
 

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESÓPOLIS - SP 

 CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2021 

Nome : 
 
PSICÓLOGO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 

Este caderno de questões está constituído de 50 questões: 

 
Língua Portuguesa: 15  
Conhecimentos Gerais e Atualidades: 10 
Conhecimentos Específicos: 25 
 
 
 

 

LEIA ATENTAMENTE 

  1 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

2 Confira devidamente o caderno de questões; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

3 Confira seus dados no cartão de respostas: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

4 O cartão de respostas deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, sem rasuras 
e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o espaço, e 
não apenas “x”. 

5 Não amasse nem dobre o cartão de respostas; evite usar borracha. É vedada a substituição do cartão de 
respostas decorrente de erro cometido por candidato. 

6 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

7 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

8 O candidato poderá levar o caderno de questões após 1h (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

9 Ao final dos trabalhos, devolva ao Fiscal de Sala o cartão de respostas devidamente preenchido e  assinado. 

10 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer na sala, a fim de acompanhar os fiscais 
para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de concluído. 

11 O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do local de aplicação de prova, não 
podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

12 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

13 O gabarito preliminar será divulgado no prazo previsto no Edital de Abertura. 

14 Caso necessite ingressar com recurso contra o gabarito preliminar, deverá acessar a área do candidato e 
realizar o protocolo no prazo determinado no Edital de Abertura. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1)Assinale a alternativa na qual o encontro vocálico 
corresponde a um ditongo:  

a)Alaúde.    
b)Uruguai.      

c)Enjoo.       
d)Pinguim.   
 
2)Assinale a alternativa na qual todas as palavras 
apresentam encontros consonantais:  

a)Problema – flanela – frase.  

b)Osso – madrinha – melhor.  
c)Falha – malha – pedra.  

d)Letra – pronome – arroz.  
 

3)Assinale a alternativa que corresponde, 
respectivamente, às classificações quanto ao 
número de sílabas das palavras em destaque no 
excerto a seguir:  

“...Hoje teve uma briga. Na rua ‘A’ residem 10 
baianos num barracão de 3 por dois e meio. Cinco 
são irmãos. E as outras cinco são irmãs. São 
robustos, mal incarados (sic). Homens que havia de 
ter valor para o Lampeão. Os dez são 
pernambucanos. E brigaram os dez com um 
paraibano. [...]” 

(Carolina Maria de Jesus, em “Quarto de despejo”, 
1993) 

a)Monossílaba – polissílaba – polissílaba. 
b)Dissílaba – trissílaba – polissílaba.  

c)Monossílaba – polissílaba – trissílaba.  
d)Dissílaba – trissílaba – trissílaba.  
 
4)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
divisão silábica das palavras a seguir:  

a)E-xce-to.   

b)Per-spi-caz. 
c)Hi-pno-se.  

d)Núp-cias.  
 

5)Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma 
palavra paroxítona:  

a)Rubrica.   

b)Triste.    
c)Nobel.   

d)Recorde.   
 

6)Assinale a alternativa CORRETA com relação ao 
emprego da crase: 

a)Meus parentes costumam ir à Recife uma vez por ano.       
b)Maria Helena de Moura Neves foi a primeira mulher à 
escrever uma gramática no Brasil.       

c)Fiz várias observações a ela em seu primeiro dia de 
trabalho.      

d)Ele obedeceu aquele regulamento da associação do 
bairro.        
 

7)Assinale a alternativa que corresponde ao 
emprego CORRETO das regras de ortografia 
apresentadas pelo Novo Acordo Ortográfico em 
vigor no Brasil:  

a)Ascenssão.   
b)Macro-estrutura.    

c)Preaquecimento.   
d)Salvaguarda.   

 
8)Assinale a alternativa que apresenta somente 
palavras derivadas:  

a)Desamor – dentista – marítimo.    

b)Esclarecer – ferro – amoroso.   
c)Pedreira – portaria – leite.   

d)Bar – torre – céu.   
 

9)Assinale a alternativa CORRETA com relação aos 
processos de formação das palavras: 

a)A palavra “guarda-chuva” é formada pelo processo de 
composição por aglutinação.      

b)A palavra “aguardente” é formada pelo processo de 
composição por justaposição.     

c)A palavra “avermelhar” é formada pelo processo de 
derivação parassintética.    

d)A palavra “geografia” é formada pelo processo de 
composição por hibridismo.    
 
10)Assinale a alternativa CORRETA no que diz 
respeito ao sentido dos prefixos das palavras a 
seguir:  

a)No substantivo “desamor”, o prefixo “des-” indica 
repetição.   
b)No verbo “rever”, o prefixo “re-” indica ausência.  

c)No verbo “prever”, o prefixo “pre-” indica antecipação.    
d)No adjetivo “infeliz”, o prefixo “in-” indica intensidade.   
 
11)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
flexão de gênero dos substantivos a seguir: 

a)“Imperador” é um substantivo uniforme que pode ser 
utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino.   

b)“Colega” é um substantivo biforme sobrecomum que 
pode ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.        

c)“Cobra” é um substantivo biforme epiceno que pode 
ser utilizado tanto para o masculino quanto para o 
feminino.      
d)“Jovem” é um substantivo uniforme comum de dois 
gêneros que pode ser utilizado tanto para o masculino 
quanto para o feminino.     
 

12)Assinale a alternativa na qual o termo em 
destaque NÃO corresponde a um pronome 
indefinido:  

a)Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final 
da rua, mudou-se para o campo.  
b)Ninguém conseguia ser amigo de João Tadeu, o 
senhor triste que ficava na praça.       

c)Quando a temperatura corporal está acima de 38 
graus, é sinal de que algo está errado.       

d)Vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela 
noite.  
 

13)Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do verbo em destaque no excerto a 
seguir: 

“Eu teria nove anos Mahler à escuta dava grandes 
viradas. Ora o chamado me parecia leve brincadeira 
deliciosa [...]” 

(Ana Cristina Cesar, em “Conto de Natal”, 2013) 

a)Verbo intransitivo.  
b)Verbo transitivo direto.  

c)Verbo de ligação.  
d)Verbo bitransitivo.  
 
14)Assinale a alternativa que corresponde à 



 

classificação CORRETA do termo em destaque no 
excerto a seguir: 

“— É a pura verdade. Chamo-me Bartolomé – e 
tirando uma espada longa que levava debaixo da 
capa passou-a para mim enquanto enchia a cesta 
com as maçãs e as uvas que comprou. [...]” 

(Pablo Neruda, em “Confesso que vivi”, 1978) 

a)Artigo.   

b)Pronome.   
c)Preposição.    

d)Interjeição.   
 

15) Assinale a alternativa CORRETA com relação à 
classificação do sujeito nas orações a seguir: 

a)Na oração “Pedro Pereira era um professor muito 
dedicado”, há um sujeito composto.        

b)Na oração “Conquistamos a medalha de melhor 
equipe do campeonato”, há um sujeito indeterminado.       

c)Na oração “Choveu muito ontem à noite”, há um sujeito 
oculto.     

d)Na oração “Chegou um novo modelo de celular na        
loja”, há um sujeito simples. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
16)O município de  Salesópolis -SP é conhecida por 
ser o local onde há a nascente de qual importante rio 
brasileiro? 

a)Paranapanema. 

b)Paraná. 
c)Pinheiros. 

d)Tietê. 
 

17)Sobre o município de  Salesópolis –SP, na sessão 
da Câmara Municipal do dia 08 de junho de 1900, os 
vereadores oficiaram ao Governo Estadual 
solicitando alteração da denominação para 
“Salesópolis”. O antigo nome do município era: 

a) Vila de São José do Paraitinga. 
b) Vila de São José do Tietê. 
c) Vila de São João do Pinheiros. 

d) Vila de São João do Paraitinga. 
 

18)Com relação a vacinação contra Covid-19, a única 
das vacinas abaixo que NÃO é aplicada no Brasil é: 

a)Astrazeneca. 

b)Jansen. 
c)Pfizer. 

d)Covaxin. 
 

19)Um dos principais tipos de bioma que existe no 
Brasil é o bioma dos Pampas, quais as 
características da vegetação desse tipo de bioma?   

a)Vegetação campestre (Gramíneas, herbáceas e 
algumas árvores). 

b)Vegetação rasteira (Liquens e musgos). 

c)Vegetação xerófita (Adaptadas a pouca quantidade de 
água, cactos, palmas e mandacaru). 

d)Vegetação higrófila (Adaptadas a muita quantidade de 
água, samambaia e vitória régia). 
 

20)Entre setembro e outubro de 2020, um grande 
incêndio destruiu cerca de 30% do Pantanal, cujo 
território tem 150 mil km2. Desde que é monitorado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), foi o ano mais grave em incêndios. O único 
dos Estados abaixo que tem o pantanal como bioma 

é: 

a)Amazonas. 

b)Mato Grosso do Sul. 
c)Goiás. 

d)Amapá. 
 

21)A guerra do contestado foi uma disputa entre 
quais Estados do Brasil? 

a)São Paulo e Paraná . 
b)Paraná e Santa Catarina. 

c)Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
d)São Paulo e Minas Gerais. 
 
22)São características do bioma Amazônia: 

a)Quente e úmido. 
b)Quente e seco. 

c)Frio e úmido. 
d)Frio e seco. 
 
23)Dos produtos abaixo quais são os mais 
exportados pelo Brasil: 

a)Celulares e minério de ferro. 
b)Carne bovina e celulares. 

c)Soja e celulares. 
d)Soja e carne bovina. 
 
24)Qual a função de uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI)?  

a)Exercer um papel fiscalizador. 

b)Criar leis sobre determinado assunto. 
c)Revogar leis sobre determinado assunto. 

d)Intermediar as tratativas entre governo e setor privado. 
 

25)Amazônia 1 é um satélite brasileiro que foi 
lançado em 28 de fevereiro de 2021, está em órbita 
baixa e pode servir de base para o desenvolvimento 
de outros satélites, qual a principal função do 
Satélite Amazônia 1?  

a)Emitir ondas de rádio. 
b)Recepção de dados para telefonia móvel. 

c)Sensoriamento remoto. 
d)Recepção de dados para TV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
26) Sobre a psicopatologia leia os contextos abaixo: 
[1]A psicopatologia é o estudo sistemático do 
comportamento, da cognição e da experiência 
anormais; o estudo dos produtos de uma mente com 
um transtorno mental. Isto inclui as 
psicopatologias explicativas, nas quais existem 
supostas explicações, de acordo com conceitos 
teóricos (p. ex., a partir de uma base psicodinâmica, 
comportamental ou existencial, e assim por diante), 
e a psicopatologia descritiva, que consiste da 
descrição e da categorização precisas de 
experiências anormais , como informadas pelo 
paciente e observadas em seu 
comportamento,  psicopatologia descritiva consiste, 
portanto de duas partes distintas: a observação do 
comportamento e a avaliação empática da 
experiência subjetiva.  
[2]Na psicopatologia descritiva a observação 
acurada é extremamente importante e um exercício 
muito mais útil do que simplesmente contar os 
sintomas; às vezes o uso servil de listas de 
sintomas, para a verificação de sua presença ou 



 

ausência, tem impedido a observação clinica 
genuína. A objetividade é crucial, mas existe 
também a necessidade de observar-se mais do que 
apenas o comportamento. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a)Apenas o primeiro  contexto está correto. 
b)Apenas o segundo contexto está correto. 
c)Os dois contextos estão corretos. 
d)Os dois contextos estão incorretos. 
 
27)Em relação aos princípios básicos da terapia 
cognitivo-comportamental a terapia cognitivo-
comportamental está baseada: 
a)em ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e 
enfatiza a negligência de recaída. 
b)na uniformidade de técnicas para mudar o 
pensamento, o humor e o comportamento. 
c)em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos 
problemas dos pacientes e em uma conceituação 
individual de cada paciente em termos cognitivos. 
d)enfatiza inicialmente o passado. 
 
28)Analise as afirmativas abaixo sobre a 
compreensão diagnóstica: 
I-É um valioso instrumento terapêutico. 
II-É baseada muito mais na semiologia e na 
intersubjetividade que na intuição. 
III-É fundamentada no olhar fenomenológico e 
holístico característico da abordagem gestáltica. 
IV-Dá suporte para a postura humanizada do gestalt 
-terapeuta em sua prática clínica. 
Assinale a alternativa  CORRETA . 
a)Estão corretas apenas  as afirmativas I, III e IV. 
b)Estão corretas apenas  as afirmativas I e IV. 
c)Estão corretas   as afirmativas I, II e IV. 
d)Estão corretas   as afirmativas I, II, III e IV. 
 
29)A respeito dos conceitos fundamentais da 
psicanálise analise a descrição a seguir: " É a soma 
dos efeitos da fala, sobre um sujeito, nesse nível que 
o sujeito se constitui pelos efeitos do significante.” 
A descrição refere-se a: 
a)Repetição. 
b)Inconsciente. 
c)Transferência. 
d)Pulsão. 
 
30)Assinale a alternativa que corresponde ao 
condicionamento  operante: 
a)Um estímulo inicialmente neutro produz uma resposta 
devido à sua associação com um estímulo que de forma 
automática produz a mesma resposta ou uma 
semelhante. 
b)Envolve a aquisição de uma nova resposta face a um 
estímulo que inicialmente não a produzia. 
c)É uma forma de aprendizagem na qual a 
consequência do comportamento leva a mudanças na 
probabilidade de que o comportamento irá ocorrer. 
d)É um processo de desaprender a resposta aprendida 
por conta da remoção da fonte original da 
aprendizagem. 
 
31)A Terapia Cognitivo Comportamental ( TCC), 
vista a partir da constatação do papel que o 
pensamento cognição assume nas reações que 
experienciamos aos Eventos. Diante desses três 
pressupostos. Diante disso três pressupostos 

básicos definem as características da TCC. Assinale 
a alternativa CORRETA que indicam os 
pressupostos. 
a)A cognição afeta o comportamento; A atividade 
cognitiva pode ser monitorada; A mudança 
comportamental desejada pode ser feita através da 
mudança cognitiva. 
b)A atividade cognitiva não pode ser monitorada, o 
comportamento é visto como cognitivo, é constatado a 
cognição como comportamental 
c)A mudança comportamental deve ser essencial; A 
cognição afeta o comportamento; A atividade cognitiva 
não pode ser monitorada 
d)A cognição atrai o comportamento; A atividade 
cognitiva pode ser monitorada; A mudança ccognitiva 
desejada pode ser feita através da mudança 
comportamental. 
 
32) A matéria prima da TCC é o pensamento e pode 
ser dividido em três níveis de cognição .Assinale a 
alternativa CORRETA que corresponde aos níveis de 
cognição: 
a)Crenças Terapêuticas, Crenças Subjacentes, 
Pensamentos automáticos. 
b)Crenças Nucleares, Crenças Subjacentes, 
Pensamentos automáticos. 
c)Pensamentos Subjacentes , Crenças Nucleares e 
Crenças Terapêuticas. 
d)Pensamentos Cognitivos , Crenças Nucleares e 
Crenças Subjacentes. 
 
33)Analise as alternativas abaixo e assinale a 
CORRETA referente ao conceito de LUDOTERAPIA: 
a)É a psicoterapia que busca obter em curto prazo uma 
melhora na qualidade de vida, elegendo uma queixa 
principal e focando o empenho na sua resolução. 
b)É uma abordagem psiquiátrica de terapia em grupo 
que enfatiza o centralismo democrático e a autonomia 
dos indivíduos nas relações entre cuidadores e 
pacientes, além de reinserir elementos da psicanálise 
como centrais à psiquiatria. 
c)É baseado na compreensão dos padrões de 
comunicação que ocorrem no âmbito familiar, nos locais 
de trabalho ou nos relacionamentos entre casais. Em 
outras palavras, trata de estudar os indivíduos dentro de 
um sistema de relacionamentos. 
d)É a psicoterapia voltada para o tratamento psicológico 
de crianças. A principal ferramenta dessa abordagem é 
a brincadeira. É através do ato de brincar que o 
psicólogo tem acesso ao mundo interior da criança e 
consegue ajudá-la a superar os desafios que a afligem 
 
34)Segundo Vigotsk existe um fato essencial para a 
analise da relação entre desenvolvimento, ensino e 
aprendizagem. Assinale a alternativa CORRETA: 
a)A imaturidade do pensamento no início do processo 
de ensino. 
b)O Pensamento consciente no inicio do processo. 
c)O Processo de aprendizagem através de proposta de 
ensino 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
35) Assinale a alternativa que corresponde a 
Psicologia da Aprendizagem Escolar , onde indica 
de forma correta o conceito de Bom Ensino: 
a)É aquele que faz o desenvolvimento e o conduz, 
atuando sobre aquilo que  



 

está formado na criança. 
b)O bom ensino é aquele que passa adiante do 
desenvolvimento e o conduz, atuando sobre aquilo que 
ainda não está formado na criança. 
c)Tem como consequência o aumento da tendência a 
dar resposta. 
d)bom ensino é aquele que passa adiante do 
desenvolvimento e o conduz, atuando sobre aquilo que 
ainda que está  formado na criança. 
 
36)É um nome dado a qualquer forma de terapia 
coletiva, ou seja , que é realizada com varias 
pessoas reunidas . Em geral inclui três universos , o 
individuo, o grupo e a sociedade. É esses universos 
que o ser humano se desenvolve  e realiza a maioria 
de suas atividades. Assinale a alternativa que se 
refere a esse conceito: 
a)Psicoterapia Breve. 
b)Psicoterapia Sistêmica.  
c)Psicoterapia Gestalt. 
d)Psicoterapia em Grupo. 
 
37)Assinale a alternativa que se refere ao primeiro 
teórico a falar sobre a Sexualidade Infantil: 
a)Sigmund Freud. 
b)Aaron Beck. 
c)Carl Rogers.  
d)Jeffrey Young. 
 
38)Assinale a alternativa CORRETA referente a 
interação mãe –bebê no primeiro ano de vida: 
a)A mãe no primeiro ano de vida ajuda a criança a 
desenvolver melhor suas funções cognitivas, como a 
habilidade de controlar impulsos e de lembrar de coisas. 
b)A mãe no primeiro ano de vida ajuda a criança a 
desenvolver melhor suas funções motoras , como a 
habilidade de controlar impulsos e sua memória. 
c)No primeiro ano de vida a criança é totalmente 
dependente da mãe . 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
39)Sobre o conceito de Entrevista Inicial , assinale a 
alternativa que o defina de forma CORRETA: 
a)É quando o entrevistador se encontra pessoalmente 
com o analista . Pode durar mais de uma sessão , 
todavia tal processo não deve se estender muito para 
evitar ansiedade no entrevistado. 
b)É quando o entrevistador realiza de forma online. Pode  
durar mais de uma sessão , todavia tal processo não 
deve se estender muito para evitar ansiedade no 
entrevistado. 
c)Processo pelo o qual o entrevistado deve comparecer 
sempre acompanhado, para que outra pessoa 
testemunhe a entrevista. 
d)É realizada somente presencial, não pode se estender 
mais de uma sessão , pois pode prejudicar o processo. 
 
40)Apoia a construção e aperfeiçoamento do 
individuo em cada uma delas. Em outras palavras, 
esse campo do conhecimento serve para evidenciar 
comportamentos normais e prejudiciais , incentivando 
melhorias e corrigindo falhas, esse conceito refere se á: 
a)Psicologia Organizacional  
b)Psicologia Breve 
c)Psicologia Social 
d)Psicologia do Desenvolvimento 
 

41)O conceito biopsicossocial tem origem na 
medicina    psicossomática. Tal conceito aponta uma 
visão holística de homem que antes era fragmentado 
pelas diferentes ciências. 
Essa abordagem divide o ser humano em três 
potenciais ou camadas, assinale abaixo a alternativa 
correta que defina essas 3 camadas: 
a)Biológica, religiosa, social 
b)Social, econômica e psicológica 
c)Social, biológica e psicológica 
d)Religiosa, biológica e psicológica 
 
42)A Análise funcional do comportamento apresenta 
alguns níveis sobre o nível filogenético: 
a)O ambiente atua sobre o nosso comportamento 
selecionando características da nossa espécie. 
b)Esse nível de análise aborda a modificação do 
comportamento pela interação direta com o meio 
durante a vida do organismo. 
c)O nosso comportamento será determinado por 
variáveis culturais, isto é, aquelas advindas dos 
comportamentos de outras pessoas, como modismos, 
movimentos artísticos, preconceitos, ideologia, preceitos 
éticos e legais e questões econômicas. 
d)Trata-se da aprendizagem por interações individuais 

com o meio. 
 
43)Os aspectos psicológicos e sociais afetam 
diretamente o aspecto biológico, o corpo com base 
no contexto acima assinale a alternativa que 
corresponde a visão biopsicossocial descrita na 
vertente bio: 
a)Resistência a frustrações 
b)Desenvolvimento fisiológico 
c)Conhecimento 
d)Vontade (garra) 
 
44)Levando em consideração o social como valores, 
crenças, papéis desempenhados nos grupos de que 
o indivíduo participa, bem como o meio ambiente e 
a localização geográfica, tendo em vista seu 
contexto cultural.  
Assinale a alternativa que se refere ao contexto 
acima: 
a)Biotipo. 
b)Conhecimento. 
c)Comunidade cultural. 
d)Personalidade. 

 
45)Em uma empresa com 15 funcionários, 
constantemente um ou outro indivíduo se queixava 
de tontura, mal-estar e dor de cabeça. Quando isso 
ocorria após uma discussão com outros colegas ou 
com a chefia, a interação social encontrada em 
função da queixa era: isso é psicológico.  
Com base no exemplo assinale a alternativa que 
melhor define o exemplo acima: 
a)Discussões podem resultar em sintomas corporais de 
fato, como tontura e dor de cabeça. 
b)Discussões não resultam em sintomas corporais de 
fato, como tontura e dor de cabeça. 
c)Discussões podem resultar em sintomas de fato, 
porém não em sintomas corporais como tontura e dor de 
cabeça. 
d)Discussões podem resultar em sintomas corporais de 
fato, mas são expressados como ações de fúria. 
 



 

46)Analise o contexto a seguir: Maria fez uma 
entrevista de trabalho mas tem certeza que não vai 
ser contratada pois disse que já está prevendo o 
futuro. Em relação a este erro de pensamento  
conforme as distorções cognitivas assinale a 
alternativa correspondente: 
a)Raciocínio emocional. 
b)Catastrofização. 
c)Magnificação. 
d)Rotulação. 
 
47)Assinale alaternativa que NÃO corresponde a   
um critério fundamental encontrado em um 
paciente com características de Transtorno da 
Personalidade Borderline (TPB): 
a)Esforços desesperados para evitar abandono real ou 
imaginado. 
b)Perturbação da identidade, instabilidade acentuada e 
persistente da autoimagem ou da percepção de si 
mesmo. 
c)Impulsividade em pelo menos duas áreas 
potencialmente autodestrutivas. 
d)Estabilidade moral devida a uma acentuada 
reatividade de humor. 
 
48)São consideradas as duas psicoses de desafio 
ou oposição: 

  a)Histeria e psicose histérica. 
b)Paranoia e confusão alucinatória. 
c)Representação obsessiva e paranoia. 
d)Neurose e histeria. 
 
49)Transformar um impulso ou sentimento 
inaceitável em seu oposto corresponde ao seguinte 
mecanismo de defesa: 
a)Agressão passiva. 
b)Fantasia autística. 
c)Formação reativa. 
d)Supressão. 
 
50)Assinale a alternativa que define o Transtorno de 
Ansiedade Generalizada: 
a)Tem seu início, geralmente, na infância7 ; apresenta-
se como uma preocupação excessiva, com prejuízo 
funcional em uma variedade de aspectos, como 
competência, desempenho, segurança pessoal, 
interações sociais, eventos futuros e passados, 
associados à irritabilidade crônica. 
b)Ocorre quando uma pessoa reage a uma experiência, 
na qual foi direta ou indiretamente envolvida, com medo 
e impotência, revivendo-a persistentemente, embora 
evite ativamente suas lembranças. 
c)Medo excessivo e irracional, que provoca evitações 
conscientes, apresentando grau de prejuízo em alguma 
esfera do desenvolvimento. 
d)São pensamentos, sentimentos, ideias ou sensações 
recorrentes ou intrusivas; causam desconforto e 
ansiedade no indivíduo, tendo um caráter incontrolável. 
 
 
 


