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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

No âmbito da Psicologia Criminal, um dos 
principais focos de trabalho do psicólogo é a 
Perícia Psicológica. Nesse campo, o profissional 
vale-se, principalmente, da metodologia forense. 
Tal prática consiste na realização de um 
psicodiagnóstico que deve resultar em 
documento formal que consiste em 

 

(A) Parecer Psicológico. 

(B) Laudo Psicológico. 

(C) Relatório Psicológico. 

(D) Declaração Psicológica. 

(E) Relato Psicológico. 

 

12 

Em relação à Avaliação Psicológica, o profissional 
da Psicologia conta com uma série de 
instrumentos a serem selecionados e utilizados 
de acordo com o caso e a necessidade específica 
da avaliação. Uma técnica projetiva muito  
utilizada, principalmente com crianças em 
psicodiagnóstico, é a 

 

(A) Wisc II. 

(B) de Escala de Maturidade Mental (EMMC). 

(C) de Desenhos Família com Estórias. 

(D) de Pirâmide de Pfister. 

(E) de Bender. 

 

13 

Em relação à interface entre a Criminologia e a 
Psicologia, evidenciamos um vasto passado 
histórico.  As primeiras discussões que atrelaram 
as doenças mentais ao crime datam do século 
XVII e relacionam-se às primeiras teorias advindas 
da Psiquiatria. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta uma das teorias 
vigentes nesse período. 

 

(A) A teoria da Perversão Sexual, apresentada por 

Freud. 

(B) A teoria da Antropologia Criminal, apresentada 
por Lombroso. 

(C) A teoria da personalidade criminosa, apresentada 

por Foucault. 

(D) A teoria do cérebro criminoso, apresentada por 
Julian Sthephan. 

(E) A teoria do Enactment, apresentada por Casorla. 

 

14 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 
prevê estratégias de articulação transversais que 
buscam equidade, participação e controle social 
na gestão das políticas públicas. O enfoque 
coletivo e abrangente das ações de Promoção à 
Saúde pode ser observado em suas prescrições 
que buscam gerar 

 

(A) critérios de normalidade e diagnósticos 
diferenciais realizados a partir de avaliações 
individuais e em grupos. 

(B) qualidade de vida e redução de vulnerabilidades 

e riscos à saúde relacionados aos seus 
determinantes e condicionantes. 

(C) autonomia do sujeito, cuidados em relação à 
totalidade da saúde e abstinência em relação a 
álcool e drogas. 

(D) redução das vulnerabilidades do sujeito em 
relação ao meio e independência em relação à 
família. 

(E) redução de danos e autonomia por meio da 

lógica manicomial. 

 

15 

Sabe-se que o uso de álcool e drogas desponta 
no cenário mundial como um grande problema de 
saúde pública. O uso de drogas, inclusive álcool e 
tabaco, tem relação direta e indireta com uma 
série de agravos à saúde dos adolescentes e 
jovens. Dessa forma, uma política que se tem 
colocado como alternativa viável na lógica da 
Promoção à Saúde para o cuidado com tal 
problemática pauta-se, principalmente, 

 

(A) na internação temporária em hospitais de 
custódia. 

(B) nos “dez passos” advindos dos Alcoólicos 

Anônimos. 

(C) nos tratamentos holísticos baseados em 
comunidades terapêuticas. 

(D) na redução de danos.  

(E) na internação compulsória em hospitais gerais. 

 

16 

O campo do trabalho, na atualidade, apresenta-se 
de maneira complexa, sendo que muitos são os 
distúrbios psíquicos gerados pelo “mundo do 
trabalho”. Dentre eles, é possível destacar 

 

(A) Síndrome de Burnout e Alienação Parental. 

(B) Transtorno de personalidade e Síndrome da 

Alienação Parental. 

(C) Assédio e Histeria.  

(D) Síndrome de Burnout e Assédio. 

(E) Esclerose Múltipla e Transtorno Histriônico.  
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No âmbito da Criminologia, quando as provas não 
são suficientes para convencimento do juiz em 
seu poder decisório, por envolver matérias 
técnicas que fogem do senso comum ou 
conhecimento jurídico, faz-se necessário recorrer 
à Perícia. Quando se trata da Perícia Psicológica, 
o papel do psicólogo é 

 

(A) realizar psicodiagnóstico que se formalizará em 
laudos. 

(B) realizar testes projetivos que se formalizarão em 

relatos. 

(C) defender seu cliente. 

(D) decidir sobre processos de Guarda e Alienação 
Parental. 

(E) antecipar decisões da promotoria referentes à 

Infância e Juventude. 

 

18 

A Psicologia da Saúde é um ramo da Psicologia 
que recorre aos conhecimentos provenientes de 
diversas disciplinas e tem como objetivo 
favorecer e promover o bem-estar 
biopsicossocial.  Em relação aos objetivos que se 
propõe esse campo do saber, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 

I. Promover e proteger a saúde. 
II. Prevenir e tratar   doenças.  
III. Identificar a etiologia e realizar diagnósticos 

relacionados à saúde, às doenças e às 
disfunções associadas. 

IV. Responsabilizar o sujeito pelas causas de 
seus adoecimentos. 

 

(A) Apenas I e IV. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas I e III.  

(D) Apenas II e IV.  

(E) I, II, III e IV. 

 

19 

Em 1994, boletins do Ministério da Saúde 
indicavam que 25% dos casos de AIDS no Brasil 
estavam associados ao uso indevido de drogas 
injetáveis.  Essa realidade epidemiológica exigia 
que a Redução de Danos deixasse de ser uma 
ação pontual e se tornasse uma ação dentro da 
política nacional. A construção dessa política 
passou por vários desdobramentos e interfaces 
em função do conjunto de instituições que se 
construíram ao redor do tema AIDS/drogas. Esse 
movimento teve início na cidade de 

 

(A) Brasília, Distrito Federal. 

(B) Santos, São Paulo. 

(C) Curitiba, Paraná. 

(D) Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. 

(E) Salvador, Bahia. 

 

20 

No que se refere às estratégias necessárias para a 
reformulação da Política Nacional de Álcool e 
Drogas, é relevante destacar algumas 
características do campo de práticas, observadas 
no cenário nacional e internacional. Sobre o tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O consumo de drogas atinge de maneira 
uniforme toda a população, e sua distribuição é 
igualitária nas diferentes regiões do país. 

(B) A pauperização do país apresenta o tráfico como 

possibilidade de geração de renda e medida de 
proteção. 

(C) Na atualidade, ocorre aumento precoce do uso 
de drogas legais entre os jovens e utilização, 
cada vez mais frequente, de drogas de design e 
crack, porém o seu impacto nas condições de 
saúde física não se apresentam como 
significativas.  

(D) O uso de álcool e drogas não é questão de 
saúde mental. 

(E) O tratamento legal a todos os integrantes da 

“cadeia organizacional do mundo das drogas”  é 
considerado de maneira igualitária em termos de 
penalização e alternativas de intervenção.  
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Em relação à Perícia em caso de Crimes, o 
psicólogo deve estar atento para o fato de que um 
transtorno psíquico não garante, 
necessariamente, a inimputabilidade do sujeito. 
Sendo assim, a avaliação do psicólogo nesse 
contexto deve se ater, principalmente, 

 

(A) ao DSM correspondente à psicopatologia 
apresentada pelo sujeito que cometeu o crime. 

(B) aos transtornos psíquicos e de personalidade de 
acordo com a classificação da Psicologia. 

(C) à capacidade do sujeito que cometeu o crime em 
discriminar os aspectos da realidade por meio da 
sua capacidade de percepção e autonomia. 

(D) aos Instrumentos de averiguação de verdades e 
mentiras nos depoimentos. 

(E) à averiguação das faculdades mentais do juiz. 

 

22 

Uma diferença importante em relação à 
Psicoterapia Clássica e à Psicoterapia Breve se 
atém ao tempo do tratamento. Assim, o tempo 
delimitado da Psicoterapia Breve promove 

 

(A) aprofundamento de questões relativas aos 

campos da transferência. 

(B) a regressão do paciente. 

(C) a sugestão via hipnose. 

(D) acesso à natureza definitiva dos fenômenos 

psicológicos. 

(E) o contato com a noção de realidade e limites; 
separação e castração. 

 

23 

Em Psicoterapia Clínica, é comum a prática de 
entrevistas iniciais. Um objetivo essencial das 
entrevistas é a possibilidade de o analista avaliar 
a veracidade do paciente, além da qualidade de 
sua motivação, tanto aquela que ele externaliza 
conscientemente quanto a que está oculta nas 
dobras de seu inconsciente. Essas duas vertentes 
do discurso do paciente são nomeadas pela 
Psicanálise como  

 

(A) Conteúdo latente e Conteúdo manifesto. 

(B) Transferência e Contratransferência. 

(C) Atuação e Resistência. 

(D) Resistência e Contratransferência. 

(E) Impasse e Transferência.  

 

24 

Em relação à Avaliação Psicológica, um 
procedimento muito utilizado com crianças é a 
Hora do Jogo Diagnóstica.  Em relação a esse 
procedimento, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Consiste em um método psicométrico utilizado 

com crianças de qualquer idade. 

(B) Consiste em uma etapa obrigatória do processo 
avaliativo de crianças com mais de 05 anos e 
facultativa com crianças com menos de 05 anos. 

(C) Foi originalmente apresentado por Aberastury a 

partir de observações feitas durante o primeiro 
contato com a criança. 

(D) Foi severamente criticado por Sigmund Freud, 
que discordava da prática psicanalítica com 
crianças, delegando a ela o papel meramente 
educativo. 

(E) Foi criada por Winnicott no contexto de 
atendimentos infantil durante a Primeira Guerra 
Mundial. 

 

25 

Em relação à Psicanálise, é possível afirmar que 
toda Psicoterapia Clínica que se utiliza desse 
referencial deve priorizar o entendimento e o 
manejo  

 

(A) da Contingência. 

(B) da Zona de Desenvolvimento Real.  

(C) da Transferência. 

(D) do Emparelhamento.  

(E) da Hipnose.  

 

26 

Técnicas e Testes Psicológicos são instrumentos 
que, conjuntamente com outros, compõem um 
processo de Avaliação Psicológica. Assinale a 
alternativa que apresenta um teste e uma técnica, 
respectivamente. 

 

(A) Wisc e R1. 

(B) Zulliger e Desenhos Estórias. 

(C) Desenhos Família com Estória e Porchat. 

(D) ADT e Palográfico. 

(E) Hora do Jogo Diagnóstica e ADT. 
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Sabe-se que a construção das políticas de saúde 
para usuários de drogas centradas no hospital 
psiquiátrico demarca uma significativa 
interferência do Direito Penal sobre os 
procedimentos clínicos, como também uma 
aproximação entre práticas jurídicas e práticas 
médicas. Esse cenário favorece a lógica do 
tratamento como 

 

(A) abstinência. 

(B) promoção à saúde. 

(C) atenção integral à saúde. 

(D) RAF. 

(E) desinstitucionalização da saúde. 

 

28 

A atuação do psicólogo em Psicologia da Saúde 
requer que o profissional se aproprie do conceito 
ampliado de saúde a fim de que suas práticas 
sejam voltadas à promoção do estar geral do 
sujeito, considerando-o em sua complexidade. 
Assim sendo, consideremos o caso de João, 46 
anos, hipertenso, que recorre ao Posto de Saúde 
com graves crises de pressão e relata não tomar a 
medicação por conta de lapsos de memória. Com 
base na prática do profissional da Saúde, assinale 
a alternativa que apresenta uma atuação que 
corresponda a esse campo de trabalho. 

 

(A) O psicólogo deve prover recursos financeiros 
para que o paciente possa contratar um cuidador. 

(B) O psicólogo não deve ser chamado a atuar nesse 

caso, pois trata-se de um acometimento físico. 

(C) O psicólogo, quando solicitado, deve atender 
apenas à família, já que João não irá se lembrar 
do que será conversado. 

(D) O psicólogo deve fortalecer a memória do sujeito 
e responsabilizá-lo, individualmente, pelos seus 
cuidados. 

(E) O psicólogo deve atuar levantando uma rede de 

cuidados que se responsabilize, juntamente ao 
João, por suas medicações.  

 

29 

O diagnóstico em Psicopatologia deve ser 
realizado de maneira atenta e cuidadosa, o que 
nem sempre acontece. Tendo em vista esse 
fenômeno, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O diagnóstico é estanque e linear, uma vez dado, 

mantém-se por longo período de tempo, por isso 
a necessidade de acuidade.  

(B) O diagnóstico é útil ao sujeito à medida que cria 
padrões e facilita a lida com os transtornos de 
maneira generalizada. 

(C) O diagnóstico deve ser realizado por profissional 
da Psicologia sem interferência de outros 
profissionais. 

(D) O CID e o DSM II são as principais referências 
para o diagnóstico em transtornos psíquicos.  

(E) O diagnóstico refere-se a uma relação dialética 
entre características específicas do paciente e 
um quadro universal. 

 

30 

Em relação à Psicologia Clínica, Freud adverte 
que os analistas devem se comportar como 
cirurgiões. Essa afirmação do autor diz respeito  

 

(A) à contratransferência. 

(B) à contingência. 

(C) ao humor. 

(D) à higienização do local de atendimento. 

(E) ao sigilo profissional. 

 

31 

A criminologia se relaciona com a Psicopatologia, 
principalmente através dos manuais de 
classificação de Doenças Mentais como o DSM. 
Em relação a essa intersecção, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) Pedofilia é crime, assim sendo, os sujeitos com 

esse diagnóstico devem ser penalizados. 

(B) Durante muito tempo, a concepção da Psiquiatria 
vinculou a criminologia a teorias biológicas tais 
como a Teoria da Predisposição Genética. 

(C) A delinquência psicótica relaciona-se a 
transtornos mentais que podem levar a 
comportamentos delitivos. 

(D) A Avaliação Psicológica no campo da perícia 
utiliza-se de Psicodiagnósticos. 

(E) A psicose puerperal é uma das Psicopatologias 

que podem ter relação com questões criminais. 
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Em relação à Intersecção Psicopatologia e 
Criminologia, assinale a alternativa correta.  

 

(A) A doença mental que aparece vinculada até hoje 
a questões do crime é uma construção que, 
continuamente, busca seus alicerces no discurso 
médico. 

(B) Segundo a Psicanálise, as doenças mentais são 
entendidas como desorganizações da 
personalidade e relacionam-se a um desarranjo 
biológico. 

(C) A escola é o local em que as crianças podem vir 
a desenvolver caráter criminoso através dos 
modelos de identificação e controle. 

(D) Delitos dolosos são aqueles em que o sujeito é 
considerado inimputável. 

(E) O sujeito é considerado imputável se possui 

laudo que garanta Psicopatologia. 

 

33 

Para Freud, quando estamos atendendo um 
paciente em psicoterapia, travamos uma luta 
contra aspectos emocionais dos próprios 
pacientes. Esses aspectos são nomeados como  

 

(A) atuações. 

(B) resistências. 

(C) repressões. 

(D) contratransferências. 

(E) associações livres. 

 

34 

Em relação à Psicoterapia Breve, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em Psicoterapia Breve, há um tempo 
determinado que favorece a delimitação de um 
foco de trabalho. 

(B) Em Psicoterapia Breve, deve-se trabalhar em 
grupos para facilitar o uso de instrumentos 
breves. 

(C) Em Psicoterapia Breve, o atendimento de 
crianças não se faz viável, já que o uso do 
instrumento lúdico requer habilidade para 
aplicação. 

(D) Em Psicoterapia Breve Institucional, o 
profissional deve prestar conta dos resultados 
dos atendimentos à equipe multidisciplinar, já 
que o tempo de atendimento é delimitado, e os 
efeitos surgem posteriormente ao término da 
análise. 

(E) Em Psicoterapia Breve, a abordagem mais 
indicada é a Terapia Cognitivo Comportamental 
que garante resultados de forma rápida. 

 

35 

Uma teoria das técnicas de psicoterapia requer 
uma conceituação de seus instrumentos, os quais 
estão intimamente ligados a uma concepção do 
processo terapêutico. As intervenções do 
terapeuta são instrumentos essenciais no 
processo de psicoterapia. Em relação às 
intervenções, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) Meta-intervir: comentar ou esclarecer o 
significado de ter recorrido a qualquer das 
intervenções anteriores. 

(B) Interpretar o significado dos comportamentos, 

das motivações e das finalidades latentes, em 
particular os conflituosos. 

(C) Sugerir atitudes determinadas e mudanças a 
título de experiência. 

(D) Prescrever ansiolíticos em caso de ansiedade 

aguda. 

(E) Assinalar especificamente a realização de certos 
comportamentos com caráter de prescrição 
(intervenções diretivas). 
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O Manual de Diagnóstico Estatístico de 
Transtornos Mentais DSM-5, oficialmente 
publicado em 18 de maio de 2013, apresenta 
modificações, com a inclusão, reformulação e 
exclusão de diagnósticos. Assinale a alternativa 
correta no que se refere às principais mudanças 
introduzidas nessa nova classificação. 

 

(A) Os Transtornos Globais do Desenvolvimento, 
que incluíam o Autismo, o Transtorno 
Desintegrativo da Infância e as Síndromes de 
Asperger, foram absorvidos por um único 
diagnóstico, Transtornos do Espectro Autista 
(TEA). O transtorno de Rett manteve-se como um 
quadro nosológico diferenciado. 

(B) Os critérios para o diagnóstico de Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) são 
bastante similares aos do antigo manual, contudo 
a exigência de que os sintomas estivessem 
presentes até os sete anos de vida foi alterada. 
No novo manual, o limite é expandido para 
quatorze anos de idade. 

(C) O diagnóstico de Esquizofrenia sofreu alterações 
significativas nessa nova versão do DSM. O 
critério que define a sintomatologia característica 
(Critério A) continua requerendo a presença de, 
no mínimo, três dos quatro sintomas para ser 
preenchido, mas a atual versão exige que ao 
menos um deles seja positivo (delírios, 
alucinações ou discurso desorganizado). 

(D) Após uma série de estudos, o DSM-5 incluiu o 
Transtorno Disfórico Pré-Menstrual como um 
diagnóstico validado, e os diagnósticos de 
depressão crônica e distimia foram modificados, 
passando a formar o Transtorno Depressivo 
Persistente. 

(E) O DSM-5 removeu a divisão feita pelo DSM-IV-
TR entre os diagnósticos de Abuso e 
Dependência de Substâncias reunindo-os como 
Transtorno por Uso de Substâncias. A atual 
versão do manual excluiu os diagnósticos de 
Abstinência de Cannabis e Abstinência de 
Cafeína e passou a incluir o diagnóstico de 
Dependência de Múltiplas Substâncias. 

 

37 

Os medicamentos empregados para tratar os 
transtornos psiquiátricos têm sido cada vez mais 
prescritos, exigindo dos profissionais de 
psicologia conhecimento a respeito das classes 
de agentes farmacêuticos. Assinale a alternativa 
correta no que tange aos princípios gerais de 
psicofarmacologia. 

 

(A) As interações medicamentosas 
farmacodinâmicas referem-se aos efeitos dos 
medicamentos sobre suas respectivas 
concentrações plasmáticas, e as 
farmacocinéticas, aos efeitos dos fármacos sobre 
as atividades de seus receptores. 

(B) Não existe medicamento psicotrópico que seja 
eficaz em todos os pacientes com o mesmo 
diagnóstico. A eficácia do psicotrópico é 
previsível e independe das propriedades do 
medicamento e da biologia do paciente. 

(C) A clorpromazina é mais potente que o 
haloperidol, porque aproximadamente 2mg de 
clorpromazina são necessários para se conseguir 
o mesmo efeito terapêutico de 100mg de 
haloperidol. Contudo ambos os medicamentos 
são iguais em eficácia clínica, isto é, em relação 
à resposta clínica máxima que se obtém pela 
administração de um fármaco. 

(D) A gabapentina foi apresentada, inicialmente, 

como um medicamento antidepressivo, que, 
entretanto, mostrou ter efeitos sedativos úteis em 
algumas condições psiquiátricas, especialmente 
a insônia. É utilizada, ainda, como principal 
intervenção na mania ou nos transtornos de 
humor resistentes ao tratamento. 

(E) Em geral, os medicamentos psicotrópicos são 
notavelmente seguros, sobretudo em uso de 
curta duração. Somente alguns medicamentos, 
como o lítio, a clozapina, o ácido valproico e a 
carbamazepina, exigem um monitoramento 
laboratorial rigoroso. Agentes antipsicóticos mais 
recentes também requerem exames de sangue 
regulares para monitorar alterações nos níveis 
sanguíneos de glicose e lipídeos. 
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Caroline, 49 anos, estava acompanhada de sua 
mãe quando, de modo abrupto, caiu no chão e, 
por poucos minutos, perdeu a consciência. Ao 
procurar ajuda, a genitora relatou que, durante a 
crise, houve liberação de esfíncter e que sua filha 
permaneceu com os olhos abertos. Ao término da 
crise, Caroline apresentou confusão mental, 
tontura e hipotonia muscular. Considerando as 
informações do caso e a problemática do 
diagnóstico diferencial entre crise conversiva e 
crise epilética, assinale a alternativa que se 
apresenta como o provável diagnóstico de 
Caroline. 

 

(A) A instalação abrupta e o fato de Caroline 
permanecer com os olhos abertos sinaliza que se 
trata de um quadro conversivo. 

(B) Pelas informações apresentadas, é mais 
provável que Caroline tenha apresentado uma 
crise epilética, tendo em vista que houve 
liberação de esfíncter e confusão mental, o que 
geralmente não ocorre durante uma crise 
conversiva. 

(C) A duração do quadro epilético costuma ser mais 
longa que um episódio conversivo, de modo que 
o caso em estudo se assemelha a uma crise de 
epilepsia. 

(D) Tanto a crise conversiva quanto a epilética é 

mais comum no sexo feminino, dificultando o 
diagnóstico diferencial. 

(E) Na crise dissociativa (conversão), nota-se, com 
frequência, hipertonia generalizada, diferente da 
epilepsia em que as extremidades quase sempre 
se apresentam relaxadas quando o indivíduo 
prende a respiração. 

 

39 

Cada vez mais o Burnout, uma reação ao estresse 
crônico, é reconhecido como problema de saúde 
pública acarretando consequências não somente 
para a saúde, mas também para as atividades 
socioeconômicas. A respeito dos estudos atuais 
realizados nessa área, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os primeiros estudos sobre a síndrome surgiram 
na década de 1970, tornando-se mais numerosos 
e reconhecidos os casos no Brasil – onde a 
síndrome foi identificada como doença 
relacionada ao trabalho na década de 1990. 

(B) O Maslach Burnout Inventory (MBI) é o 
instrumento mais utilizado para medir Burnout e 
visa detectar a síndrome ou seu risco pela 
identificação de suas consequências. Consiste 
em 10 questões subdivididas em três subgrupos: 
exaustão emocional, descrença ou 
despersonalização e eficácia profissional. 

(C) A literatura sobre síndrome de Burnout em 
profissionais da saúde ainda é escassa, 
possivelmente pelo fato de a Classificação 
Estatística Internacional de Doenças (CID), tanto 
em sua versão 10 quanto 11, trazer o Burnout 
não como condição de saúde, mas como 
fenômeno ocupacional, o que pode resultar em 
subdiagnóstico. 

(D) O número significativo de pesquisas 
desenvolvidas sobre o Burnout situa-se na área 
da educação, provavelmente pelo protagonismo 
desse setor, cujos profissionais estão 
frequentemente sobrecarregados, 
desempenhando papéis que vão além das 
tarefas delimitadas pelo cargo. 

(E) A síndrome de Burnout é encontrada em 
contexto de estresse causado por alienação 
parental e, por isso, os principais instrumentos 
para sua avaliação são os Métodos Projetivos. 
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O Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT) 
tem como traço essencial o fato de seu 
desenvolvimento estar ligado a um evento 
traumático de natureza extrema. Assinale a 
alternativa correta a respeito desse diagnóstico. 

 

(A) Na última revisão do DSM (DSM-5, de 2013), um 
novo cluster, mais detalhado, descrevendo 
sintomas depressivos persistentes de humor, 
irritabilidade, comportamento descuidado (de 
risco), autodestruição e agressividade, foi 
incluído, ressaltando a importância dos sintomas 
comórbidos de humor e de ansiedade nos casos 
de TEPT. 

(B) O TEPT é diagnosticado se os sintomas 
persistirem por duas semanas após a ocorrência 
do trauma e se redundarem em 
comprometimento social e ocupacional 
significativos. 

(C) Os critérios de TEPT pelo DSM-IV são muito 
semelhantes aos da CID-10. Entretanto há 
algumas diferenças importantes entre os dois 
sistemas. A mais significativa delas diz respeito à 
ênfase reduzida dada pelo sistema CID-10 aos 
sintomas de revivescência do trauma. 

(D) Estudos de prevalência mostram que o 
transtorno de ansiedade generalizada (TAG) está 
presente em 30 a 50% dos casos de TEPT, 
sendo essa a comorbidade mais comum. 

(E) A hiperestimulação autonômica é outra 
manifestação dos mecanismos psicológicos 
através dos quais os pacientes com TEPT se 
“anestesiam” para escapar do terror, do pânico e 
do sofrimento intoleráveis acarretados pelos 
sintomas de revivescência do trauma. 

 

41 

A história da psicossomática poderia ser dividida 
em duas grandes correntes: de um lado as 
correntes inspiradas nas teorias psicanalíticas e 
com base no conceito de doença psicossomática; 
de outro lado a inspiração biológica, alicerçada no 
conceito de stress. A respeito da história da 
psicossomática e seus estudos atuais, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Na América, o interesse pela psicossomática 
surge por volta dos anos 1960, consolidando-se 
em meados deste século com Alexander e 
Dunbar da Escola de Paris. Esses autores 
consideram que os transtornos psicossomáticos 
seriam consequência de estados de tensão 
crônica, relativa à expressão inadequada de 
determinadas vivências que seriam derivadas 
para o corpo. 

(B) Selye denominou sofrimento crônico de 
Síndrome Geral de Adaptação, chegando assim 
à noção de stress. Essa síndrome, de acordo 
com esse autor, consiste em três fases: a de 
alarme, a de supressão e a fase de exaustão, 
sucessivamente. 

(C) De acordo com Mc Dougall, ao contrário do que 
acontece no fenômeno alexitímico, em que o 
corpo se rende à dramatização simbólica do 
conflito intrapsíquico, na histeria de conversão, o 
corpo segrega seus próprios pensamentos. 

(D) Uma importante contribuição para o avanço dos 
estudos sobre a interação mente-corpo foi dada 
por Hans Selye com o desenvolvimento de suas 
ideias sobre a Síndrome Geral de Adaptação ou 
Síndrome do Stress. Segundo o autor, em toda 
doença há um elemento de adaptação, e a 
enfermidade é esse esforço defensivo e 
adaptativo do corpo o qual varia entre excessiva 
defesa ou excessiva submissão e que envolve 
tanto o biológico quanto o psíquico. 

(E) A psicossomática e a psicanálise estão 
articuladas histórica e praticamente, uma vez que 
Freud preocupou-se, no transcurso de sua obra, 
em criar uma teoria psicossomática. Devido ao 
fato de seus conceitos fomentarem grandes 
discussões e fundamentarem inúmeros modelos, 
Freud é considerado um dos percursores mais 
influentes nessa área. 
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A portaria GM/MS Nº 78, de 18 de janeiro de 2021, 
dispõe sobre as diretrizes para a comunicação 
externa dos casos de violência contra a mulher 
que forem atendidos em serviços de saúde 
públicos e privados às autoridades policiais. 
Acerca dessa normativa, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Caberá à unidade de saúde comunicar à 
autoridade policial os casos de violência 
interpessoal contra a mulher no prazo máximo de 
48 horas, contado da data da constatação da 
violência. 

(B) A comunicação dos casos de violência contra a 
mulher à autoridade policial deverá ser feita de 
forma minuciosa e explicativa, não contendo 
dados que identifiquem a vítima e o profissional 
de saúde notificador. 

(C) As informações contidas na comunicação à 
autoridade policial devem ser extraídas da base 
de dados do Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (SINAN). 

(D) Compete à entidade municipal orientar e apoiar 
tecnicamente os entes federados na 
implementação da comunicação externa à 
autoridade policial nos casos notificados de 
violência contra a mulher pelos serviços de 
saúde públicos e privados. 

(E) A ficha de notificação compulsória dos casos de 
violência do VIVA SINAN e o prontuário médico 
poderão, em casos excepcionais, ser utilizados 
como documento de comunicação nos casos de 
violência às autoridades policiais, sob risco de 
pena de responsabilização administrativa, civil e 
penal. 

 

43 

A violência sexual infantil pode se apresentar na 
forma de assédio sexual, estupro, exploração 
sexual comercial, pornografia, entre outros. Trata-
se de um crime previsto na legislação brasileira, 
com consequente violação dos direitos humanos 
e que fere a dignidade e a cidadania de crianças e 
adolescentes. A respeito dessa temática, assinale 
a alternativa correta. 

 

(A) O impacto da violência sexual está relacionado a 
três conjuntos de fatores: fatores extrínsecos à 
criança, tais como vulnerabilidade e resiliência 
pessoal; fatores intrínsecos, envolvendo a rede 
de apoio social e afetiva da vítima; e fatores 
relacionados com a violência sexual em si, por 
exemplo, duração, grau de parentesco/confiança 
entre vítima e agressor, reação dos cuidadores 
não abusivos na revelação e presença de outras 
formas de violência. 

(B) Devido à complexidade e à quantidade de fatores 
envolvidos no impacto da violência sexual para a 
criança, essa experiência é considerada um 
importante fator de risco para o desenvolvimento 
de psicopatologias. O transtorno depressivo é a 
psicopatologia mais citada como decorrente do 
abuso sexual, uma vez que é estimado que 50% 
das crianças que foram vítimas dessa forma de 
violência desenvolvem sintomas. 

(C) As instituições que prestam assistência às 
vítimas de violência sexual geram, às vezes, o 
chamado maltrato institucional, o qual engloba as 
situações de omissão ou fatores como: escassez 
de pessoal, sobrecarga de trabalho e falta de 
apoio psicológico, que interferem, de maneira 
importante, no resultado do tratamento. 

(D) O abuso sexual infanto-juvenil possui diversas 
conotações, porém, na maioria das vezes, o 
agressor é desconhecido, o que torna a violência 
contra a criança e o adolescente abusados ainda 
maior. 

(E) As principais vítimas de violência nas 
comunidades indígenas são os homens e 
meninos. Os dados mostram que 1 em cada 3 
indígenas homem e menino será estuprado ao 
longo da vida. 
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Considerando a complexidade do exercício 
profissional do psicólogo, a Resolução CFP n.º 
06/2019 foi construída de modo a ampliar os 
documentos psicológicos decorrentes do 
exercício profissional nos mais variados campos 
de atuação, fornecendo os subsídios éticos e 
técnicos necessários para a elaboração 
qualificada da comunicação escrita. Assinale a 
alternativa correta a respeito dessa normativa. 

 

(A) Ao elaborar um documento em que seja 
necessário referenciar material teórico técnico, as 
referências devem ser colocadas, 
preferencialmente, em nota de rodapé, 
observando a especificidade do documento 
produzido. 

(B) Os documentos psicológicos devem ser escritos 

de forma impessoal, na primeira pessoa, com 
coerência que expresse a ordenação de ideias e 
a interdependência dos diferentes itens da 
estrutura do documento. 

(C) Na modalidade de documento “Declaração”, é 

permitido, em casos excepcionais, o registro de 
sintomas, situações ou estados psicológicos. 

(D) Diferente da declaração, o atestado psicológico 
resulta de uma avaliação psicológica. Os 
Conselhos Regionais podem, no prazo de até 
três anos, solicitar ao psicólogo a apresentação 
da  fundamentação técnico-científica do atestado. 

(E) O laudo psicológico é uma peça de natureza e 
valor técnico-científico.  Deve conter narrativa 
sucinta, com precisão e harmonia, tornando-se 
acessível e compreensível ao destinatário, em 
conformidade com os preceitos do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo. 
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O Código de Ética Profissional do Psicólogo foi 
formulado como um instrumento capaz de 
delinear, para a sociedade, as responsabilidades e 
os deveres do psicólogo e balizar os julgamentos 
das suas ações, contribuindo para o 
fortalecimento e a ampliação do significado social 
da profissão. Sobre esse documento, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo estipulará o valor de acordo com as 
características da atividade e o comunicará ao 
usuário ou beneficiário durante o trabalho a ser 
realizado. 

(B) Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o 
psicólogo responsável informará à instituição 
onde trabalha que providenciará a destinação 
dos arquivos confidenciais. 

(C) O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente,  informará o seu nome completo, 
o CRP e seu número de registro. 

(D) As transgressões dos preceitos desse Código 
constituem infração disciplinar com a aplicação 
das seguintes penalidades, na forma dos 
dispositivos legais ou regimentais: advertência, 
multa, censura pública, suspensão e cassação 
do exercício profissional por até 30 dias. 

(E) É dever do psicólogo informar, a quem de direito, 
os resultados decorrentes da prestação de 
serviços psicológicos, transmitindo todas as 
informações necessárias para a tomada de 
decisões que afetem o usuário ou beneficiário. 
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Existe, no Brasil, uma condição de extrema 
desigualdade social, má distribuição de renda e 
pessoas em situação de pobreza. Olhar para essa 
realidade e buscar entendê-la é um exercício 
imprescindível ao trabalho desenvolvido no 
âmbito dos Direitos Humanos. Acerca dessa 
temática, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os dados sobre a situação da infância e da 
adolescência no Brasil mostram que quase 
metade dos indivíduos nessas faixas etárias é 
muito pobre, residindo em domicílios com renda 
per capita de até ½ salário mínimo. Essa 
condição de penúria os expõe a uma série de 
riscos que têm impacto direto sobre suas 
chances de sobrevivência e de desenvolvimento, 
e o quadro é ainda mais grave na região Norte. 

(B) Apesar da  situação social das crianças e 
adolescentes do país ser agravada por 
dificuldades de acesso a serviços públicos de 
qualidade, notam-se pequenos avanços, como a  
universalidade de obtenção de registro de 
nascimento. 

(C) Criada pela Lei n° 10.683/2003, a Secretaria de 
Política para Mulheres (SPM) encontra-se 
vinculada diretamente aos estados e municípios. 
Sua principal missão é assegurar que a 
perspectiva de gênero esteja presente 
transversalmente nas políticas públicas. 

(D) No Brasil, o sistema jurídico estabelece a 
inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, 
os quais, diante do cometimento de um ato 
infracional, ficam sujeitos a sanções de caráter 
socioeducativo, cuja penalidade máxima pode 
alcançar até dois anos de privação de liberdade 
em instituições especializadas nesse tipo de 
atendimento. 

(E) Entre os avanços na área de Direitos Humanos, 

destaca-se a diminuição do número de crianças 
em situação de trabalho infantil registrado na 
última década. De acordo com os dados do 
IBGE, os índices de trabalho infantil entre cinco e 
nove anos de idade caíram 61% entre 1992 e 
2004. 
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Existem diferentes maneiras de abordar o 
consumo abusivo de substâncias psicoativas, 
bem como modos diferenciados de nomeá-las: 
toxicomania, dependência química e drogadição. 
No que diz respeito ao modo como esse 
fenômeno vem sendo abordado na psicologia 
brasileira, assinale a alternativa correta. 

 

(A) As terminologias podem ser utilizadas como 
sinônimos, embora guardem algumas diferenças. 
O termo “dependência química” é baseado em 
manuais de classificação de doenças; a palavra 
“drogadição” é utilizada para abordar uma 
relação de consumo tóxica, tanto com uma 
substância psicoativa quanto com outro objeto; já 
“toxicomania” refere-se a uma relação de 
submissão e exclusividade com a droga. 

(B) A drogadição tem sido abordada por meio de 
duas perspectivas dominantes no Brasil: a da 
saúde – na qual o drogadito é um doente e a 
jurídica – na qual ele é um criminoso. Essas 
abordagens generalizantes são eficazes, pois 
contemplam o conjunto completo de usuários e 
dependentes. 

(C) O Manual diagnóstico e estatístico de transtornos 
mentais (DSM-V) também propõe uma 
diferenciação entre o consumo de drogas em 
excesso, chamado de “transtornos relacionados 
à substância”, e os transtornos aditivos que 
compreendem “padrões comportamentais de 
excesso”, como a adição ao jogo. 

(D) Há certa consonância quanto à diferença entre 
usuário de drogas e toxicômano. O toxicômano é 
aquele que introduz a droga numa série de 
objetos, fazendo dela apenas mais um objeto de 
consumo (cerveja, cigarro, café, remédio etc.). O 
usuário, de outro modo, usa a droga como um 
objeto exclusivo que impede qualquer outro laço 
social, estabelecendo uma relação de 
exclusividade com ela. 

(E) O termo dependência química é o menos 
utilizado, uma vez que dá margem para uma 
compreensão segundo a qual determinado 
componente químico causa a dependência. 
Assim, a dependência química pode ser 
entendida como uma doença causada pelos 
efeitos de uma substância. 
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Diferentes tipos de situações que causam 
sofrimento acontecem no mundo, tais como 
guerras, desastres naturais, acidentes, incêndios 
e violência pessoal. Os Primeiros Cuidados 
Psicológicos (PCPs) descrevem uma resposta 
humana e de apoio aos indivíduos em situação de 
sofrimento e destinam-se a pessoas muito 
abaladas e que foram recentemente expostas a 
uma situação de crise grave. A respeito dos PCPs, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Os PCPs se configuram como um “debriefing 

psicológico”, já que envolve necessariamente 
uma discussão detalhada sobre o evento que 
causou o sofrimento. 

(B) Tendo em vista que as pessoas afetadas estão 
em situação de grave crise, os PCPs devem ser 
realizados por profissionais de psicologia ou de 
saúde mental. 

(C) Nos PCPs, é solicitado que as pessoas analisem 
o que aconteceu ou que relatem os eventos 
ocorridos em ordem cronológica. 

(D) Para poder oferecer os PCPs, não é necessário 
ter tido treinamento ou experiência de trabalho na 
atenção psicossocial. 

(E) Contar a história de outra pessoa ou falar dos 
seus próprios problemas pode promover empatia 
e são umas das estratégias utilizadas nos PCPs. 
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Assinale a alternativa correta acerca do 
comportamento suicida. 

 

(A) Um histórico de tentativa de suicídio ou a 
presença de um transtorno mental deve ser 
investigado com cautela, embora não se 
configure como o principal fator de risco nos 
estudos atuais em suicidologia. 

(B) Metade dos que morrem por suicídio foram a 
uma consulta médica em algum momento do 
período de seis meses que antecederam a morte 
e apenas 20% foram a um médico no mês 
anterior ao suicídio. Mas cerca de 80% dos que 
se suicidam nunca foram a um profissional de 
saúde mental. 

(C) Entre os principais fatores de risco encontram-se: 

transtornos mentais, perdas recentes, perdas de 
figuras parentais na infância, dinâmica familiar 
conturbada, personalidade com fortes traços de 
impulsividade e agressividade, certas situações 
clínicas (como doenças crônicas incapacitantes, 
dolorosas, desfigurantes), dificuldade de acesso 
a meios letais. 

(D) É possível classificar estratégias de prevenção 
de suicídio considerando diferentes públicos-
alvo: a universal é destinada ao público em geral, 
sendo indicada àqueles que têm alto risco, e a 
seletiva é destinada aos que já são conhecidos 
como sendo vulneráveis ao suicídio ou que 
tentaram suicídio. 

(E) O risco de suicídio aumenta mais de 20 vezes 
em indivíduos com episódio depressivo maior, e 
é ainda maior em sujeitos com comorbidade com 
outros transtornos psiquiátricos ou doenças 
clínicas. 
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A psicologia hospitalar tem construído sua 
história e um importante aspecto de sua atuação 
diz respeito ao trabalho em equipe 
multidisciplinar e interdisciplinar. Assinale a 
alternativa INCORRETA a respeito da atuação do 
psicólogo em equipe na área da saúde. 

 

(A) O vínculo entre o indivíduo e a equipe 
multidisciplinar tem de ser considerado no 
manejo psicológico. É indispensável que o 
psicólogo saiba detalhadamente das atividades 
desenvolvidas pelos demais profissionais, bem 
como os limites de cada um, possibilitando uma 
atuação integrada, com manejo único. 

(B) Quando em serviço multiprofissional, o registro 
documental deve ser realizado em prontuário 
específico de psicologia, no qual devem ser 
registradas apenas as informações necessárias 
ao cumprimento dos objetivos do trabalho. 

(C) O trabalho da psicologia nas equipes 
multidisciplinares deve ser tomado como algo 
mais complexo, merecendo uma discussão 
também complexa a qual, no mínimo, consiga ser 
problematizadora de questões contemporâneas 
que envolvam práticas psicológicas sobre doença 
e saúde. 

(D) A inserção dos serviços de psicologia é 

privilegiada em instituições onde há espaço para 
reuniões entre os diversos profissionais da 
equipe multidisciplinar, pois nessas reuniões, o 
psicólogo evidenciará a importância da 
valorização do conjunto dos aspectos emocionais 
do indivíduo. 

(E) Contar a história de outra pessoa ou falar dos 
seus próprios problemas pode promover empatia 
e é uma das estratégias utilizadas nos PCPs. 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Sabe-se que a relação entre o Crime e as discussões no âmbito da Saúde Mental existe desde a 
antiguidade. Com o advento da medicina, as teorias, em seus substratos biológicos, passaram a relacionar 
o crime a características individuais e biológicas, o que balizou formas de tratamento como a eletroterapia, 
a convulsoterapia e, até mesmo, justificou a necessidade de retirada dos sujeitos ditos “loucos” da 
sociedade, tendo em vista a sua periculosidade.  No entanto, a partir do avanço dos estudos sobre o 
humano e do advento do olhar da Psicologia para o sujeito em sua subjetividade, muita coisa mudou. Os 
cuidados em saúde, a partir da Política de Promoção à Saúde (Portaria nº 687, de 30 de março de 2016), 
buscam desconstruir estereótipos e abarcar uma nova visão sobre a questão da “loucura”.  Ciente de tais 
transformações, responda:  qual é a concepção de saúde para a Política de Promoção à Saúde, seu 
objetivo geral e como podem ser pensadas as influências em relação às medidas punitivas no âmbito da 
criminologia? 
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