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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: 2horas e 30 min 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: Psicologia Escolar I 

Profª: Janaina de Fatima Castro Caneguim 

Questão 01  

“O Relatório de Avaliação Psicopedagógica, datado de 22 de fevereiro de 2011, 

informou o diagnóstico baseado nos critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais 

 –  

 DSM-IV, como sendo de Transtorno de Aprendizagem Sem Outra Especificação, com 

apresentação de defasagens nas três principais áreas acadêmicas: leitura, matemática e 

expressão escrita. O aluno era e é atendido pela professora da Sala de Recursos, mas 

apresentando baixa frequência. Os professores entrevistados desconheciam o 

diagnóstico do aluno e muitos insistiram na tese de que o aluno não realizava as 

atividades por ser relapso. Pelos registros individuais de acompanhamento da equipe 

pedagógica anotamos queixas dos professores acerca de dificuldades para ler, para 

escrever e diversas passagens relatando atos agressivos contra colegas. O aluno é 

proveniente de escola publica municipal, onde cursou de 1ª à 4ª série, entre 2006 e 

2009. Não existem registros de reprovação, avaliação ou participação em salas de apoio 

nesse período anterior. Ingressou na atual escola em 2010, reprovando em 2011. No 

mês de setembro de 2010 foi encaminhado para a primeira avaliação psicopedagógica, 

realizada pelo CRAPE (Centro Regional de Apoio Pedagógico Especializado). O 

processo resultou em um documento emitido pela mesma instituição com data de 20 de 

dezembro de 2010, encaminhando o aluno Y  para atendimento psicológico no CRAS 

(Centro de Referência de Assistência Social). Posteriormente foi encaminhado para 

segunda avaliação, sendo que o Relatório de Avaliação Psicopedagógica, assinado por  

professora especializada e psicóloga, datado de 22 de fevereiro de 2011 informou o 

diagnóstico referenciado em resultados acadêmicos e nos critérios do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

 –  

 DSM-IV, com a seguinte conclusão: 

[...] o aluno apresenta características compatíveis com Transtornos de Aprendizagem 

Sem Outra Especificação, isto é, apresenta problemas nas três áreas: leitura, matemática 

e expressão escrita, sendo que estas juntas estão interferindo de forma significativa no 

rendimento escolar. 

 

O plano de intervenção sugerido pelas avaliadoras inclui matrícula do aluno em Sala de 

Recursos e a realização de Psicoterapia, com solicitação de atendimento por Psicóloga 

do CRAS. Entretanto, o plano foi realizado parcialmente, com a efetivação da matrícula 

em Sala de Recursos seguida de comparecimento do aluno decrescente, além da não 

realização de atendimento psicológico, pois o documento foi arquivado na secretaria da 

escola, aparentemente sem o conhecimento da família e da equipe  pedagógica. Um fato 

curioso a ser relatado é que, apesar do diagnóstico oficial e da avaliação dos professores 

as médias do aluno na escola municipal variavam entre 6.0 e 8.2 pontos, tendo menor 

expressão avaliativa em língua portuguesa e maior em matemática.” 

 

“ESTUDO DE CASO DE ALUNO COM 

DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE 

APRENDIZAGEM SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO 

Autoras: Kellys Regina Rodio Saucedo 

Sidneia Lopes dos Santos 

Maria Ester Rodrigues 

Revista/ ano: Espaço Plural/2012  

Disponível em 

https://www.academia.edu/5432954/ESTUDO_DE_C

ASO_DE_ALUNO_COM_DIAGN%C3%93STICO_

DE_TRANSTORNO_DE_APRENDIZAGEM_SEM_

https://www.academia.edu/5432954/ESTUDO_DE_CASO_DE_ALUNO_COM_DIAGN%C3%93STICO_DE_TRANSTORNO_DE_APRENDIZAGEM_SEM_OUTRA_ESPECIFICA%C3%87%C3%83O_CASE_STUDY_OF_A_STUDENT_WITH_LEARNING_DISORDER_WITHOUT_OTHER_ESPECIFICATION
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OUTRA_ESPECIFICA%C3%87%C3%83O_CASE_

STUDY_OF_A_STUDENT_WITH_LEARNING_DI

SORDER_WITHOUT_OTHER_ESPECIFICATION 

Acesso em 19/03/2019  

 

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

“Psicologia Escolar I” sobre a atuação do psicólogo na queixa escolar, é incorreto afirmar 

que: 

a) Seria importante uma entrevista com a família para compreender a visão da mesma 

sobre a queixa escolar. 

b) Seria importante entender a compreensão do aluno sobre o seu processo de 

escolarização. 

c) A intervenção deve focar apenas no trabalho psicológico com o aluno, pois esse é o 

principal motivo da queixa escolar. 

d) Conversar com professoras que passaram pela vida escolar do aluno e entender a 

queixa a partir da visão das mesmas seria um procedimento adequado a se adotar. 

 

Questão 02 

Análise as assertivas na sequência: 

 

I – O fracasso escolar é um fenômeno que deve ser compreendido a partir de uma visão 

individualizante. 

II – A culpabilização do aluno deve ser evitada quando se tenta compreender o 

fenômeno do fracasso escolar, uma vez que este é multideterminado. 

III – Atualmente a única contribuição da Psicologia para a educação diz respeito à 

utilização de testes de QI. 

 

Sobre as assertivas é correto afirmar que: 

a) I e II são corretas. 

b) I e III são corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II está correta. 

 

Questão 03 

A compreensão do fenômeno do fracasso escolar como multideterminado e a existência 

de diferentes atores que devem ser consultados ao se avaliar e intervir na queixa escolar 

torna necessária a utilização de várias estratégias para a avaliação e intervenção dessa 

queixa. Sobre isso é correto afirmar que: 

a) A utilização de testes de inteligência é o procedimento mais importante dentro da 

avaliação da queixa escolar. 

b) Temas e situações geradoras podem ser utilizadas apenas quando o discente for 

adolescente. 

c) Jogos coletivos podem ser utilizados para compreensão das contradições não 

explicitadas na queixa escolar. 

d) Gestores devem ser deixados de fora do processo de avaliação e intervenção da 

queixa escolar. 

 

 
Disciplina: Psicologia Institucional 

Prof. André Marcelo L. Pereira 

 

Questão 04 

As pessoas vão, aos poucos descobrindo a forma mais rápida, simples e econômica de 

desempenhar as tarefas do cotidiano. Vamos imaginar o homem primitivo: no momento 

em que começou a ter consciência da realidade que o cercava, ele passou a estabelecer 

https://www.academia.edu/5432954/ESTUDO_DE_CASO_DE_ALUNO_COM_DIAGN%C3%93STICO_DE_TRANSTORNO_DE_APRENDIZAGEM_SEM_OUTRA_ESPECIFICA%C3%87%C3%83O_CASE_STUDY_OF_A_STUDENT_WITH_LEARNING_DISORDER_WITHOUT_OTHER_ESPECIFICATION
https://www.academia.edu/5432954/ESTUDO_DE_CASO_DE_ALUNO_COM_DIAGN%C3%93STICO_DE_TRANSTORNO_DE_APRENDIZAGEM_SEM_OUTRA_ESPECIFICA%C3%87%C3%83O_CASE_STUDY_OF_A_STUDENT_WITH_LEARNING_DISORDER_WITHOUT_OTHER_ESPECIFICATION
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essas regularidades. Um grupo social que vivesse, fundamentalmente, da pesca, 

estabeleceria formas práticas que garantissem a maior eficiência possível na realização 

da tarefa. Pode-se dizer que um hábito se estabelece quando uma dessas formas repete-

se muitas vezes. Um hábito estabelecido por razões concretas, com o passar do tempo e 

das gerações, transforma-se em tradição. E o que acontece? As bases concretas, 

estabelecidas com o decorrer do tempo, não são mais questionadas. A tradição se impõe 

porque é uma herança dos antepassados. Se eles determinaram que essa é a melhor 

forma, é porque tinham alguma razão. Quando se passam muitas gerações e a regra 

estabelecida perde essa referência de origem (o grupo de antepassados), dizemos, então, 

que essa regra social foi institucionalizada. A monogamia — o casamento somente entre 

duas pessoas — pode ser considerada uma dessas instituições. É sabido que as 

sociedades primitivas não a conheciam. Os casamentos eram poligâmicos. A 

monogamia surge, então, na Grécia antiga e no Oriente Médio com o estabelecimento 

da propriedade privada e a descoberta da paternidade biológica. Entre os povos 

primitivos, o papel de pai era atribuído ao irmão materno mais velho; as famílias eram 

matrilineares (baseadas na linhagem materna) e, provavelmente, imperava o 

matriarcado. No início do modo de produção escravagista da organização social antiga 

(como foi o caso da Grécia), o surgimento das cidades, da propriedade privada e a 

descoberta da paternidade biológica colocavam o homem da época diante de uma 

questão: a herança. As pessoas (no caso, os homens) que acumulavam riquezas durante 

sua vida não tinham para quem deixá-las. A família paterlinear e o casamento 

monogâmico foi a forma de organização encontrada que definia, claramente, uma 

maneira de perpetuar a propriedade através da herança. O filho passou a ser o herdeiro 

dos bens paternos. Para isso, estes homens proprietários passaram a estabelecer, como 

regra, que suas mulheres deveriam manter relações sexuais somente com eles próprios 

(em função da descoberta do funcionamento da paternidade biológica) e, assim, teriam 

certeza de que o filho lhes pertencia. Hoje, qualquer pessoa de nossa sociedade 

ocidental, se questionada sobre a monogamia, dirá que o casamento se dá desta forma 

porque “é natural”. 

Curiosamente, ainda hoje temos culturas, como a muçulmana, que não adotam a 

monogamia como regra e, apesar dessa evidência contrária, alguém de nossa cultura 

continuará considerando a monogamia natural. A este fenômeno chamamos de 

instituição (BOCK. p . 286). 

A qual processo a autora refere-se no texto citado? 

a) Institucionalização. 

b) Solidariedade mecânica. 

c) Solidariedade orgânica. 

d) Coesão grupal. 

 

Questão 05 

A instituição é um valor ou regra social reproduzida no cotidiano com estatuto de 

verdade, que serve como guia básico de comportamento e de padrão ético para as 

pessoas, em geral. A instituição é o que mais se reproduz e o que menos se percebe nas 

relações sociais. Atravessa, de forma invisível, todo tipo de organização social e toda a 

relação de grupos sociais. Só recorremos claramente a estas regras quando, por qualquer 

motivo, são quebradas ou desobedecidas. Se a instituição é o corpo de regras e valores, 

a base concreta da sociedade é a organização. As organizações, entendidas aqui de 

forma substantiva, representam o aparato que reproduz o quadro de instituições no 

cotidiano da sociedade. A organização pode ser um complexo organizacional — um 

Ministério, como, por exemplo, o Ministério da Saúde; uma Igreja, como a Católica; 

uma grande empresa, como a Volkswagen do Brasil; ou pode estar reduzida a um 

pequeno estabelecimento, como uma creche de uma entidade filantrópica. As 

instituições sociais serão mantidas e reproduzidas nas organizações. Portanto, a 

organização é o pólo prático das instituições. O elemento que completa a dinâmica de 

construção social da realidade é o grupo — o lugar onde a instituição se realiza. Se a 
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instituição constitui o campo dos valores e das regras (portanto, um campo abstrato), e 

se a organização é a forma de materialização destas regras através da produção social, o 

grupo, por sua vez, realiza as regras e promove os valores. O grupo é o sujeito que 

reproduz e que, em outras oportunidades, reformula tais regras. É também o sujeito 

responsável pela produção dentro das organizações e pela singularidade — ora 

controlado, submetido de forma acrítica a essas regras e valores, ora sujeito da 

transformação, da rebeldia, da produção do novo (BOCK.p. 287). 

Considerando os elementos supracitados, podemos identificar qual dinâmica prescrita 

pela Psicologia Institucional? 

a) Psicologia Institucional e Psicologia Organizacional. 

b) Organização e Sobrevivência. 

c) Instituinte e instituído. 

d) Primitivo e Contemporâneo. 

 

Questão 06 

A Análise Institucional no Brasil inicia-se pela visita de Lapassade ao setor de 

psicologia social da UFMG, em 1972, e continua seu desenvolvimento e consolidação 

com a chegada de psicanalistas argentinos exilados no Brasil a partir do ano de 1976. 

No ano de 1978, acontece o I Simpósio Internacional de Psicanálise, Grupos e 

Instituições e a criação do IBRAPSI (Instituto Brasileiro de Psicanálise, Grupos e 

Instituições). Em 1982, Lourau e Lapassade estiveram no II Simpósio Internacional de 

Psicanálise, Grupos e 

Instituições e os integrantes do IBRAPSI lançaram o livro Grupos: teoria e técnica 

(LIMA, 2012). Os argentinos radicados no Rio de Janeiro já possuíam uma leitura de 

psicanálise, Lourau, Lapassade, Deleuze e Guattari, ao mesmo tempo que trabalhavam 

com grupos, influenciando as metodologias de intervenção e constituição da Análise 

Institucional no Brasil. As experiências de intervenção socioanalíticas brasileiras a 

partir da década de 1970 incluíram o trabalho com grupos, fazendo uma amálgama sui-

generis que contrastava com a experiência francesa. Muitas dessas intervenções estão 

relatadas em dois livros: Análise Institucional no Brasil e Grupos e Instituições em 

Análise, editados, respectivamente, em 1987 e 1992. Há a inclusão do grupo como 

ferramenta potente, sem deixar de fora as críticas ao funcionamento e análise da 

encomenda dos serviços. Propõe-se no contexto da Análise Institucional brasileira o 

conceito de pesquisa-intervenção, radicalizando a proposta da pesquisa-ação e a 

indissociabilidade entre produção de conhecimento e intervenção social (PASSOS e 

BENEVIDES, 2000; AGUIAR e ROCHA, 2003). Em Lourau e Lapassade, embora o 

distanciamento do modelo psicossociológico lewiniano possa ser observado, o termo 

“pesquisa-ação” foi mantido pelos socioanalistas franceses (Lourau, 2003c). 

No tocante ao que se refere o termo pesquisa-intervenção proposto pela Análise 

Institucional Brasileira, assinale a alternativa que não corresponde ao conteúdo 

relevante. 

a) A pesquisa-intervenção questiona o “sentido” da ação, investindo nos movimentos de 

metamorfoses, não definindo a partir de um ponto de origem o alvo a ser atingido, mas 

uma diferenciação de expressão singular. 

b) Neste sentido, não há mais sujeito e objeto, mas processos de subjetivação e 

objetivação. 

c) A pesquisa-intervenção visa explicitar as relações de poder do campo de 

investigação, uma desnaturalização permanente das instituições, incluindo a própria 

instituição da análise. 

d) Podemos identificar pelo menos três linhas dinâmicas para a constituição da A.I. na 

França na década de 1960. 
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Disciplina: Psicopatologia 

Prof.ª: Monalisa de Fátima Freitas Carneiro Leão  

Questão 07 

A implementação da Reforma Psiquiátrica no Brasil tem como principal vertente a 

desinstitucionalização com consequente desconstrução do manicômio e dos paradigmas 

que o sustentam. No Brasil, é fruto de vários debates entre trabalhadores de saúde 

mental, dentre estes: médicos psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, 

como também os usuários dos serviços de saúde mental e seus familiares. Profissionais 

de diversas áreas, como os do direito, também se engajaram no movimento da luta 

antimanicomial, para garantir os direitos das pessoas com transtorno mental. Com base 

nos estudos sobre a Reforma Psiquiátrica, considere a resposta correta: 

a) A loucura sempre existiu, no entanto, a abordagem da loucura como doença e como 

área da psiquiatria é recente na história da humanidade, aproximadamente 200 anos, 

pois foi a partir do século XVIII que se principiou uma nova maneira de vivenciar a 

condição humana. 

b) O termo desinstitucionalização tem origem no movimento italiano de reforma 

psiquiátrica, e segundo Paulo Amarante, alguns setores responsáveis pela saúde mental 

no Brasil têm entendido bem seu significado, os quais operam sem interesses 

conservadores ou econômicos. 

c) A reforma psiquiátrica no Brasil tem refletido de forma positiva sobre as famílias dos 

egressos de manicômios, pois estas estão preparadas para vivenciar o cotidiano do 

cuidado ao doente mental. 

d) A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, inspirados pelo Projeto de Lei Paulo 

Delgado, conseguem aprovar em vários estados brasileiros as primeiras leis que 

determinam a complementação dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de 

atenção à saúde mental. 

 

Questão 08 
É somente no ano de 2001, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a 

Lei Paulo Delgado é sancionada no país. A aprovação, no entanto, é de um substitutivo 

do Projeto de Lei original, que traz modificações importantes no texto normativo. 

Assim, a Lei Federal 10.216 redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o 

oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e 

os direitos das pessoas com transtornos mentais, mas não institui mecanismos claros 

para a progressiva extinção dos manicômios. Ainda assim, a promulgação da lei 10.216 

impõe novo impulso e novo ritmo para o processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil. É 

no contexto da promulgação da lei 10.216 e da realização da III Conferência Nacional 

de Saúde Mental, que a política de saúde mental do governo federal, alinhada com as 

diretrizes da Reforma Psiquiátrica, passa a consolidar-se, ganhando maior sustentação e 

visibilidade. 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Reforma Psiquiátrica e política de saúde mental no 

Brasil. Brasília, 2005.  

Com relação à reforma psiquiátrica e a política de saúde mental no Brasil, 

assinale a afirmação correta: 

 

a) A reforma psiquiátrica propôs a aproximação entre o paciente com transtorno mental 

e seu espaço social por meio de estratégias de circulação pelo emprego de um trabalho 

territorial, caracterizado essencialmente pela preservação prática e teórica da instituição 

psiquiátrica. 

b) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) atendem pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes, não podendo atender pessoas com necessidades 

decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.  
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c) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Portaria GM/MS n° 3.088/2011, estabelece 

que a atenção psicossocial especializada é formada pelos serviços de recolhimento. 

d) A rede de atenção à saúde mental, composta por Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, 

Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais, caracteriza-se por ser essencialmente 

pública, de base municipal e com um controle social fiscalizador e gestor no processo 

de consolidação da Reforma Psiquiátrica. 

 

Questão 09 

“As imagens são conhecidas. São familiares a todas as histórias da psiquiatria, onde têm 

por função ilustrar essa era feliz em que a loucura é enfim reconhecida e tratada 

segundo uma verdade que não tinha sido enxergada durante tanto tempo” 

(FOUCAULT, 1972/1993). 

A respeito desse trecho, analise as afirmativas. 

I - Apresenta o reconhecimento da loucura como algo possível de ser identificado 

dentro das interações biopsicossociais humanas, e tratado de forma integral e inclusiva. 

II - Traz a identificação da loucura como um evento que, quando delimitado a partir de 

um modelo científico específico que estabelece relações de causa e efeito, oferece 

prevenção, predição e tratamento específicos. 

III - Pertence à obra A História da Loucura, livro clássico de Michael Foucault, que traz 

em seu conteúdo as diversas interpretações e tratamentos para o que se nomeia de 

loucura nas Idades Média e Moderna. 

IV - Identifica o início da organização dos movimentos psiquiátricos e sociais que 

culminaram na chamada Luta Antimanicomial ao redor do mundo e nas Reformas 

Psiquiátricas advindas dela. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III, apenas. 

b) II e III, apenas. 

c) I, II, III e IV. 

d) I e IV, apenas. 

 

Questão 10 

Daniela Arbex (Holocausto Brasileiro, 2003) afirma que: quando o Hospital de 

Neuropsiquiatria Infantil, localizado no município de Oliveira foi fechado em 1976, 

trinta e três crianças foram enviadas para a Colônia em Barbacena. “Esperavam 

resgatar, no novo endereço, a infância roubada. Logo perceberam que os tempos eram 

novos, mas o tratamento não.” Em Barbacena elas passaram a dividir com outros 

pacientes as condições degradantes do hospital. Apesar de existir uma ala infantil, ela 

era tão desbotada quanto às outras.  

De acordo com o texto, é CORRETO afirmar:  

a) As crianças passaram a receber tratamento mais humanizado, pois, foram alojadas em 

enfermarias infantis.  

b) Em Barbacena, o mesmo tratamento e condições degradantes dispensado aos adultos 

eram estendidos às crianças.  

c) As crianças foram transferidas para a Colônia, a fim de receberem tratamento mais 

especializado.  

d) Com a transferência as crianças puderam resgatar a “infância roubada,” sendo 

respeitada sua individualidade, apesar do ambiente hostil. 

 

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 
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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 

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 
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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? 

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. 

 

 

Disciplina: Métodos e técnicas da teoria existencial humanista 

Prof.: Eduardo Hideto 

Questão 14 

Leia o trecho e responda a questão abaixo. 

Um dos fundadores da Psicologia da Gestalt, Wertheimer, tomou por objeto a análise e 

compreensão do movimento aparente. Realizou experiências com dois pontos de luz, 

acendendo e apagando as duas luzes no escuro, em diferentes intervalos de tempo entre 

o acender de uma lâmpada e o apagar de outra e também em diferentes velocidades 

nesse intervalo. O pesquisador chegou à conclusão de que o movimento percebido nas 

luzes se dava na mente do sujeito, através da ilusão de ótica. 

A Psicologia da Gestalt nasceu dentro dos laboratórios de física na Alemanha 

estudando: 

a) Percepção, aprendizagem e solução de problemas 

b) Resistências infantis 

c) Reforçamento e condicionamento natural e operante 

d) Comportamentos inadequados 

 

Questão 15 

A Teoria de Campo de Kurt Lewin influenciou algumas áreas e atividades 

desenvolvidas e praticadas por psicólogos(as). 

Qual das áreas/atividades abaixo nasceu a partir dessa influência: 

a) Psicanálise 

b) Dinâmica de Grupo 

c) Testes Psicológicos 

d) Abordagem Comportamental 

 

Questão 16 

Sobre a Psicologia da Gestalt e seus princípios organizativos da percepção, leia as 

premissas e responda a questão abaixo. 

I – Lei da Pregnância: Tendemos a ignorar as lacunas e completá-las com contornos e 

linhas criando um significado. 

II – Lei da Proximidade: Objetos ou formas próximas tendem a se agrupar. 

III – Lei da Similaridade ou semelhança: Objetos ou formas tendem a se agrupar quando 

possuem características próximas. 

IV – Continuidade: Elementos arranjados numa linha ou curva são percebidos como 

uma sequência, fornecendo senso de direção. 

V – Fechamento: A experiência perceptiva tende a adotar a forma mais simples 

possível. 

É correto afirmar que: 

a) As afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

b) As afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) As afirmativas I e V estão incorretas. 

d) As afirmativas I, II, V estão incorretas. 
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Disciplina: Processos de avaliação psicológica I 

Profª: Andrea Rosa Rossini 

 

Questão 17 

 
 
A imagem nos mostra a mente representada como um iceberg. Fazendo uma analogia 

dessa imagem com o processo de avaliação psicológica, que “é compreendido como um 

amplo processo de investigação, no qual se conhece o avaliado e sua demanda”, 

assinale a alternativa CORRETA: 

a) A avaliação psicológica se utiliza da coleta de dados para chegar a um conhecimento 

sobre o avaliando; sendo assim, seria como se a avaliação buscasse informações 

apenas na ponta do iceberg 

b) Um maior número de instrumentos avaliativos nos proporciona mais elementos para 

análise do fator investigado, e dessa maneira podemos ter acesso a conteúdos mais 

profundos, como à parte do iceberg que fica abaixo da água 

c) Quaisquer que sejam os instrumentos utilizados, não se pode chegar a um resultado 

confiável sobre a mente, pois tal como o iceberg só se consegue enxergar a parte que 

está acima da água 

d) O iceberg representa a mente em seus conteúdos mais visíveis e encobertos, e a 

avaliação psicológica busca integrar esses conteúdos através da escolha de métodos e 

técnicas que podem ou não ser científicas 

 

Questão 18 

“Os testes psicométricos constituem uma medida objetiva e padronizada de uma 

amostra do comportamento do que se referem às aptidões da pessoa. Os testes 

psicométricos são utilizados como uma medida de desempenho e se baseiam em 

amostras estatísticas de comparação, sendo aplicados sob condições padronizadas.” 

Sobre os testes psicológicos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Os testes devem ser utilizados seguindo as especificações do manual, e isso vale 

também para testes individuais e coletivos 

b) O psicólogo tem autonomia na escolha dos testes a serem utilizados na avaliação 

psicológica 

c) O sistema satepsi ajuda o psicólogo na escolha dos instrumentos de avaliação 

mais adequado 

d) Os testes que se apresentam aprovados no sistema satepsi estão disponíveis para 

uso em quaisquer contextos e propósitos 

 
Questão 19 

A avaliação psicológica é “dinâmica e constitui-se em fonte de informações de caráter 

explicativo sobre os fenômenos psicológicos, com a finalidade de subsidiar os trabalhos 

nos diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles, saúde, educação, trabalho 



AVALIAÇÃO UNIFICADA 2019/1 

PSICOLOGIA/5º PERÍODO 

 
e outros setores em que ela se fizer necessária. Trata-se de um estudo que requer um 

planejamento prévio e cuidadoso, de acordo com a demanda e os fins para os quais a 

avaliação se destina” 

 

Com base no trecho acima, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O processo de avaliação psicológica é capaz de prover informações importantes 

para o desenvolvimento de hipóteses, por parte dos psicólogos, que levem à 

compreensão das características psicológicas da pessoa ou de um grupo  

b) As avaliações têm um limite em relação ao que é possível entender e prever. 

Entretanto, avaliações calcadas em métodos cientificamente sustentados não modificam 

esse fator limitante 

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) No contexto do trânsito, geralmente, o objetivo da avaliação é a previsão de 

comportamentos inadequados a partir de variáveis psicológicas levantadas pelos testes  

 

Disciplina: Métodos e Técnicas da Teoria Psicanalítica 

Profª: Andrea Rosa Rossini 

 

Questão 20 

 

 

 
(Imagem de uma obra surrealista de duplo sentido/ilusão de ótica) 

 

O analista como novo modelo de identificação é um dos fatores mais relevantes de 

“como agem as terapias analíticas”.  Esse novo modelo ajuda na elaboração da mente e 

na reestruturação das vivêncas afetivas. Sendo assim, e com base na imagem, assinale a 

alternativa FALSA: 

 

a) A imagem revela um rosto masculino e uma jovem sentada, sendo que 

poderiámos dizer que representam as junções das antigas e novas identificações do 

paciente 

b) O rosto desanimado da jovem sentada nos indica a parte do paciente que 

apresenta identificações que representam vazios afetivos 

c) A sobreposição de imagens nos indicam que antigas identificações não 

influenciam nas novas identificações que serem feitas com o analista 
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d) A sobreposição de imagens nos revelam sobre o campo analítico que se forma 

entre paciente e analista, sendo que um contribui com o outro no processo de 

desenvolvimento mental 

 

Questão 21 

“Todos nós acabamos nos acostumando com uma coisa extraordinária: esta conversa 

esquisita, que denominamos psicanálise, funciona. É inacreditável, mas ela funciona” 

(Bion) 

 

Em relação ao método psicanalítico, podemos dizer que: 

 

a) houve uma mudança no processo de cura em psicanálise, sendo que atualmente 

considera-se como cura a supressão do sintoma 

b) a pessoa real do analista tem um papel pouco relevante no curso da análise, visto 

que é necessário manter a recomendação de neutralidade de Freud 

c) a psicanálise trabalha com o exercício da dúvida como suporte para o 

crescimento emocional, além do trabalho vincular da dupla 

d) a atividade interpretativa inclui intervenções para “clareamento” de algo 

ambíguo, e essa intervenção não deve ser através de hipóteses 

 

Questão 22 

I –“apresenta três aspectos típicos: é prematura, pertinaz e perecível” 

II – “o paciente demonstra a forma de como estão estruturadas as suas relações objetais 

internas” 

III – “inclui os desejos eróticos, desde que eles tenham sido sublimados sob a forma de 

amor não-sexual” 

IV – “está vinculada com a necessidade que qualquer pessoa tem de ser amada, sendo 

que essa necessidade pode se fundir com o desejo de contato físico” 

V – “paciente ingressa em tal estado de negativismo e distorção dos fatos , sendo este 

estado restrito à sessão analítica” 

 

Com base nas proposições acima, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As proposições II, VI e V se referem, respectivamente, a transferência positiva, 

transferência negativa e psicose de transferência 

b) As proposições I, III e V se referem, respectivamente, a transferência psicótica, 

transferência de impasse e transferência negativa 

c) As proposições II, III e IV se referem, respectivamente, a extratransferência, 

transferência positiva e transferência erótica 

d) As proposições I, II e V se referem, respectivamente, a psicose de transferência, 

transferência positiva e transferência negativa 

 
Disciplina: Métodos e Técnicas da TCC 

Profª: Ana Paula Basílio 

Questão 23 

Avalie as seguintes afirmativas acerca da terapia cognitivo-comportamental: 

  

I. A terapia cognitivo-comportamental centra-se nos problemas 

apresentados pelo paciente no momento em que este procura a terapia, 

objetivando ajudá-lo a aprender novas estratégias para atuar no ambiente, de 

forma a promover mudanças necessárias. 
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II. A metodologia empregada na terapia cognitivo-comportamental é de 

cooperação entre o terapeuta e o paciente, de modo que as estratégias para a 

superação de problemas concretos sejam planejadas em conjunto. 

III. O ponto de partida do tratamento, na terapia cognitivo-comportamental, 

é uma fonte concreta de sofrimento para o cliente, e não as distorções que 

estão ocorrendo na forma do sujeito avaliar a si mesmo e o mundo. 

  

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) II e III, apenas 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 


