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1) Bentham (2006), em "Psicologia e Educação", aborda a maneira 
como as visões de diferentes teóricos do processo de apren
dizado foram aplicadas em sala de aula. Quem é o autor do 
conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, apresentado 
como de especial relevância para o ensino?
(A) Piaget.
(B) Bruner.
(C) Vygotsky.
(D) Skinner.
(E) Rogers.

2) Segundo Paim (1993), é correto afirmar que delírio de gran
deza é uma alteração
(A) da percepção.
(B) da consciência.
(C) dos juízos.
(D) do raciocínio.
(E) da afetividade.

3) No que se refere às características - da pesquisa experimen
tal, conforme descrita por Kerlinger (2003), é correto 
afirmar que
(A) também é denominada de pesquisa ex post facto.
(B) as conclusões por ela obtidas não são empiricamente tão 

fortes quanto aquelas obtidas pela não-experimental.
(C) tem como uma de suas forças a flexibilidade.
(D) se caracteriza pela manipulação de uma ou mais variáveis 

dependentes.
(E) é mais dificilmente "replicada" que a pesquisa não- 

experimental .

4) Segundo Fiorini (1999), que tipo de intervenção verbal do
terapeuta consiste em reformular o relato do paciente de 
modo que certos conteúdos e relações deste último adquiram 
maior relevo? .
(A) Assinalar. *
(B) Indicar.
(C) Recapitular.
(D) Clarificar.
(E) Interpretar.
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5) Com base no livro "Dependência de Drogas", de Seibel e 
Toscano Jr. (2001), em relação à terapia
cognitivo-comportamental individual para dependentes de 
álcool e outras drogas, qual das opções abaixo é verdadeira?
(A) Normalmente, ela é de médio a longo prazo, estruturada e 

colaborativa„
(B) Seu objetivo é fazer com que o paciente possa aprender, 

perceber e experimentar novas experiências com a droga, 
redimensionando-as e modificando sua maneira de estar no 
mundo.

(C) Recaídas, se ocorrerem, necessariamente estarão relacio
nadas ao modelo de tratamento utilizado.

(D) A construção de um bom vinculo entre o paciente e o 
terapeuta é realizada após aquele conquistar a abstinên
cia .

(E) O terapeuta deve procurar compreender o esquema básico 
do funcionamento do paciente, seus rituais repetitivos e 
estereotipados vinculados ao uso da droga, propondo 
modificações deste cenário.

6} Em "Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil", 
Zanelli (2004), com relação às organizações sociais, é 
INCORRETO afimar que
(A) são uma classe especial de sistemas abertos.
(B) envolvem atividades padronizadas de uma certa quantidade 

de pessoas.
(C) são constituídas de vários subsistemas e embutidas em 

supersistemas.
(D) podem existir mesmo que a atividade nelas envolvida 

ocorra uma única vez ou a intervalos imprevisíveis.
(E) são estruturadas como sistemas sociais construídos pelo 

homem.
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7) Com relação às diferentes teorias da aprendizagem, descritas 
por Campos (2001), em "Psicologia da Aprendizagem", qual das 
afirmativas abaixo é verdadeira?
(A) De acordo com a teoria do condicionamento operante, um 

reforço negativo consiste em retirar algo da situação, 
diminuindo a probabilidade de que a resposta ocorra.

(B) Para a Gestalt, aprender é reagir a situações totais, 
descobrindo as relações no todo percebido, e não a ele
mentos isolados do meio ambiente.

(C) Muitas das idéias freudianas se contrapõem as afirmações 
dos teóricos contemporâneos da aprendizagem.

(D) A aprendizagem, para Piaget, manifesta-se como uma modi
ficação da conduta, resultando no estabelecimento de no
vas estruturas puramente cognitivas.

(E) No condicionamento clássico, de Pavlov, o reforço acha- 
se sob o controle do experimentador, e é apresentado de
pois de emitida a resposta.

8) De acordo com o livro "Aconselhamento Psicológico Centrado 
na Pessoa", três conceitos formam o arcabouço de atitudes 
necessárias para a caracterização de um terapeuta centra
do na pessoa. Quais são eles?
(A) Empatia, congruência e aceitação positiva incondicional.
(B) Empatia, tendência atualizante e liberdade experiencial.
(C) Congruência, aceitação positiva incondicional e ten

dência atualizante.
(D) Congruência, tendência atualizante e liberdade experien

cial .
(E) Empatia, aceitação positiva incondicional e liberdade 

experiencial.

9) Em Estatística, no que se refere às medidas de tendência 
central, é correto afirmar que
(A) o uso da média aritmética está restrito exclusivamente a 

dados intervalares.
(B) a mediana pode ser calculada para qualquer conjunto de 

dados, sejam eles do nível nominal, ordinal ou iúterva- 
lar.

(C) o uso da média aritmética é mais apropriado para distri
buições bimodais.

(D) a moda só pode ser usada para dados de nível nominal ou 
ordinal.

(E) a média aritmética é considerada a medida de tendência 
central que corta a distribuição em duas partes iguais.
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10) Kaplan (1997), citando o DSM IV, enumerou os critérios 
diagnósticos para Abuso de Substância. Qual das opções 
abaixo NÃO expressa um desses critérios?
(A) Uso recorrente da substância em situações nas quais isto 

representa perigo físico.
(B) Uso recorrente da substância, com início em uma idade 

precoce.
(C) Problemas legais recorrentes relacionados â substância.
(D) Uso recorrente da substância, fracassando quanto ao 

cumprimento das obrigações importantes relativas aos 
papéis assumidos no trabalho, na escola ou em casa.

(E) Uso continuado da substância, apesar de problemas 
sociais ou interpessoais persistentes causados ou 
exacerbados pelos seus efeitos.

11) De acordo com Mello Filho (1992), o conceito de Medicina 
Psicossomática deve integrar as perspectivas abaixo, EXCETO
(A) a doença com sua dimensão psicológica.
(B) a psicanálise aplicada aos doentes somáticos.
(C) a relação médico-paciente com seus múltiplos desdobra

mentos .
(D) a ação terapêutica voltada para a pessoa do doente.
(E) o doente entendido como um todo biopsicossocial.

12) Segundo Paim (1993), que tipo de alteração da atividade 
voluntária inclui a duração anormal dos impulsos motores, 
quer se trate da contração permanente de um certo grupo de 
músculos, quer da repetição freqüente de um mesmo movimento?
(A) Estereotipias.
(B) Atos automáticos.
(C) Tiques.
(D) Atos impulsivos.
(E) Estupor.
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13) Com relação ao resultado obtido no QUATI (Questionário de 
Avaliação Tipológica), pode-se dizer que a pessoa 
classificada como E Ps Ss (tipo psicológico Extrovertido, 
função principal pensamento, função auxiliar sensação, fun
ção menos utilizada sentimento) tem como característica:
(A) confiar cegamente em sua intuição para a resolução de 

problemas.
(B) usar o pensamento para controlar o mundo que a rodeia.
(C) demonstrar muita paciência e se mostrar flexível quando 

a situação assim o exige.
(D) ser geralmente atraída para carreiras ligadas âs ciên

cias humanas, como filosofia e psicologia.
(E) parar para ouvir o que os outros pensam sobre um deter

minado assunto antes de tomar uma decisão.

14) Nas Pirâmides Coloridas de Pfister, segundo a interpretação
de Villemor-Amaral (2004), o que representa uma diminuição
acentuada ou ausência da cor verde?
(A) Formalismo ou rigidez.
(B) Dificuldade de adaptação ao ambiente.
(C) Impulsividade e agressividade.
(D) Exagero das manifestações afetivas.
(E) Restrição nos contatos emocionais.

15) Segundo Rollo May (1998), em relação ao aconselhamento psi
cológico, é correto afirmar que
(A) a influência é um processo que atua no aconselhando, 

principalmente, no nível consciente.
(B) é um processo capaz de remodelar a pessoa completamente.
(C) o aconselhador deve direcionar o sofrimento do aconse

lhando para canais construtivos.
(D) os problemas da personalidade devem ser atribuídos à he

reditariedade ou ao meio ambiente.
(E) testes e questionários não podem ser empregados pelo 

aconselhador.
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16) Em "Gestão de Pessoas: e o novo papel dos Recursos Humanos 
nas Organizações", Chiavenato (2004) apresenta a técnica de 
incidentes críticos como uma forma de obtenção de informa
ções significativas sobre o cargo a ser preenchido em uma 
seleção de pessoal. Esta técnica consiste em
(A) anotar sistematicamente e criteriosamente todos os fatos 

e comportamentos dos ocupantes do cargo considerado 
que produziram um excelente ou péssimo desempenho no 
trabalho.

(B) levantar os aspectos intrínsecos e extrínsecos do cargo 
a ser ocupado.

(C) descrever os requisitos e características que o ocupante 
do cargo deve possuir para desempenhã-lo adequadamente.

(D) empregar uma hipótese de trabalho, ou seja, uma previsão 
aproximada do conteúdo do cargo e de sua exigibilidade 
em relação ao ocupante.

(E) comparar o cargo a ser preenchido com um cargo de refe
rência, ou seja, o mesmo cargo dentro da estrutura de 
uma empresa bem-sucedida no mercado.

17) Um grupo de estudantes de Psicologia se reuniu para 
pesquisar, entre os alunos de um colégio público, o grau de 
aptidão numérica das crianças do 3a ano do Ensino 
Fundamental. Aptidão numérica, neste caso, corresponde, de 
acordo com a classificação de Kerlinger (2003), a que tipo 
de variável?
(A) Categórica.
(B) Experimental.
(C) Manipulada.
(D) Estranha.
(E) Medida.
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18) Segundo Chiavenato (2004) em "Recursos Humanos", é correto 
afirmar que clima organizacional é
(A) um espelho da mentalidade que predomina em uma organi

zação .
(B) o conjunto de normas informais e não escritas que 

orientam o comportamento dos membros de uma organização.
(C) o conjunto de hábitos e crenças estabelecido através 

de normas, valores, atitudes e expectativas compartilha
dos por todos os membros da organização.

(D) o nome dado ao ambiente interno existente entre os 
membros da organização, intimamente relacionado com o 
grau de motivação presente.

(E) um padrão de aspectos básicos compartilhados por 
determinado grupo social.

19) Dentre as opções abaixo, assinale a INCORRETA em relação 
ao conceito de objeto transicional desenvolvido por 
Winnicott.
(A) 0 objeto transicional de um bebê torna-se gradativamente 

catexizado, especialmente à medida em que se desenvolvem 
os interesses culturais.

(B) O objeto transicional é um objeto tranqüilizador que 
funciona como uma defesa contra a ansiedade, especial- 
mente a ansiedade depressiva.

(C) O objeto transicional ê a área intermediária da expe
riência entre o erotismo oral e a verdadeira relação 
obj etal.

(D) Com o objeto transicional, o bebê passa de um controle 
onipotente para um controle por manipulação.

(E) Os bebês fazem dos objetos transicionais sua primeira 
posse não-eu.
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20) O sujeito jã traz consigo, ao buscar a orientação 
profissional, elementos de diversas naturezas e 
procedências, e precisa tornar-se consciente de boa parte 
deles, para que possam ser avaliados, repensados e elabora
dos. Conforme apresentado no livro "Orientação Vocacional 
Ocupacional", esta colocação relaciona-se a qual conceito 
psicanalítico, com utilidade no processo da Orientação 
Profissional Clinica?
(A) Objeto.
(B) Escolha.
(C) Identificação.
(D) Sobredeterminação.
(E) Transferência.

21) Segundo Bleger (2003), a teoria da entrevista foi influen
ciada, entre outros campos do conhecimento,
(A) pela sociologia.
(B) pela psico-lingüística.
(C) pelo cognitivismo.
(D) pela fenomenologia.
(E) pelo behaviorismo.

22) Segundo Pervin (2004), a abordagem da personalidade que en
fatiza a compreensão da maneira como as pessoas experimentam 
a si mesmas e o mundo ao seu redor é denominada
(A) psicodinâmica.
(B) analítico-fatorial.
(C) fenomenológica.
(D) sistêmica.
(E) sóciocognitiva.

23) Em relação â psicoterapia breve de apoio, apresentada no li
vro "0 Futuro da Integração", de Vera Lemgruber (2000), é 
correto afirmar que
(A) não é indicada para pacientes com deficiência egóica.
(B) não é uma modalidade ideal para intervenção durante 

crises.
(C) a confrontação não deve ser utilizada como técnica nesta 

modalidade de psicoterapia.
(D) para casos de abuso de substâncias químicas, ela não é 

contra-indicada, requerendo o tratamento concomitante de 
desintoxicação e abstinência.

(E) a fase de finalização do processo terapêutico deve ser 
proposta pelo terapeuta.
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24) Segundo Zimerman (2000), quais pacientes, quando indicados 
para a grupoterapia, devera ser colocados em grupos 
homogêneos?
(A) Deprimidos graves, paranóides, psicopatas e narcisistas.
(B) Egressos de hospitais, borderline, deprimidos graves e 

somatizadores contumazes.
(C) Psicopatas, paranóides, borderline e egressos de

hospitais.
(D) Narcisistas, deprimidos graves, suicidas em potencial e 

somatizadores contumazes.
(E) Paranóides, psicopatas, suicidas em potencial e

borderline.

25) Na visão de Cecília W. Bergamini (1997), ter oportunidade de 
usar lógica e organização, e sentir que há coerência e 
justiça no trato com pessoas são situações que trazem 
grande satisfação motivacional aos indivíduos que se 
norteiam por um comportamento motivacional típico de
(A) participação.
(B) ação.
(C) manutenção.
(D) conciliação.
(E) adaptação.

26) No Teste Palogrãfico, a impulsividade é avaliada
(A) pela mensuração do Nível de Oscilação Rítmica (NOR) do 

examinando.
(B) pela medida do tamanho, altura e dimensão dos paios.
(C) pela presença de traçados interrompidos ou descontínuos.
(D) pela presença de irregularidades no traçado.
(E) pelas diferenças dos comprimentos lineares dos traços.

27) Segundo Bergamini e Beraldo (1998), em "Avaliação de
Desempenho Humano na Empresa", como se denomina o "vicio 
de avaliação" que consiste em atribuir ao avaliado 
qualidades e defeitos que são próprios do observador ou 
avaliador? '
(A) Subjetivismo.
(B) Tendência Central.
(C) Projeção.
(D) Unilateralidade.
(E) Efeito de Halo.
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28) De acordo com o livro "Aconselhamento Psicológico Centrado 
na Pessoa", junto com teoria e prática, qual o outro aspec
to que compõe o tripé no qual se baseia a formação do 
conselheiro?
(A) Supervisão.
(B) Pesquisa.
(C) Maturidade profissional.
(D) Terapia.
(E) Crescimento pessoal.

29) Qual das afirmativas abaixo é verdadeira, considerando o 
planejamento de uma bateria de testes para a realização de 
um psicodiagnóstico, conforme descrito por Ocampo e Arzeno 
(2003) em "O Processo Psicodiagnóstico e as Técnicas 
Proj etivas"?
(A) Os testes mais ansiógenos devem ser reservados para as 

primeiras entrevistas.
(B) A seqüência de aplicação dos testes deve ser estabeleci

da em função do caso em questão e do tempo disponível 
para a aplicação.

(C) Os testes gráficos refletem os aspectos mais estáveis da 
personalidade, devendo ser aplicados sucessivamente, 
sem interferências de estímulos que mobilizem outras 
condutas.

(D) Os testes de inteligência devem ser aplicados antes da 
bateria de testes projetivos, de modo a preservar a re
lação psicólogo-paciente na aplicação destes últimos 
(projetivos).

(E) O teste desiderativo deve ser colocado como último teste 
da bateria.

30) Spitz (2004), ao estudar o Io ano de vida dos bebês, 
observou, em alguns deles, a presença de doenças de 
carência afetiva. Quais são elas?
(A) Hospitalismo e coprofagia. .
(B) Eczema infantil e depressão anaclítica.
(C) Hospitalismo e depressão anaclítica. '
(D) Distúrbios psicotóxicos e depressão anaclítica.
(E) Hospitalismo e distúrbios psicotóxicos.
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31) Segundo Bleger (1984), dentre as opções abaixo, é correto 
afirmar que o psicólogo só deve aceitar o trabalho em uma 
escola, no enfoque institucional, se
(A) jã tiver realizado, anteriormente, uma tarefa de outra 

ordem na instituição.
(B) conseguir exercer a mais completa neutralidade e passi

vidade em sua tarefa profissional.
(C) puder realizar, simultaneamente, uma tarefa de outra 

ordem na instituição.
(D) for capaz de renunciar seus objetivos profissionais em 

nome dos objetivos da instituição.
(E) perseguir, em sua tarefa profissional, um enquadramento 

que lhe permita trabalhar e operar como psicólogo.
32) Um psicólogo, ao avaliar qualitativamente os dados obtidos 

no PMK de um de seus novos pacientes, verificou que os 
zigue-zagues apresentavam linhas deformadas e ângulos 
ausentes. Esses dados sugerem ao psicólogo que o paciente
(A) tem traços esquizotímicos.
(B) apresenta um provável comprometimento cerebral.
(C) possivelmente encontrava-se em abstinência alcoólica.
(D) apresenta traços de escrupulosidade/obsessividade.
(E) é possivelmente esquizofrênico.

33) Segundo o livro "Terapia cognitivo - comportamental para 
problemas psiquiátricos", são exemplos de distorções 
cognitivas típicas de pacientes com anorexia ou 
bulimia nervosa:
(A) magnificação e conversão histérica.
(B) abstração seletiva e pensamento irracional.
(C) catastrofização e hipergeneralização.
(D) personalização e delírio.
(E) raciocínio dicotômico e negação.
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34) Bergamini (1997) aborda o stress ao falar de patologia moti-
vacional. Dentro desta perspectiva, é correto afirmar que
(A) situações difíceis propícias de gerar stress devem 

sempre ser encaradas como nocivas.
(B) a atitude, enquanto predisposição interna, pode ajudar 

ou dificultar a adaptação individual e a vulnerabilidade 
ao stress.

(C) â reação de alarme gerada por uma situação conflitiva, 
segue-se, imediatamente, a fase de exaustão quando a 
pessoa não reage bem ao conflito.

(D) situações que disparam estados ansiosos vão suscitar a 
mesma reação ao stress em todas as pessoas.

(E) a fase da resistência é, por definição, aquela em que a 
pessoa usa a fuga como meio de se ajustar ao conflito.

35) De acordo com Chiavenato (2004), no que se refere âs
técnicas de seleção de pessoal, qual das opções abaixo é
INCORRETA?
(A) A boa técnica de seleção deve ter atributos como rapidez 

e confiabilidade.
(B) Nas etapas iniciais de seleção devem ser usadas técnicas 

mais simples e econômicas, ficando as mais caras e 
sofisticadas para o final.

(C) A entrevista pessoal é a técnica que mais influencia a 
decisão final a respeito dos candidatos.

(D) A aplicação de testes psicológicos constitui a técnica 
mais utilizada em seleção de pessoal.

(E) A técnica de entrevista pessoal possui um forte compo
nente subjetivo e impreciso.

36) De acordo com Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003), no livro 
"Psicologia Social", são exemplos de fenômenos grupais:
(A) papel, facilitação social e polarização grupai.
(B) rotulação, formação de normas e status.
(C) liderança, formação de atitudes e coesão.
(D) coesão, tomada de decisão e identificação grupai.'
(E) status, polarização grupai e rotulação.
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37) Qual das opções abaixo é verdadeira com relação à abordagem 
de liderança transformacional, apresentada pelos autores do 
livro "Liderança e Motivação"?
(A) É também conhecida como liderança transacional.
(B) 0 líder, nesta abordagem, apela aos interesses e, espe

cialmente, âs necessidades primárias dos seguidores.
(C) Carisma e consideração individualizada são característi

cas do líder transformacional.
(D) Refere-se a valores voltados para a mudança de comporta

mento do indivíduo, sem envolver uma mudança de cons
ciência .

(E) Recompensa contingente e carisma são características do 
líder transformacional.

38) Durante a execução das Pirâmides Coloridas de Pfister, um 
candidato construiu suas pirâmides sem se utilizar de nenhum 
princípio, variando o modo de colocação nas três pirâmides e 
colocando os quadrículos sem cuidado ou preocupação em 
encaixá-los adequadamente. Nesse caso, o processo de execu
ção seria classificado na categoria de execução
(A) relaxada.
(B) sistemática.
(C) ordenada.
(D) desordenada.
(E) flexível.

39) Segundo Mello Filho (2002), o ato de "atingir" a criança, 
projetando nela suas dificuldades, pode evoluir para formas 
mais claras de agressão presentes na relação mãe-filho, 
principalmente se aquela atribui seus problemas ao fato 
de ser mãe. A esse processo dá-se o nome de
(A) psicossomatização.
(B) formação do "Bode expiatório".
(C) traumatofilia.
(D) filicídio.
(E) transferência.
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40) Segundo Pasquali (2004), em "Psicometria - Teoria dos 
Testes na Psicologia e na Educação", a forma mais 
fundamental de validade dos instrumentos psicológicos é a
(A) de representação.
(B) de construto.
(C) de critério.
(D) concorrente.
(E) preditiva.

41) Segundo Gabbard (1998), quais são os mecanismos de defesa 
característicos dos trantornos de personalidade e das 
psicoses?
(A) Dissociação, identificação projetiva, introjeção e 

negação.
(B) Deslocamento, anulação, introjeção e negação.
(C) Identificação projetiva, dissociação, isolamento do afe

to e introjeção.
(D) Identificação projetiva, deslocamento, anulação e

introjeção.
(E) Dissociação, isolamento do afeto, negação e anulação.

42) Em "Três ensaios sobre a teoria da sexualidade"(1905), qual 
o conceito estabelecido por Freud como sendo "o 
representante psíquico de uma fonte endossomãtica de 
estimulação que flui continuamente"?
(A) Libido.
(B) Excitação.
(C) Fixação.
(D) Pulsão parcial.
(E) Auto-erot i smo.

43) Para os psicólogos sociais contemporâneos, conforme afirmam 
Rodrigues, Assmar e Jablonski (2003), o estereótipo é
(A) o componente afetivo do preconceito. ,
(B) a base cognitiva do preconceito.
(C) o componente comportamental do preconceito.
(D) o mesmo que preconceito.
(E) a contrapartida do preconceito.
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44) Sobre prevenção ao uso de drogas na escola, discutida no 
livro "Dependência de Drogas", de Seibel e Toscano Jr.
(2001), é correto afirmar que
(A) o modelo preventivo de Treinamento para Resistir é um 

modelo diretivo e intervencionista.
(B) os modelos preventivos diretivos e intervencionistas são 

freqüentemente usados por aqueles que se identificam com 
a postura de redução de riscos.

(C) educar para uma vida saudável é a proposta central do 
modelo preventivo de Educação Afetiva.

(D) as posturas preventivas são traduzidas, de uma forma 
linear, em modelos de atuação nas escolas.

(E) a melhoria do ambiente escolar ê uma das vertentes do 
modelo preventivo de Oferecimento de Alternativas.

45) De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais - DSM IV, como é chamada a ansiedade 
resultante de se estar em locais ou situações de onde possa 
ser difícil escapar ou onde o auxílio possa não estar 
disponível, na eventualidade de se ter um ataque de pânico 
ou sintomas tipo pânico?
(A) Claustrofobia.
(B) Transtorno de pânico.
(C) Transtorno de ansiedade generalizada.
(D) Fobia específica.
(E) Agorafobia.

46) Susan Bentham (2006) apresenta, no livro "Psicologia e 
Educação", os grupos de apoio como uma intervenção recomen
dada quando a causa presumida do comportamento conturbador 
de um aluno pertence à categoria
(A) comportamental.
(B) cognitiva.
(C) psicodinâmíca.
(D) biopsicossocial.
(E) ecossistêmica.
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47} Segundo a interpretação de Murray (2005), no Teste de 
Apercepção Temática (T.A.T.), a prancha em branco (16) 
geralmente se refere
(A) âs necessidades mais prementes do indivíduo.
(B) à relação do indivíduo com a morte.
(C) ao autoquestionamento.
(D) às fantasias desiderativas do indivíduo.
(E) às atitudes do indíviduo frente ao desconhecido.

48) Em relação às medidas de variabilidade em estatística, 
classifique as afirmativas abaixo em V (verdadeiro) ou F 
(falso) e marque a opção que apresenta a seqüência correta.
( ) A amplitude total é um índice grosseiro da variabilidade 

de uma distribuição.
( ) O desvio médio é bastante usado em pesquisas porque se 

presta a análises estatísticas avançadas.
( ) 0 cálculo da amplitude total leva em conta todos os 

escores da distribuição.
( ) A amplitude total não pode ser afetada por um único 

valor de variável.
( ) Quanto maior a variabilidade em torno da média de uma 

distribuição, maior o desvio padrão.
(A) (F) (V) (V) (V) (V)
(B) (V) (F) (F) (F) (V)
(C) (F) (V) (V) (V) (F)
(D) (F) (F) (V) (F) (F)
(E) (V) (F) (F) (V) (V)

49) À luz da teoria da hierarquia de necessidades de Maslow, 
como apresentada no livro "Liderança e Motivação", o senso 
de estabilidade e proteção contra danos físicos e 
emocionais relaciona-se a que nível de necessidades do 
indivíduo?
(A) De auto-realização.
(B) De estima.
(C) Sociais. '
(D) De segurança.
(E) Fisiológicas.
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50) Analise as afirmativas abaixo quanto aos princípios da 
técnica na psicoterapia de pacientes esquizofrênicos, 
descritos por Gabbard (1998).
I - O principal foco deve ser sobre a pessoa do paciente.
II - 0 terapeuta deve postergar a interpretação até que a

aliança terapêutica esteja solidificada.
III- O terapeuta deve manter uma posição estruturada em re

lação à forma e ao conteúdo da terapia.
IV - O terapeuta deve manter o respeito pela necessidade do 

paciente de estar doente.
Assinale a opção correta.
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
(E) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
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