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QUESTÃO ÚNICA
10,000 pontos distribuídos em 40 itens
41. Segundo Papalia, os métodos mais comuns para estudar os processos associados à
idade, tais como alterações hormonais e mudanças no cérebro, são os:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

longitudinais e os transversais.
experimentais e os de controle.
naturalistas e os laboratoriais.
experimentais e os transversais.
longitudinais e os de controle.

42. Qual o modelo de pesquisa que tem como principal característica estabelecer
relações estatísticas entre variáveis?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estudo de caso
Experimento
Amostragem
Estudo correlacional
Observação

43. Entre os primeiros testes situacionais criados por Hartshorne, May e colegas estão os
destinados à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

investigação de interesses.
levantamento de necessidades.
investigação da personalidade.
investigação da educação do caráter.
investigação do estresse situacional.
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44. Quanto à validade dos testes psicológicos, analise as afirmativas abaixo e, a seguir,
assinale a alternativa correta.
I.

PSICOLOGIA
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O nome do teste refere-se ao índice do que é medido.

II. Os nomes dos testes são rótulos curtos e convenientes para fins de
identificação.
III. Um teste tem alta ou baixa validade em termos abstratos.
IV. À medida que as aplicações dos testes se desenvolveram e se expandiram, os
conceitos de validade não foram alterados.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente II está correta.
(D) Somente II, III e IV estão corretas.
(E) Somente III e IV estão corretas.
45. Os atos de violência contra as pessoas por motivo sexual constituem uma parte
importante de todos os delitos sérios e podem chegar a formas desumanas de
assassinato. O crime por prazer é também conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homicídio hedonista
homicídio sadomasoquista.
homicídio por parafilia.
homicídio por parafrenia.
homicídio por hebefrenia.

46. O interesse sexual por excreções também é conhecido no DSM IV por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

coprofagia.
sodomia.
autofagia.
bestialidade.
coprofilia.

47. A agnosia se refere à:
(A) déficits de memória.
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(B)
(C)
(D)
(E)
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perda da linguagem.
perda da capacidade auditiva.
perda da capacidade de reconhecimento.
perda da capacidade de realizar gestos complexos.

48. As alterações da atenção que se pode observar nos estados depressivos mais graves,
são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hipoprosexia, hipertenacidade e hipovigilância.
hiperprosexia, hipotenacidade e hipervigilância.
hipoprosexia, hipotenacidade e hipervigilância.
hiperprosexia, hipertenacidade e hipervigilância.
hipoprosexia, hipotenacidade e hipovigilância.

49. Indiferença e insensibilidade pelos sentimentos alheios, desrespeito às normas,
regras e obrigações sociais, incapacidade de manter relacionamentos, baixa
tolerância às frustrações e incapacidade de experimentar culpa, são características do
transtorno de personalidade:
(A) Borderline.
(B) Histriônica.
(C) Obsessiva.
(D) Dependente.
(E) Antissocial.

(B)
(C)
(D)
(E)

(B) enfatiza que as mudanças no indivíduo ou ambiente, que ocorrem ao longo do
tempo, afetam a direção que o desenvolvimento possa tomar.
(C) enfatiza que as mudanças no ambiente, que ocorrem ao longo do tempo,
afetam a direção que o desenvolvimento possa tomar.
(D) pretende analisar a relação entre as alterações biológicas e o tempo.
(E) pretende compreender como as mudanças cognitivas no adolescente
contribuem para suas mudanças biológicas.
51. Como é conhecida a teoria de John Bowlby sobre desenvolvimento infantil que sofre
bastante influência da psicanálise de Freud?
(A) Teoria do Self.

PAG - 15

Teoria de Síntese.
Teoria do Apego.
Teoria dos Estágios Psicossociais.
Teoria Psicossexual.

52. Em relação às principais teorias do desenvolvimento humano e suas crenças básicas,
associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, a seguir, assinale a alternativa com a
sequência correta:
TEORIAS

CRENÇAS BÁSICAS
(

)Os seres humanos têm os
mecanismos adaptativos de base
biológica
e
evolutiva
para
sobreviver.

(

)As crianças aprendem no contexto
social observando e imitando
modelos.

(

)O contexto sociocultural de uma
criança tem impacto importante no
seu desenvolvimento.

(

)A personalidade sofre influência da
sociedade e se desenvolve por meio
de uma série de crises.

(

)O indivíduo é um iniciador ativo do
seu processo desenvolvimental.

1. Teoria psicossocial de Erikson.
2. Teoria da aprendizagem social
de Bandura.

3. Teoria dos estágios cognitivos
de Piaget.

4. Teoria do apego de Bowlby
5. Teoria

sociocultural

Vygotsky.

6. Teoria Psicanalítica.

50. Na Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner, o conceito de cronossistema:
(A) explica as mudanças nos contextos ecológicos ao longo do tempo.

_________________
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de

4–2–5–1–3
5–2–1–3–4
3–4–5–1–2
4–3–6–2–5
2–1–6–5–3

53. Na pesquisa de Granzyna Kochanska (1997) sobre temperamento e internalização
moral, as crianças de temperamento medroso demonstram adquirir uma consciência
internalizada forte quando seus pais:
(A) usam formas disciplinares severas.
(B) são permissivos.
(C) são autoritários.

PSICOLOGIA

Visto:
CONCURSO DE ADMISSÃO – 2009 ao CFO/QC - 2010

(D) oscilam nas formas disciplinares.
(E) usam formas de disciplina gentis e psicológicas em vez do poder.
54. Analise as afirmativas sobre os estágios do desenvolvimento da inteligência na
criança, segundo Jean Piaget, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se
tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F” quando se tratar de afirmativa falsa e, a
seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

(C) heurísticas.

(E) analogias.

57. A etapa que antecede a morte, que faz referência à redução da capacidade intelectual
e a certas alterações da personalidade é denominada:

)No período sensório-motor as estruturas mentais das crianças restringem-se ao
domínio dos objetos concretos.

(

)No período pré-operatório a criança aprende a dominar o pensamento lógico.

(

)No período operatório-concreto a criança inicia o desenvolvimento da
linguagem, os sentimentos interpessoais e as relações sociais.

(

)No período operatório formal desenvolve-se o pensamento abstrato.

(D) interferência processual.

(

)No período pré-operatório formal a criança aprende a dominar as classes,
relações e números, e raciocina sobre eles.

(E) descida terminal.

V–F–F–V–F
F–V–F–F–F
V–V–V–F–F
F–F–F–V–V
F–V–V–F–V

55. Um grupo de pessoas com aproximadamente a mesma idade, que compartilharam
experiências de vida semelhantes, como treinamento cultural, eventos históricos ou
condições econômicas gerais, é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

correlação.
coorte.
cultura.
etinografia.
grupo epidemiológico.

56. Os atalhos mentais são estratégias cognitivas denominadas de:
(A) simetrias.
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(D) viezes.

(

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________
Diretor de Ensino

(A) envelhecimento sequencial.
(B) esquecimento temporal.
(C) declínio de adequação.

58. A teoria de Bandura explica, de forma convincente, sobre a aprendizagem social de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estratégias cognitivas, ações e práticas.
atitudes, valores e normas.
material verbal significativo e estratégias.
coletividade interativa e regras sociais.
demanda seletiva, valores sociais e estratégias cognitivas.

59. Considerando o tempo de duração, os efeitos do reforço negativo são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

temporários.
permanentes.
inexistentes.
randômicos.
alternados.

60. O prognóstico no trabalho de orientação vocacional permitirá ao psicólogo definir:
(A) o grau de patologia do adolescente e se irá enfrentar ou não a orientação
vocacional.
(B) a estratégia do trabalho e o encaminhamento a ser dado ao caso.

(B) equivalências funcionais.
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(C) a estratégia a ser usada e se irá enfrentar a orientação vocacional do
adolescente.
(D) qual a carreira ideal para o adolescente e o seu futuro profissional.
(E) o nível de adoecimento e o encaminhamento a ser dado ao caso.

_________________
Diretor de Ensino
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segundo foi 4,92, segundo Lacks, é necessária a presença de quantos indicadores
para diagnóstico positivo de disfunção cerebral?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

61. Inving Janis cita a invasão americana ao Vietnã na década de 1960 como um dos
exemplos de má decisão tomada por grupos coesos, com liderança diretiva e sob
forte estresse. Grupos com tais características tendem a privilegiar a coesão grupal
em detrimento da tomada de decisão racional. Esse fenômeno grupal é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

polarização grupal.
dilema social.
administração de conflito.
pensamento grupal.
influência de minorias.

62. A visão de que o comportamento social apropriado para os membros de um gênero é
menos apropriado para os membros de outros gêneros é denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tipificação de gênero.
conflito de papéis.
duplo padrão.
diferença sexual.
segregação de gênero.

63. Orientação de gênero na qual o indivíduo incorpora um grande número de atributos
masculinos e femininos na sua personalidade:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

homossexualismo.
androginia.
heterossexualismo.
hermafroditismo.
transsexualismo.

64. O Bender-Lacks é utilizado em pesquisas com pacientes alcoolistas, demonstrando
possuir um bom poder de discriminação entre alcoolistas de abstinência recente (8
dias) e prolongada (mínimo de 1 ano). Considerando que o escore médio de
discriminadores presentes nos protocolos do Bender do 1º grupo foi de 6,98 e do

(E) 6
65. Analise as afirmativas sobre as proposições da Teoria da Dissonância Cognitiva de
Festinger, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa
verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa e, a seguir, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
(

)Dissonância cognitiva é um estado de bem estar geral.

(

)Havendo consonância, o indivíduo se comporta de forma a evitar
acontecimentos provocadores de dissonância.

(

)Dissonância cognitiva só pode ser reduzida ou eliminada através do acréscimo
de novas cognições ou mudanças das cognições existentes.

(

)Havendo consonância, o indivíduo se comporta de forma a buscar
acontecimentos que a aumentem.

(

)Dissonância cognitiva é um estado desagradável.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–F–V–V–V
V–V–F–F–F
V–F–V–V–F
F–V–V–V–V
F–V–F–F–V

66. O primeiro teste delineado especificamente para avaliar o desenho da figura humana
como medida de desenvolvimento intelectual foi de:
(A) Koppitz e Naglieri.
(B) Groth-Marnat.
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(C) Goodenough.
(D) Mc Kinley.
(E) Hammer.

_________________
Diretor de Ensino
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69. Grupo de relações entre colegas de trabalho que desempenham um papel normativo
no comportamento do indivíduo e que tem a função de imprimir aos seus membros
valores e normas amplamente compartilhados pela sociedade, é denominado:
(A) grupo de referência.
(B) grupo de apoio.

67. Segundo pesquisa apresentada por Zanelli e colaboradores, dentre as atividades mais
frequentes entre os psicólogos organizacionais e do trabalho no Brasil na década de
1980, estavam:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

recrutamento e consultoria.
psicodiagnóstico e seleção de pessoal.
triagem e treinamento.
recrutamento e seleção.
análise de cargos e triagem.

68. Em relação à ideação suicida e pressupostos teóricos de Menninger (1970), analise
as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I.

(C) grupo social.
(D) equipe.
(E) falácia grupal.
70. Segundo Zanelli, os elementos que afetam a estrutura das equipes de trabalho são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as normas, os papéis e o status dos membros da equipe.
a comunicação, o ciúme e a rivalidade entre os membros da equipe.
a origem do grupo e a influência social dos integrantes.
o poder, a liderança e a motivação.
o esforço individual e o esforço coletivo.

Fantasias de nascimento e desejo de voltar ao útero talvez sejam apenas
representações pictóricas do que, no nível mais profundo, é o desejo de morte.

II. O desejo de matar seria resultante da destrutividade secundária.
III. Ser morto é a forma extrema de submissão assim como matar é a forma
extrema de agressão.
IV. Frequentemente todo acidente encobre comportamentos suicidas.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente I, III e IV estão corretas.
(C) Somente II e III estão corretas.
(D) Somente III está correta.
(E) Somente III e IV estão corretas.

71. A teoria que segue a tradição quantitativa no campo da Saúde Mental e Trabalho,
que tem como objetivo analisar as respostas psicológicas, mudanças fisiológicas e
sintomas físicos em pessoas expostas a um estímulo externo, produzido a partir das
situações de trabalho, chama-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

epidemiologia.
epistemologia.
desgaste.
motivação.
estresse.

72. Segundo Freud, o temor de fazer exames ou a tensão por um trabalho difícil pode
provocar nos escolares a:
(A)
(B)
(C)
(D)

fixação da libido.
irrupção de manifestações sexuais.
variação da libido.
resistência à frustração.

PSICOLOGIA

Visto:
CONCURSO DE ADMISSÃO – 2009 ao CFO/QC - 2010

(E) condensação das pulsões parciais.
73. A facilidade com que a criança pensa, vive imaginativamente conosco, nos fornece,
pelos seus desenhos, o seu mundo interior, nos relata sonhos, nos confessa suas
faltas ou nos conta espontaneamente segredos, traduz-se na confiança, que é a base
da ação terapêutica, também conhecida em psicanálise como situação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Rapport.
ato de linguagem.
clivagem.
passagem ao ato.
transferência.

74. Para Freud, as crianças em suas brincadeiras repetem tudo que lhes causou uma
grande impressão na vida real e assim ab-reagem à intensidade da impressão,
tornando-se senhoras da situação. Assinale a alternativa que traduz, para esse autor,
o desejo que domina o tempo todo as brincadeiras de criança.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Desejo de rememorar o que acontece no seu dia-a-dia.
Desejo de evocar o adulto materno.
Desejo de tornar-se substituto do brinquedo.
Desejo de crescer e poder fazer o que as pessoas crescidas fazem.
Desejo de experimentar suas ações prazerosas.

75. Acerca de considerações feitas em conferência por J. Alain Miller sobre Psicanálise
e Psiquiatria, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I. A demanda psiquiátrica é essencialmente oposta à psicanalítica.
II. Lacan, no seminário sobre a psicose, teve o cuidado de demolir a ideia das
relações de compreensão do paciente.
III. Para a psicanálise a clínica de referência é a psiquiátrica.
IV. A experiência psicanalítica pode ensinar, em relação ao diagnóstico, que
existem estruturas que se modificam como é o caso das psicoses histéricas.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente I, II e III estão corretas.
(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente II e IV estão corretas.
(E) Somente III está correta.

_________________
Diretor de Ensino
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76. Em relação à visão de Freud a respeito da sexualidade infantil, analise as afirmativas
abaixo, e a seguir, assinale a alternativa correta.
I.

Uma característica sobre o instinto sexual é que ele está ausente na infância e
só desperta na puberdade.
II. A amnésia infantil proporciona um novo ponto de comparação entre os estados
psíquicos da criança e dos psiconeuróticos.
III. A sexualidade dos psiconeuróticos permanece num estágio infantil ou é
conduzida de volta a ele.
IV. Pode-se dizer que sem amnésia infantil não haveria amnésia histérica.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.

77. Segundo Freud, as primeiras crises de Dostoievski tinham uma significação de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ato religioso.
ato circunstancial.
vida.
morte.
excitação.

78. Freud usou a expressão do poeta-filósofo Schiller: “são a fome e o amor que movem
o mundo”. Para ele a fome podia ser vista representando:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as pulsões parciais.
o sintoma .
o erotismo.
a libido.
os instintos.

79. Os principais sintomas da Síndrome de Abstinência Alcoólica são:
I.

zoopsias.

II. ideias persecutórias.
III. agitação psicomotora.
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IV. convulsões.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I está correta.
Somente I, II e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

80. A reconstituição global da vida do paciente que servirá de marco referencial para a
problemática atual se enquadrar e ganhar significação é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

consulta.
entrevista estruturada.
entrevista semi-estruturada.
diagnóstico.
anamnese.

FINAL DA PROVA DE
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

_________________
Diretor de Ensino
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