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1ª QUESTÃO
MÚLTIPLA ESCOLHA
9,000 pontos distribuídos em 50 itens

3. Segundo Gesell, “os nossos antepassados raciais já precisaram de uma dose não
pequena de discernimento para fazerem uma distinção biológica entre a vida e a
morte; e há um período de desenvolvimento da criança em que esta liga tão
intimamente os dois fenômenos que acredita numa morte reversível.” Esta curiosa
noção surge na mente da criança de qual idade?
(A) Três anos.

Marque no cartão de respostas, anexo, a única alternativa que responde de maneira
correta ao pedido de cada item:
PSICOLOGIA
1. O teste Gestáltico de Bender é um teste de coordenação visomotora, útil tanto em
crianças quanto em adultos, sendo utilizado para avaliar o nível:

(B) Quatro anos.
(C) Cinco anos.
(D) Seis anos.
(E) Sete anos.
4. O 3º estágio da Teoria de Piaget foi denominado de inteligência senso-motora ou
prática. A inteligência, nesse estágio, aparece:

(A) de inteligência.

(A) depois da motricidade fina e depois da linguagem.

(B) de escolaridade.

(B) antes da motricidade distal e depois da motricidade céfalo-caudal.

(C) de maturação.

(C) antes da linguagem.

(D) psicomotor.

(D) depois da marcha e depois da lateralidade.

(E) de atenção.

(E) depois da marcha e da linguagem.

2. A fluoxetina, o primeiro ISRS a ser introduzido para uso clínico em 1988, tornouse o antidepressivo mais amplamente prescrito no momento. O perfil de efeitos
colaterais da fluoxetina mostra que se trata de uma droga bem tolerada. Os efeitos
adversos mais comuns da fluoxetina envolvem o:

5. A nossa cultura está repleta de diretivas morais e de normas de ética que são
necessárias preservar para que a civilização sobreviva. Do ponto de vista de Gesell,
a qual idade refere-se a preocupação mais forte da criança de que os outros não a
enganem, dando assim contribuição à reprovação social da desonestidade?

(A) sistema pulmonar e o funcionamento sexual.

(A) Seis anos.

(B) sistema nervoso central e o sistema gastrintestinal.

(B) Sete anos.

(C) funcionamento sexual e o sistema gastrintestinal.

(C) Oito anos.

(D) sistema pulmonar e o sistema nervoso central.

(D) Nove anos.

(E) sistema nervoso central e o funcionamento sexual.

(E) Dez anos.
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6. Há um transtorno que é mais comum em crianças pequenas do que em
adolescentes, havendo relatos de que ocorra com igual freqüência em ambos os
sexos. O início pode ocorrer em idade pré-escolar, mas é visto com maior
freqüência em crianças de 7 a 8 anos. Este transtorno é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Transtorno da Linguagem Expressiva.
Transtorno do Apego Reativo na Infância.
Transtorno da Excreção.
Transtorno de Ansiedade de Separação.
Mutismo Seletivo.

7. É evidente que as técnicas projetivas diferem amplamente entre si. Algumas
parecem mais promissoras do que outras em virtude de achados empíricos mais
favoráveis, orientação teórica mais sólida ou ambos. Analise as afirmativas abaixo
e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I.

As diferenças entre as técnicas projetivas e os testes padronizados não são tão
grandes ou tão fundamentais quanto podem parecer à primeira vista.
II. Algumas técnicas projetivas podem ser especialmente úteis em crianças
pequenas, pessoas analfabetas, com dificuldades no idioma ou defeitos de
fala.
III. A maioria das técnicas projetivas é adequadamente padronizada em relação à
aplicação e à pontuação.
IV. A grande maioria dos estudos de validação publicados sobre técnicas
projetivas é conclusiva, em virtude da eficiência de procedimentos nos
controles experimentais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

8. Segundo Bleuler, uma das características marcantes da personalidade dos
epilépticos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

covardia.
tenacidade.
irritabilidade.
inibição.
euforia.

_________________
Diretor de Ensino

PÁG - 2

9. A obra de Piaget teve e continua a ter grande impacto sobre a psicologia. Sua
principal contribuição está no fato de que ele nos estimulou a considerar as
crianças sob uma nova perspectiva e a ponderar o modo como elas pensam.
Quando as crianças tornam-se capazes de manipular mentalmente as
representações internas, significa que alcançaram o estágio:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sensório-motor.
pré-operatório.
operatório concreto.
operatório formal.
do pensamento pós-formal.

10. Segundo Isaías Paim, as operações intelectuais se classificam em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

raciocínio, idealismo e postulados.
postulados, axiomas e conceitos.
pensamentos, idéias e imagens.
conceitos, juízos e raciocínio.
imagens, idéias e raciocínio.

11. A Teoria da Autopoiese considera os sistemas autopoiéticos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

biológicos.
abertos.
fechados.
sociais.
ideais.

12. Bandura propõe que uma maneira fundamental dos humanos adquirirem
habilidades e comportamentos é observar o comportamento dos outros. A
aprendizagem observacional, ou modelação, é governada pelos processos de:
(A) atenção, retenção, produção e motivação.
(B) atenção, imitação, retenção e produção.
(C) atenção, intuição, produção e motivação.
(D) atenção, indução, produção e motivação.
(E) atenção, consolidação, produção e motivação
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13. Um dos resultados mais importantes da pesquisa psicanalista com referência à
ansiedade neurótica é que esta se origina da(o)(s):
(A) tensões maternas.
(B) Complexo de Édipo.
(C) libido.
(D) resistência.
(E) superego.
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15. Analise as afirmativas abaixo sobre o brinquedo e sua aplicação na clínica e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
I.

A criança, através do jogo, procura se relacionar com o real, experimentandoo a seu modo, procurando construir e recriar essa realidade.

II. Melanie Klein colocou o brinquedo num lugar de destaque na luta contra a
angústia mobilizada pelas pulsões sexuais.
III. Ana Freud afirmava que a criança possui consciência de sua doença e o seu
brincar poderia ser comparado aos sonhos ou associações livres do adulto.

14. Em relação à avaliação forense, analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a
alternativa correta.
I.

O diagnóstico ou necessidade de tratamento estão em segundo plano.

IV. Segundo Vygotsky, a criança em idade pré-escolar envolve-se num mundo
ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e
esse mundo é o que chamamos brinquedo.

II. O examinador não só ocupa um lugar mais distante do cliente, como também
necessita confrontá-lo com mais freqüência para checar informações dúbias

(A) Somente I, III e IV estão corretas.

ou inconscientes.

(B) Somente III e IV estão corretas.

III. O tempo de avaliação tende a se proceder num ritmo mais lento, devido a sua
complexidade.
IV. A resistência está freqüentemente associada a aspectos não-conscientes.
V. Quanto à validade, a ameaça da distorção consciente e intencional é
substancialmente menor no contexto forense.
(A) Somente I e V estão corretas.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente I e II estão corretas.
(D) Somente III e IV estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.

(C) Somente I e III estão corretas.
(D) Somente I, II e IV estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.
16. Segundo o DSM – IV, a crise bulímica freqüentemente prossegue até que o
indivíduo se sinta desconfortável, ou mesmo dolorosamente repleto. A crise
bulímica é tipicamente desencadeada por estado de humor:
(A) dismórfico.
(B) eufórico.
(C) ciclotímico.
(D) distímico.
(E) disfórico.
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(E) sonhar e realizar.
17. Analise as afirmativas abaixo sobre o paciente obeso, segundo Pierre-Emmanuel
Lacocque, Ph.D. (Capítulo 11 – Entrevista Clínica e Diagnóstica – R. Craig) e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
I.

Indivíduos obesos apresentam incapacidade para identificar corretamente a
fome fisiológica e outras sensações viscerais.

II. Existe um perfil de personalidade predizível entre os indivíduos obesos.
III. Muitos clínicos afirmam que as conseqüências mais devastadoras da
obesidade são os riscos sociais e psicológicos, mais do que os riscos de saúde
associados.
IV. A bulimia nervosa é um diagnóstico preciso para os pacientes obesos com
voracidade alimentar (hiperfagia).
V. Indivíduos obesos são tão propensos à psicopatologia quanto qualquer outro
indivíduo.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente II e III estão corretas.
(C) Somente III e V estão corretas.
(D) Somente II, III, IV e V estão corretas
(E) Todas as afirmativas estão corretas.
18. O adulto psicologicamente sadio, pode seguir cumprindo os processos de
aprendizagem e de comunicação que lhe permitam interatuar com os demais e
participar criativamente na realidade do mundo. Segundo Freud, os dois caracteres
básicos que englobam a saúde psicológica do adulto são a capacidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)

criar e procriar.
amar e criar.
trabalhar e transmitir.
amar e trabalhar.
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19. Para entender o sentido de estruturas psicopatológicas ou sintomáticas, temos que
reconhecer a presença de verdadeiras tramas de relações familiares e argumentos,
“novelas familiares” ou mitos que envolvem várias gerações. Pichon Rivière, para
explicar e operar em psicologia social e dinâmica grupal, elaborou um marco
conceitual denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gradiente psicossocial.
epistemologia do vínculo.
epistemologia convergente.
dinâmica do vínculo.
dinâmica de grupo.

20. O trabalho de Robert Gagné e Leslie Briggs (1979) representa uma tentativa de
formular um modelo ou teoria geral da instrução que integre e organize o amplo
corpo de conhecimentos sobre a aprendizagem humana. O trabalho teórico iniciase com a definição de uma taxionomia de tipos de aprendizagem que inclui as
seguintes:
(A) aprendizagem criativa, informação verbal, habilidades sensoriais, estratégias
normativas e avaliação.
(B) grupo focal, permanência, interatividade, proximidade e informação não
verbal.
(C) informação verbal, questionamentos, análise crítica, projeções e habilidades
motoras.
(D) informação verbal, habilidades intelectuais, estratégias cognitivas, atitudes e
habilidades motoras.
(E) aprendizagem criativa, reflexão, normatização, repetição e internalização.
21. Os atrasos no desenvolvimento da maturação perceptivo-motora das noções
espaciais afetam fundamentalmente a aquisição da leitura e da escrita. Um
exemplo disto são as denominadas “inversões”, erros freqüentes na aprendizagem
da leitura cometidos pelas crianças (confundir letras como “b” por “d”, “p” por
“q”, etc, ou posições nas sílabas, como “se” por “es”, “ni” por “in”, etc). As
inversões são consideradas como um estágio normal do desenvolvimento da
percepção, que progressivamente vão desaparecendo de modo que não devem
ocorrer mais aos:
(A) cinco anos de idade.
(B) seis/sete anos de idade.
(C) oito/nove anos de idade.
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(D) nove/dez anos de idade.
(E) onze anos de idade.
22. Tradicionalmente, a entrevista de seleção assume papel central no processo
seletivo, tanto que é raro encontrar um caso em que um funcionário tenha sido
contratado sem algum tipo de entrevista. Os métodos de entrevistas diferem de
várias maneiras, mais significativamente em termos da quantidade de estrutura ou
controle, exercida pelo entrevistador.
A entrevista em que são feitas perguntas a um candidato sobre o que ele faria
realmente em dada situação é conhecia como:

(E) cognitivo perceptual.

_________________
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25. Analise as afirmativas abaixo, referentes aos tipos de entrevistas no processo de
seleção e, a seguir, assinale a alternativa correta.

(C) estruturada.

I.O entrevistador não diretivo, em geral, ouve atentamente e não discute, nem
interrompe ou muda de assunto durante a entrevista.
II.A Entrevista Situacional focaliza situações reais de trabalho que o entrevistado
enfrentou anteriormente.
III.Como a Entrevista Estruturada inclui um conjunto de perguntas padronizadas
e um conjunto estabelecido de respostas usadas como comparação com as
respostas do candidato, ela fornece uma base mais consistente de avaliação.
IV.Entrevista Coletiva envolve um painel de entrevistadores que perguntam e
observam um único candidato.

(D) não dirigida.

(A) Somente I está correta.

(E) estratégica.

(B) Somente I, II e IV estão corretas.

(A) de descrição comportamental.
(B) situacional.

(C) Somente II, III e IV estão corretas.
23. As unidades de terapia intensiva são aquelas que se destinam a receber pacientes
em estado grave, com possibilidade de recuperação, exigindo permanente
assistência médica e equipe multidisciplinar, além da utilização de equipamento
especializado. Alguns pacientes podem apresentar a “Síndrome da UTI”
caracterizada por um estado confusional, reversível, secundário à internação em
UTI. A incidência é de 12% a 38% dos admitidos e é mais freqüente em pacientes
cirúrgicos do que em clínicos. A “Síndrome da UTI” desenvolve-se entre:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o 3º e o 7º dia após a internação.
o 10º e o 15º dia após a internação.
o 20º e o 25º dia após a internação.
o 30º e o 40º dia após a internação.
somente após o 50º dia após a internação.

24. A teoria que trata fundamentalmente da relação existente entre a percepção que a
pessoa tem de si mesma e do seu ambiente é denominada de:
(A)
(B)
(C)
(D)

dissonância cognitiva.
determinismo cognitivo.
auto-estima cognitiva.
eco-cognitivo.

(D) Somente I, III e IV estão corretas.
(E) Todas as afirmativas estão corretas.
26. Segundo Freud um dos fatores que desempenham um papel importante no
processo civilizatório e constitui um aspecto particularmente evidente do
desenvolvimento cultural, tornando possível as atividades psíquicas superiores é
a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

repressão.
instinto.
condensação.
sublimação.
foraclusão.

27. A incapacidade intencional para evocar eventos ocorridos antes de um trauma que
causa a perda da memória é conhecida por amnésia:
(A)
(B)
(C)
(D)

retrógrada.
infantil.
anterógrada.
icônica.
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(E) priming.
28. As obsessões são idéias, pensamentos, impulsos ou imagens persistentes, que são
vivenciados como intrusivos e inadequados e causam acentuada ansiedade ou
sofrimento. A qualidade intrusiva e inadequada das obsessões é chamada de:
(A) disforia.
(B) distonia.
(C) ego-distônica.
(D) parafilia.
(E) ortorexia.
29. À luz da psicanálise, a felicidade no reduzido sentido em que reconhecemos como
possível, constitui um problema que depende da(o):
(A) existencialismo.
(B) princípio da realidade.
(C) princípio do prazer.
(D) economia da libido do indivíduo.
(E) civilização.
30. No texto “O mal estar na Civilização”, Freud refere-se à busca do homem para
obter felicidade. No entanto, segundo o referido autor “quando qualquer situação
desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela produz tão somente um
sentimento de contentamento muito tênue”. Assinale a alternativa que melhor
justifica este paradoxo.
(A) O homem busca a incompletude para lidar com seu sofrimento.
(B) Inconscientemente o homem deseja ser infeliz já que a felicidade é uma busca
efêmera.
(C) Há na química de nossos corpos substâncias que barram e amortecem a
intensidade dos sentimentos experienciados.
(D) A felicidade provém da satisfação de necessidades represadas em alto grau,
sendo possível apenas como manifestação episódica.

_________________
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(E) O masoquismo é um forte determinante na constituição do sujeito e barra o
excesso de prazer.
31. Analise as afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta.
I.

Chama-se representação o ato de conhecimento que consiste na reativação de
uma lembrança ou imagem mnêmica, sem a presença real do objeto
correspondente.
II. As representações são constituídas pelas imagens dos objetos e fenômenos
percebidos nas experiências anteriores e evocadas de modo voluntário ou
involuntariamente.
III. Na representação, o objeto se impõe por sua presença, por seu caráter de
objetividade.
IV. A representação é a reprodução na consciência de percepções passadas.
V. Representação e imagem são termos empregados em psicologia com idêntico
significado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente II e III estão corretas.
Somente I, III e IV estão corretas.
Somente I e IV estão corretas.
Somente I, II, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

32. Segundo Freud, um dos fatores que com certeza podem exercer influência sobre o
desenvolvimento sexual e contribuir na etiologia das neuroses é a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

disposição sexual.
deslocamento.
regressão.
inibição.
precocidade sexual.

33. Assinale o(a) autor(a) da citação a seguir: “O pai é necessário para dar à mãe um
apoio moral, para sustentá-la em sua autoridade, para ser a encarnação da lei e da
ordem que a mãe introduz na vida da criança.”
A esse respeito, esse(a) autor(a) também foi o(a) representante de uma concepção
maternalista da família em virtude da qual o filho se torna “Sua Majestade o
Bebê” e o pai o suporte da autoridade materna.
(A) Freud.
(B) Lacan.
(C) Durkheim.
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(D) Winnicott.
(E) Melanie Klein.
34. A teoria da aprendizagem social explica o comportamento humano em termos de
uma interação recíproca, contínua entre determinantes comportamentais,
ambientais e:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

forças situacionais.
representações pictóricas.
estímulos modeladores.
disposições internas.
cognitivos.

35. Analise as afirmativas abaixo sobre a posição do psicanalista e a do psiquiatra,
com base na conferência de J-A Miller, Psicanálise e Psiquiatria (S.P., 21/10/81) e,
a seguir, assinale a alternativa correta.
I.Existe uma antinomia entre a posição do psicanalista e a do psiquiatra.
II.A demanda psiquiátrica é na maioria das vezes uma demanda social.
III.A demanda feita ao psicanalista deve partir de uma exigência, de um ideal, da
própria iniciativa do paciente.
IV.A demanda feita ao psiquiatra não difere da demanda feita ao psicanalista.
V.Esquecer a psiquiatria, compreender o paciente e não fazer diagnósticos são
fundamentais à prática psicanalítica.
VI.O analista faz parte do sintoma do paciente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

36. O sintoma ligado à manifestação precedente que consiste na ação ou efeito de
converter algo em coisa ou de conceber algo por analogia como a natureza e
estrutura das coisas, inclusive a tendência de encarar os seres humanos como
coisas, é denominado de:

(E) compulsão a pensar.
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37. É fundamental à psicologia forense:
(A) estabelecer modelos conceituais diferenciados dos utilizados na área clínica
para que possam produzir conhecimento relevante do ponto de vista legal.
(B) estabelecer o enfoque exclusivamente da lei, com testagem psicológica
indicada pela perícia.
(C) não familiarizar-se com a terminologia da área jurídica, pois o enfoque será
sempre centrado na personalidade do sujeito.
(D) desenvolver novos aspectos de investigação psicológica inerentes ao processo
judicial.
(E) que os psicólogos utilizem métodos de investigação diferenciados dos que são
utilizados na área clínica.
38. A principal indicação para a psicocirurgia é a presença de um transtorno
psiquiátrico crônico e debilitante que não respondeu a qualquer outro tratamento.
Uma orientação razoável é que o transtorno deve ter estado presente por 5 anos,
sendo que neste período foi tentada uma série de alternativas terapêuticas. Os dois
transtornos que melhor respondem a psicocirurgia são:
(A) transtorno depressivo maior e transtorno obsessivo-compulsivo.
(B) transtorno depressivo maior e esquizofrenia.
(C) transtorno obsessivo-compulsivo e episódios maníacos.
(D) esquizofrenia e episódios maníacos.
(E) episódios maníacos e retardo mental.
39. Com relação à mulher em geral e, em particular, à sexualidade feminina, a visão de
Freud é de:
(A) uma disposição perversa polimorfa.

(A) pensamento derreísta.

(B) continente negro.

(B) fabulação.

(C) homem invertido.

(C) prolixidade.

(D) pura diferença anatômica.

(D) reificação.

_________________
Diretor de Ensino

Visto:
PSICOLOGIA

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2007 ao CFO/QC - 2008

(E) igualdade.

(E) rejeição.

40. A agressão é qualquer forma de comportamento direcionado ao objetivo de
prejudicar ou ferir outra pessoa que esteja motivada a evitar tal tratamento. Analise
as proposições abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de
afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( ) Para a violência doméstica, na qual um dos cônjuges fere o outro, a
frequência entre os homens e mulheres é quase igual.
( ) Os índices de crimes violentos são mais altos em áreas rurais e mais baixos
em áreas metropolitanas.
( ) Os homicídios são mais prevalentes entre pessoas que se conhecem e menos
de 50% são cometidos com armas de fogo.
( ) Nem toda agressão resulta da frustação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V;
F;
F;
V;
V;

F;
F;
V;
F;
F;

V;
F;
F;
F;
F;

V.
V.
V.
F.
V.

41. O aspecto essencial do transtorno da conduta é um padrão repetitivo e persistente
de conduta, no qual os direitos básicos dos outros ou as normas ou regras sociais
apropriadas à idade são violados. Para ser efetivado o diagnóstico, os
comportamentos devem estar presentes por pelo menos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

seis meses.
doze meses.
dezoito meses.
vinte e quatro meses.
mais de sessenta meses.

42. Quando um paciente terminal que é acompanhado pelo psicólogo hospitalar morre,
o profissional vivencia o sentimento de:
(A) abandono.
(B) autopiedade.
(C) frustração.
(D) união.
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43. As cirurgias de grande porte, principalmente, impõem a necessidade de internação
do paciente no CTI, no pós-operatório imediato, dado ao estado delicado em que
este se encontra, necessitando, portanto, de uma atenção exclusiva e maciça para
que suas possibilidades de recuperação sejam maiores. De forma mais adequada, o
trabalho do psicólogo no acompanhamento destas pessoas deve ser iniciado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

no ambulatório, após a alta do CTI do paciente.
apenas se o paciente solicitar ajuda.
apenas no período de reabilitação e recuperação.
no pré-operatório.
no sono anestésico.

44. O(A) primeiro(a) estudioso(a) que refletiu sobre a função e o mecanismo
psicológico da atividade lúdica infantil, ao interpretar a brincadeira de seu neto de
dezoito meses de idade, com um carretel amarrado em um barbante (Fort-da) foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hermani von Hug-Hellmunth.
Melanie Klein.
Winnicott.
Freud.
Bluchmar.

45. Uma forma de viabilizar a tarefa do psicólogo no ambulatório do hospital é
trabalhar por programas. Isto é, estabelecer metas e propostas a serem atingidas a
partir de determinadas características. Podemos considerar que essa racionalização
das tarefas do psicólogo oferece algumas vantagens. Analise as afirmativas abaixo
acerca das vantagens oferecidas pela racionalização das tarefas do psicólogo e, a
seguir, assinale a alternativa correta.
I. Torna o psicólogo polivalente.
II. Garante a clareza do compromisso com o paciente.
III. Sensibiliza para a percepção do componente emocional coadjuvante ao
orgânico.
IV. Facilita a realização de pesquisas, exceto as prospectivas.
(A) Somente I está correta.
(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente III está correta.
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(D) Somente I e IV estão corretas.
(E) Somente II e III estão corretas.
46. A função do sono foi examinada de variados modos. A maioria dos investigadores
concluiu que o sono serve a uma função restauradora e homeostásica. Analise as
proposições abaixo, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de
afirmativa verdadeira, e a letra F quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta.
( ) Em algumas mulheres os padrões de sono não mudam durante as fases do
ciclo menstrual.
( ) A hipersonia manifesta-se como quantidades excessivas de sono e sonolência
diurna excessiva.
( ) O envelhecimento não é uma das causas comuns da insônia.
( ) Encefalites são causas comuns de hipersonia.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F
V
F
V
F

;V
;V
;V
;V
;V

;V
;F
;V
;F
;F

; V.
; V.
; F.
; F.
; V.

47. Como qualquer situação de mudança, a escolha do futuro implica sempre em um
aumento de conflitos, principalmente quando a decisão é sobre a profissão a seguir.
O conflito manifesta-se como uma dúvida que é necessária resolver. Diante dessa
dúvida, os adolescentes submetidos à orientação vocacional, passam por quatro
situações descritas como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

disponível, dilemática, problemática, de resolução.
predilemática, dilemática, disponível, resolutiva.
predilemática, dilemática, funcional, resolutiva.
predilemática, dilemática, problemática, de resolução.
predilemática, dilemática, focal, resolutiva.

48. Assinale a única alternativa cujo método não é de fidedignidade dos testes
psicológicos.
(A) Método inteiro.
(B) Método das metades.
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(C) Método do teste-reteste.
(D) Método de formas paralelas.
(E) Coeficientes de consistência interna.

49. Em relação ao Transtorno de Personalidade Anti-Social, assinale a alternativa
incorreta.
(A) É caracterizado por atos anti-sociais e criminosos contínuos, mas não é
sinônimo de criminalidade.
(B) Apresenta propensão a enganar, mentir e ludibriar os outros para obter
vantagens pessoais ou prazer.
(C) É caracterizado pela ausência de Sentimento de Culpa.
(D) Os pacientes com este transtorno, quando imobilizados (por exemplo,
hospitalizados) recusam freqüentemente ao tratamento pela psicoterapia.
(E) É caracterizado pelo desrespeito irresponsável pela segurança própria ou
alheia.
50. Assinale a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O medo se refere a alguma coisa, a angústia é sem objeto.
A angústia se acha corporalizada.
A fobia também é conhecida como moria.
O pânico foi também denominado por Baelz de estupor emotivo.
Nas reações histéricas, persistem os sintomas corporais durante longo
período.
2ª QUESTÃO
DÊ O QUE SE PEDE

1,000 ponto distribuído em 1 item
RESPONDA NO CADERNO DE RESPOSTAS ANEXO.
Vários tanatologistas identificaram estágios de morte ou do morrer. Mesmo se
levando em conta a subjetividade do paciente moribundo, Elisabeth Kübler-Ross
estabeleceu cinco estágios que são amplamente encontrados nesses pacientes.
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Enumere, nomeie e argumente, respeitando a cronologia, sobre cada um desses
estágios.
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