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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PATO BRAGADO/PR 
 

Psicóloga 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática/Raciocínio Lógico 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
05 
35 

Total de questões 50 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e FUNÇÃO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.  

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre e assinatura do lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do 
local, simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
Resgatado, lobo-guará vem se recuperando de machucados 

e lesões de pele 
 

 Um lobo-guará foi encontrado debilitado, com pouco 
peso, machucado em sua pata dianteira e com sarna. Desde 
seu resgate, o lobo ________ sendo alimentado, medicado e 
está em observação no Parque Ecológico. 
 “O objetivo é a soltura, ao seu habitat natural, assim 
que estiver recuperado”, explicou o Biólogo e Diretor do 
Parque Ecológico de São Carlos (SP). 
 Por isso, a recomendação do Diretor do Parque é para 
que animais domésticos não sejam levados ao Cerrado. “A 
predação de animais silvestres por domésticos é frequente”, 
contou Fernando Magnani. 
 O contato com animais domésticos apresenta 
diferentes riscos aos animais silvestres. Dentre os riscos está 
a transmissão de doenças, como a sarna. “A transmissão 
cruzada de doenças entre animais domésticos e selvagens 
geralmente prejudica os selvagens. Animais domésticos já 
possuem certa __________ a doenças graves, como a 
cinomose”, complementou o Diretor do Parque Ecológico. 
  A simples presença de animais domésticos em um 
ambiente natural pode ocasionar conflitos. “Os animais 
silvestres passam a buscar outros espaços sem a presença 
dos domésticos, ficando vulneráveis à captura, ao 
atropelamento ou à separação de filhotes de suas mães”, 
relatou o Diretor do Parque Ecológico.  

Fonte: Correio do Povo - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) veem | rezistência 
b) vem | resistência 
c) veem | resistência 
d) vem | rezistência 
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O lobo-guará, encontrado debilitado e com pouco peso, 

permanecerá, mesmo após a sua recuperação, recluso no 
Parque Ecológico. 

b) O contato com animais silvestres apresenta riscos aos 
animais domésticos. 

c) Os animais silvestres podem transmitir aos animais 
domésticos, entre várias doenças, a sarna. 

d) A presença de animais domésticos em um ambiente 
natural pode causar conflitos, já que os animais silvestres 
passam a procurar por outros locais sem a presença dos 
domésticos. 

 

3) No trecho “Por isso, a recomendação do Diretor do 
Parque é para que animais domésticos não sejam levados ao 
Cerrado.”, o termo sublinhado expressa ideia de: 
 
a) Oposição. 
b) Conclusão. 
c) Tempo. 
d) Proporção. 
 

4) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Não posso dizer nada, respondi eu. 
b) Queria viajar mas, não tinha condições financeiras. 
c) São Paulo, 15 de janeiro, de 1995. 
d) No fim daquela hora ninguém sabia, seu paradeiro. 
 

5) Em relação à acentuação, marcar C para as palavras 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Mitocôndria. 
(_) Macadâmia. 
(_) Marimbôndo. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
6) Para embrulhar uma caixa para presente, é necessário 
que o papel de presente tenha formato retangular e possua 
uma área de 4.200cm². Sendo assim, assinalar a alternativa 
que apresenta as dimensões que satisfazem essa área: 
 
a) 70cm x 80cm 
b) 70cm x 60cm 
c) 60cm x 50cm 
d) 80cm x 90cm 
 

 

 

7) Considerando-se a equação de 2º grau abaixo, assinalar a 
alternativa que apresenta o valor da soma das raízes dessa 
equação: 
 

x² - 2x - 15 = 0 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 
 

8) Bruna paga um aluguel mensal de R$ 1.200,00. Sabendo-
se que esse valor foi reajustado e passou a ser R$ 1.680,00, 
assinalar a alternativa que indica a porcentagem 
correspondente a esse aumento: 
 
a) 40% 
b) 42% 
c) 44% 
d) 46% 
 

 

 

9) Considerando-se que certa progressão aritmética possui 
razão igual a 4 e que seu primeiro termo é igual a 24, 
assinalar a alternativa que apresenta o resultado da soma 
dos 8 primeiros termos dessa progressão: 
 
a) 108 
b) 152 
c) 304 
d) 608 
 

 

 

10) Considerando-se que uma urna contém 3 bolas de cores 
diferentes, sendo azul, vermelho e branco, e que elas 
possuem pesos diferentes, isto é, 1kg, 2kg e 3kg, não 
necessariamente nessa ordem, analisar as afirmações abaixo 
e assinalar a alternativa CORRETA: 
 
*A bola vermelha não é a mais pesada. 
*A bola vermelha é mais pesada que a bola branca. 
 
a) A bola azul pesa 2kg. 
b) A bola vermelha pesa 1kg. 
c) A bola branca pesa 2kg. 
d) A bola azul pesa 3kg. 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
  
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 
  
11) A inteligência emocional é, sem dúvida, determinante 
para o sucesso profissional e pessoal das pessoas. (Fonte: Fia 
- adaptado.) 
 
O conceito que melhor define a inteligência emocional é a 
capacidade de: 
 
a) Identificar e lidar com as emoções e os sentimentos 

pessoais e de outros indivíduos. 
b) Controlar impulsos agressivos.  
c) Fingir alegria e simpatia diante das pessoas.  
d) Ser feliz sozinho, sem depender de outras pessoas. 
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12) As concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 
atingiram um novo recorde no ano passado - disse a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM). (Fonte: UOL - 
adaptado.)  
 
Considerando-se o assunto da notícia, assinalar a alternativa 
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Caso o ritmo atual de aumento das concentrações de gases 
de efeito estufa se mantenha, o aumento da temperatura no 
final deste século vai superar, de longe, a meta estabelecida, 
em virtude do Acordo de ________, de limitar o aquecimento 
global a +1,5°C, ou a +2°C acima dos níveis pré-industriais. 
 
a) Paris 
b) Genebra 
c) Tóquio 
d) Bangkok 
 

13) Em relação às funções de data do programa Excel 2010, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(_) A função DATADIF retorna o número de série de uma 

data específica. 
(_) A função DATAM converte um número de série em um 

dia do mês. 
 
a) C - E. 
b) E - E. 
c) E - C. 
d) C - C. 
 
 

14) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de 
software e dois exemplos de hardware, respectivamente: 
 
a) Antivírus, monitor e mouse. 
b) Spyware, Windows 10 e Word 2010. 
c) Webcam, processador e firmware. 
d) Teclado, spyware e mouse. 
 

15) Sobre dispositivos periféricos que possibilitam a função 
de entrada de dados, analisar os itens abaixo: 
 
I. Monitor com tela sensível ao toque. 
II. Projetor multimídia. 
III. Caixa de som. 
 
Está CORRETO: 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II.  
c) Somente o item III. 
d) Nenhum dos itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16) Considerando-se a Constituição Federal, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A República Federativa do Brasil buscará a ___________ 
econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 
 
a) separação 
b) dissolução 
c) integração 
d) distinção 
 

17) Considerando-se a Constituição Federal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 
previdência e à assistência social (1ª parte). Compete ao 
Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade 
social, com base na universalidade da cobertura e do 
atendimento (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

18) De acordo com a Constituição Federal, sobre o meio 
ambiente, analisar os itens abaixo: 
 
I. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 
II. É um bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. 
III. É dever do Poder Público e da coletividade defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
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19) De acordo com a Lei Orgânica do Município, sobre a 
Competência Municipal, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem 

como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da 
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei. 

(_) Manter, com a cooperação técnica e financeira apenas da 
União, programas de educação pré-escolar, de Ensino 
Fundamental e de segurança no trânsito. 

(_) Promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, 
artístico e paisagístico local, observada, exclusivamente, a 
ação fiscalizadora do Ministério Público Federal.  

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

20) Segundo a Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
A Administração Pública direta, indireta ou ______________ 
de qualquer dos Poderes do Município obedecerá aos 
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e 
publicidade, e também ao disposto nas Constituições Federal 
e Estadual. 
 
a) autárquica 
b) fundacional 
c) OSCIP 
d) OSC 
 

21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Os crimes que o Prefeito municipal praticar, no exercício 

do mandato ou em decorrência dele, por infrações penais 
comuns ou por crimes de responsabilidade, serão 
julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

II. O Prefeito ficará suspenso de suas funções com o 
recebimento da denúncia pelo Ministério Público, que 
cessará se, até noventa dias, não tiver concluído o 
julgamento. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

22) Segundo a Lei Orgânica do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) O Prefeito municipal, por intermédio de ato 

administrativo, estabelecerá as atribuições dos seus 
auxiliares diretos, definindo-lhes competências, deveres e 
responsabilidades. 

(_) Os auxiliares do Prefeito municipal não são 
solidariamente responsáveis, junto deste, pelos atos que 
assinarem, ordenarem ou praticarem. 

(_) Os auxiliares diretos do Prefeito municipal, como agentes 
políticos, serão escolhidos entre brasileiros maiores de 
dezoito anos, no exercício dos direitos políticos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
 

23) De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, são Portas de 
Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de 
Atenção à Saúde as ações e os serviços de: 
 
a) Atenção primária, de urgência e emergência e de atenção 

psicossocial. 
b) Urgência e emergência, atenção psicossocial e os serviços 

especiais de acesso aberto. 
c) Atenção primária e de atenção ambulatorial especializada 

e hospitalar. 
d) Atenção primária e os serviços especiais de acesso aberto. 
 

24) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011, sobre o 
planejamento da saúde, analisar a sentença abaixo: 
 
O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado 
dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento 
de metas de saúde (1ª parte). O planejamento da saúde em 
âmbito estadual deve ser realizado de maneira 
regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, 
considerando o estabelecimento de metas de saúde 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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25) Considerando-se a Lei nº 8.080/1990, sobre as ações que 
estão incluídas no campo de atuação do SUS, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas 

para consumo humano. 
II. A participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III. A ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

26) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos 
obedecendo a determinados princípios. Sobre esses 
princípios, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A declinação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral. 
b) Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis 

de assistência. 
c) Igualdade da assistência à saúde, privilegiando a 

população urbana em relação à população do campo. 
d) Divulgação de informações pessoais quanto às condições 

de saúde que colocam em risco a população. 
 

27) Em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, sobre 
o direito à vida e à saúde, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 

tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, com prejuízo de outras providências legais.   

b) As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para a adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas, com constrangimento, à 
Justiça da Infância e da Juventude.   

c) O Sistema Único de Saúde promoverá programas de 
assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.  

d) É facultativa a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

 

28) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 

negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, e todo atentado aos seus direitos, apenas por 
ação e não por omissão, será punido na forma da lei. 

(---) É dever apenas do Poder Público prevenir a ameaça ou a 
violação aos direitos do idoso. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

29) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, são consideradas formas de violência contra a 
mulher: 
 
a) Somente a violência física ou sexual. 
b) As violências psicológica, sexual, patrimonial, moral e 

física. 
c) A violência moral, entendida como qualquer conduta que 

cause dano emocional e diminuição da autoestima 
mediante ameaça ou constrangimento. 

d) A disseminação de valores éticos de irrestrito respeito à 
dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia. 

 

30) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 
nenhuma espécie de discriminação.  

b) É dever de todos comunicar à autoridade competente 
qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da 
pessoa com deficiência.  

c) A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de 
benefícios decorrentes de ação afirmativa.  

d) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para exercer direitos sexuais e reprodutivos.  
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31) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
____________ pressupõe a continuidade da relação clínica, 
com construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo 
permanente, acompanhando os efeitos das intervenções em 
saúde e de outros elementos na vida dos usuários. 
 
a) A longitudinalidade do cuidado 
b) Adscrever os usuários 
c) A universalidade 
d) A territorialização 
 

32) Em conformidade com o Ministério da Saúde, toda 
criança tem direito a: 
 
I. Ter acesso a serviços de saúde de qualidade. 
II. Ter acesso à escola pública e gratuita perto do lugar onde 

mora. 
III. Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário 

básico de vacinação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) De acordo com Caderno de Atenção Básica nº 34 - Saúde 
Mental, na dinâmica do processo grupal, Pichon-Rivière 
(1998) estabelece cinco papéis que constituem um grupo. 
Aquele que denuncia a enfermidade grupal, fazendo emergir 
as ansiedades grupais, é considerado como o: 
 
a) Líder de mudança. 
b) Líder de resistência. 
c) Porta-voz. 
d) Representante do silêncio.  
 

34) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
sobre os princípios fundamentais, o Psicólogo: 
 
I. Baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do 
ser humano, apoiado nos valores que embasam a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

II. Atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e 
cultural. 

III. Zelará para que o exercício profissional seja efetuado 
com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

35) Em conformidade com o Código de Ética Profissional, 
sobre as responsabilidades do Psicólogo, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Ao participar de atividade em veículos de comunicação, 

zelará para que as informações prestadas disseminem o 
conhecimento a respeito das atribuições, da base 
científica e do papel social da profissão. 

II. Nos documentos que embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, registrará apenas as informações 
necessárias para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

III. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 
interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas em 
seu benefício. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A característica essencial do Transtorno ______________ é 
uma preocupação com ordem, perfeccionismo e controle 
mental e interpessoal à custa de flexibilidade, abertura e 
eficiência. Esse padrão surge no início da vida adulta. 
 
a) da Personalidade Obsessivo-Compulsiva 
b) de Interação Social Desinibida 
c) Esquizofreniforme 
d) Disruptivo da Desregulação do Humor 
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37) Segundo BECKER, as teorias comportamentais devem ser 
analisadas levando em consideração o tipo de perspectiva 
teórica e empírica que se pretende adotar. Há diversos 
modelos teóricos que se relacionam com o 
comportamentalismo. Os modelos tradicionais são: o 
behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical. Sobre 
esse assunto, analisar a sentença abaixo: 
 
O behaviorismo radical compreende a personalidade como 
um conjunto de comportamentos envolvendo, basicamente, 
respostas públicas do organismo (1ª parte). O behaviorismo 
metodológico, proposto por Skinner, organiza os princípios 
básicos do comportamento em dois grandes grupos de 
interações: os princípios relativos ao comportamento 
respondente e ao comportamento operante (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

38) Em relação aos mecanismos de defesa, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A regressão, na sua forma comportamental, notabiliza-se 

pelo caráter exagerado e sua forma obsessiva e 
compulsiva. 

b) A fixação é o mecanismo de defesa mais básico e se 
manifesta quando o ego é ameaçado por impulsos 
indesejáveis do id, lançando os sentimentos ameaçadores 
para o inconsciente. 

c) No deslocamento, as pessoas podem redirecionar seus 
impulsos inaceitáveis a uma variedade de indivíduos ou 
objetos, de forma que o impulso original é disfarçado ou 
oculto. 

d) Na formação reativa, quando um impulso interno produz 
ansiedade excessiva, o ego pode reduzir essa ansiedade 
atribuindo o impulso indesejado a um objeto externo. 

 

39) Sobre as neuroses, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Nas neuroses narcísicas, é a própria regressão da libido ao 

estádio preliminar da organização sádico-anal o fato mais 
marcante e o fato decisivo para aquilo que se manifesta 
nos sintomas. 

b) Na histeria, ocorre a unificação dos instintos parciais sob a 
primazia dos genitais; seus resultados, porém, defrontam-
se com a resistência do sistema pré-consciente, que se 
vincula com a consciência.  

c) Uma regressão da libido, sem repressão, jamais produziria 
uma neurose de perversão, mas levaria a uma neurose 
narcísica.  

d) Na neurose obsessiva, o paciente se vê presa de 
pensamentos nos quais realmente não está interessado, 
sendo, muitas vezes, compelido a ações cuja realização 
não lhe dá satisfação alguma, sendo a repressão um 
processo inexistente na sua dinâmica. 

40) Em relação às discussões pertinentes às teorias da 
personalidade, assinalar a alternativa que melhor representa 
a ênfase na psicodinâmica: 
 
a) Trata-se de uma abordagem cujos esforços se concentram 

na compreensão da natureza do indivíduo. 
b) Geralmente, enfatiza o propósito e os determinantes 

inconscientes do comportamento. 
c) Para seus teóricos, o comportamento é capaz de exprimir 

a verdadeira essência dos sujeitos.  
d) Orienta seu entendimento da personalidade através da 

noção de vontade de potência. 
 

41) De acordo com ZIMERMAN, sobre as modalidades 
grupais, a classificação adotada baseia-se no critério das 
finalidades a que se propõe o grupo e parte da divisão dos 
seguintes dois grandes ramos genéricos: operativos e 
terapêuticos. Sobre esse assunto, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Grupos Operativos. 
(2) Grupos Terapêuticos. 
 
(---) De ensino-aprendizagem.  
(---) Institucionais.  
(---) Comunitários.  
(---) Autoajuda.  
(---) Psicoterápicos.  
 
a) 1 - 1 - 1 - 2 - 2. 
b) 1 - 2 - 1 - 1 - 1. 
c) 2 - 2 - 2 - 1 - 1. 
d) 2 - 1 - 2 - 1 - 2. 
 

42) A adolescência, ao longo da história, já foi concebida de 
diferentes formas. Desde uma abordagem naturalista, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A adolescência leva, além do selo individual, o selo do 

meio cultural e histórico.  
b) A adolescência possui uma mentalidade própria, com um 

psiquismo característico dessa fase, sendo um erro 
pensar que ela muda conforme as épocas. 

c) A inserção histórica e as condições objetivas de vida 
ajudam a compor um quadro mais abrangente e 
complexo sobre a adolescência. 

d) As condições concretas de existência colocam em cheque 
os ideais essencialistas sobre a adolescência. 
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43) Em conformidade com o Conselho Federal de Psicologia, 
sobre o aconselhamento aos adolescentes, analisar a 
sentença abaixo: 
 
É uma abordagem não interpretativa e centrada na pessoa, 
pautada na não diretividade e na mudança de 
comportamento (1ª parte). É uma relação dual, parte de um 
processo e pode se desenvolver por várias sessões, não se 
reduzindo, necessariamente, a uma única intervenção 
(2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

44) Em conformidade com DSM-5: Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais, em relação ao ataque de 
pânico, analisar os itens abaixo: 
 
I. Não é um transtorno mental. 
II. Não pode ser codificado. 
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

45) Em conformidade com o DSM-5, analisar a descrição 
abaixo quanto ao diagnóstico e, após, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
Incêndio provocado de forma deliberada e proposital em 
mais de uma ocasião. Tensão ou excitação afetiva antes do 
ato. Fascinação, interesse, curiosidade ou atração pelo fogo 
e seu contexto situacional. Prazer, gratificação ou alívio ao 
provocar incêndios ou quando participando ou 
testemunhando suas consequências. Os incêndios não são 
provocados com fins monetários. 
 
a) Transtorno delirante. 
b) Transtorno de ansiedade. 
c) Piromania. 
d) Cleptomania. 
 

46) De acordo com BEE e BOYD, os cientistas do 
desenvolvimento concebem cada mudança relacionada à 
idade como enquadrando-se em uma dentre três categorias. 
São elas: 
 
a) Mudanças normativas do período etário; mudanças 

normativas do período histórico; mudanças não 
normativas ou diferenças individuais. 

b) Nível 1; nível 2; nível 3. 
c) Infância; adultez; velhice. 
d) Primária; secundária; terciária. 

47) De acordo com CORDIOLI, sobre as técnicas utilizadas na 
terapia cognitivo comportamental, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(---) A técnica tempestade de ideias acontece quando o 
paciente anota em um diário seus sentimentos e 
pensamentos automáticos que teve diante de uma 
determinada situação.  

(---) O questionamento socrático ocorre por meio de 
perguntas, com o objetivo de auxiliar o paciente a fazer 
descobertas, pensar com clareza e tomar decisões. 

 

a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

48) Sobre síndromes da personalidade, descrita na teoria de 
Maslow, por HALL, LINDZEY e CAMPBELL, analisar os itens 
abaixo: 
 

I. Maslow acreditava que poderíamos compreender melhor 
a organização da personalidade por meio do conceito de 
síndromes da personalidade, um termo que ele tomou 
emprestado da medicina. 

II. Trata-se de um complexo organizado e estruturado de 
especificações aparentemente diversas que, quando 
estudadas cuidadosa e validamente, mostram ter uma 
unidade comum. 

III. Sugeriu pensar como uma caixa, com várias caixas dentro 
e, assim, sucessivamente. 

IV. Maslow indicou que cada síndrome consistia em um nível 
de generalidade. 

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
 

49) Segundo ZIMERMAN, em linhas esquemáticas, pode-se 
dizer que o insight se processa em uma sequência temporal, 
em modos distintos, sendo eles: 
 

a) Primeiro, segundo e terceiro. 
b) Interior, médio e exterior. 
c) Intelectivo, cognitivo e afetivo. 
d) Instintivo, individual e coletivo. 
 

50) De acordo com Ghertman in NASCIMENTO et al., dentro 
da cena da saúde mental moderna, o AT já aparece como 
peça fundamental na ajuda à desinstitucionalização de 
pacientes crônicos. Essa afirmação está relacionada a uma 
perspectiva:  
 

a) Social. 
b) Clínica. 
c) Institucional. 
d) Hospitalar. 
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