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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 
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Disciplina: Psicologia Escolar I 

Profª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

 

Questão 01  

“(...) caso do aluno THIAGO (...) com queixa escolar de Indisciplina e aprendizagem. O 

aluno THIAGO (...), atualmente com 12 anos de idade, é regularmente matriculado 

nessa Unidade Escolar deste o início do Ano Letivo de 2013, foi inicialmente 

matriculado 1ª Fase do II Ciclo (4º ano) Turma A no Período Matutino, mas 

posteriormente devido a sua defasagem idade/fase escolar passou por uma avaliação, 

sendo promovido para a 3ª Fase do ll Ciclo, onde encontra se matriculado e 

frequentando as aulas no mesmo período. Desde o início do ano letivo Thiago sempre se 

mostrou um aluno inquieto, resistente as regras/normas e constantemente se envolve em 

situações problemas ora com os colegas em geral ou com os funcionários da escola. 

Frequentemente comparece na coordenação a fim de esclarecer fatos indisciplinares 

ocorridos dentro ou fora da sala de aula envolvendo sua pessoa como sendo o 

responsável por tal situação. Houve por diversas vezes casos onde Thiago agrediu 

(fisicamente ou verbalmente) colegas ou até mesmo subtraiu pertences alheios dentro da 

unidade escolar. Outras tantas dificuldades foram observadas pelos docentes até o 

presente momento em relação ao processo de ensino aprendizagem englobando todas as 

áreas do conhecimento, uma das razões se dá pelo fato do aluno não se dedicar aos 

estudos, não cumprir com os deveres de casa previamente determinados pelos 

professores em sala. Só chega a um resultado satisfatório quando acompanhado 

individualmente, e sendo advertido se não realizada a atividade será penalizado (ficando 

sem recreio, permanecendo em sala até que execute a atividade proposta, ir pra 

coordenação ou pela convocação da genitora para comparecer na escola). É importante 

ressaltar que os professores sempre procuraram auxiliar Thiago a internalizar a 

importância da educação sistemática em sua vida, bem como as questões voltadas ao 

respeito, disciplina, valores e a interação harmoniosa com as pessoas que o cerca, porém 

muito pouco conseguiu avançar com Thiago, pois o referido aluno sempre se envolve 

em confusões. Podemos ainda relatar que por diversas vezes tivemos a necessidade de 

convocar a genitora a comparecer na escola, a fim de nos ajudar a melhor intervir em 

relação a algumas atitudes de comportamento de Thiago, pois a escola por si só não 

teria como resolver. Nesses contatos/ocasiões que exigiram a presença da genitora foi 

constatada uma relação tumultuada entre mãe e filho. A mãe sempre se mostrou uma 

pessoa com pouco tempo para o filho devido ao trabalho, enérgica, autoritária, pouco 

paciente em resolver/ entender as situações problemas do filho e não escondia e nem 

procurava resolver as situações de maneira discreta, pelo contrário, sempre o agride com 

palavras/xingamentos fortes na frente de qualquer um que estivesse por perto. Sem se 

preocupar com as opiniões/leitura que as pessoas pudessem fazer da situação em que 

estava presenciando. (...) É relevante salientar ainda que procurassem sempre 

encaminhar Thiago aos projetos, atividades de apoio, aulas lúdicas e entre outras, mas o 

aluno em tela nunca se mostrou interessado a participar e a se interagir nessas 

atividades. Recentemente (no dia 17/09/213) com o intuito de ajudar a genitora a 

envolver/ocupar o filho com atividades educativas nós da equipe gestora da escola, 

sugerimos e orientamos a respeito da Casa do Adolescente, devido ao trabalho 

diversificado que se desenvolve dentro dessa instituição voltado para a formação 

continuada para crianças e adolescente oriundos de diferentes camadas sociais que 

necessitem de cursos, trabalhos artesanais, música instrumental, aula de inglês, 

informática, pratica de esporte e entre outras ofertas. Tão logo obteve tais informações 

da Casa do Adolescente a genitora se dirigiu ao local realizando a sua inclusão e 

segundo relatos de Thiago já frequentou a instituição por um período, disse ter gostado 

muito e se mostrou ansioso em voltar nos dias seguintes. Esperamos e torcemos para 

que Thiago possa mudar seu comportamento. Sendo o que tínhamos para o momento e 

nos colocamos a inteira disposição para o que for necessário.” 
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Fonte: Web artigos 

Autora: Evony Auxiliadora Castelo Branco dos 

Anjos 
Data: 19/09/2014 

Disponível em 
https://www.webartigos.com/artigos/estudo-de-caso-

com-queixa-escola-de-indisciplina-e-

aprendizagem/125229 Acesso em 08/03/2018 

 

Sobre a queixa escolar acima descrita e a partir dos conhecimentos adquiridos na disciplina 

“Psicologia Escolar I”, é correto afirmar que: 

a) É nítido que Thiago é um aluno problema em função exclusivamente da falta de estrutura 

familiar. 

b) O fato de Thiago chegar a um resultado satisfatório apenas com acompanhamento 

individualizado mostra que ele deveria ser encaminhado para uma escola especial, deixando 

assim o ensino regular. 

c) A personalidade desafiante de Thiago explica totalmente sua dificuldade de 

aprendizagem. 

d) O fato de Thiago chegar a um resultado satisfatório com acompanhamento 

individualizado mostra que ele tem potencial para aprender, além de ser importante discutir 

que a abordagem do caso deva se dar com todos os atores envolvidos no processo. 

 

Questão 02 

 
 

Analisando o gráfico do censo escolar da educação básica brasileira do ano de 2016, 

apresentado anteriormente, não é possível afirmar que: 

a) O número de matrículas em creches na rede pública cresceu entre os anos de 2008 e 

2016, o que indica um maior acesso da população a essa etapa da escolarização. 

b) O número de matrículas em creches na rede privada cresceu entre os anos de 2008 e 

2016, sendo muito maior que na rede pública. 

https://www.webartigos.com/artigos/estudo-de-caso-com-queixa-escola-de-indisciplina-e-aprendizagem/125229%20Acesso%20em%2008/03/201
https://www.webartigos.com/artigos/estudo-de-caso-com-queixa-escola-de-indisciplina-e-aprendizagem/125229%20Acesso%20em%2008/03/201
https://www.webartigos.com/artigos/estudo-de-caso-com-queixa-escola-de-indisciplina-e-aprendizagem/125229%20Acesso%20em%2008/03/201
https://www.webartigos.com/artigos/estudo-de-caso-com-queixa-escola-de-indisciplina-e-aprendizagem/125229%20Acesso%20em%2008/03/201
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c) Comparando o número de matrículas na rede pública e privada no ano de 2012, nota-

se que a primeira teve mais matrículas. 

d) O número total de matrículas entre os anos de 2008 e 2016 em creches aumentou, 

porém não chegou a dobrar. 

 

Questão 03 

Análise as assertivas na sequência: 

I – Para pensar a relação entre Educação e sociedade é necessário compreender as 

múltiplas determinações da realidade educacional. 

II – A educação é o espaço que garante (ou deveria garantir) a classe trabalhadora a 

reapropriação do saber do qual é desapropriada pela classe capitalista. 

III – O compromisso da Psicologia Escolar com a democratização da educação tem sido 

cumprido plenamente. 

 

Sobre as assertivas: 

a) Apenas I e II são corretas. 

b) Apenas I e III são corretas. 

c) Apenas II e III são corretas. 

d) Todas as assertivas são corretas. 

 
Disciplina: Psicologia Institucional 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

 

Questão 04 

Entrevistador e entrevistado formam um grupo, ou seja, um conjunto ou uma totalidade, 

na qual os integrantes estão inter-relacionados e em que a conduta de ambos, é 

interdependente. Diferencia-se de outros grupos pelo fato de que um de seus integrantes 

assume um papel específico e tende a cumprir determinados objetivos. A 

interdependência e a inter-relação, o condicionamento recíproco de suas respectivas 

condutas, realizam- se através do processo da comunicação, entendendo - se por isso o 

fato de que a conduta de um (consciente ou não) atua (de forma intencional ou não) 

como estímulo para a conduta do outro, que por sua vez reatua como estímulo para as 

manifestações do primeiro. Nesse processo, a palavra tem um papel de enorme 

gravitação, no entanto também a comunicação pré-verbal intervém ativamente: atitudes, 

timbre e tonalidade afetiva da voz etc. 

 

A partir do enunciado aponte corretamente a alternativa que correlaciona com o 

contexto apresentado. 

 

a) Transferência e contratransferência. 

b) Concordância e divergências.  

c) O grupo na entrevista. 

d) Ansiedade na entrevista. 

 

 

Questão 05 

...psicologia Institucional é um termo cunhado por J. Bleger, psiquiatra argentino de 

orientação psicanalítica inglesa, que a um certo momento, buscou aliar psicanálise e 

marxismo para pensar a atuação do profissional em psicologia, para além das práticas 

terapêuticas e consultorias. Em nome dele e por meio de seus escritos, nos idos de 1970, 

a Psicologia Institucional cruzou fronteiras e, assim, apesar dos efeitos da repressão 

política que forçava os mais inquietos a “falarem de lado e olharem para o chão”, novos 

ares pareciam poder soprar nestes brasis... (p. 324). 

Faça uma breve análise do pequeno discurso de Bleger e identifique à alternativa que 

corresponde à resposta correta.  
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a) com essa abordagem, toma-se a instituição como um todo, como alvo da intervenção, 

fica claro que o psicólogo opera com os grupos, desde os de contato direto com a 

clientela até a direção, por meio de um enquadre que preserva os princípios básicos do 

trabalho clínico psicanalítico, bem como suas justificativas. 

b) A primeira delas é a distinção instituinte/instituído. O instituinte é uma dimensão ou 

momento do processo de institucionalização em que os sentidos, as ações ainda estão 

em movimento e constituição; é o caráter mais produtivo da instituição. 

c) Ao psicólogo institucional somente cabe o papel de ouvir. 

d) Apesar da liberalidade na nomeação daquilo que faziam, profissionais e autores sobre 

o tema produziam trabalhos até certo ponto diferentes sob a insígnia institucional. 

 

Questão 06 

De acordo com Rego (2002), as investigações acadêmicas em meios organizacionais 

convencionais sugerem a existência de três dimensões de justiça. O autor as ilustra com 

o exemplo de uma sanção disciplinar: a sanção propriamente dita (justiça distributiva), o 

processo que a determina (justiça procedimental) e o modo como o superior a transmite, 

explica e justifica ao colaborador (justiça interacional). (p. 61) 

Considerando o conjunto que determina cada modelo de justiça elencada pelo autor, 

aponte a alternativa que caracteriza segundo o autor, a justiça distributiva.  

a) Procedimentos usados nos acréscimos salariais, processos disciplinares, sistemas de 

avaliação de desempenho, processos de recrutamento e seleção. 

b) Elogios, amadurecimento emocional, capacidade de classificar riscos ambientais. 

c) Reflete a qualidade da interação entre empregados e superiores ou decisores, 

incidindo sobre o grau em que o superior adota um tratamento digno e respeitador para 

com seus colaboradores e no grau em que o superior fornece informações e explica/ 

justifica as decisões que afetam as pessoas. 

d) Salários, classificações obtidas nas avaliações de desempenho, sanções disciplinares, 

lucros distribuídos aos trabalhadores. 

 

Disciplina: Psicopatologia 

Prof.ª: Monalisa de Fátima Freitas Carneiro Leão  

 

Questão 07 

A loucura, cujas vozes a Renascença acaba de libertar, cuja violência porém ela já 

dominou, vai ser reduzida ao silêncio pela era clássica através de um estranho golpe de 

força (FOUCAULT, 1972/2008, p. 45).  

 

Sobre a temática da história da loucura, marque a alternativa correta.  

a) Descartes resolve a problemática da loucura e a certeza de não ser louco na esfera do 

ser pensante, pois para esse autor não se pode supor, mesmo através do pensamento, que 

se é louco, pois a loucura é justamente a condição de impossibilidade do pensamento.  

b) O século XVII foi marcado por diversas casas de internamento, de modo que mais de 

um habitante em cada cem de Paris viu-se fechado numa delas, por alguns meses. 

Entretanto, embora o poder absoluto fizesse uso de cartas régias e de medidas de prisão, 

tais medidas não eram arbitrárias, pois desde o início foram consolidadas pela ciência 

médica.  

c) A despeito do regime da prática de internação ter perpassado diferentes instituições, 

como hospitais gerais e workhouses, as diferentes categorias enclausuradas nessas 

‘casas de força’, como pobres, desempregados, e insanos eram submetidas a tratamentos 

diferenciados e especializados.  

d) O internamento dos alienados é a estrutura mais visível na experiência clássica da 

loucura, evidenciando desde muito cedo na história a preocupação legítima das 

autoridades em oferecer tratamento e cuidado humanizado àqueles que não se adaptam à 

ordem social em vigor.  
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Questão 08 

A era clássica utiliza o internamento de um modo equívoco, fazendo com que represente 

um duplo papel: reabsorver o desemprego ou pelos menos ocultar seus efeitos sociais 

mais visíveis, e controlar os preços quando eles ameaçam ficar muito altos 

(FOUCAULT, 1972/2008, p. 70). 

 

Considerando o trecho acima citado e as críticas presentes em A História da Loucura de 

Michel Foucault, pode-se afirmar que: 

a) O Classicismo inventou o internamento, de forma semelhante como a Idade Média 

havia inventado a segregação dos leprosos. Essa prática de aprisionamento é complexa, 

embora não possua significações políticas, sociais, religiosas, econômicas e morais.  

b) A segregação da loucura nesse contexto relaciona-se com as seguintes questões: uma 

nova resposta à miséria e aos deveres da assistência, uma nova forma de reagir diante 

dos problemas econômicos do desemprego e da ociosidade, uma nova ética do trabalho 

e o sonho de uma cidade onde a obrigação moral se uniria à lei civil, sob as formas 

autoritárias da coação. 

c) A partir do século XVII, a miséria deixa de ser encarada em seu horizonte moral, 

sendo o louco acolhido e reconhecido pela sociedade e não mais excluído porque 

perturba a ordem do espaço social. O trabalho deixa de ser visto como solução geral 

para todas as formas de miséria. 

d) Embora muitos reconheçam uma preocupação com o trabalho, ou melhor, a 

condenação da ociosidade, Foucault reconhece os signos de uma benevolência para com 

a doença, visto que desde seu início, o internamento teve um sentido médico e foi 

exigido pela preocupação com a cura.  

 

Questão 09 

Pinel levou-o logo para a seção dos agitados, onde a visão dos alojamentos 

impressionou-o de modo penoso. Quis interrogar todos os doentes. Da maioria deles, 

recolheu apenas injúrias e palavras grosseiras. Era inútil prolongar por mais tempo o 

inquérito. Virando-se para Pinel: “Cidadão, será que você mesmo não é um louco, por 

querer libertar semelhantes animais?”. Pinel respondeu com calma: “Cidadão, tenho 

certeza de que esses alienados são tão intratáveis somente porque são privados de ar e 

liberdade”. — “Pois bem, faça como quiser, mas receio que você acabará sendo vítima 

de sua própria presunção”. E com isso Couthon é conduzido à sua viatura. Sua partida 

foi um alívio; o grande filantropo logo pôs mãos a obra (PINEL, 1836, p. 56). 

 

Considerando o trecho supracitado, assinale a alternativa correta: 

a) O trecho relata o momento que marca a história da loucura com a libertação dos 

alienados de Bicêtre por Phillippe Pinel: a decisão tomada de tirar as correntes dos 

prisioneiros das celas. Tal ato pineliano de desacorrentar os loucos não teve impactos na 

forma de lidar com os loucos no interior dessas instituições, pois a ideia de cura 

continuou inexistente. 

b) Na tradição pineliana, o asilo é por si só terapêutico e, nesta perspectiva, o 

isolamento é a condição primordial no tratamento moral, de modo que a exclusão 

passou a ser justificada como forma de tratar a doença. Ele fundou a psiquiatria como 

uma especialidade médica a partir da elaboração de uma síntese nosográfica sobre a 

loucura. 

c) O fato de a loucura ter adquirido o estatuto de doença mental, com a captura desse 

objeto de estudo pela medicina, rompeu com a ideia de que o ‘doente mental’, por não 

laborar, não dispunha das posturas necessárias para conviver na sociedade capitalista 

nascente.  

d) Phillippe Pinel, ao propor o ‘tratamento moral’, foi um crítico do pressuposto de que 

o ‘louco’, agora doente, deveria ser excluído, internado, tratado e moldado até que 

estivesse pronto para o convívio social e para o mercado de trabalho.  
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Questão 10 

O caminho nos levou a um magnífico hospício de alienados, o Hospício de Pedro II, o 

qual havíamos visto e admirado do convés do navio logo no dia de nossa chegada. [...] 

É difícil imaginar uma construção mais apropriada para a finalidade a que se destina. 

(Agassiz, 1869, p. 81) 

 

Esse trecho refere-se à descrição de um casal de seu contato inicial com o Hospício de 

Pedro II, inaugurado em 1852, no Rio de Janeiro, o qual representa o marco 

institucional fundador do alienismo brasileiro. Sobre as origens do alienismo no Brasil, 

pode-se afirmar: 

a) A Lei de 30 de junho de 1838, na França, a qual reconhece o direito à assistência e à 

atenção para a categoria dos doentes mentais, colocando os asilos de alienados na 

posição de vanguarda da medicina hospitalar da época, parece não ter impactado o papel 

simbólico assumido pelo hospício tendo em vista a realidade brasileira.  

b) No contexto da “Idade de Ouro do alienismo”, como chamado por Cartel (1978), sob 

o qual se desvalorizavam as causas morais da loucura, a civilização e modernização 

deixaram de representar a principal fonte de adoecimento mental.  

c) Com seu começo já medicalizado e laicizado, o Hospício de Pedro II cumpriu sua 

função de símbolo de restauração política, tornando-se parada obrigatória para as 

figuras de destaque que visitavam o Rio de Janeiro. 

d) O Hospício de Pedro II, chamado “Palácio da Praia Vermelho” desponta como um 

símbolo de modernidade do Império brasileiro, visto que representa uma demonstração 

clara de que no Brasil cultiva a ciência e que, paradoxalmente, comprova que o Brasil é 

capaz de produzir loucos.  

 

  

Disciplina: Saúde Ocupacional e qualidade de vida 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

 

Questão 11 

Hoje se impõe o neoliberalismo, que é apenas o liberalismo, desta feita, mais cruel e 

sofisticado, amparado pelo comércio internacional, pelos meios de comunicação de 

massa e pelos grandes avanços tecnológicos e de comunicação que deram propulsão à 

denominada “globalização”. Nesse contexto, muito esclarecedora é a sábia manifestação 

de Ricardo Antunes (2001, p. 15), que afirma: 

Particularmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea 

vem presenciando profundas transformações, tanto nas formas 

de materialidade quanto na esfera da subjetividade, dadas as 

complexas relações entre essas formas de ser existir da 

sociabilidade humana. A crise experimentada pelo capital, bem 

como suas respostas, das quais o neoliberalismo e a 

reestruturação produtiva da era da acumulação flexível são 

expressão, têm acarretado, entre tantas consequências, profundas 

mutações no interior do mundo do trabalho. Dentre elas 

podemos inicialmente mencionar o enorme desemprego 

estrutural, um crescente contingente de trabalhadores em 

condições precarizadas, além de uma degradação que se amplia, 

na relação metabólica entre o homem e natureza, conduzida pela 

lógica societal voltada prioritariamente para a produção de 

mercadorias e para a valorização do capital. 

 

Podemos compreender, portanto, que o modelo econômico vigente é que determina 

como devem operar os fenômenos do mundo do trabalho, sendo que é o poderoso 

mercado quem dita as normas que devem ser acatadas por países e empresas que não 
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queiram se ver excluídos do mundo globalizado, competitivo e “moderno”. Seguindo 

esta ótica do autor supracitado, Christophe Dejours corrobora classificando está 

dinâmica em? 

 

a) O mercado da violência. 

b) Banalidade do mal. 

c) A banalização da Injustiça social. 

d) O diabo da globalização. 

 

 

Questão 12 

É nesse mundo do trabalho que imperam as atitudes reprováveis e iníquas dos 

superiores hierárquicos contra os seus subordinados. Aqueles, bem como a sociedade de 

forma geral, fingem não ver o sofrimento da classe oprimida. Os próprios subordinados, 

para alimentar a perspectiva de melhorar de posto ou pelo menos de manter-se 

empregados, forçosamente se tornam desleais, fazendo surgir o medo não só da perda 

do emprego, mas da perda da dignidade e de ter de trair o ideal de seus valores. Mas o 

alcance de suas culpas é tão alto quanto a culpa dos judeus que colaboraram no 

aprisionamento dos seus pares, pois é compreensível que a partir de certo nível de 

sofrimento a miséria não une, mas destrói a reciprocidade. 

Segundo Dejours: 

 

Em relação a algumas pessoas, sua participação consciente em 

atos injustos é resultado de uma atitude calculista. Para manter 

seu lugar, conservar seu cargo, sua posição, seu salário, suas 

vantagens e não comprometer seu futuro e até sua carreira, ele 

precisa aceitar e “colaborar”. 

 

Dejours refere-se à qual personagem histórico neste enunciado direto? 

 

a) Luis Inácio Lula da Silva 

b) Hannah Arendt 

c) Adolf Eichmann  

d) Karl Marx 

 

 

Questão 13 

Nesse sentido, cabe ao psicólogo evitar uma abordagem reducionista que leve em conta 

apenas o posto de trabalho ou as consequências geradas ao longo do circuito do 

trabalho. A análise é complexa, pois o sistema de trabalho é composto por um conjunto 

de variáveis, que pela impossibilidade de mapear todas elas, faz-se um recorte da 

situação buscando identificar as mais críticas e descobrir como elas estão relacionadas 

entre si. De acordo com Cruz (2004, p. 12): 

 

O mais importante é reconhecer que a situação de trabalho 

produz inúmeros eventos comportamentais direta e 

indiretamente associados entre si, dos quais importa 

compreender seus nexos, as particularidades que os envolvem e 

porque são tão significativos e determinantes para o bem estar 

ou o adoecimento físico e psicológico. 

 

Quando o autor refere-se à necessidade de fazer um recorte da situação, quais as 

características mais relevantes para uma abordagem não reducionista?   
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a) Noção de exigência, noção de risco, noção de carga de trabalho e noção de 

desempenho humano. 

b) Noção de habilidade, noção de risco, noção de exigência e noção de adoecimento. 

c) Noção de ambiência, noção de carga de trabalho, noção de fluxo de trabalho e noção 

de competência laboral. 

d) Noção de risco, noção de exploração do trabalho e noção de sofrimento.  

 

 

Questão 14 
A imagem da psicologia do trabalho brasileira ainda é, muitas vezes, associada ao 

modelo clínico curativista, pois aos psicólogos, assim como aos médicos, solicita-se a 

elaboração de um diagnóstico a partir de sintomas específicos e espera-se a prescrição 

de soluções rápidas e de certa forma padronizadas. Apenas algumas partes do todo que 

está sendo investigado são levadas em consideração durante o processo de análise e 

compreensão da situação em questão, tendendo-se por isso a uma atuação reducionista e 

muitas vezes pouco eficiente.  

Nessa concepção, no âmbito das organizações, os psicólogos são chamados para intervir 

no momento do surgimento de sintomas. Tais sintomas são entendidos como 

consequências negativas resultantes do processo de trabalho e são comumente expressos 

em queixas das mais diversas ordens. 

 

 

a) Problemas referentes à queda na produtividade, relacionados à qualidade dos 

produtos, crescentes índices de absenteísmo e rotatividade, desencadeamento de 

doenças, aumento da frequência ou da gravidade de acidentes de trabalho, 

desmotivação, insatisfação, descomprometimento, etc. 

b) Desobediência, desacato ao sistema hierárquico, incompetência laboral, julgamento 

ao empregador. 

c) Sonolência durante ao trabalho, preguiça excessiva, atrasos constantes na entrada 

para o trabalho. 

d) Reclamações do chefe e doas colegas de trabalho, falta de interesse nos treinamentos 

oferecidos pela empresa, desconforto com as ordens recebidas, estado emocional 

afetado, sintomas depressivos, crises conversivas.   

 

Disciplina: Métodos e técnicas da teoria existencial humanista 

Profª: Natalia Aparecida Pereira Souza 

 

Questão 15 

Qual corrente filosófica descreve que o ser humano é visto como um reator, a reagir 

ante estímulos externos ou internos, é visto como autor de seu desenvolvimento e de sua 

própria história, autoria esta mediada por fatores perceptuais de si e do mundo? 

 

a) Existencialismo 

b) Humanismo 

c) Fenomenologia 

d) Existencial Humanismo 

 

Questão 16 

O ser humano está em contínua situação de escolha, correr riscos, aventurar-se e 

de assumir compromissos e sofrer consequências das escolhas feitas. Sem riscos não há 

opções relevantes para ser e sem elas não há liberdade. O homem é aquilo que ele faz de 

si mesmo, aquilo que ele projeta ser e que não existe aprioristicamente, antes desse 

projeto. 
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O homem não escolhe a família onde nasce, nem tampouco, a cultura em que 

está inserido e as várias situações em que a vida coloca. O homem pode usar seu vasto 

potencial humano de capacidades e aptidões pessoais.  

Está descrição se refere a qual corrente filosófica?  

 

a) Humanismo 

b) Fenomenologia 

c) Existencialismo 

d) Existencial Humanismo 

 

Questão 17 

A pessoa que busca ajuda psicológica – o cliente – é considerada em função do objeto 

idealizado que em sua mente corresponde à realidade; independente da situação objetiva 

em que está inserida e do quanto sua percepção se aproxima do senso comum dos 

objetos ideais que predominam nas mentes das demais pessoas à sua volta. Em suma, o 

psicoterapeuta deverá encontrar significado nos objetos do mundo ideais de seu cliente 

– conhecer a sua realidade – e, dessa forma, poder ajuda-lo construtivamente.  

Frente a esta afirmativa é possível descrever qual corrente filosófica? 

a) Humanismo 

b) Existencialismo 

c) Fenomenologia 

d) Existencial Humanismo 

 

 

Disciplina: Processos de avaliação psicológica I 

Profª: Andrea Rosa Rossini 

 
Questão 18 

“A avaliação psicológica é compreendida como um amplo processo de investigação, no 

qual se conhece o avaliado e sua demanda, com o intuito de programar a tomada de 

decisão mais apropriada do psicólogo” 

Considerando-se o trecho acima, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O psicólogo deve planejar e realizar o processo avaliativo com base em aspectos 

técnicos e teóricos que por si só garantem a fidedignidade dos resultados 

b) A avaliação psicológica pode ser realizada individualmente ou em grupo, e em cada 

área de conhecimento requer metodologias específicas 

c) O psicólogo poderá se basear nos resultados da avaliação psicológica para subsidiar 

os trabalhos nos diferentes campos de atuação, como a clínica e a educação 

d) Os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as pessoas, os 

grupos e a sociedade 

 

 

Questão 19 

“Através dos dados analisados no psicodiagnóstico não foram verificados indícios de 

Deficiência Mental, porém, dificuldades de ordem social e afetiva, piromania, fixação 

por objetos, obsessão, pensamento auto-destrutivo e oscilação de humor. Diagnóstico: 

O paciente apresenta transtorno de personalidade anti-social, CID-10: F60.2 + F91.3. 

Encaminhamentos: Encaminhado para tratamento psicoterápico e acompanhamento 

psiquiátrico.” 

O trecho acima se refere a parte conclusiva de um relatório psicológico resultante de um 

encaminhamento escolar. Em relação a elaboração de documentos psicológicos, é 

correto afirmar que: 
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a) Deve conter conclusões resultantes das análises dos dados coletados, devendo haver 

consonância entre resultados e finalidade do relatório. No exemplo acima há uma 

dissonância entre resultado e finalidade 

b) É considerado antiético o psicólogo fazer encaminhamentos para avaliação 

psiquiátrica em documentos psicológicos 

c) A presença de conceitos médicos nos relatórios psicológicos (como no trecho acima a 

indicação do CID-10) complementa o diagnóstico decorrente da avaliação psicológica 

d) As informações contidas no relatório psicológico seguem a demanda do solicitante, 

não havendo necessidade de se adequar as informações fornecidas em relação às 

diferentes demandas 

 

Questão 20 

“Por intermédio da avaliação psicológica, os psicólogos buscam informações que os 

ajudem a responder questões sobre o funcionamento psicológico das pessoas e suas 

implicações” 

Considerando-se o trecho acima, quais os limites da avaliação psicológica? 

 

a) Os limites da avaliação esbarram no fato de que podemos conhecer todas as nuances 

da mente humana mas não temos tempo hábil para isso 

b) Há um limite em relação ao que é possível entender e prever, e esse limite tem 

relação com as questões de validade científica da avaliação 

c) O desconhecimento da legislação referente a avaliação psicológica é um limite que 

não muda os resultados obtidos 

d) Os limites dependem da escolha dos instrumentos avaliativos a serem utilizados e da 

habilidade ou não do psicólogo em utilizá-los 

 

 

Disciplina: Métodos e Técnicas da Teoria Psicanalítica 

Profª: Andrea Rosa Rossini 

 
Questão 21 

“O narrador onisciente conhece todos os detalhes da trama, entretanto, tenta ser o 

mais objetivo possível no fornecimento de dados com o fim de não condicionar o leitor. 

É uma testemunha direta de tudo aquilo que ocorre na história, uma vez que se coloca 

na pele dos personagens e revela suas intimidades. Conhece todo o estado de espírito 

dos protagonistas, seus medos, suas fortalezas, suas fragilidades e suas aspirações. 

Trata-se do único agente na história que tem o poder de onipresença, ou seja, de estar 

presente em todo momento e em todo lugar.”  

 

O trecho acima pode ser usado como analogia para o conceito de identificação projetiva 

no processo analítico. Marque a alternativa em que essa analogia NÃO está presente: 

 

a) O narrador onisciente acredita conhecer todas as intimidades de seu paciente, porém 

sabe que esse conhecimento sofre influência das fantasias desse paciente. 

b) Conhecer os medos, fortalezas e fragilidades do paciente não exime o narrador de 

experimentar essas sensações dentro do processo analítico. 

c) A tarefa de não condicionar o leitor, e em analogia o paciente, se torna mais fácil por 

influência das fantasias do paciente.  

d) O poder da onipresença é uma analogia a fantasia de cura do analista projetada pelo 

paciente 

 

Questão 22 

“Uma das características que distinguem a psicanálise de outras psicoterapias é que, 

quando usamos a sugestão e a influência, fazemo-lo sem intenção. Em outras formas de 

terapia são comuns estas tentativas deliberadas de mudar o estado mental do paciente. 

http://queconceito.com.br/testemunha
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Ainda que nunca alcancemos nossa meta de simplesmente analisar nossos pacientes, 

não tratamos estas dificuldades como manifestações da falibilidade humana à qual 

devemos nos render...”(Caper, pg. 53) 

 

Em relação ao trecho acima, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Há um desejo inconsciente de querer influenciar nossos pacientes em vez de analisá-

los e sempre esse desejo se cumpre. 

b) Para se diferenciar das outras psicoterapias é desejável que o analista esteja livre de 

sua contratansferência. 

c) Quando o analista não consegue simplesmente analisar seu paciente, isso pode 

indicar que ele foi atraído pelos sistemas defensivos do paciente. 

d) Mudar o estado mental do paciente é a tarefa da psicanálise. 

 

Questão 23 

O surrealismo foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 

1920. Fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas do psicólogo Sigmund Freud 

(1856-1939), o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um 

dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo 

destruída pelo racionalismo. 

 
                                                          Obra Surrealista de Vladimir Kush 

 

Com base na obra surrealista acima e considerando que a função do analista é “limpar e 

juntar tecido psíquico que foi separado artificialmente pela cisão”, podemos dizer que: 

 

a) A obra acima representa a mente cindida de nosso paciente, sendo os dois lados da 

casca uma analogia acerca dos aspectos da mente que devem ser integrados, e as 

interpretações do analista não devem se dirigir a essas fantasias de cisão.  

b) O desenho do homem correndo pode indicar a parte do paciente que não quer 

enfrentar os aspectos que foram cindidos, e o sol ao fundo representa a onipotência do 

analista diante de seu paciente; essa onipotência do analista pode atrapalhar o paciente a 

recuperar sua capacidade de enfrentamento. 

c) O sol ao fundo pode simbolizar a superioridade da interpretação em detrimento da 

resolução real dos problemas pelo próprio paciente, elevando o analista ao posto 

daquele que cura magicamente e ajuda o paciente a integrar as partes cindidas de sua 

personalidade. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirkMT-ouXZAhVFjJAKHXLyDJEQjRwIBg&url=https://br.pinterest.com/pin/334814553530024102/&psig=AOvVaw1U8uxRKLPwa7QbW20xnQ9Y&ust=1520892163625225
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d) O homem correndo simboliza a modéstia analítica, ou seja, seria o abandono da 

necessidade de curar do analista, e esse abandono dificulta o trabalho analítico.  

 

Disciplina: Métodos e Técnicas da TCC 

Profª: Ana Paula Basílio 

 

Leia o texto a seguir para responder as questões 24 e 25: 

 

Aaron Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia no início da década de 

1960, a qual denominou originalmente “terapia cognitiva”, hoje Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC). Usada para o tratamento da 

depressão, Beck concebeu uma psicoterapia estruturada, de curta duração, 

voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e 

a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais 

(inadequados e/ou inúteis). Desde aquela época, ele e outros autores 

tiveram sucesso na adaptação dessa terapia a populações 

surpreendentemente diversas e com ampla abrangência de transtornos e 

problemas. Essas adaptações alteraram o foco, as técnicas e a duração do 

tratamento, porém os pressupostos teóricos em si permaneceram 

constantes. Em todas as formas de terapia cognitivo-comportamental 

derivadas do modelo de Beck, o tratamento está baseado em uma 

formulação cognitiva, as crenças e as estratégias comportamentais que 

caracterizam um transtorno específico. (Alford e Beck, 1997).  

 

 

Questão 24 

São técnicas desse modelo terapêutico:  

a) técnicas operantes, de exposição e relaxamento. 

b) técnicas cognitivas, renascimento e monodrama. 

c) técnicas de habilidades sociais, respiração holotrópica e cadeira quente. 

d) técnicas de enfrentamento, terapia regressiva integral e amplificação. 

 

Questão 25 

Sobre a TCC, analise as afirmativas a seguir: 

I. Está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos 

pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivos. 

II. Não requer uma aliança terapêutica sólida. 

III. Enfatiza a colaboração e a participação ativa e, inicialmente, o presente. 

IV. É orientada para objetivos e focada nos problemas. 

V. É educativa, tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e 

enfatiza a prevenção de recaída. 

VI. Visa ser ilimitada no tempo e tem as sessões não estruturadas. 

VII. Ensina os pacientes a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e 

crenças disfuncionais. 

VIII. Usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o 

comportamento. 

IX. A técnica chamada “reestruturação cognitiva” deve ser usada em todos os casos 

atendidos pela TCC 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX. 

b) II, III, IV, V, VI e IX, apenas. 

c) I, II, VI, VII, VIII e IX, apenas. 

d) I, III, IV, V, VII e VIII, apenas. 
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Questão 26 

Pacientes hospitalizados para transplante podem apresentar distorções cognitivas nas 

suas verbalizações. Relacione as distorções cognitivas aos exemplos de falas dos 

pacientes e assinale a alternativa com a sequência correta. 

1. Personalização. 

2. Abstração seletiva. 

3. Generalização. 

4. Inferência arbitrária. 

 

( ) “Não devia ter ficado doente. Não aguento mais isso. Causo sofrimento para a 

família. É tudo culpa minha.” 

(  ) “Sei que não vou conseguir. Sou fraco. Já vi transplantados parecerem estar bem. Lá 

na casa de apoio, só escuto notícias ruins.” 

( ) “Desde que fiquei doente, tornei-me uma pessoa pior: uma péssima mãe e uma 

esposa ruim.” 

( ) “É muito arriscado. Sei que, de cada 50 pacientes transplantados, apenas um 

sobrevive.” 

 

a) 1 – 2 – 4 – 3. 

b) 4 – 3 – 2 – 1. 

c) 1 – 2 – 3 – 4. 

d) 1 – 4 – 3 – 2. 

 


