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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. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas e 30 min 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Psicologia: Ciência e Profissão 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

Questão 01 

“Psicólogo: estuda o comportamento e mecanismo mental dos seres humanos, realiza 

pesquisas sobre os problemas psicológicos que se colocam no terreno da medicina, da 

educação e da indústria e recomenda o tratamento adequado: 

a) Projeta e realiza experimentos e estudos em seres humanos para determinar suas 

características mentais e físicas; 

b) Analisa a influência de fatores hereditários, ambientais e outros mais na configuração 

mental e comportamento dos indivíduos; 

c) Faz diagnósticos, tratamentos e prevenção de transtornos emocionais e da 

personalidade, assim como dos problemas de inadaptação ao meio social e de trabalho; 

d) “Cria e aplica testes psicológicos para determinar a inteligência, faculdade, aptidões, 

atitudes e outras características pessoais, interpreta os dados obtidos e faz as 

recomendações pertinentes (BOCK. 2001, p. 26-27)”. 

 

A partir da afirmativa a cima pode-se concluir que? 

 

a) De acordo com a Lei n. 4.119 (1962) e com o Decreto n. 53.464 (1964) que dispõem 

sobre os cursos de formação em Psicologia e a profissão de psicólogo, é possível 

verificar que a função precípua dessa nova categoria profissional era produzir perfis 

psicológicos – realizando diagnósticos psicológicos – e promover a adequação dos 

indivíduos em seus respectivos contextos. 

b) Assim, pode-se inferir que, nessa lógica, o conhecimento em si não possui origem, 

mas sim, foi inventado. Em outras palavras, as verdades históricas que, em 

determinados períodos ganham validade, em detrimento de outras, não passam de 

invenções/criações que, por razões diversas, ganham o estatuto de legitimidade perante 

a sociedade. 

c) Ainda que a maior parte do texto legislativo que ensejou a criação da Psicologia já 

tenha sido reformulado e que essa formação “psi” já tenha sido significativamente 

superada, o objetivo aqui é de contextualizar em que base histórica se configurou a 

Psicologia no Brasil. 

d) Dessa maneira, para conhecer e compreender o campo da Psicologia torna-se de 

fundamental relevância considerar as diversas correntes teóricas existentes, situando-as 

em seus respectivos contextos sócio-históricos. 

 

Questão 02 

Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico vienense que alterou, radicalmente, o modo 

de pensar a vida psíquica. Sua contribuição é comparável à de Karl Marx na 

compreensão dos processos históricos e sociais. Freud ousou colocar os “processos 

misteriosos” do psiquismo, suas “regiões obscuras”, isto é, as fantasias, os sonhos, os 

esquecimentos, a interioridade do homem, como problemas científicos. A investigação 

sistemática desses problemas levou Freud à criação do método de investigação e a uma 

prática profissional. Enquanto teoria, caracteriza-se por um conjunto de conhecimentos 

sistematizados sobre o funcionamento da vida psíquica. Freud publicou uma extensa 

obra, durante toda a sua vida, relatando suas descobertas e formulando leis gerais sobre 

a estrutura e o funcionamento da psique humana. A Psicanálise, enquanto método de 

investigação, caracteriza-se pelo método interpretativo, que busca o significado oculto 

daquilo que é manifesto por meio de ações e palavras ou pelas produções imaginárias, 

como os sonhos, os delírios, as associações livres, os atos falhos. A prática profissional 

refere-se à forma de tratamento — a Análise — que busca o autoconhecimento ou a 
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cura, que ocorre através desse autoconhecimento. Atualmente, o exercício da 

Psicanálise ocorre de muitas outras formas. Ou seja, é usada como base para 

psicoterapias, aconselhamento, orientação; é aplicada no trabalho com grupos, 

instituições. A Psicanálise também é um instrumento importante para a análise e 

compreensão de fenômenos sociais relevantes: as novas formas de sofrimento psíquico, 

o excesso de individualismo no mundo contemporâneo, a exacerbação da violência etc. 

Compreender a Psicanálise significa percorrer novamente o trajeto pessoal de Freud, 

desde a origem dessa ciência e durante grande parte de seu desenvolvimento. A relação 

entre autor e obra torna-se mais significativa quando descobrimos que grande parte de 

sua produção foi baseada em experiências pessoais, transcritas com rigor em várias de 

suas obras, como A interpretação dos sonhos e A psicopatologia da vida cotidiana, 

dentre outras (BOCK. 2001, p - 91-92). 

 

Durante a construção da psicanálise Freud elabora a segunda teoria do aparelho psíquico 

entre 1920 e 1923, ele remodela a teoria do aparelho psíquico para referir-se aos três 

sistemas da personalidade. No tocante a esta teoria é correto afirmarmos: 

a) Id ego e superego 

b) Consciente pré-consciente e inconsciente. 

c) Mecanismos de defesa. 

d) Fase oral anal e fálica.  

 

Questão 03 

{...} No âmbito administrativo, contribui na análise e intervenção no clima educacional, 

buscando melhor funcionamento do sistema que resultará na realização dos objetivos 

educacionais. Participa de programas de orientação profissional com a finalidade de 

contribuir no processo de escolha da profissão e em questões referentes à adaptação do 

indivíduo ao trabalho. Analisa as características do indivíduo portador de necessidades 

especiais para orientar a aplicação de programas especiais de ensino. Realiza seu 

trabalho em equipe interdisciplinar, integrando seus conhecimentos àqueles dos demais 

profissionais da educação. Para isso realiza tarefas como, por exemplo: a) aplicar 

conhecimentos psicológicos na escola, concernentes ao processo ensino aprendizagem, 

em análises e intervenções psicopedagógicas; referentes ao desenvolvimento humano, 

às relações interpessoais e à integração família-comunidade-escola, para promover o 

desenvolvimento integral do ser; b) analisar as relações entre os diversos segmentos do 

sistema de ensino e sua repercussão no processo de ensino para auxiliar na elaboração 

de procedimentos educacionais capazes de atender às necessidades individuais; c) 

prestar serviços diretos e indiretos aos agentes educacionais, como profissional 

autônomo, orientando programas de apoio administrativo e educacional; d) desenvolver 

estudos e analisar as relações homem-ambiente físico, material, social e cultural quanto 

ao processo ensino-aprendizagem e produtividade educacional; e) desenvolver 

programas visando a qualidade de vida e cuidados indispensáveis às atividades 

acadêmicas; f) implementar programas para desenvolver habilidades básicas para 

aquisição de conhecimento e o desenvolvimento humano; g) validar e utilizar 

instrumentos e testes psicológicos adequados e fidedignos para fornecer subsídios para 

o replanejamento e formulação do plano escolar, ajustes e orientações à equipe escolar e 

avaliação da eficiência dos programas educacionais; h) pesquisar dados sobre a 

realidade da escola em seus múltiplos aspectos, visando desenvolver o conhecimento 

científico. 
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De acordo com a Resolução CFP N.º 013/2007 que Institui a Consolidação das 

Resoluções relativas ao Título Profissional de Especialista em Psicologia e dispõe sobre 

normas e procedimentos para seu registro, a qual especialidade refere-se o texto acima? 

a) Psicólogo Especialista em Psicologia Clínica. 

b) Psicólogo Especialista em Psicologia do Esporte. 

c) Psicólogo Especialista em Psicologia Escolar/Educacional. 

d) Psicólogo Especialista em Psicopedagogia.  

 

Questão 04 

 
{...} O meio comportamental é o meio resultante da interação do indivíduo com o meio 

físico e implica a interpretação desse meio através das forças que regem a percepção 

(equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade). No exemplo, a pessoa que 

cumprimentamos era um desconhecido — esse deveria ser o dado percebido, se só 

tivéssemos acesso ao meio geográfico. Ocorre que, no momento em que vimos a 

pessoa, a situação (encontro casual no trânsito em movimento, por exemplo) levou-nos 

a uma interpretação diferente da realidade, e acabamos por confundi-la com uma pessoa 

conhecida. Esta particular interpretação do meio, onde o que percebemos agora é uma 

“realidade” subjetiva, particular, criada pela nossa mente, é o meio comportamental. 

Naturalmente, o comportamento é desencadeado pela percepção do meio 

comportamental {...} 

 

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa que corresponda à base teórica 

correta. 

a) Gestalt 

b) Psicanálise 

c) Behaviorismo 

d) Humanista 

 
 

Disciplina: Gênero, Raça e Etnia 

Profª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

Questão 05 

“RIO — O Brasil continua a ser o país onde mais transexuais são mortos, segundo 

dados da ONG Transgender Europe (TGEU), divulgados nesta semana, em razão da 

proximidade do Dia Internacional da Memória Trans, no próximo dia 20. 

Entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro deste ano, 167 transexuais foram mortos 

no Brasil. A pesquisa, feita em 72 países, classificou o México em segundo lugar, com 

71 vítimas, seguido pelos Estados Unidos, com 28, e Colômbia, 21. A organização 

contabilizou um total de 369 homicídios de transexuais e indivíduos não-binários, 

indicando um aumento de 44 casos em comparação com a pesquisa do ano passado e de 

74 casos com relação a 2016. No Brasil, foram contabilizadas 171 mortes, em 2017, e 

136, em 2016. Em ambas situações, o país ocupou o primeiro lugar no ranking. 

Segundo a Transgender Europe, com sede na Alemanha (e não na Suécia, como fora 

informado anteriormente), os dados sobre pessoas trans assassinadas não são 

especificados em boa parte dos países, o que impossibilita uma estimativa real do 

número de casos. Para Jackeline Romio, doutora em Demografia pela Universidade 

Estadual de Campinas (Unicamp), é necessário que os registros de homicídios contra a 

população trans tenham uma identificação para possibilitar um diagnóstico de suas 

causas com base em informações mais realistas. 

— Grupos brasileiros de pesquisa fazem esse tipo de levantamento, o que é importante 

porque não temos dados oficiais das mulheres trans assassinadas, que configuram como 

a maior parte das vítimas transexuais, principalmente negras, mas também há homens 

trans que são assassinados por conta da transfobia. A partir do momento que os registros 
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especifiquem as vítimas por identidade de gênero, número de mortes vai aumentar — 

afirmou Romio.(...)” 

 

Fonte: O Globo 

Autora: Louise Queiroga 

Data: 14/11/2018 

Disponível em 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-segue-no-

primeiro-lugar-do-ranking-de-assassinatos-de-

transexuais-23234780 Acesso em 12/03/2019 

 

A partir da reportagem transcrita e dos seus conhecimentos adquiridos na disciplina “Gênero, 

raça e etnia”, é possível afirmar que: 

a) A população trans tem sido corretamente assistida pelas políticas públicas de garantia de 

direitos do Brasil, fato este que pode ser observado com a queda do número de assassinatos 

dessa população no ano de 2016. 

b) No México, apenas indivíduos cisgêneros correm risco de serem assassinados. 

c) O número de casos real de assassinato de pessoas transexuais é difícil de se estimar, 

por não serem especificados, sendo assim, faz-se necessário melhorar tal situação para 

que se possa pensar em ações de combate à crimes contra essa população. 

d) A situação narrada na reportagem revela que a nossa sociedade ainda é 

preconceituosa em relação a pessoas transexuais, porém isso não culmina em situações 

de extrema violência com tal população.   

 

 

Questão 06 

Pessoas homossexuais e transexuais sofrem muito preconceito na sociedade brasileira e 

diariamente são vítimas de violência. 

Muitos acreditam que todo homossexual homem se sente/ se entende como mulher. 

Sobre isso, é correto afirmar que: 

a) As pessoas que pensam dessa forma não compreendem que identidade de gênero e 

orientação sexual são coisas distintas, sendo que um indivíduo homossexual pode ser 

cisgênero ou transgênero. 

b) As pessoas que pensam dessa forma não compreendem que identidade de gênero e 

orientação sexual são coisas distintas, sendo que um indivíduo homossexual pode ser 

apenas transgênero. 

c) As pessoas que pensam dessa forma não compreendem que identidade de gênero e 

orientação sexual são coisas distintas, sendo que um indivíduo homossexual pode ser 

apenas cisgênero. 

d) Pessoas que pensam dessa forma compreendem adequadamente que identidade de 

gênero trans necessariamente culmina em uma orientação sexual homossexual. 

  

 

Questão 07 

Analise as assertivas abaixo: 

 

I - A patologização da homossexualidade é algo proposto pelo Conselho Federal de 

Psicologia. 

II- Terapias de reversão sexual são aceitas pelo CFP e podem ser realizadas pelo 

Psicólogo, desde que o paciente solicite-as. 

III - Terapias de reversão sexual já foram realizadas e não foram bem sucedidas, sendo 

que muitas pessoas que se submeteram a tais terapias tiveram depressão e/ ou 

cometeram suicídio. 

IV – O termo correto a ser utilizado é homossexualidade, uma vez que o sufixo “ismo” 

da palavra “homossexualismo” remete a ideia de doença. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-segue-no-primeiro-lugar-do-ranking-de-assassinatos-de-transexuais-23234780
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-segue-no-primeiro-lugar-do-ranking-de-assassinatos-de-transexuais-23234780
https://oglobo.globo.com/sociedade/brasil-segue-no-primeiro-lugar-do-ranking-de-assassinatos-de-transexuais-23234780
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Sobre tais assertivas é correto afirmar que: 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Apenas III e IV estão corretas. 

 

Disciplina: Neuroanatomia 

Prof.ª: Lilia Simone Urzedo Rodrigues 

Questão 08 

Uma mulher com 25 anos de idade sofreu entorse grau II do tornozelo direito, com lesão 

do ligamento talofibular anterior, durante a aterrissagem de salto, ao realizar um 

bloqueio em partida de vôlei, há 4 semanas. Após a entorse, foi aplicado gelo durante 20 

minutos, pois a atleta sentia muita dor no local. Sendo assim, que tipo de neurônio 

conduz a informação sensorial até o encéfalo e a medula espinhal: 

a) Neurônio sensorial ou aferente 

b) Neurônio motor ou eferente 

c) Neurônio associativo ou interneurônio 

d) Neurônio sensorial e associativo 

 

Questão 09 

Uma recém-nascida apresenta perímetro cefálico de 28 cm e aumento anormal de um 

líquido da cavidade craniana, acompanhado de expansão dos ventrículos cerebrais, 

alargamento ósseo, sobretudo da testa, e atrofia encefálica, de que resultam deficiência 

mental e convulsões. Que líquido encontrado no encéfalo e na medula a afirmativa 

acima está se referindo: 

a) Líquido sinovial 

b) Líquido encefálico 

c) Líquido cefalorraquidiano 

d) Líquido cerebelar 

 

Questão 10 

A resposta motora humana é elaborada através da integração sensório-motora entre as 

estruturas do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. A quantidade de 

força e a precisão de uma contração muscular estão baseadas numa ordem de 

recrutamento das fibras musculares, que obedece a critérios de ativação. Com o auxílio 

dessas informações, é possível afirmar que há uma conexão neural com o músculo. Qual 

o nome dado a este tipo de sinapse: 

a) Sinapse elétrica 

b) Sinapse neuromuscular 

c) Sinapse química e neuromuscular 

d) Sinapse química 

 

Questão 11 

Os nervos cranianos contêm fibras sensitivas e/ou motoras que emergem através de 

forames ou fissuras situadas no crânio. A partir desta informação, quantos pares de 

nervos cranianos possuímos: 

a) 31 pares, identificados de I a XXXI 

b) 10 pares, identificados de I a X 

c) 6 pares, identificados de I a VI 

d) 12 pares, identificados de I a XII 
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Disciplina: Comunicação e Expressão 

Profª: Renata Ap. de Freitas Araújo e Andrade 

Questão 12 

 

Leia: 

O seu santo nome 

Não facilite com a palavra amor. 

Não a jogue no espaço, bolha de sabão. 

Não se inebrie com o seu engalanado som. 

Não a empregue sem razão acima de toda razão (e é raro). 

Não brinque, não experimente, não cometa a loucura sem remissão de espalhar aos 

quatro ventos do mundo essa palavra que é toda sigilo e nudez, perfeição e exílio na 

Terra. 

Não a pronuncie.     (Carlos Drummond de Andrade) 

 

No texto lido, predomina uma função de linguagem que também pode ser 

verificada: 

a) Em notícias de jornal nas quais o repórter registra fatos do cotidiano de interesse para 

o leitor. 

b) Em textos literários quando o narrador conversa com o leitor a respeito da obra ou 

das personagens. 

c) Em textos literários quando o "eu" poético ou o narrador expõem seus sentimentos e 

emoções. 

d) Em propagandas e publicidade em geral, que procuram orientar o comportamento do 

receptor.  

 

 

 

Questão 13 (Interpretação geral) 

 

Leia o texto a seguir: 

A palavra 

 

       Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito como não imaginar que, sem querer, 

feri alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade 

surda, ou uma reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. 

       Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que se disse por 

acaso ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a 

sonhar um pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa. Agora sei que outro 

dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi; deve ter 

sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade porque senti no 

momento – e depois esqueci. 

       Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava. 

Deram-lhe receitas para fazer o canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, 

batesse alguma coisa ao piano; que pusesse a gaiola perto quando trabalhasse em sua 

máquina de costura; 

que arranjasse para lhe fazer companhia, algum tempo, outro canário cantador; até 

mesmo que ligasse o rádio um pouco alto durante uma transmissão de jogo de futebol... 

mas o canário não cantava. 

           Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma 

pequena frase melódica de Beethoven – o canário começou a cantar alegremente. 

Haveria alguma secreta ligação entre a alma do velho artista morto e o pequeno pássaro 

de ouro? 

           Alguma coisa que eu disse distraído – talvez palavras de algum poeta antigo – foi 

despertar melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse 
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que de repente, num reino muito distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E 

isso fizesse bem ao coração do povo; iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e 

as suas remotas esperanças.  (Rubem Braga) 

 

 Assinale a alternativa que indica uma ideia que pode ser extraída do texto de 

Rubem Braga. 

a) Somente pessoas tristes é que despertam com melodias esquecidas dentro da alma de 

alguém. 

b) As palavras têm, às vezes, o poder de nos irritar em qualquer etapa da vida. 

c) As nossas remotas esperanças precisam de um sorriso de princesa que vive num reino 

muito distante. 

d) À semelhança da narrativa do autor, determinada palavra pode nos remeter ao 

passado e trazer momentos de alegria na vida. 

 

Questão 14 

 

Os trechos abaixo são adaptados de O Globo de 19/03/2008. Assinale a opção que 

apresenta diversos barbarismos: 

 

a) A defesa e a preservação do meio ambiente são hoje uma preocupação mundial, e o 

Brasil, dono de vastos recursos naturais, procura também avançar nessa área. 

 b) Uma boa parte da população se conscientizou da necessidade de agir para proteger 

fauna, flora, rios e outros bens da natureza. Essa atitude deve ser louvada. 

 c) Movimentos foram criados, até na política, e órgãos federais, estaduais e municipais, 

além do Ministério Público, se mobilizaram em defesa da causa. 

d) A dez anos, foi aprovada a Lei Contra Crimes Ambientais, dando respaudo jurídico 

às ações de preservação e prevendo punições para os inflatores, com excessão de crimes 

que já prescreveram. 

 

Disciplina: Filosofia, Ética e Cidadania 

Profª: André S. Baldan 

Questão 15 (UEG 2010) 

A reflexão ética como tal teve início na Grécia antiga, quando os pensadores 

procuravam o fundamento moral de acordo com uma compreensão da realidade 

puramente racional. Aristóteles se destacou neste contexto e exerceu forte influência no 

pensamento ocidental. Segundo sua teoria, conhecida como eudemonismo, todas as 

atividades humanas aspiram a um fim que recebe o nome de: 

a) benevolência. 

b) felicidade. 

c) virtude. 

d) paixão. 

 

Questão 16 (UEG 2014).  

A filosofia surge na Grécia aproximadamente no século VII a.C. e procura formular 

questões e respondê-las apenas com auxílio da razão, voltando-se contra o mito, os 

preconceitos e o senso comum. Nessa busca pelo conhecimento do mundo e do homem, 

ela se constitui, em sua origem, como uma cosmologia racional de tendência monista. 

Isso significa que a filosofia surge 

a) como diálogo da razão com ela mesma, não se interessando inicialmente por questões 

referentes ao cosmo, sendo sua preocupação primordial o mundo humano. 

b) propondo uma concepção racional da ordem cósmica e buscando um princípio único 

originário. 

c) reforçando o testemunho dos sentidos; portanto, afirma a multiplicidade e a 

transitoriedade de todos as coisas. 
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d) como um conhecimento alimentado pela codificação mítica e procura elucidar os 

mistérios dos tempos primordiais por meio de uma verdade revelada. 

 

Questão 17 

Estudamos, neste bimestre, um trecho do livro “O que é a Filosofia?” de Deleuze e 

Guattari que indicava que a Filosofia pode ser compreendida como a arte de criar 

conceitos; no mesmo texto os autores apresentavam também o que a Filosofia não é. 

Assinale a alternativa que não apresenta o que a Filosofia não é: 

a) pensamento; 

b) reflexão; 

c) contemplação; 

d) comunicação. 

 

Disciplina: Genética Humana e Comportamental 

Prof.: Leonardo Dias-Silva 

Questão 18 

A figura abaixo representa parte de um importante momento de replicação celular.  

 

 
Sobre o que está demonstrado na figura, marque a alternativa incorreta.  

 

a) O fenômeno discriminado é o crossing-over, sendo em “A”, a região do quiasma.   

b) Este processo é responsável por grande parte da variabilidade genética humana.   

c) Este processo ocorre na mitose, sendo responsável por aparecimento de síndromes 

cromossômicas.   

d) Este processo ocorre durante a Meiose.  

 

Questão 19 

 

Sobre meiose e mitose, relacione de forma correta as colunas:  

 

(1) Meiose (   )  Crescimento e regeneração de tecidos . 

(2) Mitose  (   ) Produção de gameta 

 (   ) Divisões celulares após fecundação. 

 (   ) Células filhas com metade dos cromossomos da célula mãe 

 (   ) Células filhas idênticas a célula mãe 

 

Marque a sequência correta:  

a) 2, 2, 1, 2, 1 

b) 1, 2, 1, 2, 1 

c) 1, 1, 2, 1 ,2 

d) 2, 1, 2, 1 ,2 

 

 

Questão 20  

Sobre as síndromes cromossômicas assinale a alternativa correta.  
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a) Não há relato de nenhuma consequência comportamental a presença de síndromes 

cromossômicas.  

b) A síndrome de Down é conhecida pela dupla carga do cromossomo “X”, sendo os 

pacientes afetados possuindo o seguinte cariótipo : XXY 

c) A síndrome do duplo Y é também conhecida como “super macho” e pode estar 

atrelada a comportamento agressivo.  

d) Mulher com a síndrome do tripo X, são inférteis, possuem estatura baixa e 

comportamento agressivo.   

 

 

Disciplina: História da Psicologia 

Profª: Ana Paula Basílio 

 

Questão 21  

No desenvolvimento da Psicologia, surgiu uma escola formada por psicólogos que 

estavam insatisfeitos com a ênfase estruturalista dos estados mentais. Eles não 

questionavam o que era a consciência, mas se perguntavam para que ela servia, qual o 

seu propósito. Que escola era essa e qual teórico fazia parte dela?  

a) Psicanálise, James Angeli. 

b) Comportamentalismo, Wilhelm Wundt. 

c) Gestaltismo, Wolfgang Kohler. 

d) Funcionalismo, William James. 

 

Questão 22 

Considerando a história da Psicologia, assinale a alternativa correta: 

a) A psicologia de Wundt era ainda muito teórica e não utilizava métodos 

experimentais, tendo como objeto de estudo o inconsciente. 

b) Os trabalhos feitos no laboratório de Leipzig foram importantes, uma vez que 

apresentaram condições para que a Psicologia pudesse fazer experimentos que a 

caracterizariam como ciência. 

c) Nos Estados Unidos, a psicologia não encontrou muita possibilidade de crescimento 

no início do século XX, o que a tornou muito aquém da psicologia européia. 

d) A fisiologia não ofereceu maiores contribuições para o estabelecimento da Psicologia 

enquanto ciência. 

 

Questão 23 

Historicamente, escolas psicológicas de origem européia tendem a valorizar processos 

ligados à (ao) ______ enquanto escolas psicológicas que tiveram origem nos Estados 

Unidos tendem a valorizar processos ligados à (ao) ______  

a) ( ) introspecção – comportamento observável 

b) ( ) pensamento consciente – pensamento inconsciente 

c) ( ) perspectiva biológica – perspectiva cultural 

d) ( ) pesquisas práticas – produção teórica 

 

Questão 24 

Ao longo da história da humanidade as mulheres tiveram um papel fundamental nas 

conquistas e revoluções. Não foi diferente no campo da Psicologia Científica. E são 

também as mulheres, ao longo da história, as maiores vítimas da violência, que se 

configura de diferentes formas. Com relação às formas de violência contra a mulher, é 

incorreto afirmar que:  

a) violência física é qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde 

corporal da mulher.  
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b) violência patrimonial trata-se de qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição total de objetos, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos da parceira.  

c) violência psicológica trata-se de qualquer conduta que não cause dano emocional ou 

diminuição irreversível da autoestima da mulher.  

d) violência sexual é qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter 

ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 

ou uso da força. 

 

 

 

 

 

 

 


