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PORTUGUÊS 
 

Considere o texto abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e 

04. 

Fábula dos Dois Leões 

 

 

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zooló-

gico. Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despis-

tar os perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tiju-

ca e outro foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de 

todo jeito mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem 

o leite. 

Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o 

leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da 

Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso 

pedir a um deputado do PTB que arranjasse vaga para ele no 

Jardim Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem 

em reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como deputa-

do do PTB arranja sempre colocação para quem não interessa 

colocar, o leão foi reconduzido à sua jaula. 

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do 

leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o 

bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do 

Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é 

leão. 

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as 

florestas da Tijuca disse pro coleguinha:  

— Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na ci-

dade esse tempo todo e ainda voltar com essa saúde? Eu, que 

fugi para as matas da Tijuca, tive que pedir arreglo, porque 

quase não encontrava o que comer, como é então que você... 

vá, diz como foi. 

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui 

me esconder numa repartição pública.  

Cada dia eu comia um funcionário e ninguém dava por 

falta dele. 

—  E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcio-

nários? 

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário 

público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor, 

idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava 

por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezi-

nho... me apanharam. 

 
Fonte: “Primo Altamirando e Elas”, Stanislaw Ponte Preta. Editora do Autor – Rio de 

Janeiro, 1961, pág. 153. 

 

01. Considerando o diálogo entre os dois leões, no estudo das 

figuras de linguagem, podemos identificar um(a): 

A) Antítese. 

B) Eufemismo. 

C) Prosopopéia. 

D) Catacrese. 

E) Anáfora.  

 

 

02. Considere o enunciado extraído do texto de Stanislaw 

Ponte Preta: ―...Voltou magro, faminto e alquebrado‖. A 

palavra em destaque pode ser substituída sem alteração con-

textual por: 

A) violento 

B) estressado 

C) desgostoso 

D) desconfiado 

E) abatido 

 

03. Considere o fragmento textual seguinte e assinale a alter-

nativa correta. ―...Voltou para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde‖. 

A) Consiste na presença de antítese. 

B) É notório o registro de uma metáfora. 

C) Há característica forte de uma hipérbole. 

D) Há a insinuação de uma aliteração. 

E) Registra-se um pleonasmo vicioso. 

 

04. Pelo texto de Stanislaw Ponte Preta é possível concluir 

que:  

A) o tempo em que os dois leões estiveram separados 

foi de sete meses e três semanas.   

B) no Brasil há uma carência de servidores públicos pa-

ra serviços administrativos. 

C) ambos leões foram capturados simultaneamente. 

D) o segundo leão (gordo e sadio) pediu arreglo depois 

de oito meses.  

E) o primeiro leão adotou capciosamente o sistema ve-

getariano. 

 

Considere o texto seguinte para a questão 05. 

Irene no Céu 

 

Irene preta  

Irene boa  

Irene sempre de bom humor  

Imagino Irene entrando no céu:  

– Licença, meu branco!  

E São Pedro bonachão:  

– Entra, Irene. Você não precisa pedir licença.  

 
Fonte: Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. Rio de janeiro: José Olympio, 1970. 

pág. 125  

  

05. Considerando a forma de tratamento do último verso, 

podemos concluir que:  

I. Do ponto de vista da norma culta, a frase deveria 

ser: Entre, Irene. 

II. Trata-se de uma variedade coloquial da língua.  

III. Estabelece uma relação informal de comunicação 

entre os falantes. 

IV. Não constitui erro de linguagem, na fala popular. 

 

Está(ão) correta(s) as proposições:  

A) I, apenas;  

B) I e II, apenas;  

C) II e III, apenas;  

D) I, II e IV, apenas;  

E) I, II, III e IV. 
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06. Marque a alternativa em que o elemento indicado entre 

parênteses NÃO preenche corretamente os espaços:  

A) O office boy chegou inesperadamente ______ novo 

restaurante (àquele).  

B) Mário deseja uma pizza ____ moda italiana (à).  

C) Voltará daqui _____ meia hora (a).  

D) Seja bem-vindo _____fria São Paulo (à).  

E) O concurso público será daqui _____ duas semanas 

(a).  

 

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

baseado na classificação da palavra que:  

1. Substantivo                                          

2. Pronome relativo                                

3. Pronome interrogativo                       

4. Conjunção subordinada integrante 

5. Conjunção coordenada explicativa  

 

(   ) Somos bombardeados por uma massa de informa-

ções contrárias, que não leva a nada nem a lugar ne-

nhum. 

(   ) Que houve com a família? 

(   ) Ela fingiu que não o via. 

(   ) Todos têm um quê de ambição. 

(   ) Não seja tão ambicioso que você pode sofrer.  

 

A sequência correta é:  

A) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

B) 4 – 1 – 5 – 2 – 3.  

C) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.  

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5.  

E) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.   

 

08.  Assinale a alternativa em que há oração na voz reflexiva:  

A) O prédio na íntegra desabava.  

B) Antes de deixar a cidade, foi visto por um amigo 

madrugador.  

C) O festival Rock In Rio fará o maior sucesso.  

D) Eu jamais tinha ouvido coisa igual.  

E) Joana com aquela cabeleira penteava-se.  

 

09.  O processo de formação da palavra ―combate‖ é: 

A) Composição por aglutinação 

B) Derivação regressiva 

C) Composição por justaposição 

D) Hibridismo 

E) Derivação parassintética 

 

10. A alternativa em que todas as palavras estão grafadas 

corretamente é:  

A) exceção, enxurrada, jiló, belesa.     

B) excessão, enxorrada, jiló, beleza.     

C) ecessão, enchurrada, giló, beleza. 

D) esseção, enchorrada, jilo, beleza. 

E) exceção, enxurrada, jiló, beleza. 

 

11. Assinale o enunciado em que o pronome e o verbo em 

destaque estão usados CORRETAMENTE, de acordo com a 

norma culta.  

A) Vossas Senhorias, desculpe-me, mas  vossos docu-

mentos estão incompletos.  

B) Sua Excelência, o Sr. Ministro,  conquistastes vossos 

adeptos.  

C) Vossa Excelência trouxe seus documentos indeferi-

dos?  

D) Pelo presente, solicitamos a Vossa Senhoria que en-

vieis seu currículo. 

E) Informamos que Vossa Excelência e vossos auxilia-

res sois bem recebidos.  

 

12. As palavras nuvens e margens não são acentuadas pela 

mesma razão que:  

A) Polens  

B) Jovens  

C) Edens  

D) Hifens  

E) Himens 

 

Considere a imagem abaixo e responda a questão 13. 

 
 

13. Quanto ao discurso do personagem: 

I. É possível identificar o uso formal da próclise; 

II. Há uma conjugação inadequada posterior ao prono-

me pessoal ―me‖; 

III. Houve uma supressão de fonemas no verbo ―estar‖, 

presente no texto. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) II e III, apenas; 

E) I, II e III. 
 

14. No trecho ―Esse shopping vai abrir hoje?‖ a palavra em 

destaque apresenta um:  

A) Dígrafo 

B) Encontro vocálico  

C) Ditongo 

D) Hiato 

E) Tritongo 
 

15. Considere o enunciado a seguir: ―Não obstante, além de 

praticamente não haver programas educativos, a televisão 

brasileira ainda insiste em explorar o lado sensual da mulher 

de forma vulgar.‖ A expressão destacada anteriormente pode-

rá ser substituída sem alteração de sentido por:  

A) E.   

B) Então.  

C) Por mais que.  

D) Entretanto.   

E) Pois. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. No que se refere ao Aconselhamento Psicológico é cor-

reto afirmar: 

A) Trata-se de uma área da Psicologia que consiste em 

um conjunto de técnicas empregadas para mensurar 

experimentalmente comportamentos desconhecidos. 

B) É uma prática que deve ser realizada sem delimita-

ções quanto ao número de sessões, ou seja, faz-se 

necessário a existência de encontros ininterruptos 

por um longo período de tempo. 

C) De acordo com a Legislação Brasileira trata-se de 

uma técnica em que qualquer profissional está pre-

parado para acolher demandas de ajuda psicológica. 

D) Em geral, consiste numa relação de ajuda, que tem 

como uma de suas principais finalidades facilitar o 

bem-estar psicológico e a autonomia pessoal no con-

fronto com as dificuldades. 

E) Designa uma série de atribuições e técnicas que pos-

sibilitem ao psicólogo melhor prescrever aos seus 

pacientes sobre as decisões que os mesmos devem 

tomar nas situações difíceis. 

 

17. Correspondem ao Aconselhamento Psicológico: 

I. Relação de ajuda. 

II. Caráter situacional. 

III. Testes psicológicos. 

IV. Foco no passado. 

V. Empatia. 

 

Marque a alternativa correspondente: 

A) Apenas I, II e IV. 

B) Apenas III e V. 

C) Apenas I, II e V. 

D) Apenas I. 

E) Apenas V. 

 

18. Sobre o conselheiro psicológico assinale Falso (F) ou 

Verdadeiro (V): 

(   )  É importante que tenha uma atuação dentro de em-

basamentos teóricos, de modo a se localizar dentro 

de um sistema de referência, avaliar o que está fa-

zendo e refletir sobre o que pretende fazer. 

(   ) Procura dar conselhos, fazer exortações, encorajar 

disciplina ou prescrever condutas que deveriam ser 

seguidas. 

(   ) A terapia pessoal pode ser um caminho útil para al-

guns conselheiros, necessário e fundamental para ou-

tros, uma vez que as próprias incoerências, necessi-

dades e conflitos não reconhecidos podem interferir 

no trabalho. 

(   )  A função do conselheiro coloca-se de modo de aco-

lhimento que  permite explorar, com o cliente,  não 

apenas a queixa em si, mas também a forma mais 

adequada de lidar com ela. 
 

Assinale a alternativa referente à sequência correta, de cima 

para baixo: 

A) FFVV 

B) VFVV 

C) VVFF 

D) VFVF 

E) FVFF 

19. Com relação à Entrevista Psicológica, todas as alternati-

vas estão corretas, exceto: 

A) Trata-se de uma técnica de investigação científica 

em psicologia, sendo também um método importante 

para a clínica. 

B) Relação humana na qual um dos seus integrantes de-

ve tratar de saber o que está passando na mesma, e 

procurar agir segundo este conhecimento.  

C) Revela dados introspectivos (sentimentos) bem co-

mo o comportamento verbal e não verbal do entre-

vistador e do entrevistado. 

D) Há diferentes modos de conduzir a entrevista e de 

interpretar os seus dados, de acordo com os objeti-

vos da mesma, bem como os diversos enfoques teó-

ricos, em psicologia. 

E) Apesar da sua relevância, alguns teóricos, como 

Freud e Rogers, não utilizavam a entrevista em sua 

prática clínica. 

 

20. Uma teoria das técnicas de psicoterapia requer uma con-

ceituação dos seus instrumentos, estando intimamente relaci-

onada a uma compreensão do processo terapêutico, e as in-

tervenções terapêuticas são instrumentos essências desse 

processo. Assim, sobre alguns tipos de intervenções verbais 

do terapeuta faça a correspondência entre as colunas e mar-

que a alternativa correta: 

I. Interrogar 

II. Clarificações 

III. Interpretações 

IV. Operações de enquadramento 

 

(   ) Introduz uma racionalidade possível em aspectos 

psíquicos que até então estavam soltos, desconexos, 

ou contraditórios para a lógica habitual. 

(   ) Abrangem todas as especificações relativas à moda-

lidade espacial e temporal presentes na relação tera-

pêutica. 

(   ) Procura decifrar o relato confuso do paciente a fim 

de recordar os elementos significativos do mesmo. 

Frequentemente ocorre por meio de uma reformula-

ção sintética do relato.  

(   ) Recurso essencial ao longo de todo o processo tera-

pêutico, consistindo numa consulta contínua a cons-

ciência do paciente.  

A) I, II, III e IV 

B) II, III, I e IV 

C) III, IV, II e I 

D) IV, II, III e I 

E) III, II, IV e I 

 

21. O início de uma psicoterapia é bastante único, e mediante 

o seu entendimento e procedimento adequados depende, em 

grande parte, o êxito do tratamento. Neste sentido, é incor-

reto afirmar: 

A) Na primeira consulta o terapeuta detecta informa-

ções suficientes para diagnosticar o paciente e traçar 

as melhores estratégias de tratamento. 

B) Nesta fase de adaptação, cabe ao terapeuta conhecer 

ao máximo o seu paciente e proporcionar as condi-

ções para que se desenvolva uma relação de confian-

ça genuína. 

C) O vínculo entre terapeuta e paciente se constitui já 

nos primeiros encontros. 
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D) Na fase inicial da terapia é necessário que se estabe-

leçam esclarecimentos por intermédio do contrato te-

rapêutico. 

E) O estabelecimento de um rapport adequado também 

é um fator importante no início da psicoterapia. 

 

22. A personalidade é influenciada pelas forças sociais e 

culturais que afetam o indivíduo numa cultura e pelas forças 

universais que vêm influenciando a humanidade durante toda 

a sua história (SCHULTZ, 2006, p. 164). O teórico que focou 

seus pensamentos nas forças sociais, históricas e culturais na 

formação da personalidade foi:  

A) Carl Rogers 

B) Freud 

C) Alfred Adler 

D) Fromm 

E) Victor Frankl 

 

23. No que se refere à teoria da personalidade proposta por 

Freud faça a correspondência entre as colunas e assinale a 

alternativa correta: 

I. Instinto 

II. Id 

III. Ego 

IV. Superego 
 

(   ) Componente racional da personalidade, age confor-

me o princípio de realidade. 

(   ) Representações mentais de estímulos que se origi-

nam no corpo. 

(   ) Lado moral da personalidade composto da consciên-

cia e do ideal do ego.  

(   ) Componente biológico da personalidade, é o depósi-

to dos instintos da libido e age de acordo com o 

princípio do prazer.  
 

A) I, II, IV e III 

B) III, I, IV e II 

C) III, IV, II e I 

D) IV, I, III e II 

E) II, III, IV e I 
 

24. Tendência Atualizante, Constructo e Psicologia analítica 

são elementos teóricos dos seguintes estudiosos, respectiva-

mente: 

A) Kelly, Rogers e Freud. 

B) Rogers, Kelly e Jung. 

C) Skinner, Rogers e Reich. 

D) Watson, Perls e Jung. 

E) Rogers, Beck, e Freud. 
 

25. A psicologia individual de Adler concentra-se na singula-

ridade do indivíduo, na consciência e no social. Dentre desta 

teoria ele propôs algumas métodos básicos de avaliação da 

personalidade: 

A) Ordem do nascimento, primeiras lembranças e análi-

se dos sonhos. 

B) Ordem de nascimento, testes psicológicos e análise 

do comportamento.  

C) Primeiras lembranças, análise dos sonhos e testes 

psicológicos. 

D) Análise dos sonhos, ordem do nascimento e hipnose. 

E) Análise do comportamento, primeiras lembranças e 

hipnose.  

26. Segundo Vygotsky, a relação entre desenvolvimento e 

aprendizagem é contínua durante todo o ciclo vital, sobre a 

visão deste autor assinale a alternativa incorreta: 

A) Para Vygotsky existem pelo menos dois níveis de 

desenvolvimento: um real, já adquirido ou formado, 

que determina o que a criança já é capaz de fazer por 

si própria, e um potencial, ou seja, a capacidade de 

aprender com outra pessoa. 

B) A aprendizagem interage com o desenvolvimento, 

produzindo abertura nas zonas de desenvolvimento 

proximal (distância entre o nível de desenvolvimento 

real e o potencial). 

C) Vygotsky construiu sua teoria tendo por base o de-

senvolvimento do indivíduo como resultado de um 

processo sócio-histórico, enfatizando o papel da lin-

guagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. 

D) A mediação é uma idéia central para a compreensão 

das concepções de Vygotsky sobre o desenvolvi-

mento humano como processo sócio-histórico. 

E) O conhecimento é visto como uma ação do sujeito 

sobre a realidade, ou seja, o homem tem acesso dire-

to aos objetos. 

 

27. Vygotsky quando teve contato com a obra de Piaget, lhe 

teceu muitos elogios assim como algumas críticas. Neste 

aspecto é possível afirmar:  

A) Ambos atribuem grande importância ao organismo 

ativo, mas Vygotsky destaca o papel do contexto 

histórico e cultural nos processos de desenvolvimen-

to e aprendizagem, sendo chamado de socio-

interacionista, e não apenas de interacionista como 

Piaget. 

B) Tanto Vygotsky como Piaget acreditava que a rela-

ção entre desenvolvimento e aprendizagem é contí-

nua e interdependente durante todo o ciclo vital. 

C) Vygostky coloca ênfase nos aspectos estruturais e 

nas leis de caráter universal do desenvolvimento, 

enquanto Piaget destaca as contribuições da cultura, 

da interação social e a dimensão histórica. 

D) Ambos enfatizam o contexto histórico e cultural no 

processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

E) Ao contrário de Piaget, Vygotsky voltou-se ao estu-

do da gênese do conhecimento, com a finalidade de 

compreender como um conhecimento mais elemen-

tar progride até o pensamento mais abstrato e elabo-

rado. 

 

28. Analise as proposições relacionadas à Psicologia Social e 

assinale a alternativa correta: 

I. A Psicologia Social estuda as manifestações com-

portamentais suscitadas pela interação de uma pes-

soa com outras pessoas, ou pela mera expectativa de 

tal interação. 

II. A Psicologia Social é o estudo científico do modo 

como as pessoas pensam, influenciam e se relaciona 

com as outras. 

III. Segundo Leyens (1979) a Psicologia Social Humana 

trata da dependência e interdependência das condu-

tas humanas. 

IV. A Psicologia Social procura estudar como os com-

portamentos são condicionados e estruturados. 
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A) I, II, III e IV são verdadeiras. 

B) I e IV são falsas. 

C) Somente I é verdadeira. 

D) Somente III é falsa. 

E) Somente IV é falsa. 
 

29. Assinale a alternativa falsa: 

A) As mudanças de comportamentos dos indivíduos so-

frem influência das interações sociais. 

B) A violência doméstica, as crianças na rua, a desi-

gualdade social e a exclusão educacional são pro-

blemas sociais abordados nos estudos da Psicologia 

Social brasileira. 

C) Por volta dos anos 50, existiam duas tendências 

predominantes em Psicologia Social: uma pragmá-

tica (Estados Unidos) e uma filosófica (Europa). 

D) A Psicologia Social brasileira sofre com a ausência 

de uma associação que possibilite a reunião de pro-

fissionais para discutir questões relevantes da área.  

E) Para a Psicologia Social não é possível prever o 

comportamento humano, uma vez que ele se modi-

fica em função do ambiente e das pessoas que ali es-

tão presentes. 
 

30. Segundo MISKOLCI (2006), em fins do século XIX, nas 

grandes cidades europeias e americanas, autoridades e inte-

lectuais apresentavam um quadro similar sobre os problemas 

sociais emergentes. Londres, Paris, Nova York, Chicago, Rio 

de Janeiro ou São Paulo compartilhavam temores diante dos 

dados sobre criminalidade, prostituição, suicídios e, em todas 

elas, não demoraram a surgir projetos de saneamento médico 

e higienização. A partir do exposto, conclui-se: 

A) Neste período, predominava uma visão biológica da 

sociedade e de seus problemas, os indivíduos que ca-

íam no crime, no álcool ou que se prostituíam eram 

considerados doentes.  

B) Os problemas da época não eram solucionados com 

a classificação de cada forma de anormalidade, ou 

seja, com o enquadramento de cada um em seu des-

vio. 

C) O crime, a prostituição e outros comportamentos si-

milares existiam há pouco tempo na sociedade por 

isso estas soluções tão drásticas. 

D) Não se pode afirmar que nesta época a medicina so-

cial passou a enquadrar as práticas sociais a partir de 

seus próprios conceitos. 

E) Nesta época, o número de internações no hospício 

era irrelevante. 

 

31. No trabalho do psicólogo hospitalar o atendimento em 

grupo deve ser a escolha preferencial, uma vez que não se 

pode fazer reflexões a respeito do trabalho sem pensar sobre a 

otimização do tempo e número de pessoas atendidas. São 

algumas das vantagens do atendimento em grupo, no contexto 

hospitalar: 

I. Conhecer um maior número de pacientes. 

II. Apartir do atendimento em grupo o psicólogo pode 

selecionar aqueles pacientes que serão acompanha-

dos individualmente, ou que merecem alguma inves-

tigação complementar. 

III. Criam-se ou facilitam-se laços entre pacientes que 

conviverão naquela unidade. 

IV. Prepara o setting hospitalar para a atividade psicote-

rápica. 

A) I, II, III e IV são verdadeiras. 

B) I, III e IV são verdadeiras. 

C) Somente I e II são verdadeiras. 

D) Somente III é verdadeira. 

E) I, II e III são verdadeiras. 

 

32. O trabalho em grupo é uma prática crescente no atendi-

mento à saúde. O interesse pelo trabalho em equipe multidis-

ciplinar vem se fortalecendo, tendo como base a crescente 

aceitação do modelo biopsicossocial da saúde. São atividades 

do psicólogo nessas equipes multidisciplinares: 

A) Favorecer a discriminação hierárquica, substituindo 

as especificidades de cada membro da equipe pelas 

relações de poder. 

B) Fiscalizar o atendimento prestado pelos diversos 

profissionais da equipe estimulando o relato dos pa-

cientes sobre a forma de atendimentos dos demais 

profissionais. 

C) Buscar recursos para que o trabalho aconteça de 

forma integrada entre a equipe, criando condições 

para a troca de saberes entre os diversos profissio-

nais. 

D) Possibilitar o trabalho em conjunto com os demais 

profissionais, sendo o paciente atendido pelas dife-

rentes áreas sem que haja interlocução entre as 

mesmas. 

E) Priorizar uma visão reducionista e fragmentada do 

ser humano, planejando um conjunto de serviços, 

com o estabelecimento de prioridades. 

 

33. Sobre a psicossomática, assinale (V) quando a proposição 

for verdadeira e (F) quando falsa: 

(   ) Estudo da pessoa como ser histórico, que é um sis-

tema único constituído por três subsistemas: corpo, 

mente e social.  

(   ) O estudo dos problemas psicossomáticos é uma es-

pecialidade da medicina e da psicologia que lida com 

a relação entre uma doença somática, do corpo, e a 

sua origem emocional. 

(   ) A progressiva e maciça participação do psicólogo na 

área da saúde é suficiente para estimular a preocupa-

ção com as questões psicológicas nos demais profis-

sionais da área da saúde. 

(   ) As áreas de atuação da psicossomática são princi-

palmente sobre stress nas suas várias manifestações 

e traumas físicos, psíquicos e sociais. 

 

A) VVVV 

B) VVFF 

C) VFVF   

D) VVFV 

E) VFFF 

 

34. Assinale a alternativa que apresenta apenas distúrbios 

alimentares: 

A) Bulimia, anorexia, ciclotimia e potomania. 

B) Anorexia, bulimia, pica e síndrome de Turner.  

C) Anorexia, bulimia, obesidade e pica. 

D) Obesidade, potomania, hipocondria e síndrome de 

West. 

E) Anorexia, bulimia, obesidade e síndrome de West. 
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35. Psicoterapia de inspiração psicanalista, cuja duração é 

limitada e o terapeuta estabelece metas e objetivos terapêuti-

cos a serem atingidos num prazo determinado. Estamos fa-

lando de: 

A) Psicologia Analítica 

B) Psicanálise lacaniana. 

C) Psicanálise ortodoxa. 

D) Psicoterapia Cognitiva Comportamental. 

E) Psicoterapia Breve. 

 

36. Uma parte integrante da psicoterapia consiste no contrato 

terapêutico. Sobre o mesmo é incorreto afirmar: 

A) Procura esclarecer ao cliente sobre os procedimentos 

do processo terapêutico. 

B) O estabelecimento do contrato deve ser iniciado na 

primeira sessão com o paciente. 

C) Formaliza o compromisso vincular assumido entre o 

psicólogo e o paciente quando na busca de ajuda e 

encaminhamento. 

D) Necessita do uso de testes psicológicos. 

E) Fazem parte variáveis como: tempo de duração de 

cada sessão, horário, local de realização das sessões, 

e honorários. 

 

37. Trata-se de uma modalidade da psicologia que visa a 

prontidão ao cuidado do sofrimento imediato do outro, procu-

rando promover o bem estar psicológico e a autonomia pes-

soal no confronto com as dificuldades e problemas. Para 

tanto, tem como algumas de suas características a centraliza-

ção na resolução de problemas, a focalização no presente, e a 

duração mais curta. Estamos falando de: 

A) Psicanálise. 

B) Psicometria. 

C) Avaliação Psicológica. 

D) Psicoterapia. 

E) Aconselhamento Psicológico. 

 

38. Assinale a alternativa correta: 

A) Zona de desenvolvimento proximal é um conceito 

elaborado por Piaget para enfatizar o papel do de-

senvolvimento na facilitação da aprendizagem. 

B) O uso de técnicas que possibilitem ao educando o 

contato com sua experiência para se estruturar e agir 

é próprio da abordagem socioculturalista. 

C) A abordagem comportamentalista privilegia as situ-

ações de sala de aula em que os estudantes são ―ins-

truídos‖ e ―ensinados‖ pelo professor. 

D) Na abordagem construtivista antes da ação não há 

psiquismo, consciência ou pensamento. 

E) As aptidões intelectuais e a amplitude da memória 

determinam o sucesso na aprendizagem dos alunos 

em processo de escolarização. 

 

39. A afirmativa de que ―Toda a Psicologia é Social‖, permi-

te: 

A) Negar a especificidade histórico-social do ser huma-

no. 

B) Reduzir as áreas específicas da Psicologia Social. 

C) Reconhecer que não é o homem o sujeito da história. 

D) Reduzir a Psicologia à Psicologia Social. 

E) Conhecer o indivíduo no conjunto de suas relações 

sociais. 

40. O desenvolvimento humano ocorre na relação entre par-

ceiros sociais, através de processos de interação e mediação. 

Essa concepção se originou da teoria de: 

A) Skinner 

B) Piaget 

C) Freire 

D) Vygostky 

E) Froebel 

 

 


