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1) O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objeti-

vos, dependendo dos motivos alegados ou reais do encaminha-

mento e/ ou da consulta, que norteiam o elenco de hipóteses

inicialmente formuladas, e delimitam o escopo da avaliação.

Segundo Cunha e colaboradores, no livro ",Psicodiagnóstico

V", assinale a opção que indica o objetivo onde é determi-

nado o nível de funcionamento da personalidade, examinando

funções do ego, em especial quanto a INSIGHT, para indicação
terapêutica ou, ainda, para estimativa de progressos ou

resultados de tratamento.

(A) Diagnóstico diferencial.

(B) Classificação nosológica.

(C) Avaliação compreensiva.

(D) Classificação dinâmica.
(E) Prognóstico.

2) Assinale a opção que corresponde à característica da Orien-

tação Profissional, segundo a abordagem sócio-histórica, na

visão de Bock (2006).

(A) O indivíduo é o único responsável pela escolha profis-

sional que, se bem realizada, aponta para o sucesso so-

cial e financeiro.

(B) Para essa abordagem, uma boa escolha é aquela que resul-

ta da harmonia mais perfeita entre um perfil profissio-

nal ou ocupacional e o perfil pessoal.

(C) Desloca seu eixo central de preocupação, até então vol-

tada para a necessidade de conhecimento das profissões,
para ajudar o indivíduo a conhecer-se, ou seja, consci-

entizar-se de suas características e potencialidades.

(D) Entende que as profissões e ocupações não são perenes e
imutáveis; trabalha com a ideia da multideterminação do
humano. Combate-se a concepção do ser humano natural ou

abstrato.
(E) Aceita a forma de aproximação dos indivíduos com as ocu-

pações, que se dá por meio do modelo de perfis, refor-

çando a concepção liberal do indivíduo.
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3) Segundo Minuchin (1982), no livro "Famílias: funcionamento e
tratamento", assinale a opção que se refere à técnica de

acomodação que proporciona apoio planejado à estrutura fami-

liar, cabendo ao terapeuta perceber e analisar esta família.

(A) Rastreamento.

(B) Manutenção.
(C) Fronteira de subsistema.

(D) Manipulação de espaço.

(E) Mimese.

4) Observa-se, no exercício profissional dos psicólogos no âm-

bito do judiciário, a predominância das atividades de confe-

cções de laudos, pareceres e relatórios. No pressuposto do
que cabe à Psicologia, à luz do artigo "Pensando a Psicolo-

gia aplicada à Justiça", publicado em "Psicologia Jurídica

no Brasil", assinale a opção correta.

(A) Não se trata de uma prática predominantemente avaliati-

va, pois a confecção de laudos, pareceres e relatórios

visa subsidiar o processo de tomada de decisão dos ma-

gistrados, que é o objetivo da inserção da Psicologia no

âmbito do judiciário.

(B) É um pressuposto que não pode ser criticado, dentre ou-

tras razões, pelo fato de ser compartilhado pela nova

geração de psicólogos e por estar descrito na litera-

tura atual como sendo uma prática inovadora e fundamen-

tada na legislação em vigor.

(C) É um pressuposto que tem causado mal-estar entre a nova

geração de psicólogos, que preferiria ter de si uma ima-

gem menos comprometida com a manutenção da ordem social
vigente, considerada injusta e excludente.

(D) Trata-se de um pressuposto defendido em textos atuais e

compartilhado entre os psicólogos, demonstrando que a

questão da interseção da Psicologia com o Direito, diz

respeito ao bom ou mau uso da técnica e à habilidade ou

não do perito.

(E) as críticas a esse pressuposto são infundadas, pois a
psicologia deve buscar uma prática fundamentada em ins-

trumentos capazes de nortear e assessorar a prática

jurídica.
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5) A partir da descrição dos Tipos Psicológicos apresentados no

QUATI (Questionário de Avaliação Tipológica) , assinale a

opção que corresponde às características dos indivíduos do
Tipo I St In (Introvertido, função principal sentimento,

função auxiliar intuição).

(A) Reservados, escondem seu calor humano até que conheçam
bem as pessoas, defendem seus ideais com convicção apai-

xonada e possuem boa capacidade para ver as coisas a

longo prazo.

(B) Confiáveis, mostram um respeito completo, realista e

prático pelos fatos, gostam das coisas bem claras e ra-

ramente demonstram suas reações emocionais, parecendo

calmos e seguros.

(C) Tranquilos e reservados, são geralmente lógicos, capazes

de críticas objetivas, mostram grande adaptação à vida
diária e apreciam a vida ao ar livre e a prática de
esportes.

(D) Realistas, amistosos e adaptáveis, confiam nas coisas

que podem ver, ouvir e conhecer através dos sentidos e

geralmente são tolerantes e ótimos para avaliar situa-

ções tensas e conseguir o consenso.

(E) Lógicos e críticos, sua atenção se volta para o trabalho

e não para as pessoas que irão executá-lo, têm interesse

pela realidade presente no aqui e no agora e são sensa-

tos, realistas e práticos.
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6) A descrição e análise de cargos funcionam como o mapeamento

do trabalho realizado dentro da organização, segundo Chiave-

nato (2004), no livro "Gestão de Pessoas: e o novo papel dos
recursos humanos nas organizações". No que se refere à aná-

lise de cargos, especificamente, é correto afirmar que

(A) significa relacionar o que o ocupante faz, como faz, sob
quais condições faz e por que faz.

(B) identifica, descreve e define um cargo em termos de de-

veres, responsabilidades, condições de trabalho e espe-

cificações, focalizando o seu conteúdo.

(C) procura determinar quais os requisitos físicos e mentais
que o ocupante deve possuir, as responsabilidades que o
cargo lhe impõe, assim como as condições em que o traba-

lho deve ser feito.
(D) relaciona de forma breve as tarefas, deveres e as res-

ponsabilidades do cargo, se preocupando com os aspectos

intrínsecos do mesmo.
(E) representa um sumário escrito do cargo, como uma unidade

organizacional identificável, retratando de modo simpli-

ficado seu conteúdo e suas principais responsabilidades.

7) O treinamento é um processo cíclico e contínuo, composto por

quatro etapas na visão de Chiavenato (2004). No livro "Ges-

tão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas or-

ganizações", a elaboração do programa de treinamento para

atender às necessidades diagnosticadas da organização cor-

responde a qual etapa desse processo?

(A) Avaliação.

(B) Implementação.

(C) Diagnóstico.

(D) Condução.

(E) Desenho.
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8) No livro "As raízes da Psicologia Social Moderna", são des-

critos teóricos importantes cujos trabalhos influenciaram a

Psicologia Social. Em sua maioria, esses teóricos eram an-

tirreducionistas e acreditavam que era impossível explicar o

coletivo em termos do indivíduo. Porém, um deles não compar-

tilhava desta visão e, em seus escritos, transformou a Psi-

cologia Social em uma ciência comportamental e experimental.

Uma consequência disso foi a individualização do social. Es-

te teórico também foi um entusiasta das pesquisas de opinião

pública. Assinale a opção que corresponde ao teórico des-

crito acima.

(A) Wundt .

(B) Mead.

(C) F. H. Allport.
(D) Le Bon.

(E) McDougall.

9) Atualmente, existem muitas evidências de que os estressores
familiares, que costumam ocorrer nos pontos de transição no
ciclo de vida, frequentemente criam rompimentos neste ciclo

e produzem sintomas e disfunções. Assinale a opção que

corresponde ao fluxo de ansiedade que inclui padrões de re-

lacionamento e funcionamento, que são transmitidos para as

gerações seguintes de uma família, principalmente, através

do mecanismo de triangulação emocional, conforme relatado no

livro "As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura
para a terapia familiar".

(A) Horizontal.

(B) Paralelo.

(C) Contínuo.

DD) Vertical.
(E) Misto.

10) Carlos Parada, no livro "Drogas e pós-modernidade: prazer,

sofrimento e tabu", afirma que o acolhimento é uma função

operatória de uma instituição, e cita duas condições deter-

minantes. Assinale a opção que corresponde a essas con-

dições.

(A) Anonimato e gratuidade da assistência.

(B) Disponibilidade e valor.

(C) Escuta e energia.

(D) Ambiente e relação técnico-paciente.

(E) Heterotopia crítica e relação técnico-técnico.
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11) Na avaliação do Teste Palográfico, a inclinação dos palos

revela a

(A) confiança que o indivíduo tem em seus próprios valores

pessoais.

(B) variação do ânimo, do humor e da vontade do indivíduo.

(C) capacidade organizadora do indivíduo e de sua adaptação

ao ambiente.

(D) necessidade que o indivíduo sente de contato com os

outros.

(E) vitalidade e firmeza do indivíduo em suas atitudes

pessoais.

12) Considerando a entrevista clínica como um dos recursos bási-

cos para o diagnóstico, segundo Cunha, no livro "Psicodiag-

nóstico V", assinale a opção correta.

(A) A delimitação temporal entre a entrevista inicial e o
processo terapêutico tem como uma das funções controlar
as distorções relacionadas a pessoas ou instituições in-

teressadas na avaliação.

(B) O resultado de uma entrevista depende largamente de suas

estratégias, de seus alcances e de seus limites.

(C) As entrevistas de livre estruturação são assim denomina-

das porque o entrevistador tem clareza de seus objeti-

vos, do tipo de informação que é necessária para atingi-

los e de como essa informação deve ser obtida.

(D) A entrevista, na qual é feita a anamnese, tem por obje-

tivo primordial avaliar a demanda do sujeito e fazer um

encaminhamento. Geralmente, é utilizada em serviços de

saúde pública ou em clínicas sociais.

(E) A entrevista, como ponto de contato inicial, é crucial
para o desenvolvimento de uma relação de ajuda. A difi-

culdade de aceitação das recomendações ou a desistência
de iniciar um processo terapêutico, quando ocorre, se dá
nos primeiros contatos.

13) Assinale a opção que corresponde a uma perturbação do com-

portamento motor, segundo Kaplan e Sadock, no livro "Compên-

dio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria

Clínica".

(A) Bloqueio.

(B) Negativismo.

(C) Sinestesia.
(D) Perseveração.

(E) Monomania.
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14) Os problemas de paternidade nas novas famílias com progeni-

tor sozinho relacionam-se à dificuldade de disciplinar e
educar os filhos, em um momento marcado por uma grande perda
emocional. O processo concreto capaz de resolver essas ques-

tões consiste em três fases distintas. Como é denominada a

fase em que as famílias estão respondendo a uma intensa cri-

se situacional, em decorrência da ruptura na maneira como

viviam o seu cotidiano?

(A) consequências.

(B) realinhamento.

(C) recasamento.

(D) estabilização.

(E) casamento,

15) Peter Sifneos, citado no livro "Introdução às Psicoterapias

Breves", descreve uma psicoterapia dinâmica orientada para

um objetivo focal. Essa psicoterapia considera que o pacien-

te é capaz de trabalhar em colaboração com o terapeuta, num

esforço para instaurar uma aliança terapêutica, criando uma

atmosfera capaz de proporcionar a realização do trabalho de

resolução de um problema. Assinale a opção que corresponde

à psicoterapia de Curta Duração descrita no texto.

(A) De tempo limitado.

(B) De emergência.
(C) Ansiolítica.

(D) Com foco abrangente.

(E) Desencadeadora de ansiedade.

16) No que se refere ao PMK(Psicodiagnóstico Miocinético), se-

gundo Mira (2004), é correto afirmar que

(A) os sigue-zagues correspondem a 3a folha de aplicação.
(B) a reaplicação não é necessária quando ocorre tendência a

sair da folha.

(C) a diminuição gradativa dos elos nas cadeias sagitais
significa ansiedade.

(D) a elação corresponde a certa dificuldade dos movimentos
de subida no plano vertical.

(E) a emotividade manifesta-se no plano vertical, por meio

do Dsv (Desvio Secundário vertical).
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17) Conforme o Manual de Elaboração de Documentos Escritos, o

psicólogo, ao avaliar um paciente, poderá produzir diversos

documentos referentes a essa avaliação. Assinale a opção

correta em relação a esses documentos.

(A) Parecer psicológico é documento decorrente de avaliação

psicológica, portanto deve se basear exclusivamente em

instrumentos técnicos.

(B) Declaração é um documento expedido pelo psicólogo, tendo

como finalidade informar sobre as condições psicológicas

de quem o solicita, com fins de justificar faltas e/ ou

impedimentos do solicitante.

(C) A estrutura do Relatório Psicológico deve conter, no mí-

nimo, identificação, descrição da demanda, análise e

conclusão.
(D) Os documentos escritos produzidos pelo psicólogo, decor-

rentes de avaliação psicológica, deverão ser guardados

pelo prazo mínimo de três anos.
(E) A estrutura do Parecer é composta de quatro itens: iden-

tificação, exposição de motivos, análise e conclusão.

18) Nos processos de seleção, a utilização de técnicas baseia-se

no próprio valor de predição das técnicas. Segundo os auto-

res do livro "Atração e Seleção de Pessoas" (2005) , esse
valor está diretamente condicionado aos requisitos básicos

, de validade e fidedignidade. Com relação à validade de

critério, é correto afirmar que analisa

(A) a obtenção de resultados semelhantes, quando o candidato

é avaliado novamente pela mesma técnica.

(B) a efetividade de um teste para predizer o comportamento

de um indivíduo.

(C) se o teste abrange uma amostra representativa da compe-

tência que está sendo mensurada.

(D) o fato das diferentes técnicas de seleção gerarem resul-

tados semelhantes.

(E) se um teste avalia, de fato, aquilo que se propõe a
avaliar.
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19) De acordo com as abordagens apresentadas no livro "Liderança

e motivação" (2005), a liderança carismática

(A) baseia-se nas habilidades que os seguidores atribuem ao

líder, quando observam determinados comportamentos e al-

gumas características como forte convicção e capacidade

de ser agente de mudança.

(B) parte da crença de que a capacidade de criar a visão de

futuro é condição fundamental para a atuação bem suce-

dida de todo líder.

(C) consiste numa relação entre líder e liderado, caracteri-

zada pelo interesse da troca, ou seja, oferecimento de

recompensas materiais pelo esforço empreendido.

(D) tem como foco o crescimento e o desenvolvimento das pes-

soas, levando-as a pensar por si mesmas e promovendo uma

mudança de seus níveis de consciência.
(E) fundamenta-se no poder legítimo conferido ao líder devi-

do a sua posição hierárquica dentro da organização,

20) As três principais características dos episódios de contato,

segundo Erving e Miriam Polster (2001), são:

(A) sintaxe; representatividade; e recorrência.
(B) experimentação; AWARENESS; e recorrência.
(C) representação; comportamento dirigido; e exploração.

(D) representatividade; sintaxe; e alternância.
(E) representação; coerência; e familiaridade.

21) Em "Psicossomática e Psicanálise", Alain Merlet, em seu ar-

tigo "Todo órgão determina deveres", escreve que, do ponto

de vista clínico de Lacan, qualquer pessoa, em qualquer

ocasião, pode ser afetada por uma lesão orgânica, cuja
etiologia escape ao saber médico. Esse conceito refere-se:

(A) à reação psicossomática.

(B) ao transtorno de somatização.

(C) à psicossomática.
(D) ao fenômeno psicossomático.

(E) ao transtorno dissociativo.
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22) De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, é vedado a

este profissional:

(A) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser

realizado e ao seu objetivo profissional.

(B) estabelecer acordos de prestação de serviços que respei-

tem os direitos do usuário ou beneficiário de Serviços

de psicologia.

(C) ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas

quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou

anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser

realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.

(D) prestar serviços profissionais em situações de calami-

dade pública ou de emergência, sem visar benefício pes-

soal.

(E) orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos

apropriados, a partir da prestação de serviços psicoló-

gicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos
pertinentes ao bom termo do trabaho.

23) Tendência Atualizadora é um postulado básico da abordagem

centrada na pessoa, definido por Carl Roger, descrito em

"Aconselhamento Psicológico Centrado na Pessoa" . Em relação

a esse postulado, assinale a opção INCORRETA.

(A) É observado em todos os seres vivos e também no Univer-

so como um todo, parecendo haver um princípio direcional

para uma organização harmoniosa.
(B) Essa Tendência Atualizadora é o próprio sentido de vida,

de existência e de caráter evolutivo.

(C) A Tendência Atualizadora não é inata, pois a vida é um

processo naturalmente ativo, onde os organismos vivos e

os elementos da natureza estão em constante mudança,

através de suas interações com o meio.

(D) A Tendência Atualizadora confere uma sabedoria ao orga-

nismo de buscar os meios adequados para seu desenvolvi-

mento.

(E) Os organismos vivos e os elementos da natureza estão em

constante mudança, através de suas interações com o

meio. Essa interação é condição para o crescimento, e é

através dela que o potencial para realizar esse processo

vital se evidencia.
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24) Selye, citado por Julio de Mello Filho (2005), no livro

"Concepção Psicossomática: visão atual", afirma que tudo

aquilo que ameaça a vida provoca estresse e respostas a-

daptativas, das quais participa o organismo como um todo,

distinguindo, neste processo de reação, três fases sucessi-

vas. Assinale a opção que corresponde à fase que é conse-

quência da falha destes mecanismos adaptativos a estímulos

permanentes e excessivos.

(A) Resistência.

(B) Choque .

(C) Alarme.

(D) Esgotamento.

(E) Contrachoque.

25) Em relação ao fenômeno psicológico, assinale a opção que

corresponde à concepção da Psicologia Sócio-Histórica, des-

crita no livro "Psicologia Sócio-Histórica: uma perspectiva
crítica em psicologia" .

(A) Desenvolve-se ao longo do tempo. Assim, o fenômeno psi-

cológico não pertence à natureza humana; não é preexis-

tente ao homem; e reflete a condição social, econômica e

cultural em que vivem os homens.
(B) É um fenômeno abstrato, visto como característica hu-

mana; algo que existe no ser humano, como estrutura,

processo, expressão, ou qualquer uma de suas conceitua-

ções.

(C) É algo que está como possibilidade quando se nasce; algo

que deverá ser fertilizado por afeto, estimulações ade-

quadas e boas condições de vida, mas que lá está, pronto
para desabrochar.

(D) É algo que deve ser entendido somente como uma constru-

ção no nível social, em detrimento ao nível individual.

(E) É a doença, o desequilíbrio ou o conflito; é algo que se

apresenta como sintoma e que vai possibilitar que o in-

divíduo se relacione consigo mesmo e possa acessar o seu

inconsciente coletivo.
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26) Segundo a Teoria das Necessidades Socialmente Adquiridas de

McClellemd, apresentada no livro "Liderança e motivação"
(2005), a necessidade de afiliação corresponde à necessidade

de

(A) superação de desafios e cumprimento de metas.

(B) relacionamento e pertencimento.

(C) influência sobre pessoas e situações.

(D) proteção contra perigos e ameaças externas.

(E) busca de status e valorização pessoal.

27) Correlacione os fatores ou necessidades, apresentados pelos

autores do "Inventário Fatorial de Personalidade: manual
técnico e de avaliação" (1997), aos seus respectivos signi-

ficados, e assinale a opção que apresenta a sequência

correta.

Fatores/necessidades Significados

I - Denegação ( ) Expressa o desejo de vencer obstá-

II - Deferência culos e manter altos padrões de
III- Intracepção realização.

IV - Desempenho ( ) Tende a não dar muita importância

V - Mudança aos fatos concretos, é subjetivo,

pessoal nos julgamentos e pouco

prático.

( ) Tende a se submeter passivamente

à força externa, aceita desaforo,

castigo e culpa.

( ) Expressa o desejo de se desligar

de tudo o que é rotineiro e fixo;
gosto por aventuras e novidades.

( ) Expressa o desejo de admirar e dar

suporte a um superior, demonstran-

do respeito e reverência.

( ) Tende a ser conduzido por senti-

mentos, dominado pela fantasia e
imaginação.

(A) (V) (I) (III) (IV) (III) (II)

(B) (IV) (III) (I) (IV) (II) (I)

(C) (V) (III) (II) (IV) (I) (III)

(D) (IV) (III) (I) (V) (II) (III)

(E) (IV) (I) (II) (V) (III) (I)
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28) Ferrari, Luchina e Luchina, comentados por Julio de Mello

Filho, no livro "Concepção Psicossomática: visão atual",

retomando as ideias de Balint, postulam que a organização da
doença está ligada a que campo dinâmico?

(A) Contratransferência patológica.

(B) Equilíbrio-desequilíbrio familiar.

(C) Relação médico-paciente.

(D) Mente-corpo e doença-doente.

(E) Identificação patológica e somatização.

29) Em relação ao T.A.T.(Teste de Apercepção Temática), segundo

Murray(2005), é correto afirmar que

(A) consiste numa técnica expressiva, constituída por 31

pranchas.

(B) na prancha 16 (em branco) , a temática em geral refere-se

às carências, à solidão e ao abandono.

(C) durante a aplicação, a história não deve ser interrom-

pida, mesmo que seja demasiadamente longa e inconsisten-

te.

(D) na prancha 11(paisagem primitiva de pedra), a temática

mais frequente refere-se a atitudes frente ao desconhe-

cido, ao perigo e ao instintivo.

(E) a forma B de aplicação é aconselhável para adolescentes

e adultos de grau médio de inteligência e cultura.

30) Segundo Kerlinger (2003), em "Metodologia da Pesquisa em
Ciências Sociais", como é denominada a variável considerada
o antecedente e que se supõe influenciar outra variável,

numa pesquisa comportamental?

(A) Constitutiva.

(B) Dependente.

(C) Operacional.

(D) Estranha.

(E) Independente.
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31) No que diz respeito à mediação, nem todos os processos dia-

lógicos podem ser úteis para se reduzir o potencial de . 
hos-

tilidade, conflito e agressão. As conversas dominadas por
troca de críticas, ameaças e exigências litigiosas podem

apenas exacerbar o conflito. Nesse contexto, descrito em

"Novos paradigmas em Mediação", é apresentado o conceito e a

prática que pode ser visto como qualquer forma de intercâm-

bio que consiga transformar uma relação entre indivíduos

que, do contrário, estão comprometidos com realidades sepa-

radas e antagônicas, em uma relação na qual realidades co-

muns e solidificadoras estejam sendo construídas. Assinale

a opção que corresponde ao contexto apresentado.

(A) Argumento.
(B) Negociação construtiva.
(C) Barganha.

(D) Responsabilidade relacional.

(E) Diálogo transformador.

32) "É uma tentativa de agir contra o beco sem saída do falar

sobre, ao trazer o sistema de ação do indivíduo para dentro

do consultório. O indivíduo é mobilizado para confrontar as

emergências de sua vida, operando seus sentimentos e ações

abortados, numa situação de segurança relativa". Assina1e a

opção que corresponde a esse conceito descrito no livro

"Gestalt-terapia Integrada".

(A) Contato.

(B) Comportamento dirigido.

(C) Sensações e ações.

(D) Experimento.

(E) AWARENESS.

Prova : Amarela Concurso : PS-T/2010

Profissão : PSICOLOGIA

14/ 23



33) Em HPsicologia, organizações e trabalho no Brasil" (2000) ,

os autores destacam três grandes tipos de estruturas organi-

zacionais: as pré-burocráticas, as burocráticas e as pós-

burocráticas. Quanto às estruturas pós-burocráticas, é cor-

reto afirmar que

(A) o conhecimento é reconhecido como ativo intangível, que

mais possibilita a alavancagem organizacional.

(B) a especialização e a departamentalização são acentuadas,

criando estruturas com muitos níveis hierárquicos.

(C) a documentação escrita define as políticas dessas estru-

turas, garantindo consistência ao longo do tempo.

(D) o empoderamento (EMPOWERMENT) das pessoas é desestimulado,

pouco contribuindo para a horizontalização.

(E) é empregado o princípio de separação absoluta entre o

quadro administrativo e os meios de administração e

produção.

34) A entrevista comportamental é apontada como sendo um instru-

mento muito usado nos processos seletivos atualmente. Segundo

o livro "Aspectos práticos da avaliação psicológica nas
organizações" (2009), em relação a esse instrumento, é

correto afirmar que tem

(A) seu berço na Europa, durante a década de 80, quando se

fazia necessária a criação de novas ferramentas de ava-

liação.

(B) forma desestruturada, com questões abertas, por vezes

baseadas na descrição das atividades do cargo ou na re-

quisição da vaga.

(C) forma estruturada, com perguntas fechadas, às vezes em-

basadas no perfil de competências do cargo.

(D) interesse em identificar como o candidato se comportará

no futuro, por isso suas perguntas devem levantar hipó-

teses aleatórias.

(E) como objetivo investigar a experiência passada do candi-

dato em situações vivenciadas e as soluções por ele
implementadas.
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35) Um dos modelos teóricos mais promissores para proporcionar

aos alunos níveis crescentes de domínio de conteúdos é aque-

le que atende a alguns pressupostos, os quais foram descri-

tos no livro "Psicologia e Educação", de Baeta (2006). Assi-

nale a opção correta.

(A) as discussões sobre o que deve predominar no processo

educativo, se conteúdo ou operações mentais, é um falso

dilema, pois todo conteúdo se constitui de conceitos,

noções e informações que se articulam por operações in-

telectuais.

(B) a transmissão verbal (oral e/ ou escrita) do conteúdo

sempre será suficiente para que se construam as estru-

turas operacionais das crianças e adultos.
(C) a memorização do conteúdo é focalizada e reconhecida por

meio de instrumentos de avaliação onde cada conteúdo
será priorizado.

(D) as competências dizem respeito a uma modalidade estrutu-

ral de inteligência, e são priorizadas e adotadas como

indicadores de aprendizagem do conteúdo, sendo entendi-

das a partir de diferentes operações mentais, que per-

mitem ao sujeito do conhecimento estabelecer relações

entre diversos conteúdos.

(E) o processo ensino-aprendizagem de um conteúdo se dá por

meio de uma prática multidimensional, onde a relação

professor X aluno e as vivências singulares devem ser

priorizadas, restringindo-se às formas escolares.

36) As alucinações indicam uma perturbação psicótica somente

quando associadas ao comprometimento do teste de realidade.
Assina1e a opção que corresponde a uma alucinação caracteri-

zada por falsa percepção, na qual os objetos são vistos em

tamanho reduzido, segundo Kaplan e Sadock, no livro "Compên-

dio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria

Clínica".

(A) Hipnagógica.

(B) Visual .

(C) Hipnopâmpica.

(D) Liliputiana.

(E) Sinestesia.
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37) Na concepção de Chiavenato (2004), que processo organizacio-

nal tem o papel de divulgar, no mercado, as oportunidades
de trabalho que a organização pretende oferecer para as pes-

soas que possuam determinadas características desejadas?

(A) Desenvolvimento.
(B) Seleção.
(C) Treinamento.

(D) Avaliação.

(E) Recrutamento.

38) A Psicologia Institucional, segundo Bleger, descrita em

"Psico-Higiene e Psicologia Instucional", caracteriza-se

por:

(A) um âmbito de estudo sócio-dinâmico (grupos) e por um âm-

bito psicossocial (individual).

(B) sua relação com a comunidade e finalidade da institui-

ção.

(C) sua dinâmica e pelas normas que regem a Instituição.

(D) um âmbito institucional (instituições) e por um âmbito
comunitário (comunidades) .

(E) um âmbito especial, quer dizer, por um segmento da ex-

tensão dos fenômenos, e por um modelo conceitual perten-

cente à Psicologia Social.
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39) Analise as afirmativas abaixo, existentes no processo psico-

terápico em Psicoterapia Breve, de acordo com Edmond

Gilliéron, no livro "Introdução às Psicoterapias Breves".

I - A respeito do tratamento propriamente dito, pode-se

admitir que a primeira intervenção de peso diz respeito

ao conteúdo da demanda de quem o procura.

II - Toda a Psicoterapia Breve de um paciente está baseada

numa interpretação global da problemática desse paci-

ente, no entanto, há um esforço para elaborar as cor-

respondentes interpretações desde o início.
III- o médico, ao formular sua hipótese psicodinâmica glo-

bal, não a comunica ao paciente.

IV - A única instrução que é dada ao paciente, desde a pri-

meira sessão, é a da regra das associações livres.

V - Não é conveniente dizer ao paciente desde logo que o
tratamento terá duração limitada.

Assinale a opção correta.

(A) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

(B) Apenas as afirmativas II e V são verdadeiras.

(C) Apenas as afirmativa II e IV são verdadeiras.

(D) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.

(E) Apenas as afirmativas III e V são verdadeiras.

40) "Consiste no fato de que o indivíduo se sente livre para

reconhecer suas experiências e sentimentos pessoais como
ele os entende. Em outras palavras, supõe que o indivíduo

não se sinta obrigado a negar ou a deformar suas opiniões e

atitudes íntimas para manter a afeição ou o apreço das

pessoas". A partir das noções básicas da abordagem centrada

na pessoa, segundo Rosenberg (1987), assinale a opção que

corresponde ao conceito descrito acima.

(A) Tendência atualizante.

(B) Congruência.

(C) Capacidade empática.

(D) Liberdade de escolha.
(E) Liberdade experiencial.
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41) Na interpretação do Zulliger, segundo Cícero Vaz (2002), o

que representa um índice de respostas globais inferior à

média?

(A) Falta de bom senso, fantasia e imaturidade no trato, e

percepção da realidade objetiva.

(B) Falta de segurança, desprazer e tensão diante de uma

dificuldade a ser transposta.

(C) Pouca inteligência, capacidade de síntese prejudicada e

falta de visão de conjunto da realidade.

(D) Funcionamento inadequado do pensamento lógico em seu as-

pecto de precisão, coerência e organização.

(E) Pouca criatividade, ansiedade, tensão, inibição e redu-

zida capacidade de relacionamento.

42) No livro "Gestão de Desempenho" (2005) , na concepção dos au-

tores, o método de avaliação que se apoia em entrevistas,

efetuadas pela chefia ou por especialistas, e estruturadas

para captar informações sobre o desempenho do avaliado,

corresponde ao método de

(A) incidentes críticos.

(B) avaliação por objetivos.

(C) pesquisa de campo.

(D) escolha e distribuição forçada.

(E) escalas gráficas de classificação.

43) Segundo a interpretação de Villemor Amaral(2005), quando, na
avaliação das pirâmides coloridas de Pfister, encontra-se a
seguinte combinação de cores: Vm(vermelho) e Br(branco) au-

mentados, o que isso revela?

(A) Fechamento em si mesmo e indisposição para contatos

interpessoais.
(B) Sentimentos de culpa acentuados decorrentes de fantasias

sexuais e ansiedade persecutória.

(C) Excitabilidade e impulsividade em estrutura enfraqueci-

da, descontroles da ação e atitudes desorganizadas.

(D) Sobrecarga interna e dificuldade de contenção, associa-

das à inconstância e ao superficialismo nas relações.

(E) Compulsividade, necessidade de seguir rituais e dificul-

dade de adaptação.
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44) Uma das interrogações quanto ao emprego da terapia familiar

e da mediação familiar refere-se à existência ou não de
fronteira nítida entre esses processos. O profissional que

trabalha com ambos os recursos pode utilizar alguns subsí-

dios da mediação durante um processo terapêutico, como tam-

bém usar algumas contribuições da terapia durante uma media-

ção. Com base nas reflexões, descritas em "Novos paradigmas

em Mediação", em relação à mediação e à terapia, assinale a

opção correta.

(A) Na mediação as respostas emocionais são trabalhadas de

maneira restrita para que o processo possa ter prosse-

guimento, e na terapia esses aspectos são mais explora-

dos, por isso é correto afirmar que somente na terapia

pode ocorrer mudança psicológica.

(B) Na terapia de família o papel do terapeuta é mais ativo,

diferente do mediador, pois faz o levantamento das in-

formações necessárias, esclarece, redefine e organiza os

dados, facilitando, desta forma, uma comunicação mais
colaborativa.

(C) Os tipos de processo são distintos, mas as abordagens e

as técnicas de ambos os procedimentos são utilizadas,

por vezes, de modo complementar, como ferramentas im-

portantes. O caráter organizador do conflito na mediação

pode ser útil em uma terapia, assim como o restabele-

cimento de um diálogo respeitoso pode ser terapêutico

durante um processo de mediação.

(D) Como na terapia, os sentimentos e as emoções também

ocorrem na mediação e são focalizados no trabalho do me-

diador, por isso são identificados, esclarecidos e con-

siderados, sendo fundamentais para a continuidade e

sustentabilidade do processo de mediação.

(E) O mediador, assim como o terapeuta, assume a responsa-

bilidade no que se refere à melhoria da saúde mental dos

clientes, pois compreende o seu papel como aquele que

vai ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos

pessoais.
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45) Em uma prática onde o psicólogo se coloca disponível, em um

período de tempo, e tem a característica de enfocar a expe-

riência do cliente por seu próprio referencial, ligada a uma

outra, que se refere à possibilidade de responder à pessoa

que coloca sua demanda, já no momento presente, no aqui e

agora da situação do encontro. Essas características, des-

critas no livro "Aconselhamento Psicológico Centrado na Pes-

soa", corresponde à qual opção?

(A) Aconselhamento psicológico.

(B) Orientação psicológica.

(C) Atendimento psicológico focal.

(D) Plantão psicológico.

(E) Psicoterapia focal breve.

46) Segundo D. Beck, citado por Edmond Gilliéron, no livro "In-

trodução às Psicoterapias Breves", a Psicoterapia Breve é

indicada em função de quatro condições. Assinale a opção que

NÃO corresponde a uma dessas condições.

(A) Ego forte do paciente.

(B) Boa motivação.

(C) Manejo da transferência.

(D) Possibilidade de delimitar um foco.

(E) Sólida aliança terapêutica entre o médico e o paciente.

47) "Insistência não razoável por parte do indivíduo para que os
outros se submetam exatamente à sua maneira de fazer as coi-

sas ou relutância não razoável em permitir que os outros fa-

çam as coisas; há sentimentos de dúvida e cautela excessi-

vos; rigidez e teimosia; preocupação indevida com produtivi-

dade, até a exclusão de prazer e de relações interpessoais".

Assinale a opção que corresponde ao transtorno de persona-

lidade referente à descrição clínica acima, de acordo com a

classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento do

CID-10.

(A) Esquizoide.

(B) Dependente.

(C) Histriônica.

(D) Anancástica .
(E) Paranoide.
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48) "É um fantasma perseguido pelas pessoas que desejam reduzir

as diferenças para moderar a experiência perturbadora da

novidade e da alteridade; é uma medida paliativa pela qual

se busca uma concordância superficial". À qual canal de in-

teração resistente, descrito em "Gestalt-terapia Integrada",

o texto está se referindo?

(A) Retroflexão.

(B) Projeção.

(C) Deflexão.

(D) Confluência.

(E) Negação.

49) coloque F (falso) ou V (verdadeiro) nas afirmativas abaixo,

em relação à definição de sinais e sintomas típicos de doen-

ças psiquiátricas, assinalando, a seguir, a opção correta,

de acordo com Kaplan e Sadock, no livro "Compêndio de Psi-

quiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria Clínica".

( ) As parapraxias são consideradas parte do pensamento
normal.

( ) Afasia motora também é conhecida como afasia não-fluente

ou expressiva de Broca.

( ) Incoerência é o fluxo de pensamento, ou seja, as ideias

mudam de um tema para outro de modo completamente desco-

nexo.

( ) Deréismo é a incapacidade para manter associações de

pensamento dirigidas ao objetivo.

( ) Afasia sensorial também é conhecida como afasia fluente

ou receptiva de Wernicke.

(A) (V) (V) (F) (F) (V)

(B) (F) (F) (V) (V) (F)

(C) (V) (V) (V) (F) (F)

(D) (F) (F) (V) (V) (V)

(E) (V) (V) (F) (V) (F)
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50) Em uma equipe multidisciplinar, um assistente social solici-

ta uma informação de um cliente atendido pelo psicólogo, com

o objetivo de subsidiar um estudo social. À luz do Código de

Ética Profissional do psicólogo, no que diz respeito ao re-

lacionamento com profissionais de outras áreas, o psicólogo:

(A) deverá encaminhar ao assistente social todos os seus re-

gistros particulares, fornecendo, desta forma, todos os

subsídios necessários para subsidiar o estudo social.

(B) compartilhará somente informações relevantes para quali-

ficar o serviço prestado, resguardando o caráter confi-

dencial das comunicações, assinalando a responsabilida-

de, de quem as receber, de preservar o sigilo.

(C) não deverá fornecer as informações, pois é dever do psi-

cólogo respeitar o sigilo profissional a fim de prote-

ger, por meio da confidencialidade, a intimidade das
pessoas, grupos e organizações.

(D) não deverá fornecer as informações para garantir o ano-

nimato da pessoa atendida.

(E) fornecerá as informações por meio do envio de uma cópia

do arquivo pessoal, que tenha todos os seus registros

dos atendimentos, pois esse psicólogo está inserido em

uma equipe multidisciplinar.
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