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As questões de 4 a 9 referem-se ao texto seguinte.
O terceiro

As questões de 1 a 3 referem-se ao fragmento seguinte.
1
“As máquinas são adoradas porque são belas, e
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são
feias, e detestadas por imporem a escravidão.”
1.

Qual a figura de linguagem predominante no fragmento
acima?

Meu duplo é insuportável. Vem sempre brigar comigo.
Quando não é para brigar, é para zombar.
Se boto asas, ele acrescenta um rabo. No momento em
que pretendo ensaiar um vôo, ele me obriga a rastejar.
Mãe, não posso ser o anjo que você pediu. Os
caminhos da inocência dão para a estrada do mal.
Minhas purezas acabam em porcaria.
É ele, mãe, é ele que me atrapalha!
Se descubro um irmão, ele me envenena: “Cuidado,
pode ser um inimigo”. Se me entusiasma um gênio, ele
interrompe: “É possível, mas tem algo de imbecil”.
Se tomo qualquer iniciativa, ele me pergunta: “Para
quê?” Se não faço nada, ele finge espanto: “Ué! Morreu?”
Sempre assim: travando minhas pernas quando me
manda caminhar, instilando-me a dúvida quando me
convida a crer. Até ao meu sono ele desce e interfere nos
sonhos.
Quando meu duplo mais entretido se mostra comigo,
então eu aproveito e fujo... Abandono os dois e formo o
terceiro.
O terceiro é a delícia da libertação, longe da vítima e de
seu sadista.
Como terceiro, assisto à briga dos dois. É um
espetáculo. Aprendo os golpes. E me exercito para
combater com vantagem os inimigos que ficaram de vir.
Eles parece que são muitos. E já estão descendo do
futuro...
(Aníbal Machado)

3
5
7
9

A) sintestesia
B) comparação
C) metáfora
D) paradoxo
E)

11
13
15

hipérbato
17

2.

Dadas as assertivas sobre a estrutura sintática do fragmento
acima,
I.

a palavra porque, nos três momentos em que aparece,
indica uma relação de coordenação entre as orações.

II.

a palavra porque, nos três momentos em que aparece,
indica uma relação de subordinação entre as orações.

III.

o período é formado por orações coordenadas e
subordinadas.

IV.

as palavras em negrito classificam-se como predicativo.

pode-se concluir que

19
21
23
25
27

4.

A) apenas a I é verdadeira.

Dadas as assertivas sobre o texto,
I.

Todo o texto estabelece um plano de leitura metafórica,
uma vez que as palavras sofrem alteração de sentido por
existir uma intersecção.

II.

A expressão meu duplo, no entendimento do autor,
remete a o outro eu que todas as pessoas possuem.

B) apenas a II é verdadeira.
C) apenas a III é verdadeira.
D) I e IV são verdadeiras.
E)

II e III são verdadeiras.

III.

De acordo com o texto, existe uma certa pacificidade,
expressada no 9º parágrafo, entre o eu e o duplo.

3.

O ponto-e-vírgula foi utilizado para

IV.

Entre o 1º e o 2º períodos do 2º parágrafo há uma idéia
de antagonismo.

A) separar pensamentos antagônicos.
B) separar pensamentos dependentes.
C) separar pensamentos não-opostos.
D) indicar uma gradação do pensamento.
E)

substituir o emprego da conjunção ou.

verifica-se que
A) há duas falsas.
B) há três falsas.
C) há somente uma falsa.
D) todas são falsas.
E)
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Qual a função da palavra que (linhas 4, 5 e 25),
respectivamente?

A) O segundo parágrafo expressa o conflito criado pelo duplo
que ora ironiza, ora contradiz o eu.

A) adjunto adverbial, objeto direto, sujeito

B) A queixa feita à mãe pelo filho, em verdade, revela um
momento de autocensura.

C) objeto direto, objeto direto

C) O duplo instila no narrador os venenos de desconfiança,
ceticismo, ódio, vaidade, intranqüilidade, sadismo e
preguiça, presentes nas linhas 9 a 17.
D) Ao formar um terceiro, o narrador procura encontrar-se a si
mesmo num outro plano, abandonar suas dúvidas e
contradições e combater outros inimigos que certamente
virão.

B) sujeito, sujeito, sujeito

D) adjunto adverbial, sujeito, sujeito
E) sujeito, objeto direto, sujeito
10. Dados os períodos seguintes,
I.

“Se você não pode estar agora na França, o melhor da
França vem até você.”

II.

“Quando serenei, pareceu-me que houvera barulho sem
motivo.”

III.

“À medida, porém, que as horas se passavam, sentia-me
cair num estado de perplexidade e covardia.”

IV.

“Desde que houve a reunião em casa de Jandira, eu não
pensava mais em Arabela...”

V.

“Enquanto a universidade não se refizer da reforma
universitária, haverá espaço para esse tipo de curso.”

E) O terceiro é a imagem de quem aprende a se autoconhecer
e, assim, libertar-se.
6.

Quanto à linguagem, é incorreto dizer:

A) a temática não retrata os problemas do homem de hoje.
B) há uma ironia velada, muitas vezes voltada para si mesmo.
C) mesmo sem exagerados ornatos, a linguagem continua
sendo literária.
D) as palavras tendem a retratar o homem do ponto de vista
psicológico.
E)

o texto é conotativo porque cria significados novos para as
palavras.

em quais deles a vírgula foi empregada para separar da oração
principal a oração subordinada adverbial temporal?
A) I e II
B) II, III e IV
C) III e IV
D) IV e V

7.

Quanto à tipologia textual, pode-se dizer que o texto

E)

II, IV e V

A) é dissertativo, porque retrata um tema argumentativo.
B) é narrativo e descritivo, porque há um narrador e um
elemento de invocação – a mãe.

As questões de 11 a 15 referem-se ao texto abaixo.
1

C) é narrativo com idéias que instigam a reflexão.
D) é narrativo com traços de descrição, porque o gênero é
literário.
E)

8.

é narrativo, porque há implícito um produtor que procura
persuadir o leitor.

5
7

Assinale a opção incorreta.

A) No segundo parágrafo há um verbo bitransitivo.
B) A presença do se, nas linhas 3, 9 e 12, indica que há uma
relação condicional.
C) Os verbos envenenar (linha 9) e abandonar (linha 19)
possuem a mesma transitividade.
D) O verbo parecer (linha 26) deveria estar no plural, porque
forma uma locução com o verbo ser.
E)

3

As condições de bem-estar e de comodidade nos
grandes centros urbanos como São Paulo são
reconhecidamente precárias por causa, sobretudo, da
densa concentração de habitantes num espaço que não foi
planejado para alojá-los. Com isso, praticamente todos os
pólos da estrutura urbana ficam afetados: o trânsito é lento;
os transportes coletivos, insuficientes; os estabelecimentos
de prestação de serviços, ineficazes.

A palavra insuportável (linha 1) e a expressão delícia da
libertação (linha 21) têm a mesma função sintática.

11. Marque a alínea que contém a justificativa correta para o
uso das vírgulas, na ordem em que foram empregadas no
texto.
A) intercalar conjunção – separar termos acessórios – marcar a
omissão de algum termo.
B) intercalar conjunção – separar adjunto adverbial anteposto –
separar termos com a mesma função sintática.
C) separar
termo
desnecessário
desnecessário – separar orações.

–

separar

termo

D) Intercalar advérbio – separar locução prepositiva anteposta
– marcar a omissão de termos.
E)

Nível Superior – Psicólogo

Intercalar conjunção – separar preposição anteposta –
separar orações coordenadas.
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12. Marque a alínea que apresenta a adequada substituição dos
termos por causa (linha 3), sobretudo (linha 3) e com isso
(linha 5) sem perder o sentido lógico e com as devidas
alterações.

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte.
Antigamente
1

Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles
e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam
anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os
janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhes pé-dealferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses
debaixo do balaio. E, se levavam tábua, o remédio era tirar
o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As
pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai
da forca, e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam
verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se
faz uma canoa. O que não impedia que, nesse
entrementes, esse ou aquele embarcasse em canoa
furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e
azulava dando às de vila-diogo. Os mais idosos, depois da
janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca; e também
tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens,
esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo,
chupando balas de altéia. Ou sonhavam em andar de
aeroplano; os quais de pouco siso, se metiam em camisa
de onze varas, e até em calças pardas; não admira que
dessem com os burros n´água.
(Carlos Drummond de Andrade)

A) Devido a, principalmente, dessa forma.
B) Já que, por isso, dessa forma.
C) Pois, uma vez que, assim.
D) Devido a, além de, assim sendo.
E)

3
5
7

Todavia, principalmente, por isso.
9

13. Os dois pontos entre as orações “Com isso, praticamente
todos os pólos da estrutura urbana ficam afetados: o trânsito
é lento [...]” acentuam a existência de uma relação lógica
implícita. Marque a alínea que apresenta essa relação.

11
13
15

A) Causa
B) Adversidade
C) Ressalva
D) Esclarecimento
E)

17
19
21

Retificação

14. Do ponto de vista sintático, o texto é formado por um único
parágrafo constituído por

16. Dadas as proposições sobre o texto,
I.

Drummond tinha o objetivo de mostrar como a língua
pode caracterizar as pessoas, principalmente, em relação
à época e ao lugar em que vivem.

II.

O autor usa muitos arcaísmos para ridicularizar as
pessoas que ainda os utilizam.

III.

O título “Antigamente” refere-se à época em que o texto
foi escrito.

IV.

Por meio da seleção vocabular, o autor pretende mostrar
a falta de originalidade e de criatividade das pessoas que
usam arcaísmos.

A) dois períodos e sete orações.
B) três períodos e sete orações.
C) quatro períodos e nove orações.
D) dois períodos e seis orações.
E)

três períodos e sete orações.

15. Dadas as proposições, sobre sintaxe,
I.

II.

III.

A oração “que não foi planejado” é classificada como
subordinada adjetiva restritiva, porque seu conteúdo
refere-se à parte dos elementos de um dado conjunto.
No período “As condições de bem-estar e de comodidade
nos grandes centros urbanos como São Paulo são
reconhecidamente precárias”, há duas orações
coordenadas, já que “As condições de bem-estar e de
comodidade” estão no mesmo nível hierárquico das
relações e posições sintáticas.
No trecho “O trânsito é lento; os transportes coletivos,
insuficientes; os estabelecimentos de prestação de
serviços, ineficazes”, as orações são coordenadas entre
si, mas subordinadas em relação à oração “praticamente
todos os pólos da estrutura urbana ficam afetados”.

25/MAI/2008

é correto afirmar que
A) I e IV são corretas.
B) somente a I é correta.
C) somente a IV é correta.
D) II e III são corretas.
E)

I e II são corretas.

17. No texto, as expressões “fazer pé-de-alferes”, “arrastar a
asa”
e
“ficar
debaixo
do
balaio”
representam
comportamentos ligados a uma situação de

é correto afirmar que

A) namoro.

A) apenas a I está correta.

B) casamento.

B) apenas a II está correta.

C) lua-de-mel.

C) apenas a III está correta.

D) fim de relacionamento amoroso.

D) II e III estão corretas.

E)

aniversário.

E) I e III estão corretas.

Nível Superior – Psicólogo
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18. Dadas as proposições sobre o texto,
I.

É possível depreender da leitura que cada situação
comunicativa exige uma seleção adequada do
vocabulário.

II.

O autor critica o uso abusivo de estrangeirismos e gírias
porque contribui para o empobrecimento da língua.

III.

Em qualquer situação, deve-se falar da forma como se
escreve.

é correto afirmar que
A) apenas a I está correta.
B) apenas a II está correta.
C) apenas a III está correta.
D) I e III estão corretas.
E)

I e II estão corretas.

19. Marque a alínea que corresponde ao sentido da expressão
“tirar o cavalo da chuva”.
A) Meter-se em dificuldade.
B) Não se molhar.
C) Aceitar um acordo.
D) Desistir.
E)

Sair-se mal.

20. Marque a alínea que apresenta uma expressão idiomática
com o sentido mais próximo de “levar tábua”.
A) Bater as botas.
B) Dar com os burros n’água.
C) Dar a cara a bofete.
D) Tirar o cavalo da chuva.
E)

Sair de fininho.

Nível Superior – Psicólogo

4

Concurso UFAL 2008

Prova Tipo 01

INFORMÁTICA

25/MAI/2008

Baseado na figura abaixo responda as questões 24 e 25.

21. Assinale a opção correta.
A) O teclado e o mouse são dispositivos de hardware de saída
de dados do computador.
B) A memória RAM (Random Access Memory) é um tipo de
memória volátil, ou seja, seus dados são perdidos ao se
desligar o computador.
C) A memória ROM (Read Only Memory) armazena
informações secretas do computador; por isso, seus dados
são sempre criptografados e protegidos por senha.
D) O scanner e o monitor são dispositivos de hardware de
entrada de dados do computador.
E)

A CPU (Central Processing Unit) é um tipo de unidade de
memória central que aglomera todos os dados do
computador.

24. Dadas as proposições,
I.

Ao clicar no botão
a página inicial, previamente
definida, do Internet Explorer, é carregada ou acessada.

II.

Ao clicar no botão
o Internet Explorer cancela a
operação de carregamento ou download da página atual.

III.

É possível visualizar o horário oficial do país de origem
da página atualmente visitada com o Internet Explorer

22. Assinale a opção correta.
A) Antivírus é um tipo de hardware utilizado para procurar e
eliminar ou desinfectar arquivos infectados por vírus em um
computador.
B) PenDrive é um tipo de hardware utilizado para armazenar
dados, e que, geralmente, conecta-se ao computador por
meio de uma conexão USB (Universal Serial Bus).

clicando no botão

.

C) Um disquete de 3½ normalmente possui maior capacidade
de armazenamento de dados que um CD-ROM ou CD-RW.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas

D) Firewall é um tipo de software responsável por evitar que a
temperatura da CPU (Central Processing Unit) eleve-se
demasiadamente a ponto de queimar o processador.

B) apenas II.

E)

A memória Cache é um tipo de memória mais lenta, que
armazena dados permanentemente no computador, mesmo
ao ser desligada.

A) apenas I.

C) apenas I e II.
D) apenas II e III.
E)

I, II e III.

25. Dadas as afirmações a seguir,
23. Dadas as afirmações a seguir,
I.

I. A página web http://www.ufal.br/ufal/ visualizada na figura
é considerada uma página segura, pois todos os dados
transmitidos são criptografados.

É possível afirmar que há um atalho na pasta UFAL cujo
arquivo referenciado possui exatamente mil bytes de
tamanho.

II.

A extensão TXT do arquivo lembretes.txt indica que
apenas o aplicativo Bloco de Notas pode abrir este tipo
de arquivo.

III.

Para ordenar os objetos contidos na pasta UFAL por
nome, alfabeticamente de forma descendente, é
suficiente clicar duas vezes com o botão esquerdo do
mouse sobre a coluna Nome.

II. Apesar de ser de uma instituição educacional de nível
superior, a página http://www.ufal.br não pertence ao tipo
de domínio .EDU, que é próprio para instituições de
ensino, assim como o domínio .COM deve ser utilizado
para páginas com fins comerciais.
III. Para acessar uma Intranet é necessário que o usuário
utilize um tipo de aplicativo mais completo e seguro do
que o Internet Explorer, como, por exemplo, um
aplicativo do tipo Office.

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas
A) I.
B) I e II.
C) I e III.
D) II e III.
E)

III.
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A) I.
B) I e II.
C) II.
D) II e III.
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III.
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26. Sobre a barra de Status do Word, podemos afirmar:
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A figura abaixo serve como base para responder a questão
29.

A) Exibe o nome do programa (Microsoft Word), identificação
do computador, a lista com todos os documentos abertos e
às vezes o nome do documento ativo.
B) Tem a mesma função do botão de controle da janela do
Word, mas o efeito é aplicado à janela do documento.
C) Exibe várias informações úteis na confecção do texto, tais
como: o número da página, número da seção, a posição do
ponto de inserção na página etc.
D) É um novo recurso do Office 2003, que facilita as tarefas
mais comuns, como aplicar formatação, abrir, salvar
arquivos, fazer mala direta, entre outras.
E) Quando acionada, exibe na tela um menu com uma lista de
opções. Com ele o usuário consegue dimensionar, mover e
fechar a janela do Word, bem como alterar para outros
aplicativos do Windows.
27. “Torna-se ativo com o pressionamento do botão direito do
mouse. As suas opções são referentes ao local da tela para
o qual o usuário está apontando o mouse. Ele é muito útil ao
Word, pois evita a necessidade de decorar caminhos
enormes para executar um comando.” Nesse caso, o texto
refere-se ao recurso encontrado no Microsoft, que é

29. O botão

ao usuário opção de

A) Assistente de Ajuda.
B) Painel de Tarefas.
C) Botão Fechar da Janela de Documento.
D) Menu de Atalho.
E)

Botão de atalho da Janela do Word.

28. Analisando as afirmativas sobre gravação de arquivo no
Microsoft Word,
I. Ao utilizar o recurso de Gravação Rápida, somente são
gravadas as alterações que o usuário fez no arquivo. Com
isso o processo de regravação torna-se mais veloz.

, que aparece logo abaixo da célula G12, dá

A) realizar uma soma.
B) inserir um gráfico.
C) inserir linhas na planilha.
D) autopreenchimento.
E)

inserir uma colunas na planilha.

30. A opção onde são encontrados apenas tipos de arquivos
que podem ser salvos no Word, Excel e PowerPoint
respectivamente é:

II. A Gravação Automática só é útil para a recuperação do
arquivo após uma saída inesperada, pois a próxima vez
que o usuário entrar no Word, o arquivo que estava sendo
utilizado será aberto automaticamente, recuperando até a
última gravação automática.

A) .doc, .xls e .cdr.

III. O comando CTRL+B é utilizado para salvar o arquivo que
estiver em uso no Microsoft Word.

E)

B) .xls, .doc e .ppt.
C) .wma, .ini e .avi.
D) .docx, .rtf e .dll.
.dot, .xls e .ppt.

IV. O Word 2003 já vem configurado para realizar a Gravação
Automática do arquivo que estiver em uso.
verifica-se que
A) apenas I e II estão corretas.
B) II e III estão incorretas.
C) III e IV estão incorretas.
D) apenas a III está incorreta.
E)

todas estão corretas.
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33. Dadas as afirmações a seguir,
I.

A consciência é mais um nome para a alma e leva ao
subjetivismo, ao sobrenatural e ao sentimentalismo.

II.

O aprendizado é um aspecto necessário e universal do
processo de desenvolvimento das funções psicológicas
culturalmente organizadas e especificamente humanas.

Prepararam os norte-americanos para a chegada do
Funcionalismo que é aceito incondicionalmente.

III.

A avaliação do desenvolvimento mental infantil inclui
tanto a atividade imitativa quanto a atividade
independente da criança.

O estudo do comportamento por meio da observação é
sua característica e aceita parcialmente o uso de testes
psicológicos.

IV.

III. A zona de desenvolvimento proximal é orientada para a
dinâmica do curso de desenvolvimento interno e
prospectivo da criança.

Estuda os processos pelo qual o condicionamento opera
na consciência e no condicionamento do comportamento
humano.

V.

O método da Psicologia animal é aplicado à humana.

31. Dadas as proposições a seguir sobre o desenvolvimento e
aprendizado na teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky,
I.

II.

IV. Os níveis de desenvolvimento real e potencial
correspondem, respectivamente, ao desempenho
assistido e independente da criança.
V. O desenvolvimento é sempre um pré-requisito para o
aprendizado; portanto, o aprendizado forma uma
superestrutura sobre o desenvolvimento.
verifica-se que estão corretas
A) I, II e IV.

assinale a seqüência que não corresponde à Escola Behaviorista
em Psicologia.
A) II, IV e V
B) III e IV
C) I, IV e V
D) I, II e V
E)

II e IV

B) I, III e IV.
C) III, IV e V.

34. Qual opção abaixo não deve ser considerada enquanto
pressupostos da pesquisa qualitativa?

D) II, III e IV.
E)

I, II e III.

32. Dadas as seguintes proposições sobre a natureza cultural
do psiquismo humano na Perspectiva de Vygotsky,
I.

A herança genética transmitida pelos seres humanos no
desenvolvimento individual já traz marcas culturais.

II.

O nascimento cultural nada mais é do que o processo
pelo qual o grupo social introduz no circuito
comunicativo, sensório-motor, da criança a significação
do circuito comunicativo, semiótico do adulto.

III. A internalização das relações sociais consiste numa
conversão das relações semióticas entre pessoas em
reações físicas dentro da pessoa.
IV. A atividade sensório-motora da criança é a base para a
manifestação de funções e estruturas psicológicas
superiores.
V.

A mediação semiótica estabelece uma relação de
continuidade entre os planos de funcionamento
psicológico elementar e de funcionamento psicológico
superior.

verifica-se que estão corretas
A) I, III e V.
B) I, II e IV.
C) I, IV e V.
D) II, IV e V.
E)

A) As Ciências Humanas têm suas especifidades e devem ter
metodologia própria.
B) Optam pelo método clínico de descrição do homem em um
dado momento histórico e cultural.
C) Privilegiam o método histórico-antropológico que capta os
fenômenos no contexto em que aparecem.
D) Aceita a relação dinâmica e estática entre o sujeito e o
objeto, vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito.
E)

O objeto é neutro e repleto de significados e de relações
concretas.

35. A relação entre descoberta científica e ação para
transformar a realidade podem ser propostas de diferentes
maneiras a depender da abordagem teórica. Qual opção
abaixo está incorreta?
A) As pesquisas descritivas se limitam a revelar os problemas.
B) O processo de pesquisa qualitativo exige criatividade do
pesquisador e segue um padrão paradigmático.
C) As pesquisas interventivas objetivam organizar
mudança deliberada nas situações indesejadas.

uma

D) As pesquisas qualitativas em seus resultados convergem
para um conjunto de microdecisões sistematizadas para
validar um conhecimento coletivamente criado e eleger
estratégias de ações para a resolução de problemas.
E)

As pesquisas avaliativas descrevem os problemas e
apresentam os encaminhamentos necessários.

II e V, apenas.

Nível Superior – Psicólogo
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36. Dadas as proposições abaixo,
I. O princípio de organização da Gestalt é a descrição das
regras básicas que determinam como os fenômenos se
organizam em um todo com sentido.

39. As teorias e técnicas psicoterápicas definem e privilegiam
alguns aspectos importantes a serem seguidos no processo
terapêutico. Dados os itens seguintes,
I.

A Psicanálise privilegia a associação livre e a
transferência enquanto necessárias ao manejo dos
conflitos psíquicos.

II.

A Terapia
afetivas.

III.

A Psicoterapia de Apoio prevê um atendimento pontual,
delimitado e com foco definido. Um de seus objetivos é
auxiliar o paciente em situações de crise.

IV.

A Psicoterapia Breve Dinâmica privilegia a rememoração
de fatos passados sem descuidar da brevidade do
tratamento

II. O campo específico, em Lewin, é o espaço vital, e o
âmbito externo não são eventos, circunstâncias e
estímulos que não exercem efeito no dado momento.
III. A proposta teórica de Lewin foi criticada do ponto de vista
do método, por ser apenas descritivo.
IV. Lewin propõe o uso da ciência como meio de promoção
de mudança positiva. A Psicologia devia fazer mais do
que explicar comportamento, deveria descobrir como
mudá-lo.
V. A ação social para Lewin não é parte da mudança do
mundo social.
verifica-se que estão corretas

25/MAI/2008

pretende

desfazer

distorções

assinale a seqüência incorreta.
A) II e IV

A) I e II, apenas.

B) III e IV

B) II, III e IV.

C) II, apenas.

C) II e IV, apenas.

D) I e II

D) I, III e IV.

E)

E)

Cognitiva

I e IV

I e III, apenas.

37. Qual a opção abaixo em que o Estruturalismo não poderia
ser identificado?

40. As doutrinas abaixo retratam diversos momentos na história
das idéias psicológicas. Qual delas está apresentada de
modo incorreto?

A) Como um sistema psicológico em que o método
experimental implicava a tendência de preferir fatos a
teorias.

A) O Determinismo é uma doutrina que afirma serem os atos
do presente determinados pelos eventos do passado e viceversa.

B) Como um defensor da evidência dos fatos ao invés da
especulação.

B) O Pragmatismo é uma doutrina que afirma estar o
significado das idéias em suas conseqüências práticas.

C) Com Titchener como um de seus representantes, o qual
protegeu a Psicologia experimental das influências norteamericanas.

C) O Reducionismo é uma doutrina que explica os fenômenos
em um nível em termos de fenômenos de um outro nível.

D) Enquanto um postulado teórico em que considera o ponto
de partida de toda ciência ser a experiência e a imaginação.

D) O Conexionismo foi utilizado nos estudos experimentais
sobre a aprendizagem; baseava-se nas conexões existentes
entre os estímulos e as respostas.

E)

E)

As conclusões dos experimentos evidenciavam consistência
interna, pois recebiam críticas no interior do próprio sistema.

O Isomorfismo afirma existir uma correspondência entre a
experiência psicológica ou consciente e a experiência
cerebral latente.

38. A Psicologia da Gestalt recebeu inúmeras críticas. Dentre as
opções abaixo, qual delas está correta?

41. Sobre a Interpretação dos Sonhos, é incorreto afirmar que

A) Definem-se, do ponto de vista metodológico, um adequado
controle e uma apresentação de dados quantificáveis.

A) o sonho é uma satisfação disfarçada de um desejo
recalcado durante o estado de vigília.

B) Do ponto de vista das experiências realizadas, elas
proporcionaram comprovação científica.

B) são muito mais significativos e complexos do que parecem.

C) Consideram-se as hipóteses fisiológicas como ricamente
definidas.
D) Validam-se as especulações para esse sistema psicológico.
E)

Desconsideram-se o caráter exploratório nas investigações
realizadas.

Nível Superior – Psicólogo

C) cada sonho possui um conteúdo manifesto, descrição que
se faz ao relembrar o sonho e o outro latente,
verdadeiramente signicativo.
D) o conteúdo manifesto é simples material empregado pelas
forças psíquicas reprimidas.
E)

os desejos que durante o dia foram reprimidos podem, à
noite, quando o sonho enfraquece a vigilância, serem
satisfeitos no sono.
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42. Na fase inicial de determinação de uma pesquisa é
desnecessário considerar
A) uma elaboração prévia de objetivos, recolhendo as
principais informações técnicas e documentais para
confrontar com a demanda de todos os envolvidos nela.

45. A terapia comportamental é uma aplicação de técnicas e
conhecimentos psicológicos derivados da pratica clínica e
de teorias da aprendizagem baseada em métodos
científicos. Dadas as afirmações abaixo sobre tais técnicas,
I.

Entre as leis e características do condicionamento
respondente estão: o encadeamento, a modelagem, a
generalização, o reforço, os estímulos discriminativos, a
punição, a fuga e a esquiva.

II.

O contracondicionamento é utilizado no tratamento de
fobias por meio da dissensibilização sistemática, na
qual o paciente é submetido a uma hierarquia crescente
de situações fóbicas e ensinado a apresentar uma
resposta incompatível com a ansiedade.

III.

No condicionamento operante, é necessário o
estabelecimento de contigüidade e correlação entre os
estímulos incondicionado e neutro para desencadear o
reflexo condicionado.

IV.

A sensibilização encoberta é uma técnica que se utiliza
frequentemente do reforço positivo e que traz
mudanças duradouras para o comportamento.

V.

A aprendizagem social enfatiza a imitação dos
comportamentos humanos e é utilizada para o
tratamento de fobias infantis e do transtorno obsessivocompulsivo.

B) uma eleição do campo e dos meios de pesquisa com a
seleção das informações econômicas, sociais, culturais e
políticas das fontes documentais e dos instrumentos de
pesquisa disponíveis.
C) uma pesquisa de campo exploratória para avaliar os dados
recolhidos, analisar os impactos e prever suas
repercussões.
D) um inventário preliminar de problemas já identificados por
outros pesquisadores.
E)

uma previsão da área de abrangência e do conjunto de
estratégias de enfrentamento na busca de informação no
campo de pesquisa.

43. Utilizando técnicas que atuam na modificação consciente
dos pensamentos e crenças disfuncionais, a terapia
cognitiva tem alcançado resultados significativos no
tratamento de transtornos como depressão, ansiedade,
pânico e fobia social. São consideradas técnicas cognitivas:
I.

Exposição graduada.

II.

Questionamento socrático.

25/MAI/2008

verifica-se que estão incorretas

III. Decatastrofização.

A) I, III e IV.

IV. Continuum cognitivo.

B) II, IV e V.

V.

C) apenas I e II.

Cartões de enfrentamento.

Verifica-se que estão corretas apenas

D) apenas III e V.

A) I, II e III.

E)

apenas IV e V.

B) II, III e IV.
C) I, III e V.
D) I, II, IV e V.
E) II, III, IV e V.
44. A eficácia do atendimento clínico em psicologia cognitiva
envolve a elaboração de um plano de tratamento preciso e
claro. Das opções abaixo,
I.

Esforço para a prevenção da saúde.

II.

Estabelecimento de metas.

III.

Desenvolvimento de relação transferencial.

IV.

Formulação do problema.

V.

Fortalecimento de motivação para o tratamento.

indique aquelas que são consideradas etapas desse plano de
tratamento.
A) I, II e III.

46. As técnicas projetivas designam uma série de
procedimentos para o estudo e avaliação da personalidade
que têm como situação-estímulo elementos pouco
estruturados, ambíguos, vagos e imprecisos, os quais
possibilitam ao sujeito emitir respostas que revelam seu
modo peculiar de ver, interpretar e sentir uma situação. O
psicodiagnóstico de Rorschach é uma das técnicas
projetivas mais conhecidas e utilizadas. Sobre esse teste, é
correto afirmar:
A) Admite aplicação
indivíduos.

coletiva

em

pequenos

grupos

de

B) É composto por dez pranchas com simetria horizontal, cinco
das quais são em preto e branco, duas em vermelho e três
policromadas.
C) Os três elementos considerados na avaliação das respostas
são: o tipo de apreensão, o conteúdo e a qualidade
perceptiva que determinou a resposta.

C) II, III e IV.

D) Por ser um teste projetivo, o teste de Rorschach é
considerado um instrumento pouco preciso para a avaliação
da personalidade.

D) II, IV e V.

E)

B) I, II e IV.

Não admite aplicação em crianças menores de onze anos.

E) I, IV e V.
Nível Superior – Psicólogo
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47. A terapia cognitiva estabelece uma correlação positiva entre
os transtornos mentais (depressão, ansiedade, transtorno
obsessivo-compulsivo) e as distorções cognitivas. São
exemplos destas últimas:
I.

Pensamento dicotômico e racionalização.

II.

Inferência arbitrária e abstração seletiva.

50. Dada a afirmação abaixo, assinale a opção que não
corresponde às proposições teóricas e técnicas da
Psicanálise.
A psicanálise pode ser compreendida em três níveis:
como um método de investigação, como um método
psicoterápico e como um conjunto de teorias psicológicas e
psicopatológicas.

III. Raciocínio emocional e rotulação.
IV. Erro oracular e identificação projetiva.
V.

Hipergeneralização e personalização.

Verifica-se que estão corretas
A) I, III e V.
B) II, III e V.
C) II, III e IV.
D) I, IV e V.
E) II, IV e V.
48. Sobre os tipos de intervenção verbal do terapeuta, é
incorreto afirmar:
A) O objetivo de interrogar o paciente está restrito à obtenção
de dados sobre sua experiência subjetiva, o que permitirá a
elaboração de futuras intervenções de caráter terapêutico.

A) Um método de investigação que consiste em evidenciar o
significado inconsciente das palavras, das ações, dos
sonhos e fantasias de um sujeito.
B) Um método de investigação que se baseia principalmente
nas associações livres do sujeito.
C) Um método psicoterápico especificado pela interpretação da
resistência, da transferência, mas não do desejo.
D) Um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas em
que são sistematizados os dados introduzidos pelo método
psicanalítico de investigação e tratamento.
E)

A interpretação psicanalítica pode estender-se a produções
humanas para as quais não se dispõe de associações livres.

51. Dadas as proposições sobre a Reforma Psiquiátrica e
Política de Saúde Mental no Brasil,

B) O objetivo das clarificações é organizar o relato do paciente
de modo a destacar os aspectos mais significativos de sua
fala.
C)

I.

Compreendida como um conjunto de transformações de
práticas, saberes, valores culturais e sociais, é no
cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das
relações interpessoais que o processo da Reforma
Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões,
conflitos e desafios.

II.

O trabalho no CAPS convida o usuário à
responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória
do seu tratamento. Cabe aos CAPS o acolhimento e
atenção às pessoas com transtornos mentais graves e
persistentes,
além
da
promoção
de
ações
complementares aos hospitais psiquiátricos.

III.

Dentre as estratégias utilizadas no processo de
desisinstitucionalização temos a redução de leitos, a
avaliação anual dos hospitais, as residências
terapêuticas e o Programa de Volta para Casa.

IV.

A III Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada
em 2001, consolida a Reforma Psiquiátrica como política
do governo, confere ao CAPS o valor estratégico para a
mudança do modelo de assistência, defende a
construção de uma política de saúde mental para os
usuários de álcool e outras drogas, e estabelece o
controle social como a garantia do avanço da Reforma
Psiquiátrica no Brasil.

As interpretações servem para levantar hipóteses sobre
conflitos atuais do paciente, reconstruir constelações
históricas significativas; explicitar situações transferenciais e
recuperar capacidades do paciente negadas ou não
cultivadas.

D) As intervenções diretivas admitem ser utilizadas em
situações em que o paciente encontra-se sem mecanismos
adaptativos em força e diversidade suficientes para manejar
uma situação traumática.
E) Ao assinalar relações entre dados, constelações
significativas, motivações ou finalidades latentes, o
terapeuta estimula o paciente a interpretar a si próprio com
base nos elementos destacados, aumentando suas
possibilidades de autocompreensão.
49. Qual opção abaixo não corresponde às formulações
freudianas sobre o conceito de pulsão?
A) A pulsão é um dos conceitos da delimitação entre o anímico
e o físico; sua fonte é um processo excitatório de um órgão
e seu alvo consiste na supressão desse estímulo orgânico.
B) A pulsão sexual não está ausente na infância e a atividade
sexual infantil é auto-erótica.

25/MAI/2008

verifica-se que estão corretas

C) As forças destinadas a manter a pulsão sexual em rumos
condizentes com as normas da sociedade são construídas
na infância com a ajuda da educação.

A) I, III e IV.

D) No chamado período de latência, a produção da excitação
sexual é suspensa.

C) II, III e IV.

E)

E)

A disposição para as perversões é a disposição originária
universal da pulsão sexual humana.

Nível Superior – Psicólogo

B) I e II, apenas.

D) II e IV, apenas.
I e III, apenas.
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52. Sobre o Programa de Volta pra Casa, criado em 2003, fruto
de uma reivindicação histórica do movimento da Reforma
Psiquiátrica Brasileira, não se pode afirmar:
A) Nos últimos anos, foi possível constatar os efeitos imediatos
do Programa no cotidiano das pessoas egressas de
hospitais psiquiátricos do Programa e a implementação do
Programa não enfrentou dificuldades.
B) Receber auxílio-reabilitação é um direito que o paciente de
longa permanência egresso do hospital psiquiátrico
conquistou e não há dúvida de que nos próximos anos este
programa deverá experimentar grande expansão.

54. Dadas as construções a seguir, sobre o “princípio do
prazer”,
I.

O princípio de prazer é próprio de um método primário de
funcionamento por parte do aparelho mental.

II.

É correto falar na dominância do princípio do prazer
sobre o curso dos processos mentais.

III.

O princípio de prazer, sob as influências das pulsões de
autopreservação do ego, é substituído pelo princípio da
realidade.

IV.

Do ponto de vista da autopreservação do organismo
entre as dificuldades do mundo externo, o princípio do
prazer é altamente eficaz.

V.

No caso de uma pessoa em análise, a compulsão à
repetição na transferência dos acontecimentos da
infância evidentemente despreza o princípio do prazer
sob todos os modos.

C) O auxílio-reabilitação realiza uma intervenção no poder de
contratualidade social dos beneficiários, potencializando sua
emancipação e autonomia.
D) Não há dúvida de que a adesão de beneficiários ao
Programa
e
a
desinstitucionalização
devem
necessariamente caminhar junto ao processo de expansão
do Caps, de Serviços residenciais terapêuticos, dos centros
de convivência e cultura, dos ambulatórios e dos leitos em
hospitais gerais.
E)

O complexo processo de desinstitucionalização pode ser e
mostra-se de fato, lento, embora seja muito significativo o
número de pessoas, que por meio do Programa de Volta
para Casa e outras ações, deixaram a vida asilar nos
últimos anos.

53. No texto seguinte, o apoio aparece como um fator comum
entre as psicoterapias; no entanto, a opção que não
apresenta características da psicoterapia de apoio (PA) é:

assinale a seqüência em que há incoerência com a teoria
freudiana.
A) II, IV e V
B) III e IV
C) I, IV e V
D) I, II e V
E)

B) As psicoterapias de apoio são usadas isoladamente ou
associadas a outras terapias (por ex. psicofármacos) em
pacientes com diferentes graus de comprometimento das
funções do ego.

I.

Existem, na atualidade, diversas modalidades de
psicoterapias de grupo que vêm revelando-se como
eficazes e de grande abrangência no tratamento de
transtornos psiquiátricos e problemas emocionais.

II.

No trabalho com grupo, deve ser dissociado um
adequado manejo técnico e a existência de uma
simultânea atitude psicanalítica do grupoterapeuta; ou
seja, não existem condições necessárias para a função
de grupoterapeuta.

III.

Levando-se em conta que as diferenças entre os grupos
é a finalidade para a qual eles foram criados, os grupos
podem ser subdivididos em operativos e psicoterápicos.

IV.

Embora Freud nunca tenha trabalhado diretamente com
grupoterapias, trouxe contribuições específicas à
psicologia dos grupos humanos. Freud postulou a crença
de que a psicologia individual e de grupo são
indissociáveis e complementares.

C) É desaconselhada a livre associação, sendo estimulada a
descrição detalhada de fatos diários, nos quais se
manifestem as forças e debilidades do ego.
D) Praticamente não é utilizada a interpretação com o objetivo
de tornar manifesto o conteúdo inconsciente existente nas
comunicações e comportamentos do paciente.
E)

Na PA normalmente o terapeuta mantém uma posição
neutra; não deve mostrar preocupação, envolvimento ou
simpatia.

verifica-se que estão corretas
A) I e II, apenas.
B) II, III e IV.
C) II e IV, apenas.
D) I, III e IV.
E)

Nível Superior – Psicólogo

II e IV

55. Dadas as proposições sobre as Psicoterapias de grupo,

Na atualidade há um consenso de que em todas as
psicoterapias, independentemente de sua orientação, existe em
maior ou menor grau um fator inespecífico responsável em
grande parte pela influência que o terapeuta exerce sobre o
paciente e em parte por modificações que ocorrem durante o
tratamento: o apoio.
A) Relação de apoio entre um paciente incapacitado e um
terapeuta que, assumindo uma posição de autoridade,
proporciona orientação, apoio e teste de realidade.

25/MAI/2008

I e III, apenas.
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56. Qual opção abaixo não corresponde aos dispositivos
constitucionais sobre a saúde do trabalhador?
A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho
ou portador de doença profissional e do trabalho.
B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único
de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliações e
controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes
no processo de trabalho.
C) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
D) Revisão periódica da listagem de doenças originadas no
processo de trabalho, tendo na sua elaboração a
colaboração das entidades sindicais.
E)

A) a avaliação do paciente em psicopatologia é feita
principalmente por meio da entrevista juntamente com a
observação cuidadosa do paciente.
B) um dos eixos básicos da prática profissional em saúde
mental é extrair um conhecimento relevante do encontro
com o paciente e nesse encontro, agir de forma útil e
criativa.
C) a entrevista psicopatológica permite a realização dos dois
principais aspectos da avaliação: a anamnese e o exame
psíquico.
D) não é a pessoa em sua totalidade que adoece. Existem
funções psíquicas isoladas e alterações psicopatológicas
compartimentalizadas desta ou daquela função.
E)

59. Dadas as construções a seguir dos aspectos considerados
mais relevantes sobre a técnica de entrevista em
psicopatologia,
I.

O exame físico do paciente com transtorno psiquiátrico
difere daquele dos pacientes sem transtornos mentais.

II.

A avaliação neurológica no paciente com transtorno
mental não é a mesma da clínica geral.

III.

A área desenvolvida pela psicologia clínica, denominada
“psicodiagnóstico”, representa, de fato, um importante
meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico.

IV.

Os testes de personalidade e os rastreamentos
(screening) para “organicidade” são os mais utilizados na
prática clínica diária.

V.

Os
exames
complementares
laboratoriais,
neurofisiológicos e de neuroimagem não auxiliam no
diagnóstico psicopatológico.

Garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao
órgão competente a interdição parcial de máquina, mas não
do setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho,
quando houver exposição a risco iminente para a vida ou
saúde dos trabalhadores.

57. Sobre o processo de avaliação do paciente e das funções
psíquicas alteradas, não está correto afirmar que

há em psicopatologia uma relação dialética fundamental
entre o conhecimento do elementar e o do global, da
inserção de estruturas básicas em estruturas totalizantes
que redimensionam constantemente o sentido de tais
estruturas básicas.

58. Sobre os inventários de traços que compõem as técnicas
analíticas de avaliação da personalidade, assinale a opção
incorreta.
A) O inventário de Bernreuter investiga os seguintes aspectos
da personalidade: tendência neurótica, auto-suficiência,
introvesão-extroversão, dominância submissão, autoconfiança e sociabilidade.
B) O inventário de Bell tem por objetivo medir áreas distintas
do ajustamento pessoal e social, bem como profissional.
C) O inventário de Rogers avalia a dominância, agressividade,
deferência, autonomia, humildade, intra-extracepção e
endo-exocatexis.

25/MAI/2008

as opções incorretas são
A) II, IV e V.
B) III e IV.
C) I, IV e V.
D) I, II e V.
E)

II e IV.

60. As escalas de atitude avaliam as tendências para ação de
um indivíduo ou grupo frente a determinados objetos,
pessoas ou situações. Assinale a opção incorreta em
relação às técnicas de construção das escalas de atitude
elaboradas por Thurstone e Likert.
A) Na escala de Thurstone, submete-se uma série de
proposições sobre o objeto de estudo a um júri capacitado
que irá classificá-las em ordem, da mais favorável para a
mais desfavorável.
B) Na escala de Thurstone, o arranjo das proposições segue
uma rigorosa seqüência em sua ordenação de acordo com o
grau de favorabilidade de cada proposição.
C) Uma das principais críticas à técnica de composição de
escalas desenvolvida por Thurstone é que os valores da
escala são influenciados significativamente pelas atitudes
dos juízes.
D) Na elaboração de uma escala de Likert, reúne-se um grupo
de proposições claramente favoráveis ou desfavoráveis ao
objeto da atitude e aplica-se numa amostra representativa
do grupo de sujeitos a quem se destina a escala.
E)

Dentre as vantagens das escalas do tipo Likert estão: são
de fácil construção; em geral apresentam alta precisão e
fidedignidade; podem ser adaptadas à medida de diferentes
espécies de atitude.

D) O inventário de Freeman mede a ansiedade nuclear,
subjacente aos complexos sintomas de neuroses e de
envolvimentos psicossomáticos.
E)

O CEP avalia a estabilidade emocional, a extroversão e as
tendências paranóicas.
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