Curso de Formação de Oficiais/Bombeiro Militar

Concurso Público
Cargo
Psicólogo
Instruções
Senhor (a) candidato (a),
1. Confira seus dados na folha de respostas.
2. Verifique também se o nome do cargo mencionado
neste caderno corresponde ao de sua inscrição e se o
mesmo encontra-se indicado na sua folha de
respostas.
3. Verifique se este caderno contém sessenta questões,
corretamente ordenadas de 1 a 60, com cinco opções
(A, B, C, D e E) e uma única resposta correta.
4. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no
caderno de provas, solicite providências ao fiscal de
sala mais próximo.
5. Transcreva as respostas das questões para a folha de
respostas, que é o único documento válido para a
correção das provas e cujo preenchimento é de sua
exclusiva responsabilidade.
6. Serão consideradas marcações indevidas as que
estiverem em desacordo com o edital de abertura do
concurso ou com a folha de respostas, tais como
marcação rasurada ou emendada, ou campo de
marcação não-preenchido integralmente.
7. Em hipótese alguma haverá substituição da folha
de respostas por erro de preenchimento por parte do
candidato.

8. Para a marcação na folha de respostas, utilize somente
caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
9. Não é permitida a marcação na folha de respostas por
outra pessoa, ressalvados os casos de atendimento
especial previamente deferidos.
10. Não é permitido amassar, molhar, dobrar, rasgar ou,
de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob
pena de o candidato arcar com os prejuízos decorrentes
da impossibilidade de realização da leitura óptica.
11. A duração das provas é de quatro horas.
12. O candidato só poderá retirar-se do local de realização
do exame de conhecimento, depois de decorrida 1 (uma)
hora e 30 (trinta) minutos do seu início, ou seja, a partir
das 9h30min;
13. O candidato que entregar sua prova antes de
11h30min deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal
a Folha de Respostas e seu Boletim de Questões. A partir
desse horário o candidato poderá levar o Boletim de
Questões.
14. Conforme item 7.27 do edital, por medida de
segurança dos candidatos e do Concurso Público, a FMZ
poderá, a seu critério, coletar a impressão digital de todos
os candidatos durante a realização da Prova.
15. A desobediência a qualquer uma das determinações
constantes no presente caderno ou na folha de respostas
implicará a anulação da sua prova.
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Língua Portuguesa
Mudanças, Empregabilidade e Felicidade
Ao longo destes últimos anos, vários conceitos bombardearam o cenário da área do trabalho.
Tecnologias milagrosas de gestão, teorias acadêmicas de última geração, “perfumarias” de toda a espécie
transitaram livremente pelas livrarias nos convidando a uma leitura, no mínimo, obrigatória. Porém, um
dos postulados, que durante anos foi a tônica de muitas posições gerenciais “bem-sucedidas”, dizia que
“time que está ganhando não se mexe”.
A administração moderna questiona essa afirmação, em que pese o fato de que vivemos em um
mundo de mudanças constantes e inovações cada vez mais aceleradas. Dessa forma, um dos principais
desafios do verdadeiro profissional será, justamente, gerenciar as variáveis decorrentes desses novos
cenários.
As transformações estão ocorrendo em várias frentes. Alterações significativas são vistas, por
exemplo, nos meios social, educacional, político, econômico, empresarial, pessoal etc. Portanto, quando
falamos em mudanças, devemos compreender que elas estão acontecendo em vários segmentos, em
diversos pontos e de diferentes formas, mas a uma velocidade cada vez mais rápida.
Essas mudanças possuem caracteres e resultados irreversíveis. Procedimentos e posturas que deram
certo no passado não garantem sucesso no presente, pois o contexto hoje é outro e bem diferente.
Os vários sistemas administrativos já foram muito explorados sob a ótica da eficiência. Embora
importante, a eficiência por si só é um conceito pequeno e limitado para os dias atuais. O que encerra essa
ideia é um posicionamento muito voltado para a correta alocação de recursos, porém focado para dentro da
empresa, da divisão, do departamento, do setor etc...mas não necessariamente sob a ótica do mercado.
Agora, as ações devem ser desenvolvidas em sentido contrário, ou seja, para o “cliente”. E nesse
novo paradigma só se estabelece quem tem competência. Se um negócio vem dando sinais claros de
crescimento e sucesso, é necessário avaliar por quanto tempo ainda essa euforia se fará presente.
( ....)
A nossa relação profissional também vem passando por uma transição. É cada vez mais importante
cuidar de nossa carreira com atenção, planejamento e carinho, como se fosse um “negócio” próprio, ou
seja, temos de aprender que o mundo atual nos convida para que sejamos empregáveis, e ser empregável
nada mais é do que reunir permanentemente as competências necessárias para atender às contínuas
exigências do mercado de trabalho.
Hoje, é posição, praticamente, comum afirmar que o verdadeiro diferencial está apoiado nas
competências e no contínuo desenvolvimento das pessoas. Esta é a nova regra do jogo. Segundo estudos já
realizados, na virada do século, não existirão mais as relações formais de trabalho como hoje ainda
praticamos e conhecemos. A maioria de nós será prestadores de serviços. A própria Consolidação das Leis
de Trabalho (CLT) tende a desaparecer.
1

# PSICÓLOGO #

QOCBM – GEA/2010

Se estas previsões são oriundas de profetas de plantão ou de consultores revolucionários, somente o
tempo irá confirmar. O certo, entretanto, é que o telefone celular já foi um sonho, a Internet era algo pouco
admissível anos atrás e o próprio cinema foi visto com desconfiança por alguns.
Mudanças ainda maiores estão por acontecer. Acreditar nessa realidade e ter predisposição para
aceitá-la, sem dúvida, já é um começo. Sem dúvida já é uma mudança.
Mexa-se! Aprenda a conviver com estes novos tempos; acredite; lute e, acima de tudo, seja feliz.
Roberto de Oliveira Loureiro. http://www.guiarh.com.br/y57.htm
(Com recortes e adaptações)

QUESTÃO 1 - Tendo em vista as ideias do texto verifica-se
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma visão positiva das mudanças.
uma visão negativa das mudanças.
dúvidas em relação as alterações.
rejeição explícita das mudanças.
uma problemática sobre a empregabilidade.

QUESTÃO 2 - Segundo as pistas do texto, o perfil do profissional atual se resume em ter
(A) competência e eficiência na ordenação da empresa ou setor em que atua.
(B) eficiência e perspicácia na resolução de tarefas no local de trabalho.
(C) competência gestora das diversas situações decorrentes de novos cenários.
(D) firmeza em manter o que está dando certo.
(E) equilíbrio nas situações de crescimento, de sucesso ou não.
QUESTÃO 3 - Observando as informações apresentadas no 1º parágrafo percebe-se
(A) o incentivo às mudanças no setor administrativo.
(B) a necessidade de mudança na área do trabalho quando se está perdendo.
(C) a mudança no cenário do trabalho que incide no questionamento da máxima “time que está ganhando
não se mexe”.
(D) as tecnologias colocadas em substituição ao trabalho do homem.
(E) a ratificação do postulado “time que está ganhando não se mexe”.
QUESTÃO 4 - O(s) parágrafo(s) que apresenta(m) o(s) segmento(s) que mais se altera(m) em função
das mudanças sofridas é (são)
(A) o segundo parágrafo.
(B) o terceiro parágrafo.
(C) o primeiro parágrafo.
(D) o quarto parágrafo.
(E) o segundo e o terceiro parágrafos.
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QUESTÃO 5 - O texto revela que atualmente o conceito de eficiência apresenta-se
(A) totalmente defasado.
(B) adequado às mudanças do dia-a-dia.
(C) importante e imprescindível para o mercado.
(D) necessário, mas restrito a um ambiente muito específico.
(E) ilimitado e abrangente.
QUESTÃO 6 - As informações mostradas no nono parágrafo revelam que
(A) incertezas, dúvidas e sonhos podem virar realidade.
(B) as previsões sobre as últimas descobertas tecnológicas estavam certas.
(C) os consultores são os grandes responsáveis pelas mudanças.
(D) internet, celular e cinema foram mudanças que revolucionaram a humanidade.
(E) as previsões sempre se confirmam.
CONSIDERE O TRECHO QUE SEGUE PARA ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA NAS
QUESTÕES 7 E 8.
“Agora, as ações devem ser desenvolvidas em sentido contrário, ou seja, para o “cliente”. E nesse
novo paradigma só se estabelece quem tem competência. Se um negócio vem dando sinais claros de
crescimento e sucesso, é necessário avaliar por quanto tempo ainda essa euforia se fará presente.”
QUESTÃO 7 - Na análise do trecho observa-se que
(A) o conectivo “nesse” se refere ao termo cliente.
(B) o circunstanciador temporal “agora” estabelece a compreensão da existência de um outro agir anterior
e diferente.
(C) o termo competência qualifica o termo paradigma.
(D) o verbo “avaliar” se apresenta flexionado para completar a ideia de “necessidade”.
(E) o uso do elemento coesivo “e”, entre os termos “crescimento” e “sucesso”, estabelece uma conclusão.
QUESTÃO 8 - Ainda com relação ao trecho destacado entende-se que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

para se assumir um novo paradigma não basta competência.
sucesso e crescimento são indícios de competência permanente.
a competência não é base para o sucesso.
o cliente é o foco na ruptura de paradigma.
os paradigmas não precisam se alterar para a obtenção do sucesso.

QUESTÃO 9 - Sobre os verbos destacados no trecho: “Mexa-se... Aprenda a conviver com estes novos
tempos; acredite, lute e, acima de tudo, seja feliz” é CORRETO dizer que expressam
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ideias hipotéticas, referindo-se ao modo subjuntivo.
ações em tempo presente relacionando-se ao modo indicativo.
ideias referentes ao tempo passado.
atividades relativas ao tempo futuro.
ideias relacionadas à ordem, apelo, sugestão indicando o modo imperativo.
3
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QUESTÃO 10 - Ainda sobre o trecho da questão 9 podemos informar que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

denota ações cotidianas que todas as pessoas praticam.
revela a necessidade de as pessoas valorizarem seus trabalhos.
induz à mudança de trabalho constante.
procura convencer as pessoas sobre a necessidade de ser dinâmico nos dias atuais.
reflete a importância do trabalho individual para o sucesso.

Conhecimentos gerais

QUESTÃO 11 - “(...) resumia a legislação aplicada primeiramente à Amazônia, visando normatizar a
relação entre o europeu e o ameríndio [especialmente com relação ao trabalho e civilização dos índios].
Sua preocupação era fundá-la sob a égide do Estado, retirando ao fator missionário qualquer autoridade
sobre os índios. O seu contexto imediato pode ser definido como relacionado a duas questões de caráter
político: uma envolvendo a questão jesuíta em Portugal e nas colônias; outra, abrangendo a demarcação das
fronteiras das possessões ibéricas na América.” (COELHO, Mauro Cezar. A cultura do trabalho. In: QUEIROZ,
Jonas Marçal de; COELHO, Mauro Cezar (org.). Amazônia modernização e conflito (séculos XVIII e XIX). Belém:
UFPA/NAEA; Macapá: UNIFAP, 2001, p.58).

O texto acima refere-se
(A) à Lei de Liberdades.
(B) ao Diretório dos Índios.
(C) à Lei de Terras.
(D) ao Regimento das Missões.
(E) à carta Régia de 1798.
QUESTÃO 12 - Segundo estimativas de Vicente Sales, havia em Macapá, no ano de 1788, cerca de
setecentos e cinquenta escravos africanos, sendo a fuga de escravos uma realidade constante. Sobre a
problemática da fuga de escravos em Macapá, analise as afirmativas que seguem.
I - As fugas de escravos para a Guiana Francesa começaram no momento em que por decreto, o governo
Francês aboliu a escravidão definitivamente em suas colônias.
II - Apesar das fugas constantes entre Grão-Pará e Guiana Francesa as autoridades de ambos os lados não
costumavam trocar os fugitivos capturados.
III - Havia receio por parte do governo do Grão-Pará de que os franceses procurassem atrair e envolver os
negros fugitivos nos seus propósitos de expansão de suas fronteiras.
IV - As fugas de escravos para a Guiana Francesa se intensificaram desde o término da Cabanagem,
engrossadas por desertores, réus de polícia, vadios e quilombolas.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e III.
(C) apenas II e III.
4
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(D) apenas II, III e IV.
(E) apenas III e IV.
QUESTÃO 13 - “Com a criação da Capitania do Cabo Norte, os administradores adotaram uma política de
defesa para garantir as possessões já ocupadas militarmente e levar adiante a construção de fortificações
que dessem segurança às tropas e às populações da região.” (CARVALHO, Jõao Rênor Ferreira de. Momentos
de História da Amazônia. Imperatriz: Ética, 1998, p.182).

Sobre a construção dessas fortificações, assinale a proposição CORRETA.
(A) A política de construção de fortificações resolveu o problema da investida estrangeira na Capitania do
Cabo Norte, principalmente dos franceses.
(B) A partir da assinatura dos tratados Provisional em 1700 e de Utrecht em 1713 a administração
portuguesa deixa de construir fortificações, pois a ameaça de invasão estrangeira torna-se pequena.
(C) Na segunda metade do século XVII é assinado um acordo entre Portugal e França no qual os
portugueses assumem o compromisso de abandonarem as fortificações construídas acima da margem
esquerda do rio Amazonas.
(D) Em meados do século XVII, as autoridades portuguesas começaram de fato sua política de defesa da
região. Com o objetivo de conter a invasão francesa, foram construídos fortes, um em Macapá e outro na
região do rio Paru.
(E) A construção da Vila e da Fortaleza de São José de Macapá obrigou os franceses a respeitarem a
fronteira entre Brasil e Guiana Francesa no Rio Oiapoque.
QUESTÃO 14 – “[As silvivilas são] alojamentos implantados no meio da floresta a ser ocupada pelo
plantio de espécimes voltados para a celulose (...). Foram construídas residências, escolas, supermercados,
centros de saúde, termoelétricas, providenciando abastecimento de água para os trabalhadores (...)”
(PORTO, Jadson. Amapá: principais transformações econômicas e institucionais – 1943 a 2000. Macapá: Edição do
Autor, 2007, p. 75).

O texto acima caracteriza as silvivilas que foram implantadas a partir do
(A) Projeto Jari.
(B) Projeto ICOMI.
(C) Programa Grande Carajás.
(D) Projeto Trombetas.
(E) Projeto Albrás-Alunorte.
QUESTÃO 15 – “Enquanto Território Federal, o Amapá criou estruturas políticas, econômicas, sociais e
administrativas internas que em muito contribuíram para a sua estadualização. Essas estruturas reforçam a
interpretação de Ferreira Filho (...), ao indicar que essas unidades federativas são ‘Estados em Embrião’.”
(PORTO, Jadson. Amapá: principais transformações econômicas e institucionais – 1943 a 2000. Macapá: Edição do
Autor, 2007, p. 144).

Dessa forma, com a Constituição de 1988 o Amapá passou a
I - Adquirir autonomia e capacidade de se auto-organizar.
II - Elaborar sua própria constituição.
III - Escolher seus representantes do executivo e do legislativo, estadual e federal.
5
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IV - Criar sua Assembleia Legislativa.
Estão CORRETAS
(A) apenas I e II.
(B) apenas I e III.
(C) apenas II e III.
(D) apenas II, III e IV.
(E) I, II, III e IV.
QUESTÃO 16 - Um fato econômico ocorrido no espaço amapaense no início da década de 1990 que
gerou consequências negativas para a sociedade e ao ambiente natural do Estado foi
(A) a criação da Empresa Bruynzeel de Madeira S/A (BRUMASA), com objetivo de produção de cavaco
de madeira para a fabricação de celulose e compensados destinados ao mercado externo.
(B) a fundação da Mineração e Metálicos S/A (MMX), com objetivo de extração de minérios de ferro nos
municípios de Santana e Pedra Branca do Amapari.
(C) a implantação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana (ALCMS), voltada basicamente para a
comercialização de produtos importados.
(D) a instituição do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, criado para proteger várias nascentes
de rios que alimentam a bacia amazônica.
(E) o estabelecimento da Indústria, Comércio e Mineração S/A (ICOMI), uma empresa transnacional
voltada para a exploração de minério de manganês na Serra do Navio.
QUESTÃO 17 - Em relação aos domínios florísticos do Amapá pode-se afirmar que
(A) floresta de várzea corresponde aos campos inundáveis, estendendo-se do Cabo Orange à foz do rio Jari.
(B) manguezais são ecossistemas estritamente ligados às condições litorâneas e correspondem à floresta de
médio porte.
(C) floresta de terra firme representa o ambiente regulador das condições naturais e é representada por
formas campestres.
(D) cerrado corresponde ao tipo de vegetação mais representativo do Estado, com aproximadamente 2/3 do
seu território.
(E) campos de várzea localizam-se nas margens dos rios e são regulados pelos regimes de marés.
QUESTÃO 18 - No espaço amapaense se encontram vários tipos de áreas legalmente protegidas,
como as Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação, Terras
Indígenas e Territórios Remanescentes de Comunidades Quilombolas. Em relação às duas últimas é
CORRETO afirmar que
(A) os espaços são representativos para a conservação dos recursos naturais, sociais e culturais no estado,
entretanto as políticas executadas são insuficientes para a proteção efetiva destas áreas e das comunidades.
(B) as populações que habitam estas áreas estão livres da degradação social, cultural e ambiental, pois a
legislação protege as comunidades e impede que invasores explorem o seu potencial econômico.
(C) os recursos naturais estão plenamente preservados, pois não é possível a exploração da natureza sem a
autorização do órgão responsável pelas terras e das comunidades que habitam as áreas.
(D) as principais atividades econômicas destas áreas estão ligadas ao processo de desenvolvimento
sustentável, como o manejo de espécies da flora e da fauna nativa da região.
6
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(E) as comunidades que ocupam essas áreas têm forte ligação com a terra, entretanto, para preservá-las
deixam de praticar atividades como a agropecuária e o extrativismo animal e vegetal.
QUESTÃO 19 – Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população estimada em
2009 no Amapá foi 626.609 habitantes. Os municípios de Macapá, Santana e Laranjal do Jari são os que
concentram os maiores índices populacionais. Já os que apresentam os menores índices são
(A) Calçoene, Ferreira Gomes e Itaubal.
(B) Amapá, Cutias e Vitória do Jari.
(C) Oiapoque, Mazagão e Tartarugalzinho.
(D) Pracuúba, Amapá e Ferreira Gomes.
(E) Serra do Navio, Pracuúba e Itaubal.
QUESTÃO 20 – Com base em seus conhecimentos e nas informações seguintes sobre território federal,
julgue as proposições abaixo.
I - A divulgação da criação do Território Federal do Amapá ocorreu em 1940, através do “discurso do rio
Amazonas”, proferido pelo Presidente Getúlio Vargas, entretanto o Território foi criado somente em 1943.
II - As principais características da administração dos territórios federais eram a descentralização e não
concentração do poder político e os governadores eram indicados pela presidência da república.
III - No período da ditadura militar brasileira a administração dos territórios federais foi dividida entre as
forças armadas e o Amapá passou a ser governado pela Marinha.
IV - A instituição do Território Federal do Amapá foi uma estratégia das elites políticas e econômicas
locais para controlar e explorar as riquezas naturais da região, em especial da foz do rio Amazonas.
Está(ão) CORRETA(S)
(A) apenas I.
(B) apenas I e II.
(C) apenas I e III.
(D) apenas II e III.
(E) apenas I e IV.

Conhecimentos específicos

QUESTÃO 21 – Assinale a alternativa que apresenta os dois principais transtornos do Humor,
segundo Kaplan:.
(A) Transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar I.
(B) Transtorno distímico e o transtorno bipolar I.
(C) Transtorno distímico e o transtorno ciclotímico.
(D) Transtorno depressivo menor e o Transtorno bipolar I.
(E) Transtorno ciclotímico e o Transtorno depressivo maior.
7
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QUESTÃO 22 - No transtorno da Personalidade os pacientes apresentam
(A) episódios depressivos maiores alternando com episódio de hipomania.
(B) medo irracional que provoca a esquiva consciente do objeto e acarreta uma perturbação da capacidade
de funcionamento do indivíduo.
(C) medo excessivo de humilhação ou embaraço em vários contextos sociais.
(D) alterações nos níveis de atividade, capacidades cognitivas, linguagem e funções vegetativas.
(E) padrões profundamente entranhados, inflexíveis e mal ajustados de relacionamento e percepção do
ambiente e de si mesmos.
QUESTÃO 23 - O Psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios,
individual ou coletivamente, deve
(A) utilizar o preço do serviço como forma de propaganda.
(B) fazer previsão taxativa de resultados.
(C) fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais.
(D) divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.
(E) propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais.
QUESTÃO 24 – São considerados efeitos comportamentais do Transtorno relacionado ao álcool
(A) alerta, loquacidade, euforia, hiperatividade, irritabilidade, agressividade, agitação, tendências
paranóides, impotência, alucinações visuais e táteis.
(B) fraco julgamento, loquacidade, alteração do humor, agressividade, comprometimento da atenção,
amnésia.
(C) euforia, sonolência, anorexia, impulso sexual diminuído, hipoatividade e alteração da personalidade.
(D) pele quente, eritema fraqueza, sede, visão turva, confusão, excitação, delirium, estupor, coma.
(E) euforia, sonolência, ataxia, confusão.
QUESTÃO 25 - Dentro da teoria Psicanalítica a Ansiedade é vista em termos de 4 (quatro) categorias
principais, dependendo da natureza das consequencias temidas. Essas categorias são
(A) ansiedade de regressão, ansiedade do superego, ansiedade de castração e ansiedade de separação.
(B) ansiedade do Ego, ansiedade do ID ou pulsional, ansiedade de castração e ansiedade de separação.
(C) ansiedade do Superego, ansiedade do Ego, ansiedade do ID ou pulsional e ansiedade de castração.
(D) ansiedade do Superego, Ansiedade de castração, ansiedade de separação e ansiedade do ID ou
pulsional.
(E) ansiedade de Separação, ansiedade de castração, ansiedade do superego e ansiedade do Ego.
QUESTÃO 26 - Um paciente vivencia situações de obsessões e/ou compulsões que consomem o seu tempo
ou que interferem de forma significativa nas suas rotinas diárias, no seu trabalho, na sua vida familiar e
social e causam acentuado sofrimento. Este paciente apresenta características do Transtorno de
(A) Estresse Pós-Traumático.
(B) Pânico.
(C) Controle dos Impulsos.
(D) Fobia Social.
8
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(E) Obsessivo Compulsivo.
QUESTÃO 27 - Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo no seu Art. 2º, é vedado ao
Psicólogo
(A) utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos
de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.
(B) orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços
psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
(C) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de
serviços de Psicologia.
(D) zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do
material privativo do psicólogo seja feita conforme os princípios do Código de Ética do Psicólogo.
(E) sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser
continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações
necessárias à continuidade do trabalho.
QUESTÃO 28 - Indique a opção CORRETA quanto à responsabilidade profissional do Psicólogo,
segundo o Código de Ética.
(A) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.
(B) Prolongar desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais.
(C) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade – científico.
(D) Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços.
(E) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal,
teórica e tecnicamente.
QUESTÃO 29 - Indivíduos com graves alterações do caráter e de tendências do comportamento,
envolvendo diversas áreas da personalidade, associadas a consideráveis perturbações pessoais e
sociais, apresentam características próprias do Transtorno de
(A) Somatoformes.
(B) Personalidade.
(C) Estresse Pós-Traumático.
(D) Comportamentos Adictivos.
(E) Controle dos Impulsos.
QUESTÃO 30 - Segundo Kaplan, a terapia comportamental para os Transtornos depressivos é uma
técnica
(A) voltada para o desenvolvimento e manejo dos sintomas depressivos e aspectos mal adaptados da
personalidade com os conflitos não resolvidos desde a primeira infância.
(B) pela qual os pacientes aprendem novos modos de pensar e de se comportar em substituição as atitudes
negativas injustificadas que têm sobre si mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro.
(C) para tratar a depressão causada por uma perda do reforço positivo em consequência de separação,
morte ou súbita alteração ambiental.
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(D) que tem por objetivo obter alívio dos sintomas, abordando os problemas interpessoais que possam estar
contribuindo para a origem ou sua manutenção, tenta intervir na influência dos sintomas no ajustamento
social e nas relações interpessoais, focando os problemas atuais conscientes e pré-conscientes.
(E) que tem como objetivo melhorar o funcionamento do Ego dos pacientes, sendo que o terapeuta focaliza
suas intervenções na análise dos fenômenos transferenciais e na interpretação das defesas e da resistência
que podem ser grupais.
QUESTÃO 31 – No processo psicodiagnóstico, segundo Ocampo et al (2001), a entrevista inicial deve
ser
(A) diretiva.
(B) totalmente livre.
(C) não dirigida.
(D) objetiva.
(E) semi-dirigida.
QUESTÃO 32 - Segundo Ocampo et al (2001) entre os objetivos da entrevista inicial, está que
(A) o psicólogo deve dirigir as perguntas, procurando obter o máximo de informações sobre o paciente.
(B) deve considerar apenas a linguagem não verbal, dando ênfase à linguagem corporal.
(C) deve enfatizar o que verbaliza: o que, como e quando verbaliza e com que ritmo.
(D) o diagnóstico será baseado na verbalização do paciente.
(E) na entrevista inicial deve haver um distanciamento entre o paciente e o psicólogo a fim de evitar
transferência.
QUESTÃO 33 - Na Psicoterapia Breve Psicanalítica, segundo Kahtuni (1996), a principal meta é
(A) reforçar o ID do paciente, a fim de que as normas e valores estabelecidos socialmente possam ajudar a
mantê-lo em contato com a realidade.
(B) eliminar o sofrimento do paciente, mas que por vários motivos, como auto-estima rebaixada, limitações
de tempo ou financeira, será possível a modificação e não eliminação dos sintomas atuais.
(C) desenvolver o SUPEREGO, trazendo à tona os desejos reprimidos e estabelecendo atitudes mais
criativas e produtivas perante a vida.
(D) diminuição do EGO para que o paciente possa adquirir um maior equilíbrio emocional.
(E) os sintomas devem ser tratados de forma prolongada, a fim de que possa enfrentar mais adequadamente
determinadas situações conflitivas.
QUESTÃO 34 - Na Psicoterapia Breve aparece o desejo do terapeuta que é
(A) procurar trazer para o foco as questões discutidas em análise.
(B) se apresentar neutro.
(C) seguir o princípio da abstinência.
(D) trabalhar com a atenção flutuante.
(E) ter um papel não diretivo.
QUESTÃO 35 - Segundo Ocampo (2001) no Processo de Psicodiagnóstico, de acordo com o ponto de
vista do psicólogo, a devolução da informação é recomendável por que
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(A) é preciso fazê-los reintegrar uma imagem do filho, deles e do grupo familiar, corrigida, atualizada,
ampliada ou restringida, que nem sempre coincide em tudo, ou ao menos em parte, com a que eles trazem
para a consulta.
(B) se a informação não é devolvida, intensificam-se as fantasias de doença, gravidade, incurabilidade,
loucura.
(C) se o Psicólogo devolver as informações, ele dá ao paciente uma oportunidade de se ver com mais
critério de realidade, com menores distorções idealizadoras ou depreciativas.
(D) preserva a saúde mental do psicólogo, evitando que sua tarefa se torne insalubre.
(E) se o paciente sabe que, ao finalizar o psicodiagnóstico, os resultados ser-lhe-ão fornecidos, ele se
sentirá mais comprometido e mais disposto a colaborar.
QUESTÃO 36 - A psicoterapia breve é indicada para determinadas realidades concretas e
institucionais. Dentre elas destacamos
(A) necessidade de atendimento de pequeno número de pessoas.
(B) condição psíquica desfavorável da maioria dos pacientes que procuram uma instituição.
(C) boas condições socioeconômicas da maioria da população atendida.
(D) expectativa de uma intervenção terapêutica prolongada.
(E) expectativa de atendimento mais rápido por parte do paciente, dos profissionais envolvidos e da
instituição como um todo.
QUESTÃO 37 - Segundo Palazzo (2000), o conceito inicial de direitos humanos deve ser
compreendido sob dois prismas
(A) valorativo e normativo.
(B) normativo e jusnaturalista.
(C) valorativo e jusnaturalista.
(D) naturalista e normativo.
(E) adquiridos e valorativo.
QUESTÃO 38 – Analise os itens seguintes sobre as ideias de Camino
I – A Comissão dos Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia foi criado, tendo como um dos
objetivos participar ativamente das lutas pelo respeito e promoção dos direitos humanos e suscitar, entre
profissionais e estudantes de Psicologia, a necessidade de um debate sobre o papel que a Psicologia
desempenha no desenvolvimento dos direitos humanos.
II - O nível da Psicologia como Instituição refere-se, em última análise, aos interesses grupais. Esse nível
de análise origina-se no fato de os indivíduos viverem num vácuo social.
III - No nível Individual, o respeito pelos Direitos Humanos, a luta pela expansão desses direitos refere-se a
um problema da consciência individual de cada psicólogo.
IV - O código de Ética dos Psicólogos refere-se à responsabilidade destes no que concerne aos direitos dos
outros, particularmente de seus clientes.
V - O jogo das identidades sociais faz com que grupos de psicólogos, identificados com determinados
setores sociais, desenvolvam concepções e práticas que colaboram no desenvolvimento dos direitos desses
grupos.
Está (ão) CORRETA(S)
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(A) Todas as alternativas estão corretas.
(B) apenas I, III, IV e V.
(C) apenas II.
(D) apenas I, II e III.
(E) apenas II e V.
QUESTÃO 39 - Segundo Caminha (2003), Joseph Wolpe, nos anos 50, desenvolveu uma técnica para
a cura com eficiência das fobias, essa técnica corresponde a
(A) biofeedback.
(B) extinção comportamental.
(C) hipnose.
(D) economia de fichas.
(E) regressão.
QUESTÃO 40 - Para Caminha (2003) as terapias comportamentais possuem técnicas bastante
eficientes, entre elas destacam-se
(A) terapia voltada para o insight, relaxamento e biofeedback.
(B) relaxamento, terapia voltada para o insight e dessensibilização sistemática.
(C) dessensibilização sistemática, terapia implosiva (inundação), relaxamento e Biofeedback.
(D) técnicas projetivas, dessensibilização sistemática e biofeedback.
(E) biofeedback, terapia implosiva (inundação) e técnicas projetivas.
QUESTÃO 41 – Julgue os itens abaixo sobre as questões a serem investigadas pelo terapeuta na
conceitualização cognitiva.
I - Diagnóstico clínico.
II - Pensamentos automáticos.
III - Problemas atuais e os fatores estressores.
IV - Aprendizagens e experiências antigas.
V - Crenças centrais.
Está(ão) CORRETA(s)
(A) apenas I e V.
(B) apenas I, II, III e V.
(C) Todas.
(D) apenas I, II e IV.
(E) apenas I.
QUESTÃO 42 – “Um policial militar, 27 anos, viu um amigo morrer atingido por tiros, durante uma
incursão numa favela do Rio. Esta operação militar foi apoiada por um helicóptero da polícia civil. Desde
então, mesmo quando está fora de serviço, seja em casa ou na praia, sempre que ouve o ruído de um
helicóptero, joga-se ao chão, procurando escapar das balas (imaginárias) dos traficantes. Em algumas
ocasiões, chega a ouvir o barulho de tiros com toda a clareza, o que aumenta o seu pavor”. Sobre o caso
clínico relatado, é possível dizer que evidencia
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(A) transtorno da personalidade.
(B) transtorno obssessivo-compulsivo (TOC).
(C) transtorno somatoformes.
(D) transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
(E) abordagem psicossocial para pacientes com demência.
QUESTÃO 43 - Segundo Cruz (2004) o termo exame psicológico é comumente associado a
procedimentos de avaliação psicológica utilizados para fins de
(A) situações de atendimento clínico, encaminhamento terapêutico e anamnese.
(B) concursos públicos, tratamento terapêutico e Pesquisa Psicológica.
(C) tratamento terapêutico prolongado, obtenção de carteira de identidade e anamnese.
(D) seleção de profissionais nas empresas, concursos públicos e obtenção de carteira de motorista.
(E) pesquisa psicológica, situações de atendimento clínico e anamnese.
QUESTÃO 44 - Segundo Bleger (2007) a entrevista pode ser de dois tipos fundamentais,
correspondentes a
(A) aberta e semi-aberta.
(B) aberta e fechada.
(C) semi-aberta e fechada.
(D) estruturada e aberta.
(E) semi- estruturada e fechada.
QUESTÃO 45 - Para Bleger, em seu livro intitulado “Temas de Psicologia”, a anamnese implica
(A) na solicitação de assistência técnica ou profissional, que pode ser prestada ou satisfeita de formas
diversas.
(B) no estudo e utilização do comportamento total do indivíduo em todo o curso da relação estabelecida
com o técnico, durante o tempo em que essa relação durar.
(C) em uma relação humana na qual um dos integrantes deve procurar saber o que está acontecendo e deve
atuar segundo esse conhecimento.
(D) na compilação de dados pré-estabelecidos, de tal amplitude e detalhe, que permita obter uma síntese
tanto da situação presente como da história de um indivíduo, de sua doença e de sua saúde.
(E) em um procedimento de que o técnico ou profissional psicólogo ou médico dispõe para atender uma
consulta.
QUESTÃO 46 – Segundo Bleger, na relação que se estabelece na entrevista ocorre um fenômeno
chamado Transferência, termo desenvolvido por Freud e que se refere
(A) a atualização, na entrevista, de sentimentos, atitudes e condutas inconscientes por parte do entrevistado
que correspondem a modelos que este estabeleceu no curso do desenvolvimento, especialmente na relação
interpessoal com seu meio familiar.
(B) a todos os fenômenos que aparecem no entrevistador como emergentes do campo psicológico que se
configura na entrevista.
(C) às respostas do entrevistador, às manifestações do entrevistado e o efeito que tem sobre eles.
(D) a um indício de grande significação e valor para orientar o entrevistador no estudo que realiza.
13

# PSICÓLOGO #

QOCBM – GEA/2010

(E) a elementos considerados perturbadores da entrevista, porém importantes e o entrevistador deve
também registrá-los como emergentes da situação presente e das reações que o entrevistado provoca.
QUESTÃO 47 - Para Bleger entre os indicadores para Neurotismo no diagnóstico psiquiátrico estão
(A) a transferência neurótica, dependência e comunicação pré-verbal.
(B) a transferência neurótica, falta de insight e restrição do ego.
(C) a contratransferência neurótica, dependência e comunicação pré-verbal.
(D) a contratransferência neurótica, falta de insight e a dependência.
(E) a transferência neurótica, independência e a comunicação simbólica.
QUESTÃO 48 - Segundo Cordiolli (2008), nos Transtornos por uso de substâncias, os pacientes que
fazem uso de álcool têm necessidade de hospitalização, nas seguintes condições
(A) quando o paciente é capaz de participar ativamente do tratamento e não tem história de sintomas de
abstinência relevantes.
(B) em que o paciente é incapaz de cumprir as mínimas solicitações ou comparece às consultas
frequentemente intoxicado, ou apresenta risco de agressividade moral ou de vida.
(C) pacientes com um padrão de uso moderado, no estágio inicial que ainda não tem síndromes completas
de dependência de álcool.
(D) paciente com dependência relativamente leve, poucos problemas relacionados ao álcool e pouca
psicopatologia.
(E) bebedores afiliativos, que tendem a beber em quantidades moderadas em contextos sociais.
QUESTÃO 49 - Segundo Bleger a identidade grupal tem dois níveis de sociabilidade, correspondentes
à sociabilidade
(A) de interação e sociabilidade de diferenciação.
(B) sincrética e sociabilidade natural.
(C) natural e sociabilidade de diferenciação.
(D) de interação e sociabilidade sincrética.
(E) de diferenciação e sociabilidade sincrética.
QUESTÃO 50 - Segundo Kaplan, uma pessoa que sente medo de estar sozinho em locais públicos
(por ex: supermercados), especialmente locais de onde uma rápida saída seria difícil, no caso da
ocorrência de um ataque, desencadeia o tipo de transtorno denominado
(A) hipocondria.
(B) agorafobia.
(C) depressão.
(D) esquizofrenia.
(E) obssessivo-Compulsivo.
QUESTÃO 51 - Segundo Bleger, na aprendizagem como processo grupal podem ocorrer isolamentos ou
estereotipias, nesse caso aparecem perturbações, cada momento desse processo implica uma estrutura de
conduta, ou um papel assumidos pelo grupo ou por alguns de seus membros. No momento em que o objeto
14

# PSICÓLOGO #

QOCBM – GEA/2010

de conhecimento é evitado, estabelece-se uma distância em relação a ele, fugindo-se ao contato ou à
aproximação. A esse momento denomina-se momento
(A) fóbico.
(B) contrafóbico.
(C) depressivo.
(D) esquizóide.
(E) epileptóide.
QUESTÃO 52 - Para Bleger, dentre os objetivos estabelecidos na Entrevista Psicológica estão
(A) problematização do caso, escuta e orientação.
(B) eclosão de estados traumáticos, anamnese e orientação.
(C) investigação, diagnóstico e terapia do caso.
(D) orientação, escuta e eclosão de estados traumáticos.
(E) informe psicológico, problematização do caso e devolução para o paciente.
QUESTÃO 53 - A Resolução do Conselho Federal de Psicologia 007/2003 que institui o Manual de
elaboração de documentos escritos, produzidos pelo psicólogo, conceitua o Relatório psicológico,
como:
(A) documento que visa informar a ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao atendimento
psicológico.
(B) apresentação descritiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações
históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica.
(C) documento expedido pelo psicólogo que certifica uma determinada situação ou estado psicológico.
(D) documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo resultado
pode ser indicativo ou conclusivo.
(E) apresentação de resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de uma
avaliação especializada de uma “questão-problema”.
QUESTÃO 54 - O Manual de Elaboração de documentos escritos, instituído pela Resolução CFP Nº
007/2003 institui que as formulações na estrutura do Atestado Psicológico devem expor
(A) registro do nome e sobrenome do cliente; finalidade do documento e assinatura do Psicólogo acima de
sua identificação ou do carimbo.
(B) análise do problema apresentado, objetivo da consulta e conclusão.
(C) análise do problema apresentado, descrição da demanda e conclusão.
(D) registro somente do nome do cliente, análise do problema apresentado e descrição da demanda.
(E) finalidade do documento, análise do problema apresentado e a descrição da demanda.
QUESTÃO 55 - Segundo a Classificação de Transtornos Mentais e de comportamento da CID-10, ataques
recorrentes de uma ansiedade grave, não ocorrem exclusivamente numa situação ou em circunstâncias
determinadas, mas de fato são imprevisíveis. Os sintomas essenciais comportam a ocorrência brutal de
palpitação e dores torácicas, sensações de asfixia, tonturas e sentimento de irrealidade, com a existência de
medo de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco. Tal descrição corresponde aotranstorno
(A) obssessivo-compulsivo.
15

# PSICÓLOGO #

QOCBM – GEA/2010

(B) de pânico.
(C) de adaptação.
(D) de somatização.
(E) somatoformes.
QUESTÃO 56 - Na Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, quando ocorre
preocupação persistente com a presença eventual de um ou de vários transtornos somáticos graves e
progressivos, os pacientes manifestam queixas somáticas persistentes ou uma preocupação duradoura com
a sua aparência física. Sensações e sinais físicos normais ou triviais são frequentemente interpretados pelo
sujeito como anormais ou perturbadores. A atenção do sujeito se concentra em um ou dois órgãos ou
sistemas. Existem frequentemente depressão e ansiedade. Essa situação corresponde ao Transtorno
(A) obssessivo-compulsivo.
(B) hipocondríaco.
(C) psicótico.
(D) delirante.
(E) esquizoafetivo do tipo depressivo.
QUESTÃO 57 - Segundo Cordioli, são utilizadas técnicas grupais para os seguintes tipos de grupos
I- De auto-ajuda, ou apoio mútuo.
II- Que apresentam forte tendência a actings de natureza maligna (por ex: pacientes psicopatas).
III- Para a prevenção de estresse pós- traumático.
IV- De apoio pela internet.
V - Grupos que apresentam riscos agudos, principalmente o de suicídio.
Estão CORRETAS
(A) apenas I, II e III.
(B) apenas I, III e IV.
(C) apenas I e V.
(D) apenas I e II.
(E) apenas II e IV.
QUESTÃO 58 - Segundo o Código de Ética, em seu art. 9º, que dispõe sobre o Sigilo Profissional, é
dever do Psicólogo respeitar o sigilo a fim de
(A) manter uma visão da psicologia como ciência que agrega valor à humanidade.
(B) manter a ética profissional.
(C) não sofrer punição com a suspensão do Registro Profissional.
(D) manter uma boa imagem da Profissão.
(E) proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha
acesso no exercício profissional.
QUESTÃO 59 - Para Cordiolli dentre os indicadores de alta, temos
(A) remissão da sintomatologia, modificação na relação com o terapeuta, insight e capacidade para pensar
sobre si mesmo.
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(B) desejo do paciente, modificação na relação com o terapeuta, falta de insight e capacidade para pensar
sobre si mesmo.
(C) remissão da sintomatologia, falta de insight, capacidade de perceber a si mesmo e aos outros de forma
mais idealista e dependência.
(D) mdificação na relação com o terapeuta, falta de insight, desejo do paciente e remissão da
sintomatologia.
(E) insight, capacidade de perceber a si mesmo e aos outros de forma mais idealista, desejo do paciente e
capacidade para pensar sobre si mesmo.
QUESTÃO 60 - Segundo Cruz, na Avaliação do estresse um dos instrumentos mais conhecidos, que
consiste em 43 situações estressantes associadas a uma pontuação que vai de 11 a 100, sendo que o
máximo de pontos é 1467; tal avaliação inclui tanto acontecimentos reconhecidamente estressantes, como a
morte de um ente querido, como também experiências agradáveis como promoção no emprego,
aposentadoria ou casamento. Essa Escala corresponde a de
(A) depressão de Raskin.
(B) experiência dissociativa.
(C) adaptação Social de Holmes e Rahe.
(D) avaliação psiquiátrica.
(E) comportamento adaptativo de Vineland.
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