente.
(C) Há ruptura da harmonia familiar devido a conflitos 

interpessoais.
(D) A família passa por uma situação de crise de transição 

que pode levá-la à ruptura.
(E) Existem problemas individuais que necessitam 

previamente de atendimento.

QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas a seguir, quanto aos fatores do 
contrato na terapia cognitiva.

Participação______ nas sessões, na avaliação d o ______, no
estabelecimento d a _____ , na escolha das tarefas de casa e
na avaliação d a _____ .

(A) ativa, humor, agenda e sessão
(B) presente, afeto, cognição e afetividade
(C) adequada, afeto, agenda, afetividade
(D) neutra, humor, cognição e sessão
(E) constante, afeto, cognição e sessão

QUESTÃO 15
Como características de esquemas iniciais desadaptativos, 
podemos destacar:

(A) São características incondicionais acerca da própria 
pessoa em relação ao seu ambiente.

(B) São autoperpetuáveis e pouco influenciadas pela família.
(C) Quando ativadas, pouco se manifestam afetivamente.
(D) Parecem resultar de experiências funcionais de interação 

nos primeiros anos de vida.
(E) São disfuncionais em todos os níveis da vida da pessoa.

Instituto QUADRIX

QUESTÃO 16
Foram observados cinco estágios no processo de decisão e
procrastinação na busca por tratamento. Assinale a
alternativa correta que descreve tais estágios.

(A) Demora na avaliação, demora na aceitação da doença, 
demora comportamental, demora na marcação de 
consulta e demora no tratamento.

(B) Percepção inadequada dos sintomas, avaliação 
superficial, dificuldades no relacionamento, atenção 
focalizada e análise inadequada dos sintomas.

(C) Avaliação superficial, demora comportamental, 
percepção inadequada dos sintomas, demora no 
tratamento e atenção focalizada.

(D) Negação, cólera, negociação, depressão e aceitação.
(E) Percepção superficial do problema, atenção focalizada, 

motivação inadequada, demora na marcação de 
consulta e aceitação.

QUESTÃO 17
São fatores psicológicos que atuam no processo de
percepção e reconhecimento de sinais e sintomas de
doenças:

(A) Foco de atenção e reconhecimento de sintomas, 
estratégias de enfrentamento, perspectiva de vida, 
representações da doença, perturbações psicológicas e 
relatos de sintomas.

(B) Limitações sociofamiliares, alterações psicofisiológicas, 
estratégias de enfrentamento, percepções distorcidas da 
realidade, limitações cognitivas e distúrbios 
psicopatológicos.

(C) Uso de medicamentos, percepções distorcidas da 
realidade, foco de atenção e reconhecimento de 
sintomas, estratégias de enfrentamento, histórico 
familiar da doença e histórico de tratamentos anteriores.

(D) Escolaridade, limitações sociofamiliares, alterações 
psicofisiológicas, estratégias de enfrentamento, nível 
sociocultural, limitações cognitivas, distúrbios 
psicopatológicos, perturbações psicológicas e relatos de 
sintomas.

(E) Alterações psicofisiológicas, estratégias de 
enfrentamento, percepções distorcidas da realidade, 
foco de atenção e reconhecimento de sintomas, 
perturbações psicológicas e relatos de sintomas.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas a seguir referente a afirmação 
apresentada na III Conferência de Saúde Mental.

O s ____________  infanto-juvenis ou outros dispositivos de
base territorial devem ter como uma de suas prioridades de
ação os projetos de ________________ de crianças e
adolescentes internados em manicômios ou abrigos públicos, 
filantrópicos ou privados.

(A) CAPS, desinstitucionalização
(B) núcleos escolares, inserção ao trabalho
(C) órgãos públicos, não inserção
(D) modos de ação, desinstitucionalização
(E) Representantes, não inserção
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QUESTÃO 19
As transgressões dos preceitos do Código de Ética
Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar com
a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos
dispositivos legais ou regimentais:

(A) Advertência; Multa; Censura pública; Suspensão do 
exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia; Cassação 
do exercício profissional, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia.

(B) Advertência escrita; Multa; Censura pública; Suspensão
do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia;
Cassação do exercício profissional, ad referendum do 
Conselho Regional de Psicologia.

(C) Advertência; Multa; Censura pública; Suspensão do
exercício profissional, por até 20 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia;
Cassação do exercício profissional, ad referendum do 
Conselho Federal de Psicologia.

(D) Advertência Verbal; Multa; Censura pública; Suspensão
do exercício profissional, por até 60 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia;
Cassação do exercício profissional, ad referendum do 
Conselho Federal de Psicologia.

(E) Advertência; Multa; Censura pública; Suspensão do 
exercício profissional, por até 10 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia; Cassação 
do exercício profissional, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia.

QUESTÃO 20
No trabalho Algumas lições elementares de psicanálise, Freud
descreve a consciência como sendo apenas:

(A) Quantidade de energia mental, e inconstante.
(B) A forma do psíquico e, além do mais, numa manifestação 

inconstante.
(C) Uma característica do que é psíquico e, além do mais, 

como uma qualidade inconstante.
(D) A quantidade do atributo do que é psíquico e, além do 

mais, uma quantidade inconsistente.
(E) Uma qualidade ou atributo do que é psíquico e, além do 

mais, uma qualidade inconstante.

QUESTÃO 21
No trabalho psicodramático, o ego auxiliar tem duas 
funções. Quais?

(A) Modelar e discriminar papéis.
(B) Estimular e proteger o sujeito.
(C) Formatar um papel e guiar o sujeito.
(D) Representar e obedecer ao diretor de campo.
(E) Reconhecer a dinâmica do protagonista e trazê-la ao 

diretor de campo.

QUESTÃO 22
Na condução do contrato terapêutico, em abordagem com
enfoque dinâmico, o terapeuta não deve:

(A) Avaliar a necessidade e a dor do paciente que o 
procura.

(B) Já no telefonema, fazer uma pesquisa ampla sobre a 
vida do paciente.

(C) Procurar atendê-lo o mais rápido possível.
(D) Ser claro quanto á disponibilidade de horário para 

atendê-lo.
(E) Ficar atento ao movimento transferenciai do paciente.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta com relação à convivência da
psicanálise com a telepatia.

(A) Hipótese totalmente rechaçada por Freud.
(B) Há uma simpatia mútua entre ambos os campos.
(C) O desprezo da ciência oficial atinge e une os dois 

campos.
(D) A telepatia mostra a existência real de poderes 

psíquicos desconhecidos.
(E) Há uma inclinação irresistível para o estudo da 

telepatia.

QUESTÃO 24
Quando o paciente questiona o terapeuta sobre a eficácia 
do tratamento, estamos diante de um comportamento 
configurado como:

(A) Uma manifestação de resistência.
(B) Uma transferência negativa.
(C) Uma hesitação quanto à psicoterapia.
(D) Um sentimento comum a todos os pacientes.
(E) Uma desconfiança quanto à capacidade profissional do 

terapeuta.

QUESTÃO 25
São manifestações de transferência negativa, exceto:

(A) Queixa quanto ao preço do tratamento.
(B) Relato de tratamento médico anterior de pouco 

sucesso.
(C) Crítica de outras pessoas sobre a psiquiatria.
(D) Atraso no pagamento.
(E) Pesquisar nas redes sociais informações sobre o 

terapeuta.

QUESTÃO 26
Exacerbação sexual não existe quando o comportamento:

(A) É compulsivo.
(B) É destrutivo.
(C) É acompanhado de culpa e ansiedade.
(D) Tem uma frequência acima da média populacional.
(E) Quando contraria regras legais e sociais.
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QUESTÃO 27
É função do psicólogo no tratamento de paciente com HIV 
na fase terminal de tratamento:

(A) Evitar informações técnicas sobre o desenlace.
(B) Buscar manter o astral do paciente.
(C) Oferecer ao paciente informações necessárias para a 

solução de problemas posteriores.
(D) Deixar aos familiares o manejo da situação terminal.
(E) Abster-se de manifestação quanto à ajuda religiosa.

QUESTÃO 28
São manifestações de contratransferência, exceto:

(A) Tentativa de moldar o paciente a partir de uma 
imagem idealizada.

(B) Incapacidade do terapeuta de atuar como instrumento 
perceptivo.

(C) Comentar os atrasos do paciente.
(D) Juntar seus próprios conflitos ao material trazido pelo 

paciente.
(E) Manifestação de admiração por qualidades do 

paciente.

QUESTÃO 29
Na recomendação de um curso de psicologia, deve-se:

(A) Levar em conta a busca de um currículo ideal.
(B) Evitar um curso que "deixe a desejar".
(C) Privilegiar o curso com currículo suficientemente bom, 

embora com falhas sob medida.
(D) Evitar cursos mal falados.
(E) Evitar cursos onde os alunos são visivelmente 

insatisfeitos.

QUESTÃO 30
A conceituação do psicólogo clínico entende-se como:

(A) O profissional que atende em consultório particular.
(B) O profissional que atende a indivíduos, grupos ou 

famílias.
(C) O profissional que trabalha no regime de profissional 

liberal.
(D) O profissional que aplica um corpo de teorias à sua 

prática clínica.
(E) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

QUESTÃO 31
Um paciente procura o psicólogo e lhe solicita uma 
regressão a vidas passadas. O psicólogo, então:

(A) encaminha o paciente a um profissional que acredita 
em vidas passadas.

(B) convence o paciente a tratar da vida presente.
(C) aceita o atendimento para ver o que pode acontecer.
(D) avisa o paciente que não atenderá por não acreditar 

em vidas passadas.
(E) informa ao paciente que não se trata de técnica 

fundamentada na ciência psicológica.

QUESTÃO 32
Quanto ao ato de o terapeuta tomar nota durante a sessão,
avalie as afirmativas a seguir.

I. O paciente pensa que o terapeuta lhe dá menor
atenção.

II. O paciente pode sentir persecutoriedade em função 
das anotações.

III. Caso não tome nota, o paciente pode crer que o 
terapeuta não está interessado e não presta atenção 
ao que é dito.

IV. O paciente pode ficar mais tranqüilo quando a
anotação é combinada no contrato inicial.

Pode-se afirmar que:

(A) somente II e III são corretas.
(B) somente III é correta.
(C) somente III e IV são corretas.
(D) todas são incorretas.
(E) todas são corretas.

QUESTÃO 33
As terapias de insight tendem a ser mais demoradas e,
portanto, mais caras. Nesse caso, convém:

(A) cobrar enquanto for possível e depois atender sem 
custos.

(B) não começar um tratamento que o paciente não terá 
como continuar.

(C) esperar para ver se o paciente suporta os custos.
(D) encaminhar para um tratamento mais barato.
(E) orientar o paciente a buscar outros recursos 

econômicos.

QUESTÃO 34
A mãe superprotetora desenvolve um mecanismo de 
defesa caracterizado como:

(A) Racionalização.
(B) Formação reativa.
(C) Sublimação.
(D) Repressão.
(E) Negação.

QUESTÃO 35
Cabe ao atendente terapêutico:

(A) Aliar-se incondicionalmente ao paciente.
(B) Prestar ao terapeuta todas as informações solicitadas 

sobre o paciente.
(C) Assumir a responsabilidade pelo planejamento do 

trabalho de acompanhar.
(D) Tomar medidas de segurança que evitem surpresas 

desagradáveis.
(E) Atender ao paciente sempre que solicitado.
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QUESTÃO 36
Em 1937, Freud referia-se ao término da análise. As
seguintes frases são compatíveis com o pensamento do
autor, exceto:

(A) É melhor falar em análise incompleta do que falar em 
análise inacabada.

(B) A análise termina quando o psicanalista e o paciente 
deixam de reunir-se para as sessões de análise.

(C) É possível obter, por intermédio da psicanálise, um 
meio estável de normalidade.

(D) Há dúvidas sobre a possibilidade de se levar a análise 
até o final.

(E) Final de análise é uma questão ambígua.

QUESTÃO 40
Na terapia comportamental de grupo, são considerados 
clientes incompatíveis os que:

(A) Têm capacidade de desempenho grupai.
(B) Têm motivação para participar.
(C) Buscam o grupo por objetivo social.
(D) Têm compatibilidade de problemas.
(E) Apresentem capacidade de compromisso.

QUESTÃO 37
No manejo psicodramático, a utilização do solilóquio tem 
por objetivo:

(A) Chegar a uma catarse.
(B) Relembrar fatos passados.
(C) Preparar um novo papel.
(D) Possibilitar um modelo de atuação.
(E) Corrigir percepções.

QUESTÃO 38
No setting terapêutico comportamental, o ato da fala 
envolve:

(A) A história de vida do paciente.
(B) O núcleo ansiógeno do paciente.
(C) A capacidade de expressão verbal.
(D) Eventos que precedem e que seguem a própria fala.
(E) Condições ambientais.

QUESTÃO 39
Um paciente de 16 anos procura atendimento sem a 
autorização de seus responsáveis, que são contra o 
tratamento. Nesse caso, o psicólogo deve:

(A) Negar-se a atender.
(B) Combinar com o paciente que mais tarde conversará 

com os responsáveis.
(C) Delatar os responsáveis ao conselho tutelar.
(D) Avisar os responsáveis à revelia do paciente.
(E) Atender o paciente, desde que alguma autoridade 

competente seja comunicada.
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PROVA DISCURSIVA

1. Ao receber as suas FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de suas respostas, verifique 
imediatamente se o número de seqüência (canto superior direito) de cada folha confere com o número impresso 
no seu CARTÃO-RESPOSTA.

2. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas.

3. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em 
outro local, que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. 
Portanto, a detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado á transcrição dos textos definitivos, 
acarretará a anulação da prova.

4. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova. As folhas de 
rascunho presentes neste caderno de provas são de preenchimento facultativo e não valerão para tal finalidade.

5. A resposta de cada questão deverá ter extensão máxima de 30 linhas. Não ultrapasse as linhas e não utilize o 
verso.

QUESTÃO 1
A assistência hospitalar, quanto ao atendimento psiquiátrico, obteve um avanço substancial com a Resolução 251/2002, que 
normatizou ações assegurando, ao paciente, serviços de acordo com sua necessidade. Desenvolva os principais aspectos do 
projeto terapêutico preconizados pela referida resolução.

QUESTÃO 2
Os processos psicoterápicos apresentam necessidade de identificação de elementos que possam caracterizar o beneficio do 
paciente no trabalho psicoterapêutico. Apresente as condições pessoais necessárias que um paciente deve possuir para que possa 
ser beneficiado com a Psicoterapia Breve Psicodinâmica.

QUESTÃO 3
Com relação à definição de abordagem psicológica, o que pensar sobre a escolha do ecletismo?

QUESTÃO 4
Para Freud, a análise praticada por leigos (não médicos) seria uma mera questão da legislação local? Dê sua opinião e 
justifique-a.
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I n s t i t u t o

RASCUNHO -  QUESTÃO 1
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço

QUADRIX
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I n s t i t u t o

RASCUNHO -  QUESTÃO 2
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço

QUADRIX
Responsabilidade Social
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RASCUNHO -  QUESTÃO 3
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço

QUADRIX
Responsabilidade Social
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RASCUNHO -  QUESTÃO 4
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço

QUADRIX
Responsabilidade Social
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