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01. Segundo Jurema Alcides Cunha, os passos do
processo
de
psicodiagnóstico,
excluindo
o
encaminhamento, são:
(A) hipóteses, estabelecimento de plano de trabalho,
interconsulta, administração de técnicas, levantamento,
análise, diagnóstico, comunicação dos resultados.
(B) hipóteses, estabelecimento de plano de trabalho,
entrevistas preliminares, interconsulta, administração
de técnicas, levantamento, análise, diagnóstico,
comunicação dos resultados.
(C) hipóteses, contrato de trabalho, estabelecimento de
plano de avaliação, administração de testes e técnicas,
levantamento, análise, interpretação e integração dos
dados, diagnóstico e prognóstico, comunicação dos
resultados.
(D) hipóteses, contrato de trabalho, estabelecimento de
plano de trabalho, interconsulta, contato com o
solicitante do psicodiagnóstico, administração de
técnicas,
levantamento,
análise,
diagnóstico,
comunicação dos resultados.
02. São deveres fundamentais do psicólogo, segundo o
código de ética da profissão:
(A) conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse
código, cobrar por seus serviços e atender apenas
aqueles pacientes que ele assim desejar.
(B) cobrar por seus serviços, conhecer, divulgar, cumprir e
fazer cumprir esse código e atender apenas aqueles
pacientes que ele assim desejar.
(C) conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse
código, prestar serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, sem visar ao
benefício pessoal e estabelecer acordos de prestação
de serviços que respeitem os direitos do usuário ou
beneficiário de serviços de psicologia.
(D) cobrar por seus serviços, estabelecer acordos de
prestação de serviços que respeitem os direitos do
usuário ou beneficiário de serviços de psicologia e
atender apenas aqueles pacientes que ele assim
desejar.
03. A distância entre o nível de desenvolvimento real e o
nível de desenvolvimento potencial é denominada de:
(A) escada de conhecimento.
(B) zona de desenvolvimento proximal.
(C) estado operatório-formal.
(D) diferencial de maturação.

PMF - SMS - IMPARH

06. Para se diferenciar a entrevista preliminar da análise, é
correto afirmar que:
(A) a diferença reside basicamente na formulação de uma
queixa por parte do paciente.
(B) na entrevista preliminar, o psicanalista interage mais
com o paciente, fazendo diversas perguntas, ao passo
que, na análise, se restringe a fazer mais intervenções
do que perguntas e tende a interferir menos na fala do
paciente.
(C) o paciente passa a ocupar o divã ao invés de uma
poltrona ou cadeira, ficando o analista atrás do
paciente, que não pode vê-lo.
(D) o paciente formula uma queixa, passa a ocupar o divã
e o analista intervém o mínimo possível.
07. Entre os esquemas de reforçamento abaixo, qual é o
mais difícil de ser extinto?
(A) O que usa modelagem.
(B) Os que foram condicionados.
(C) O que usa reforçamento fixo.
(D) O que usa reforçamento intermitente.
08. Ao se falar de zona de desenvolvimento proximal,
está-se referindo à teoria de desenvolvimento de:
(A) Henri Wallon.
(B) Lev Vygotsky.
(C) Carl Gustav Jung.
(D) Jean Piaget.
09. Ao se falar de tendência atualizante, congruência e
incongruência,
está-se
referindo
a
que
teoria
psicoterápica?
(A) Psicanálise.
(B) ACP.
(C) Behaviorismo radical.
(D) Terapia cognitivo-comportamental.
10. É vedado ao psicólogo:
(A) receber, pagar remuneração ou porcentagem por
encaminhamento de serviços.
(B) exercer cargo durante o período em que exerce a
psicologia.
(C) estabelecer um tempo de sessão que não seja de 50
minutos.
(D) atender parentes de seus pacientes.

04. O Roschasch é um teste do tipo:
(A) psicométrico.
(B) projetivo.
(C) psicométrico.
(D) dissociativo.
05. Pode-se estabelecer o objetivo principal da Psicologia
Hospitalar como sendo:
(A) prestar psicoterapia com os pacientes em elevado
estado de sofrimento.
(B) auxiliar na diminuição do sofrimento de paciente
crônicos, utilizando-se ferramentas diversas para esse
fim.
(C) auxiliar a equipe médica junto à família nos
procedimentos que envolvem risco de morte.
(D) minimizar o sofrimento decorrente da situação de
hospitalização, independente da técnica utilizada.
Psicólogo
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11. Segundo Maria Lúcia Hares Fongaro e Ricardo Werner
Sebastiani, as principais funções do roteiro de avaliação
psicológica aplicado no hospital são:
(A) diagnóstico, avaliação continuada do processo
evolutivo da relação do paciente com sua doença e
tratamento, história do paciente, mecanismos de troca
de informações com a família e estabelecimento das
condições de relação da pessoa com seu prognóstico.
(B) diagnóstico, avaliação continuada do processo
evolutivo da relação do paciente com sua doença e
tratamento, história do paciente, evidências que
subsidiam o trabalho multidisciplinar, orientação à
condução do tratamento médico e estabelecimento das
condições de relação da pessoa com seu prognóstico.
(C) diagnóstico, fornecimento de dados da estrutura
psicodinâmica da pessoa, avaliação continuada do
processo evolutivo da relação do paciente com sua
doença e tratamento, história do paciente, evidências
que subsidiam o trabalho multidisciplinar e
estabelecimento das condições de relação da pessoa
com seu prognóstico.
(D) diagnóstico, orientação de foco, fornecimento de dados
da estrutura psicodinâmica da pessoa, avaliação
continuada do processo evolutivo da relação do
paciente com sua doença e tratamento, história do
paciente, diagnóstico diferencial e estabelecimento das
condições de relação da pessoa com seu prognóstico.

16. Segundo Ricardo Werner Sebastiani, o trabalho do
psicólogo hospitalar baseia-se nos seguintes aspectos:
(A) atender integralmente o paciente e sua família,
considerando-se os preceitos da OMS, desenvolver as
atividades dentro de uma visão interdisciplinar,
baseando-se na integração dos serviços, e possibilitar
a compreensão e o tratamento dos aspectos
psicológicos nas diferentes situações.
(B) participar da equipe multidisciplinar, estando em
consonância com a visão médica do paciente,
possibilitando um esteio de apoio ao trabalho do
médico e sua equipe, facilitar a integração paciente
hospital, melhorando a qualidade de sua estadia e
recuperação, e desenvolver ações que facilitem as
interconsultas e diminuam a despersonalização do
paciente.
(C) atender o paciente, promovendo a diminuição de sua
despersonalização, auxiliar a família do paciente
hospitalizado e garantir o bom funcionamento do
trabalho interdisciplinar.
(D) participar da equipe multidisciplinar, estando em
consonância com a visão médica do paciente,
possibilitando um esteio de apoio ao trabalho do
médico e sua equipe, atender o paciente, promovendo
a diminuição de sua despersonalização, e facilitar a
integração paciente hospital melhorando a qualidade
de sua estadia e recuperação.

12. Segundo a teoria comportamental, tudo que aumenta a
frequência de um comportamento se repetir mediante
introdução de estímulo é chamado de:
(A) punição negativa.
(B) reforço positivo.
(C) punição positiva.
(D) reforço negativo.

17. Pode-se caracterizar a anamnese como:
(A) uma entrevista que visa recuperar a história de vida do
paciente e tentar estabelecer o primeiro elo dos
sintomas e problemáticas que trazem o paciente à
consulta.
(B) uma intervenção psicológica que visa desmobilizar o
conteúdo sintomático.
(C) uma intervenção baseada no tempo lógico.
(D) uma entrevista fechada com uso de questionário.

13. Entre os elementos abaixo, quais são característicos
da clínica psicanalítica?
(A) Sombra, transferência, contato.
(B) Associação livre, contato, projeção.
(C) Transferência, associação livre, contato.
(D) Transferência, associação livre, desejo.
14. São elementos da teoria da personalidade na teoria de
Jung:
(A) inconsciente coletivo, inconsciente, ego e superego.
(B) sombra, persona, superego e ego.
(C) sombra, anima, fronteira de contato e persona.
(D) sizígia, sombra, complexo e ego
15. Os testes de personalidade podem ser dos tipos:
(A) aberto e fechado.
(B) projetivo, inventário e discursivo.
(C) projetivo, inventário e gráfico.
(D) clínico e social.
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18. Quais os três níveis de análise na seleção por
consequência do comportamento para Skinner?
(A) Primário, secundário e terciário.
(B) Individual, grupal e coletivo.
(C) Filogenético, ontogenético e cultural.
(D) Estímulo, resposta e ação.
19. Entre as especialidades das clínicas médicas em que
a psicologia tem atuado com trabalhos relevantes, podemse destacar:
(A) clínicas geral e cirúrgica.
(B) ortopedia e clínica geral.
(C) cardiologia e neurologia.
(D) psiquiatria e clínica geral.
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20. Marcelo Tavares, no livro Psicodiagnóstico V,
conceitua entrevista clínica como sendo:
(A) um conjunto de técnicas de investigação, de tempo
delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que
utiliza conhecimentos psicológicos em uma relação
profissional, com o objetivo de descrever e avaliar
aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos, em um
processo que visa a fazer recomendações,
encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção
em benefício das pessoas entrevistadas.
(B) um conjunto de técnicas de investigação psicológicas,
sem tempo determinado, dirigido por um entrevistador
treinado, em uma relação profissional paga, com o
objetivo de fazer um encaminhamento clínico.
(C) uma relação dual composta por entrevistador e
entrevistado, em que o entrevistador é profissional
qualificado que se utiliza de técnicas psicológicas, com
o objetivo de localizar queixas do entrevistado que
possam tornar-se alvo de uma intervenção clínica por
parte do entrevistador ou de outro profissional.
(D) uma etapa prévia ao tratamento que se caracteriza por
uma relação entre dois ou mais sujeitos em um setting
terapêutico, com o objetivo de criar possibilidades para
o trabalho clínico sobre os sintomas que a entrevista
conseguir localizar.
21. Quais desses pacientes precisa ter uma avaliação
psicológica-psiquiátrica?
(A) Hemodiálise e pacientes queimados.
(B) Paciente de cirurgia bariátrica e de mudança de sexo.
(C) Queimados e mudança de sexo.
(D) Paciente de cirurgia bariátrica e hemodiálise.
22. Segundo o Código de Ética dos Psicólogos de 2005, é
responsabilidade desses profissionais:
(A) ter respeito, consideração e solidariedade para com o
trabalho dos psicólogos e de outros profissionais,
entretanto sua colaboração fica a cargo da vontade do
psicólogo.
(B) informar a quem de direito os resultados decorrentes
da prestação de serviços psicológicos, transmitindo
somente o que for necessário para a tomada de
decisões que afetem o usuário ou beneficiário.
(C) informar somente ao paciente os resultados
decorrentes da prestação de serviços psicológicos.
(D) sempre cobrar pelos seus serviços.
23. A tríade pai, mãe e criança, girando em torno do
complexo de Édipo, é a base do desenvolvimento psíquico
da criança para qual abordagem?
(A) Psicanálise.
(B) ACP.
(C) Gestalt-terapia.
(D) Psicologia analítica.
24. Segundo Jurema Alcides Cunha, no livro
Psicodiagnóstico V, quais são os objetivos de um
psicodiagnóstico?
(A) Classificação simples, descrição, encaminhamento
clínico,
diagnóstico
diferencial,
avaliação
compreensiva, perícia civil, prevenção, prognóstico,
laudo diferencial e perícia forense.
(B) Classificação
simples,
descrição,
avaliação
discriminativa, diagnóstico diferencial, avaliação
compreensiva, direcionamento clínico, perícia civil,
prevenção, prognóstico e perícia forense.
Psicólogo
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(C) Classificação
simples,
descrição,
classificação
nosológica,
diagnóstico
diferencial,
avaliação
compreensiva, entendimento dinâmico, prevenção,
prognóstico e perícia forense.
(D) Classificação simples, descrição, encaminhamento
clínico,
diagnóstico
diferencial,
avaliação
compreensiva, direcionamento clínico, prevenção,
prognóstico e perícia forense.
25. Os inventários de personalidade podem ser
caracterizados por:
(A) testes de fabricação de desenhos que fornecem
material a ser interpretado pelo psicólogo.
(B) testes de mancha gráfica que avaliam traços da
personalidade.
(C) testes de lâminas com imagens diversas que precisam
ser interpretadas pelo paciente, a fim de que o
psicólogo possa gerar uma interpretação.
(D) testes psicométricos que avaliam a personalidade,
separando-a por características (fatores) que podem
ser analisadas separadamente ou por associação.
26. No livro Psicodiagnóstico V, destaca-se a diferença
entre psicodiagnóstico e avaliação psicológica, segundo
essa publicação a diferença é que:
(A) na avaliação psicológica, se utilizam testes, no
psicodiagnóstico não.
(B) não existe diferença entre as duas práticas, sendo
apenas uma diferença de nomenclatura.
(C) a avaliação psicológica é uma avaliação do paciente,
utilizando-se técnicas e meios psicológicos, enquanto o
psicodiagnóstico tem sempre propósito clínico.
(D) na avaliação psicológica, não se utilizam testes, mas,
no psicodiagnóstico, eles devem ser utilizados.
27. Quais os três grandes grupos de estruturas psíquicas
para a psicanálise em Lacan?
(A) Desejo, transferência e contratransferência.
(B) Neurose, perversão e psicose.
(C) Histeria, neurose obsessiva e psicose.
(D) Complexo, contato e catarse.
28. Segundo a teoria junguiana, o complexo funcional, que
é o centro da consciência, se chama:
(A) sombra.
(B) ego.
(C) fronteira de contato.
(D) persona.
29. Em relação ao uso dos testes psicológicos, é proibido
ao psicólogo:
(A) fotocopiar as folhas de resposta.
(B) comprar um teste como pessoa física.
(C) usar seu CRP para comprar teste por intermédio de
pessoa jurídica.
(D) aplicar testes em crianças.
30. Ao psicólogo é vetado:
(A) sublocar uma sala.
(B) prestar seus serviços quando há conflito de interesse.
(C) atender em domicílio.
(D) encaminhar pacientes.
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