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PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

SOCIEDADE CORDIAL

Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, menci-
onam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canu-
dos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.

Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!

Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclis-
mos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.

O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.

Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consen-
so, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.

Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.

Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que,  por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?

(Cláudio de Moura Castro,  Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01.  Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

A) ausência de cataclismos  /  impotência diante dos
impasses

B) ausência de tolerância  /  medo de cataclismos

C) busca de conciliação  /  paralisação diante do consenso

D) enfrentamento de grandes problemas  /  negação das
desigualdades seculares

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupa-

do de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) castigo merecido infligido a outros países

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

A) aceito por unanimidade

B) objeto de polêmica

C) pouco comentado

D) muito avançado para o seu tempo

04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

...”(L.22)  — a palavra em destaque significa:

A) transformações da crosta terrestre

B) decisões dramáticas

C) matanças desenfreadas

D) grandes inundações

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

A) corrigir

B) esclarecer

C) reconhecer

D) respaldar

06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

do seguinte modo:

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode

ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

tolerância e o nosso pacifismo...

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

08.  “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegân-

cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescre-

ver esse segmento do seguinte modo:

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.

C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

09.  “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela

que contraria a norma culta, quanto à regência, é:

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

economia.

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

economia.

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa

história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.

10.  O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

são destacada em:

A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

D) É preciso ter coragem para mudar.
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CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 16.

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Úni-
co de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissi-
onais

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanên-
cia no trabalho

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, in-
cluindo os departamentos médicos

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrati-
vas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infra-
ção político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

A) fixar residência fora do Município

B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício fi-
nanceiro

C) retardar a publicação de leis

D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal as-
segurará, na promoção da educação pré-escolar e do en-
sino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo

C) garantia de condições técnicas adequadas para o exer-
cício do magistério

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

15. Os servidores públicos constituem os recursos huma-
nos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocu-
pam ou desempenham cargo, função ou emprego de natu-
reza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

A) assume, por designação do Prefeito, função político-
administrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal

B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

D)  ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D)  Delegacias Regionais

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes euro-
peus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na eco-
nomia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Municí-
pio. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  A entrevista psiquiátrica não deve ser vista como algo

banal, pois ela é, de fato, o principal instrumento de co-

nhecimento tanto na psicopatologia quanto na psicologia.

De acordo com Dalgalarrondo, relacione as três regras de

ouro da entrevista psiquiátrica, citadas na coluna da es-

querda, com seus respectivos tipos de pacientes, na colu-

na da direita.

A seqüência correta é:

A) 3 – 1 – 2

B) 2 – 3 – 1

C) 2 – 1 – 3

D) 1 – 3 – 2

22.  Para o funcionamento sadio, uma família deve prote-

ger a integridade do sistema total e a autonomia funcional

de suas partes. O terapeuta de família tem a função de

criar um intercâmbio flexível entre autonomia e

interdependência, que melhor promoverá o crescimento

psicossocial de seus membros. Para delimitar as frontei-

ras, o terapeuta atuará:

A) na manutenção

B) no bloqueio de padrões supratransacionais

C) no delineamento das fronteiras individuais

D) no rastreamento

23. Segundo a lei nº 8142, que dispõe sobre a participação

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, a

participação dos usuários na formulação de estratégias e no

controle da execução da política de saúde se dá:

A) no Conselho de Saúde

B) na Secretaria Municipal de Saúde

C) no CONASEMS

D) no CONASS

1. entrevistas com perguntas
neutras, com passagem
gradativa a perguntas mais
específicas

2. entrevistas mais abertas,
permitindo ao paciente que
fale e se expresse de forma
livre

3. entrevistas mais
estruturadas, na qual o
entrevistador fala mais

( ) Pacientes organizados

( ) Pacientes desorgani-
zados

( ) Pacientes ansiosos ou
paranóides

24.  O quadro de abuso e dependência ao álcool e outras
drogas psicoativas caracteriza-se por uma forma particular
de relação dos seres humanos com as substâncias quími-
cas que possuem uma ação definida sobre o sistema ner-
voso central (SNC) e, conseqüentemente, sobre o
psiquismo. Um quadro psicopatológico que ocorre em as-
sociação com a síndrome de dependência ao álcool é:

A) estupor
B) transtorno do sono-vigília
C) ideação ansiosa
D) delírio de ciúmes

25.  Freud, em seu texto “A dinâmica da transferência”,
afirma que a transferência é um método específico, próprio
de cada sujeito, para conduzir-se na vida erótica. Sobre a
transferência, pode-se afirmar que:

A) surge com maior intensidade durante a psicanálise

B) surge como a resistência mais poderosa ao tratamento

C) assumirá somente a forma de imago paterna enquanto
catexia dirigida ao médico

D) deve-se atribuir à psicanálise, e não à neurose, as suas
características

26.  A lei nº 8080 dispõe sobre as condições para a promo-
ção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organiza-
ção e funcionamento dos serviços correspondentes. So-
bre a participação da iniciativa privada, a lei afirma que:

A) poderá participar do SUS em caráter complementar
B) é vedada sua participação no SUS
C) terá participação igualitária às instituições públicas
D) terá participação minoritária no SUS

27.   Segundo a Portaria GM nº336, uma característica de
CAPS I é:

A) desenvolver ações intersetoriais, principalmente com as
áreas de assistência social, educação e justiça

B) ter equipe técnica para atendimento de 30 pacientes
por turno, tendo, como limite máximo, 45 pacientes por
dia

C) funcionar no período de 08 às 18 hs, em dois turnos,
durante os cinco dias úteis da semana

D) constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária
destinado a crianças e adolescentes com transtornos
mentais

28.  Segundo Schneider Kurt, constitui sintoma de primei-
ra ordem significativo para o diagnóstico da esquizofrenia:

A) eco ou sonorização do pensamento
B) sentimento de baixa auto-estima
C) choro fácil e/ou freqüente
D) elação
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29.  Segundo Benjamin, a entrevista de ajuda se divide em

três partes, divisão nem sempre claramente visível. De

acordo com o autor, a fase da abertura seria o momento

em que:

A) o exame mútuo do assunto é realizado tentando verifi-

car todos os aspectos e tirando algumas conclusões

B) o assunto que motivou a entrevista é situado

C) nenhum material novo deverá ser introduzido ou discutido

D) a separação e o final para o contato são moldados

30.  Segundo a lei nº 8142, os recursos do Fundo Nacional

de Saúde serão alocados, dentre outras formas, como:

A) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde,

seus órgãos e entidades, somente da administração direta

B) investimentos previstos no Plano Semestral do Ministé-

rio da Saúde

C) cobertura de ações e serviços a serem implementados

por algumas instituições privadas de saúde

D) investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa

do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional

31.  De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, a

este profissional é vedado:

A) estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou tercei-

ro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa

interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado

B) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser

realizado e ao seu objetivo profissional

C) orientar, a quem de direito, sobre os encaminhamentos

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológi-

cos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos

pertinentes ao bom termo do trabalho

D) prestar serviços profissionais em situações de calami-

dade pública ou de emergência

32. Relacione os modelos de reabilitação psiquiátrica apre-

sentados por Saraceno no livro “Libertando identidades:

da reabilitação psicossocial à cidadania possível”, listados

na coluna da esquerda, com suas respectivas característi-

cas, na coluna da direita.

A seqüência correta é:

A) 4 – 2 – 1 – 3

B) 3 – 4 – 2 – 1

C) 2 – 3 – 4 – 1

D) 2 – 1 – 3 – 4

33.   Um comportamento recomendado ao profissional em

uma entrevista psiquiátrica é:

A) emitir comentários valorativos ou julgamentos

B) expressar reações emocionais identificatórias

C) manter atitude excessivamente neutra

D) ter atitude flexível, adaptável à personalidade do paciente

1.  Modelo de Social
Skills Training

2.  Modelo Psico-
educativo

3.  Modelo de Spivak

4.  Luc Ciompi

( ) baseado nas Emoções Ex-
pressas, em aspectos verbais e
não-verbais da comunicação
entre paciente e familiar-chave,
visando diminuir ou impedir as
recaídas

( ) análise aprofundada na
cronicidade psiquiátrica, e hipó-
tese de que na base de um per-
curso de dessocialização há um
déficit de competência pessoal
e social

( ) baseado na premissa de
que o indivíduo esquizofrênico
caracteriza-se por uma elevada
vulnerabilidade que se exprime
sob a forma de distúrbios no
processamento das informações
e na reduzida capacidade de
enfrentar eventos críticos do
processo de vida

( ) conjunto de métodos que
utilizam a teoria da aprendiza-
gem com o objetivo de promover
a aquisição, generalização e
permanência das habilidades
necessárias nas situações
interpessoais
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34.  À direção municipal do SUS, compete:

A) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e servi-
ços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de
saúde

B) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras

C) formular, executar, acompanhar e avaliar a política de
insumos e equipamento para a saúde, em caráter comple-
mentar

D) estabelecer normas para o controle e avaliação das
ações e serviços de saúde, em caráter suplementar

35.  O paradigma biopsicossocial é caracterizado por ser:

A) a-histórico
B) linear
C) individualista
D) complexo

36.  Cavalcanti e cols. discutem as aproximações possí-
veis e o distanciamento entre o campo psiquiátrico e o
campo social, encontrando como lugar comum a exclu-
são social. Para os autores, a especificidade da psiquia-
tria em relação a uma assistência social estaria:

A) no trabalho em equipe, onde cada pessoa tem um pa-
pel diferenciado

B) na escuta do paciente levando em conta a sobredeterminação
do inconsciente

C) na responsabilidade em relação aos sujeitos atendidos

D) na importância do acolhimento e da disponibilidade

37. A Portaria GM nº 2197 estabelece que o componente
da rede de suporte social - grupos de mútua ajuda, entida-
des congregadoras de usuários, associação comunitári-
as, etc. - do Programa de Atenção Integral a usuários de
álcool e outras drogas, tenha como característica:

A) atuar independentemente do restante da rede de aten-
ção integral aos usuários de álcool e outras drogas

B) ser componente da rede de cuidados do SUS

C) não estar submetido às determinações da lei n.10216
para unidades que trabalham com pacientes em regime
fechado

D) configurar estrutura complementar à rede de serviços
disponibilizados pelo SUS

38.  Ao discutir implicações e desdobramentos da aprova-
ção da lei nº10.216, Delgado comenta sobre as internações
voluntárias e involuntárias, afirmando que:

A) Os hospitais que realizam internação involuntária não
deverão mais encaminhar a notificação aos setores do
Ministério Público Estadual.

B) A modificação da curva do número de internações vo-
luntárias, com sua conseqüente queda, no primeiro mo-
mento, era esperada.

C) A relação entre internações involuntárias e voluntárias é
um importante indicador da qualidade da rede de serviços
e do grau de adesão dos usuários.

D) Uma internação voluntária pode tornar-se involuntária, mas
fica livre de notificação ao Ministério Público Estadual.

39. Segundo a visão jasperiana, a evolução temporal dos
quadros psiquiátricos pode ser crônica ou aguda. Relacio-
ne os fenômenos agudos ou subagudos, listados na colu-
na da esquerda, às suas especificidades, na coluna da
direita.

A seqüência correta é:
A) 5 – 3 – 2 – 4 – 1
B) 3 – 4 – 1 – 2 – 5
C) 4 – 2 – 5 – 1 – 3
D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4

40.  Em relação ao curso dos episódios de transtornos
mentais, pode-se afirmar que:

A) A recaída é o surgimento de um novo episódio, tendo o
indivíduo estado assintomático por um tempo considerável.

B) A remissão é o retorno ao estado normal, logo após o
término do episódio agudo.

C) A recorrência é o retorno do sintoma, logo após uma
melhora parcial do quadro clínico.

D) A recuperação é o retorno ao estado normal durante um
período de tempo menor que seis meses.

41. Segundo Figueiredo, uma das coordenadas tida como
condição mínima para reconhecimento da clínica psicana-
lítica como tal, é:

A) a realidade psíquica
B) a identificação
C) a resistência
D) o recalque

42. É um princípio básico do Sistema de Saúde, desenvol-
vido de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da
Constituição, a:

A) não participação da comunidade
B) centralização político-administrativa
C) separação, em nível executivo, das ações de saúde
D) universalidade de acesso aos serviços

1.  crises ou ataques

2.  episódios

3.  reações vivenciais

4.  fases

5.  surto

( ) intensidade marcante e
duração prolongada dos sin-
tomas

( ) períodos de depressão e
mania  que podem durar se-
manas ou meses

( ) surgimento e término
abruptos

( ) duração de dias ou sema-
nas

( ) ocorrência aguda, que se
instala de forma repentina e
produz seqüelas irreversíveis
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43. As rotinas de relação social em ambientes estabeleci-
dos permitem um relacionamento com outros sem a ne-
cessidade de uma atenção ou reflexão particular. Na apre-
sentação a um estranho, os primeiros aspectos que são
notados fazem com que se possa prever:

A) seu estereótipo
B) seu status social
C) sua identidade social
D) seu estigma

44.  Dentre as teorias mais populares sobre a motivação,
destacam-se as relacionadas às necessidades humanas.
Segundo a teoria de Maslow sobre a hierarquia das neces-
sidades apresentada por Chiavenato, uma necessidade
primária é a:

A) de segurança
B) de estima
C) social
D) de auto-realização

45.  Em seu livro “Vastas confusões e atendimentos im-
perfeitos”, Figueiredo apresenta o modelo médico, o mo-
delo psicológico e o modelo psicossocial. Segunda a au-
tora, a ética na perspectiva do modelo psicológico seria a:

A) ética da tutela
B) ética da ação social
C) ética da interlocução
D) ética do sujeito

46. Adler, ao fundar o sistema holístico da psicologia indi-
vidual, enfatiza uma abordagem que compreende cada
pessoa como uma totalidade integrada dentro de um sis-
tema social.  Sua obra foi fortemente influenciada pela te-
oria evolucionista de Darwin. Um dos principais conceitos
de sua psicologia individual é a:

A) luta pela superioridade
B) ansiedade básica
C) redução de tensão
D) crise de identidade

47.  A psicoterapia breve é basicamente uma psicoterapia
de inspiração psicanalítica cuja duração é limitada. Os
meios utilizados para limitar essa duração variam confor-
me os autores. Para Sifneos,  a aceitação para psicoterapia
breve é possível somente para:

A) pacientes cujos problemas são pré-edipianos e cuja
estrutura de personalidade é pré-genital

B) pacientes cujos problemas são edipianos e cuja estru-
tura de personalidade é genital

C) pacientes de neuroses narcísicas

D) pacientes perversos

48.  Um dos principais conceitos formulados por Carl Jung
em sua psicologia analítica é o de persona. Este conceito
é definido como sendo:

A) o arquétipo central, da ordem e totalidade da personalidade

B) o centro da consciência e um dos maiores arquétipos
da personalidade

C) o centro do inconsciente pessoal, núcleo do material
que foi reprimido da consciência

D) a forma como nos apresentamos ao mundo

49.  Freud, em seu esforço de reunir algumas recomenda-
ções para psicanalistas sobre o início do tratamento, afir-
ma que:

A) Surgem dificuldades especiais quando o analista e seu
paciente possuem laços de amizade ou laços sociais.

B) Deve-se aceitar imediatamente o paciente em análise,
evitando-se assim estender-se em um processo de ‘son-
dagem’.

C) Pode-se fornecer tratamento gratuito, sendo essa uma
maneira de combater a resistência e penetrar nas neuroses.

D) Pode-se fazer intervenções com o paciente desde as
primeiras entrevistas.

50.  Relacione as principais síndromes neuróticas, listadas
na coluna da esquerda, às suas respectivas característi-
cas, na coluna da direita.

A seqüência correta é:

A) 4 – 2 – 1 – 5 – 3
B) 3 – 2 – 1 – 4 – 5
C) 1 – 5 – 4 – 2 – 3
D) 2 – 3 – 1 – 4 – 5

1. Síndromes
Fóbicas

2. Síndromes Ob-
sessivo-Compulsi-
vas

3. Síndromes His-
téricas

4. Síndromes Hipo-
condríacas

5. Síndromes
Neurastênicas

( ) medos intensos e irracio-
nais por situações, objetos ou
animais que objetivamente não
oferecem perigo real e proporci-
onal à intensidade de tal medo

( ) fadiga fácil, sensação de
fraqueza e exaustão corporal,
irritabilidade, dificuldade em
concentrar-se, tonturas,
cefaléias e insegurança

( ) temores e preocupações
intensas com a idéia de ter uma
doença grave; tais idéias sur-
gem a partir de sensações cor-
porais ou sinais físicos
( ) idéias, fantasias e imagens
obsessivas e atos, rituais ou
comportamentos compulsivos,
algo que obriga e submete o
indivíduo

( ) manifestações clínicas tanto
no corpo (alterações das fun-
ções sensoriais) como na men-
te (consciência vigil, memória e
percepções)





