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COMPONENTE 1
 
 
 
 
Não consta, como propósito basilar da Portaria 1395/1999, do 
Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional do Idoso: 
 
A) a promoção do envelhecimento saudável. 
B) a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade 

funcional dos idosos. 
C) a reabilitação daqueles que venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida. 
D) a prioridade absoluta para os idosos na ocupação dos leitos 

reservados para Terapia Intensiva nos hospitais públicos.  
E) a recuperação da saúde dos que adoecem. 
 
 
 
 
A Portaria 1395/1999 do Ministério da Saúde dispõe 
explicitamente que a consulta geriátrica deve: 
 
A) evitar a prescrição de ações terapêuticas não-

farmacológicas. 
B) não desviar o foco para as questões sociais trazidas pelo 

paciente. 
C) atentar para a busca de problemas de alta prevalência e que 

não são comumente diagnosticados. 
D) abolir da orientação terapêutica os fármacos que 

apresentem potencial iatrogênico. 
E) contra-indicar qualquer ação de reabilitação que possa ser 

feita pelo paciente e seus acompanhantes no ambiente 
domiciliar. 

 
 
 
 
Com base na Portaria 1060/2002, do Ministério da Saúde, que 
aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência, é correto afirmar que: 
 
A) as deficiências que representam o foco desta Política são as 

de natureza motora, visual, auditiva e mental mas não as 
múltiplas. 

B) estabelece níveis de prioridade para o atendimento dos 
diferentes tipos de deficiência uma vez que admite ter as 
deficiências de natureza motora menor impacto sobre a 
qualidade de vida do que as demais. 

C) a deficiência visual é definida exclusivamente como a 
perda total e irreversível da visão. 

D) a rubéola gestacional e a otite média são apontadas como 
causas freqüentes de deficiência auditiva na infância. 

E) pessoas portadoras de deficiências produzidas por doenças 
como reumatismos e hanseníase, não se acham 
contempladas por esta política tendo em vista serem alvo 
de políticas específicas. 

 
 
 

 
 
 
 
Ainda de acordo com a Portaria 1060/2002 do Ministério da 
Saúde é incorreto afirmar que: 
 
A) as ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência 

devem ter como eixos fundamentais o diagnóstico e o 
encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às 
deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir 
ou minimizar as limitações e desvantagens delas 
decorrentes. 

B) o diagnóstico da deficiência abrange não apenas a 
identificação da doença e suas causas mas também a 
avaliação do grau de extensão da lesão e da medida da 
incapacidade resultante. 

C) o diagnóstico da deficiência , mesmo o presuntivo, deve ser 
formulado exclusivamente por profissionais especializados 
que atuam em serviços de média e alta complexidades. 

D) agentes comunitários de saúde e equipes de saúde da 
família têm um papel fundamental na disseminação das 
práticas e estratégias de reabilitação baseadas na 
comunidade.  

E) a indicação para a concessão de equipamentos de órtese e 
prótese se constitui em ato médico. 

 
 
 
De acordo com a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em 
Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada:  
 
A) elaborar o Plano Municipal de Saúde e o Relatório de 

Gestão.  
B) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas 

existentes em seu território. 
C) organizar toda a rede de atenção básica à exceção dos 

prestadores privados. 
D) manter o controle das doenças desde que enquadradas 

como transmissíveis. 
E) desenvolver ações de saúde bucal quando o Gestor 

Estadual não puder assumi-las. 
 
 
 
Ainda segundo a Norma Operacional da Assistência à Saúde 
01/2002 a base territorial de planejamento da atenção à saúde, 
definida pela secretaria estadual de saúde, considerando as 
características demográficas, socioeconômicas, geográficas, 
sanitárias, epidemiológicas e oferta de serviços, entre outras, 
corresponde ao conceito de: 
 
A) município – pólo. 
B) região de saúde. 
C) módulo assistencial de saúde. 
D) unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. 
E) município – sede. 
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Garantir ao usuário um conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema constitui-se em um dos princípios do 
SUS, de acordo com a Lei Federal 8080/1990, nomeado como: 
 
A) universalidade. 
B) igualdade. 
C) integralidade. 
D) descentralização político-administrativa, com direção única 

em cada esfera de governo. 
E) regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde. 
 
 
 
 
De acordo com a Lei Federal 8080/1990, pode-se afirmar a 
respeito da participação da iniciativa privada na assistência à 
saúde que:  
 
A) é permitida, desde que não haja no município uma oferta de 

serviços públicos de saúde capaz de atender 
quantitativamente a toda a população . 

B) para firmarem contrato ou convênio com o SUS, os 
prestadores privados não têm nenhuma preferência 
decorrente de se constituírem entidades lucrativas ou 
filantrópicas. 

C) os serviços privados contratados pelo SUS não se acham 
sujeitos às normas técnicas e administrativas e aos 
princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS. 

D) a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais 
estrangeiros na assistência à saúde é autorizada apenas para 
aquelas que têm sua sede em países do Mercosul. 

E) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades 
ou serviços privados contratados é vedado exercer cargo de 
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde - 
SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Segundo a Lei Federal n° 10.216, de 2001, que dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais, é correto afirmar que: 
 
A) à exceção da internação compulsória (aquela que é 

determinada pela Justiça), todas as demais modalidades  só 
deverão ser indicadas quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes. 

B) a internação psiquiátrica somente será realizada mediante 
laudo circunstanciado, expedido por profissional médico, 
que caracterize os seus motivos. 

C) o tratamento em regime de internação será estruturado de 
forma a oferecer assistência integral o que significa a 
prestação de serviços médicos em todos os níveis de 
complexidade. 

D) a internação de pacientes portadores de transtornos mentais 
em instituições com características asilares é liberada sem 
restrições desde que autorizada pelo seu  responsável legal. 

E) à exclusão do tratamento hospitalar, todas as demais 
modalidades visarão como finalidade permanente a 
reinserção social do paciente em seu meio. 

 
 
 
 
Segundo a Lei Federal n° 8.142/1990, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde, o Conselho de Saúde: 
 
A) seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, é órgão que 

deve atuar na formulação de estratégias , no controle da 
execução da política de saúde e no acompanhamento do 
desempenho econômico e financeiro do Gestor do Sistema 
de Saúde de sua respectiva jurisdição. 

B) é órgão colegiado composto exclusivamente por 
representantes do governo, prestadores de serviço e 
usuários de saúde. 

C) tem um número de representantes de cada segmento 
correspondente a um terço do número total de  
Conselheiros. 

D) é a única instância colegiada de participação da 
comunidade na gestão do SUS. 

E) é uma instância de caráter permanente mas não 
deliberativa. 
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COMPONENTE 2
 
 
 
O Código de Ética Profissional do Psicólogo apresenta alguns 
princípios fundamentais para orientar a prática do psicólogo. 
Assinale a alternativa correta quanto ao disposto nesse Código. 
 
A) Ao psicólogo é vedado vincular o título de psicólogo a 

serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, 
técnicas e meios não estejam regulamentados ou 
reconhecidos pela profissão. 

B) Ao tomar conhecimento de crime ou contravenção 
perpetrada por paciente sob seus cuidados, o psicólogo é 
obrigado a informar o fato à autoridade competente. 

C) O psicólogo não poderá, em nenhuma circunstância, 
intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam 
sendo efetuados por outro profissional. 

D) Ao psicólogo é permitido receber ou pagar remuneração ou 
percentagem por encaminhamento de serviços. 

E) Nos documentos que embasam as atividades em equipe 
multiprofissional, o psicólogo registrará todas as 
informações a que tiver acesso, assinalando a 
responsabilidade da equipe de preservar o sigilo e garantir 
a confidencialidade das informações. 

 
 
 
Os Testes Psicológicos são empregados com o objetivo de 
fornecer dados úteis e confiáveis para fundamentar o processo 
de avaliação psicológica. A respeito dos testes psicológicos, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) O uso de uma técnica projetiva permite, desde que 

corretamente aplicada, firmar o diagnóstico da estrutura e 
dinâmica da personalidade sem necessidade de utilização 
de outros métodos complementares. 

B) Na aplicação do teste de Rorschach, as instruções podem 
variar de acordo com as características do sujeito testado. 

C) O TAT é composto por 31 lâminas constituídas de manchas 
de tinta que devem ser interpretadas pelo sujeito. 

D) A validade de conteúdo de um teste psicológico refere-se 
ao grau em que os escores obtidos por um dado sujeito são 
imunes às flutuações geradas por fatores incontroláveis. 

E) As respostas dadas no TAT são submetidas apenas à 
análise quantitativa, também chamada de psicograma ou 
análise estatística referencial bivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Manual de Elaboração de Documentos foi instituído pelo 
CRP para auxiliar os psicólogos na confecção desses 
documentos. Assinale a alternativa incorreta quanto às 
recomendações desse Manual.  
 
A) O texto do Parecer deve expressar o resultado de uma 

avaliação técnica especializada, visando a fundamentar a 
tomada de decisões. 

B) O Relatório Psicológico apresenta resultados de uma 
avaliação psicológica e poderá conter, conforme o caso, 
diagnóstico, prognóstico ou encaminhamentos. 

C) Na elaboração do Laudo Psicológico o profissional deve 
declarar os métodos e técnicas empregados para basear 
suas conclusões. 

D) O material utilizado para fundamentar documentos 
decorrentes de avaliação psicológica deve ser destruído 
logo após a devolução dos resultados a quem de direito. 

E) Laudo Pericial é o nome dado ao Laudo Psicológico que 
decorre de estudo realizado por solicitação de instâncias 
judiciárias.  

 
 
 
 
A entrevista é o recurso mais empregado por psicólogos em sua 
prática diária. A respeito da entrevista psicológica, assinale a 
alternativa correta. 
 
A) Focalizar a entrevista sobre os sintomas apresentados pelo 

paciente possibilita uma melhor apreensão de seu 
funcionamento psíquico.  

B) As entrevistas iniciais destinam-se exclusivamente à coleta 
de informações, devendo as intervenções terapêuticas ser 
adiadas até que o psicólogo disponha de todos os dados 
sobre o paciente. 

C) O curso da entrevista é largamente influenciado pelos 
sintomas apresentados pelo paciente, bem como por sua 
capacidade de verbalização e insight. 

D) É aconselhável que o entrevistador tome notas exaustivas 
durante a entrevista para que não perca nenhum detalhe do 
que foi dito pelo paciente. 

E) A entrevista fortemente estruturada permite ao entrevistado 
escolher livremente sobre o que deseja falar. 
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O psicólogo, com freqüência crescente, tem sido chamado a 
trabalhar em equipes multi e interdisciplinares. A respeito do 
trabalho nessas equipes, assinale a alternativa correta. 
 
A) No trabalho em equipe multidisciplinar, todas as 

informações de que o psicólogo disponha sobre o paciente, 
têm que ser compartilhadas com os outros profissionais. 

B) O objetivo do trabalho em equipes interdisciplinares é o 
apagamento dos limites epistemológicos entre as 
disciplinas implicadas no atendimento aos pacientes.  

C) Na perspectiva interdisciplinar as equipes são organizadas 
no sentido de manter a hegemonia do modelo médico.  

D)  A operacionalização do trabalho nessa perspectiva 
prescinde de um espaço de trocas através de reuniões 
freqüentes e sistemáticas. 

E) O projeto terapêutico, nessas equipes, deve agregar 
contribuições oriundas das diferentes perspectivas 
profissionais envolvidas. 

 
 
 
 
A preocupação com os problemas relacionados à dependência 
química vem crescendo ao longo dos anos. A respeito da 
dependência química, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A grande maioria dos usuários de droga não desenvolve um 

estado de dependência com relação à substância. 
B) A saliência do consumo é um dos critérios para o 

diagnóstico da dependência e significa que o usuário tem 
necessidade de aumentar a quantidade do produto para a 
obtenção dos mesmos efeitos. 

C) O fenômeno da dependência química se constitui a partir 
de três elementos: a droga, o indivíduo e o contexto 
sociocultural em que se realiza o encontro entre o indivíduo 
e a droga. 

D) A presença de síndrome de abstinência quando da 
interrupção do consumo é um dos critérios utilizados para o 
diagnóstico da dependência química. 

E) A dependência psíquica corresponde a um estado mental 
caracterizado por um impulso para usar periódica ou 
continuamente uma determinada droga, com o objetivo de 
obter prazer ou eliminar uma tensão. 

 
 
 
 
Uma das alternativas abaixo contém apenas drogas depressoras 
do Sistema Nervoso Central. Assinale-a. 
 
A) Anfetaminas, álcool e maconha. 
B) Cocaína, LSD e crack. 
C) Álcool, benzodiazepínicos e maconha. 
D) Álcool, benzodiazepínicos e opiáceos. 
E) Anfetaminas, opiáceos e cocaína. 
 

 
 
 
O transtorno de pânico ainda é tema bastante controverso entre 
diversas teorias psicológicas e psiquiátricas no que diz respeito 
ao tratamento. No entanto, do ponto de vista sintomatológico há 
um grande consenso desde que foram introduzidos os critérios 
diagnósticos da CID – 10. Assinale a alternativa incorreta 
quanto às características clínicas e sintomatológicas comuns no 
transtorno do pânico. 
 
A) Início insidioso, fadiga crônica. 
B) Ataques recorrentes de ansiedade grave. 
C) Sensação de choque, palpitação. 
D) Medo de enlouquecer 
E) Tontura. 
 
 
 
 
O diagnóstico de alcoolismo por vezes se mostra dificultado 
devido à utilização habitual do uso de bebidas alcoólicas na 
sociedade e ao mecanismo de negação construído pelo paciente 
e, eventualmente, pelos seus familiares. Assinale a alternativa 
correta quanto ao sintoma que melhor sugere a existência de 
síndrome de dependência alcoólica. 
  
A) Hálito alcoólico freqüente. 
B) Uso quase que diário de álcool independente da 

quantidade. 
C) Desenvolvimento de síndrome de abstinência após 

diminuição ou interrupção abrupta. 
D) Freqüentes intoxicações agudas. 
E) Insônia e cefaléia. 
 
 
 
 
Os comportamentos perversos parafílicos são muitas vezes 
velados e de difícil caracterização. A pedofilia, por exemplo, é 
caracterizada por atividade sexual de um adulto com uma 
criança pré-púbere.  Assinale a alternativa correta em relação 
ao transtorno psíquico que exclui a possibilidade de pedofilia 
diante de um ato com essas características.  
 
A) Transtorno de personalidade anti-social. 
B) Intoxicação alcoólica leve. 
C) Transtorno anancástico de personalidade.  
D) Personalidade histriônica. 
E) Retardo mental grave. 
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Os transtornos afetivos manifestam-se por várias alterações do 
humor, que vão dos quadros depressivos à mania. Sobre estas 
alterações marque a alternativa correta: 
 
A) Os quadros de transtorno bipolar são bem mais freqüentes 

que os transtornos unipolares. 
B) Os quadros depressivos tendem a piorar ao amanhecer. 
C) Chama-se de hipomania o fenômeno de tristeza comum à 

depressão. 
D) Chama-se de anedonia o sintoma comum aos quadros 

maníacos onde o sujeito em crise tende a manter o discurso 
de forma chistosa. 

E) A ideação suicida é mais comum nos quadros francamente 
maníacos. 

 
 
 
 
 
Relacione as frases abaixo com as abordagens terapêuticas que 
elas representam. 
 
1. Terapia estruturada, diretiva e de curta duração, baseada no 

pressuposto de que as emoções e o comportamento são 
determinados pela forma como o indivíduo interpreta o 
mundo. 

2. Terapia baseada nos princípios de condicionamento 
operante e respondente e de aprendizagem social. 

3. Propõe uma relação inteiramente pessoal e subjetiva entre 
o terapeuta e o cliente, privilegiando a autenticidade, a 
congruência e a aceitação incondicional do paciente como 
as atitudes essenciais do terapeuta. 

4. Terapia de orientação humanista que considera que o corpo 
deve estar presente no ato psicoterápico e que dificilmente 
um trabalho simplesmente verbal poderia responder 
adequadamente às necessidades orgânicas interrompidas. 

5. Terapia baseada nas idéias de Reich que realiza trabalho 
sobre o corpo com o objetivo de atingir as couraças que 
impedem a energia de fluir livremente.    

 
(    ) Gestalt-terapia 
(    ) Behaviorismo 
(    ) Terapia cognitivo-comportamental 
(    ) Terapia Bioenergética 
(    ) Abordagem centrada na pessoa 
 
A seqüência correta é: 
 
A) 3, 2, 1, 5 e 4. 
B) 2, 3, 1, 5 e 4. 
C) 4, 2, 3, 1 e 5. 
D) 4, 2, 1, 5 e 3. 
E) 2, 5, 1, 4 e 3. 
 
 

 
 
 
 
O emprego das psicoterapias breves (PB) tem crescido 
consideravelmente devido à necessidade de oferecer 
atendimento psicológico a uma maior parcela da população. A 
respeito das PB, assinale a alternativa incorreta.  
 
A) Priorizam intervenções transferenciais de forma a 

possibilitar o surgimento precoce da neurose de 
transferência. 

B) Buscam a compreensão psicodinâmica dos determinantes 
da enfermidade, considerando que estes se inscrevem em 
um campo dinâmico que ultrapassa os fenômenos ligados à 
vivência do Édipo. 

C) Consideram que algumas áreas do ego são prejudicadas 
pelo conflito, enquanto outras permanecem relativamente 
autônomas e busca fortalecer essas últimas. 

D) O terapeuta mantém uma atitude flexível que lhe permite 
lidar tanto com os aspectos transferenciais, quanto com a 
realidade externa do paciente. 

E) Procuram apreender a estrutura da situação transversal em 
que se atualizam os determinantes patogênicos. 

 
 
 
 
A assistência à saúde mental no Brasil tem passado por uma 
série de reformulações nos últimos anos. A respeito da Reforma 
Psiquiátrica, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Adota a opção preferencial por tratamentos menos 

restritivos à liberdade do paciente, mantendo-o na 
comunidade sempre que possível. 

B) Inclui uma dimensão epistemológica que propõe a revisão 
e reconstrução de conceitos e métodos no campo teórico da 
psiquiatria. 

C) Incentiva o trabalho interdisciplinar no atendimento aos 
pacientes com transtornos mentais e questiona a hegemonia 
do modelo médico. 

D) Apresenta uma dimensão cultural com iniciativas para 
ajudar as pessoas a repensarem seus preconceitos e 
opiniões formadas sobre a loucura. 

E) Determina o fim das internações involuntárias como forma 
de preservar os direitos de cidadania do portador de 
transtorno psíquico. 
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No campo dos estudos em Psicossomática, coexistem teorias 
distintas e, em vários aspectos, contraditórias. A respeito das 
teorias em Psicossomática, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) A teoria de Sifneos, com seu conceito de alexitimia, e a de 

Pierre Marty, com o de pensamento operatório, se 
aproximam por serem ambas teorias que tentam explicar a 
eclosão da doença orgânica a partir de um déficit do 
funcionamento psíquico. 

B) Segundo a teoria de Franz Alexander, a manifestação da 
doença depende da relação entre a estrutura de 
personalidade do sujeito, os conflitos de base, as 
musculaturas voluntária e involuntária e o sistema 
visceral/neurovegetativo. 

C) Groddeck propõe a distinção radical entre as doenças 
orgânicas e as neuroses, rejeitando a idéia de que a doença 
seja a manifestação de conflitos psíquicos e se opondo à 
utilização do modelo da histeria para a compreensão da 
doença somática. 

D) A Psiconeuroimunologia busca compreender as relações 
entre as emoções e o sistema imunológico e detectar 
mecanismos de natureza celular, fisiológica e anatômica 
que podem mediar a percepção de eventos internos e 
externos, repercutindo sobre as reações do organismo. 

E)  Para Joyce McDougall, o fenômeno psicossomático não é 
nem uma comunicação neurótica, nem uma recuperação 
psicótica, mas se aproxima dos atos-sintomas, como as 
adições e os desvios sexuais. 

 
 
 
“Se o psicanalista encontra um lugar para se situar na ‘casa’ do 
médico é porque, antes de mais nada, do ponto de vista médico, 
há um lugar para a Psicanálise na Medicina.” (Moretto). A 
respeito da prática da Psicanálise no hospital, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O fato de haver transferência do paciente para o médico, 

não impede o desenvolvimento da transferência para o 
psicanalista, desde que o paciente tenha demanda para 
análise.  

B) Só é possível falar em demanda para análise se o paciente, 
por sua própria iniciativa, manifesta o desejo de fazer 
análise e solicita o acompanhamento de um psicanalista. 

C) Apesar do tempo limitado de que se dispõe durante uma 
internação hospitalar, a análise iniciada pode ter efeito 
analítico, promovendo uma modificação da relação do 
sujeito com suas queixas. 

D) A análise com pacientes terminais ajuda-os a encontrar 
significantes para a angústia de morte e, dessa forma, a 
apaziguar essa angústia. 

E) As demandas formuladas pelo médico devem ser 
consideradas, mas nem sempre devem ser atendidas já que 
os objetivos perseguidos pelo médico e pelo psicanalista 
não são necessariamente os mesmos. 

 

 
 
 
Em correspondência a Fliess, Freud declarou: “Não acredito 
mais na minha neurótica”, frase que tem uma importância 
paradigmática no desenvolvimento do saber psicanalítico. 
Assinale a alternativa correta quanto ao significado da frase 
citada. 
 
A) O abandono da teoria do trauma real e sua substituição pela 

do trauma de fantasia. 
B) Enquanto os homens neuróticos eram basicamente 

confiáveis, as mulheres neuróticas tinham uma compulsão 
para a mentira e a fantasia. 

C) O tratamento psicanalítico estava fadado ao fracasso, uma 
vez que haveria sempre uma lacuna na teoria mítica das 
pulsões. 

D) Os pacientes atendidos por Freud eram franca e 
conscientemente mentirosos. 

E) Alguns pacientes eram resistentes à análise e, embora 
quisessem se tratar, tendiam a abandonar o tratamento 
precocemente. 

 
 
 
 
“De acordo com a ortodoxia freudiana, a interpretação sempre 
foi central na investigação analítica do material inconsciente, 
tanto como mediador técnico integrado à dinâmica do 
tratamento, quanto como modo maior da ação terapêutica”. 
(Dor). A respeito da interpretação psicanalítica, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) A interpretação tem por objetivo maior liberar a 

significação do desejo inconsciente e das fantasias nas 
quais este se elabora. 

B) Para Freud, a construção é uma elaboração genérica mais 
sistematizada que a interpretação.  

C) A dissolução objetiva do sintoma corrobora a correlação 
entre a verdade do desejo do sujeito e a da significação de 
sua interpretação. 

D) Em relação ao sonho, a elaboração secundária constitui, da 
parte do sonhador, uma primeira interpretação destinada a 
neutralizar o absurdo e a incoerência imediata do sonho. 

E) A função da interpretação é designar o que o paciente vai 
descobrir, demonstrando o surgimento do não sabido no 
próprio saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	� � �
 

����� � � �	� � �
 

����� � � �	� � �
 

����� � � �	� � �
 



 
Distrito Estadual de Fernando de Noronha 
Processo Seletivo Simplificado 2006 
Cargo: Psicólogo            Tipo 1 – Cor: Branca 

Página 7/7  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 

 
 
 
 
“A histeria é revolucionária. Ela já estava presente no início da 
revolução psicanalítica, mas nem de longe produziu ainda todos 
os seus frutos”. (Israël). A respeito da estrutura histérica, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Os mecanismos psíquicos determinantes da histeria são a 

recusa da castração e a clivagem do ego. 
B) A relação da mulher histérica com seu próprio pai é, 

freqüentemente, objeto de uma dialética identificatória 
particularmente marcada pela ambivalência. 

C) O relacionamento da histérica com as figuras masculinas 
oscila entre a idealização e a destituição da potência fálica. 

D) Os sintomas histéricos traduzem fantasias inconscientes 
que encontram, por conversão, uma forma figurada. 

E) O desejo do histérico é, antes de mais nada, o desejo de 
permanecer insatisfeito. 

 
 
 
 
“Desde os primeiros trabalhos de Freud e seu comentário de ‘O 
homem dos ratos’ a neurose obsessiva continua sendo um 
quadro nosográfico e um modo de organização exemplar que 
ilustra diretamente a conflitualidade intrapsíquica e muitos 
modos de manifestação do inconsciente”. (Brusset) A respeito 
da neurose obsessiva, assinale a afirmativa correta.  
 
A) As duas formas de angústia que caracterizam esses casos 

são, por um lado, a angústia de abandono, separação e 
perda do objeto e, por outro, a angústia de invasão e 
engolfamento pelo objeto. 

B) Do ponto de vista freudiano, a estrutura obsessiva encontra 
sua origem em torno de dois pólos: de um lado, a angústia 
da castração; de outro, mobilização dos processos 
defensivos de forclusão e clivagem do ego destinados a 
contorná-la. 

C) A linguagem do obsessivo exprime, na ausência da 
diferenciação significante verbal, sua abertura insuficiente 
a toda alteridade pela imaturidade da relação fusional de 
objeto que comporta. 

D) Na neurose obsessiva o processo do pensamento é 
carregado com toda a energia das ações destinadas a uma 
descarga ou a uma modificação do mundo exterior, o que 
lhe dá seu caráter compulsivo. 

E) O obsessivo apresenta um conflito antinômico no 
investimento de seus objetos femininos, de forma que em 
seu universo psíquico existem, dicotomicamente, a mulher 
idealizada e a mulher repulsiva. 
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