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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- De acordo com a resolução de fiscalização e orientação 

profissional nº11/2019 do Conselho Federal de Psicologia, 

sobre os atos do processo (título III), julgue os itens abaixo: 

  

I. Os Conselhos de Psicologia adotarão, como regra, 

salvo justificativa expressa, o uso de meio 

eletrônico na tramitação de seus processos, na 

comunicação de seus atos e na transmissão de 

peças processuais. 

II. Os processos investigativos e disciplinares terão 

caráter sigiloso, não sendo permitida vista dos 

autos. 

III. Todos os atos processuais deverão ser praticados 

na sede do Conselho competente, salvo decisão 

fundamentada da Comissão Processante em 

sentido contrário, hipótese em que sua realização 

dependerá da presença de pelo menos um dos 

membros da Comissão Processante, exceto 

quando a diligência for realizada por meio de 

carta precatória. 

IV. Salvo no caso dos processos que tramitarem de 

forma eletrônica, todos os atos e termos do 

processo deverão constar de duas vias, sendo que 

as segundas vias, juntadas aos demais documentos 

em cópia ou fotocópia, formarão autos 

suplementares, que permanecerão juntamente com 

os originais na sede do Conselho Regional ou 

Federal, quando, neste caso, o processo for de sua 

competência originária ou atuar como instância 

recursal.  

 

Está incorreto: 

  

A. Apenas o item I. 

B. Apenas o item II.  

C. Apenas o item III.  

D. Apenas o item IV.  

E. Todos os itens estão incorretos.  

 

17- No que diz respeito ao código de processamento disciplinar 

do Psicólogo, são considerados suspeitos para o exercício da 

função de relatora(or), mediador, membro de Comissões e 

perito, bem como para votar ou participar do processo, em 

qualquer instância, de acordo com a resolução nº11/2019 do 

Conselho Federal de Psicologia, exceto: 

  

A. Aquele que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer 

das partes ou de seus procuradores. 

B. Aquele que tenha recebido presentes de pessoas que 

tenham interesse no processo, que tenham aconselhado 

acerca do objeto da causa ou auxiliado materialmente 

uma das partes. 

C. Aqueles que já tiveram relação de vínculo profissional 

com a(o) psicóloga(o) investigada(o) ou processada(o) 

ou com o representante, quando houver.  

D. Aquele que seja credor ou devedor de uma das partes, 

de seu cônjuge ou companheiro, ou de seus parentes 

em linha reta até o terceiro grau.  

E. Aquele que seja interessado no julgamento do 

processo em favor de qualquer das partes.  

 

18- Serão considerados nulos os atos processuais, de acordo 

com a resolução de fiscalização e orientação nº11/2019 do 

Conselho Federal de Psicologia, exceto:  

 

A. Quando qualquer dos agendes for considerado 

impedido ou suspeito, exceto quando justificativa 

aceita.  

B. Quando houver ilegitimidade da(o) investigada(o) ou 

da(o) processada(o). 

C. Quando houver ausência de fundamentação da 

decisão. 

D. Quando houver inobservância dos procedimentos 

estabelecidos pela citação da(o) psicóloga(o) 

processada(o). 

E. Quando houver falta de designação de defensor dativo, 

nos casos em que decretada à revelia da(o) 

psicóloga(o) processada(o).  

 

19- São penalidades aplicáveis às infrações disciplinares 

ordinárias e éticas das(os) psicólogas(os), de acordo com a 

resolução nº11/2019 do Conselho Federal de Psicologia, 

exceto: 

  

A. Advertência. 

B. Multa, no valor de um a dez anuidades no caso de 

infrações praticadas por pessoa natural.  

C. Censura pública.  

D. Suspensão do exercício profissional por até trinta dias. 

E. Cassação do registro para o exercício profissional, no 

caso de pessoas naturais, e cancelamento do registro 

ou do cadastramento, no caso de pessoas jurídicas.  

 

20- De acordo com a resolução CFP nº11/2019, as infrações 

disciplinares praticadas por psicólogas(os) são classificadas em 

ordinárias, funcionais e éticas. Julgue os itens abaixo:  

 

I. Infrações ao Código de Ética Profissional.  

II. Infrações às normas de natureza administrativa e 

editadas pelos Conselhos de Psicologia. 

III. Infrações praticadas por qualquer membro dos 

Conselhos Regionais e Federal de Psicologia no 

exercício do seu cargo. 

 

A classificação correta é, respectivamente: 

  

A. Ética, funcional e ordinária.  

B. Ética, ordinária e funcional.  

C. Funcional, ética e ordinária. 

D. Ordinária, ética e funcional.  

E. Funcional, ordinária e ética.  

 

21- Julgue os itens abaixo, de acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo:   

 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e 

não promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano, 
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apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo atuará com responsabilidade social 

analisando crítica e historicamente apenas a 

realidade social e cultural dos indivíduos.  

III. O psicólogo atuará com responsabilidade, por 

meio do contínuo aprimoramento profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo científico de 

conhecimento e de prática. 

IV. O psicólogo zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com dignidade, 

rejeitando situações em que a Psicologia esteja 

sendo aviltada. 

V. O psicólogo deve assumir responsabilidades 

profissionais somente por atividades para as quais 

esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.  

 

São princípios fundamentais previstos no Código de Ética 

Profissional do Psicólogo:  

 

A. Os itens I, II e III. 

B. Os itens III, IV e V.  

C. Os itens II, IV e V. 

D. Os itens I, III e IV. 

E. Os itens II, III e IV.  

 

22- De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, “o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 

psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, nas seguintes situações” (art. 7º, resolução CFP 

nº10/05):  

 

I. A pedido do profissional responsável pelo 

serviço. 

II. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário 

ou usuário do serviço, quando dará imediata 

ciência ao profissional.  

III. Quando informado expressamente, por qualquer 

uma das partes, da interrupção voluntária e 

definitiva do serviço. 

IV. Quando se trata de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada.  

 

Estão corretos os itens:  

 

A. Apenas os itens II e III. 

B. Apenas os itens I, III e III. 

C. Apenas os itens III e IV. 

D. Apenas os itens II, III e IV. 

E. Apenas os itens I, II, III e IV.  

 

23- De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, está incorreto: 

  

A. No caso de não ser apresentado um responsável legal 

para obtenção de autorização, o atendimento não 

eventual de crianças, adolescentes ou interdito não 

deverá ser realizado.  

 

B. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional 

com a finalidade de proteger, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou 

organizações, a que tenha acesso no exercício 

profissional. 

C. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo 

poderá prestar informações, considerando o previsto 

no Código de Ética. 

D. Nos documentos que embasam as atividades em 

equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas 

as informações necessárias para o cumprimento dos 

objetivos do trabalho. 

E. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por 

quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos 

seus arquivos confidenciais.  

 

24- São modalidades de documentos psicológicos, de acordo 

com a resolução CFP nº 06/2019, exceto:  

 

A. Declaração;  

B. Atestado;  

C. Receituário;  

D. Relatório;  

E. Laudo.  

 

25- De acordo com a resolução CFP nº06/2019, sobre a 

elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) 

psicóloga(o) no exercício profissional, está correto:  

 

A. Para entrega de relatório e laudo psicológico, é dever 

da(o) psicóloga(o) realizar ao menos uma entrevista 

devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendida ou 

responsáveis legais. 

B. Para entrega e relatório e laudo psicológico é 

recomendado à(ao) psicóloga(o), sempre que 

solicitado, realizar entrevista devolutiva.  

C. Para entrega de todos os documentos psicológicos é 

dever da(o) psicóloga(o) realizar ao menos uma 

entrevista devolutiva. 

D. Para entrega de todos os documentos psicológicos é 

recomendada ao menos uma entrevista devolutiva, 

quando solicitado pelas partes interessadas. 

E. Nunca deverão ser entregues laudos psicológicos sem 

realização de entrevista devolutiva.  

 

26- “...consiste em um documento que certifica, com 

fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada 

situação, estado ou funcionamento psicológico, com a 

finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por 

requerimento, o solicita” (Resolução CFP nº 06/2019).  

 

O texto acima descreve o documento psicológico:  

 

A. Declaração. 

B. Atestado. 

C. Receituário. 

D. Laudo. 

E. Parecer. 
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27- São autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a 

prestação dos serviços psicológicos abaixo, através de meios 

tecnológicos da informação e comunicação, exceto:  

 

A. Consultas e/ou atendimentos psicológicos de 

diferentes tipos de maneira síncrona ou assíncrona.  

B. Processos de seleção de pessoal. 

C. Utilização de instrumentos psicológicos devidamente 

regulamentados por resolução pertinente, tendo estes 

testes parecer favorável no SATEPSI, com 

padronização e normatização para tal finalidade. 

D. Supervisão técnica dos serviços prestados por 

psicólogos e psicólogas nos mais diversos contextos 

de atuação. 

E. Atendimento de pessoas e grupos em situações de 

urgência e emergência.  

 

28- De acordo com as normas sobre a atuação do psicólogo 

como perito nos diversos contextos (Resolução CFP nº 

17/2012), julgue os itens abaixo:  

 

I. A atuação do psicólogo como perito consiste em 

uma avaliação direcionada a responder demandas 

específicas, originadas no contexto pericial. 

II. O trabalho pericial pode contemplar observação, 

entrevistas, visitas domiciliares e institucionais, 

aplicação de testes psicológicos, utilização de 

recursos lúdicos e outros instrumentos, garantindo 

o bem-estar de todos os sujeitos envolvidos.  

III. O psicólogo poderá atuar em equipe 

multiprofissional, podendo estar subordinado 

técnica e cientificamente ao profissional de outra 

área que chefia o processo pericial.  

IV. O psicólogo, com profissionais não psicólogos, 

compartilhará somente informações relevantes 

para qualificar os serviços prestados.  

 

Estão corretos:  

 

A. Apenas os itens I, II e III. 

B. Apenas os itens II, III e IV. 

C. Apenas os itens I, II e IV. 

D. Apenas os itens I, III e IV. 

E. Todos os itens estão corretos.  

 

29- Sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente 

da prestação de serviços psicológicos, julgue os itens abaixo:  

 

I. Em caso de serviço psicológico prestado em 

serviços-escola e campos de estágio, o registro 

deve contemplar a identificação e assinatura do 

responsável técnico/supervisor que responderá 

pelo serviço prestado, bem como do estagiário.  

II. A guarda do registro documental é de 

responsabilidade do psicólogo, ou, apenas quando 

justificada impossibilidade do profissional, a 

guarda será feita pela instituição em que ocorreu o 

serviço. 

III. Quando em serviço multiprofissional, o registro 

deve ser realizado em prontuário único.  

IV. O período de guarda deve ser de no mínimo 04 

anos, podendo ser ampliado nos casos previstos 

em lei, por determinação judicial, ou ainda em 

casos específicos em que seja necessária a 

manutenção da guarda por mais tempo.  

V. O registro documental deve ser mantido em local 

que garanta o sigilo e privacidade e mantenha-se à 

disposição dos Conselhos de Psicologia para 

orientação e fiscalização, de modo que sirva como 

meio de prova idônea para instruir processos 

disciplinares e à defesa legal.  

 

Estão corretos os itens:  

 

A. Apenas os itens I, II e III. 

B. Apenas os itens I, III e IV. 

C. Apenas os itens II, III e V.  

D. Apenas os itens III, IV e V. 

E. Apenas os itens I, III e V.  

 

30- Os documentos e registros decorrente de prestação de 

serviços psicológicos, devem contemplar, exceto:  

 

A. Identificação do usuário ou instituição.  

B. Avaliação da demanda e definição dos objetivos do 

trabalho.  

C. Registro da evolução do trabalho, de modo a permitir 

o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, 

bem como os procedimentos técnico-científicos 

adotados. 

D. Registro de encaminhamento ou encerramento.  

E. Documentos resultantes da aplicação de instrumentos 

de avaliação psicológica deverão ser arquivados em 

pasta separada, onde o usuário ou instituição possa 

acessar.  

 

31- Os testes psicológicos abarcam também os instrumentos 

abaixo, exceto:   

 

A. Escalas. 

B. Inventários.  

C. Questionário. 

D. Métodos projetivos/expressivos. 

E. Entrevista.  

 

32- “Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o 

psicólogo devem basear sua decisão, obrigatoriamente, em 

métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos 

reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da 

psicóloga e do psicólogo (fontes fundamentais de informação), 

podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e 

recursos auxiliares (fontes complementares de informação)” 

(art. 2º, resolução CFP nº 09/2018).  

 

Julgue os itens abaixo:  

 

I. Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso 

profissional da psicóloga e do psicólogo.  

II. Entrevista psicológica e anamnese. 

III. Documentos técnicos, tais como protocolos ou 

relatórios de equipes multiprofissionais.  
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IV. Técnicas e instrumentos não psicológicos que 

possuam respaldo da literatura científica da área e 

que respeitem o Código de Ética e as garantias da 

legislação da profissão. 

V. Protocolos ou registros de observação de 

comportamentos obtidos individualmente ou por 

meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo.  

 

De acordo com a resolução CFP nº 09/2018, são fontes 

fundamentais de informação:  

 

A. Apenas os itens I, III e IV.  

B. Apenas os itens II, IV e V. 

C. Apenas os itens I, II e V. 

D. Apenas os itens III, IV e V.  

E. Apenas os itens II, III e IV.  

 

33- Para que os testes psicológicos sejam reconhecidos para uso 

profissional de psicólogas e psicólogos, devem possuir 

consistência técnico-científica e atender os requisitos mínimos 

obrigatórios. (Resolução CFP nº 09/2018). Fazem parte dos 

requisitos mínimos obrigatórios, exceto: 

  

A. Definição dos objetivos do teste e contexto de 

aplicação, detalhando a população-alvo. 

B. Apresentação de evidência empíricas sobre as 

características técnicas dos itens do teste, inclusive 

para métodos projetivos/expressivos. 

C. Apresentação do sistema de correção e interpretação 

de escores, explicitando a lógica que fundamenta o 

procedimento, em função do sistema de interpretação 

adotado. 

D. Apresentação explícita da aplicação e correção para 

que haja a garantia da uniformidade dos 

procedimentos.  

E. Apresentação de fundamentação teórica, com especial 

ênfase na definição do(s) construto(s), descrevendo 

seus aspectos constitutivo e operacional.  

 

34- São técnicas utilizadas na terapia comportamental, exceto:  

 

A. Prevenção de respostas.  

B. Modelação.  

C. Treino de habilidades sociais. 

D. Cadeira quente ou cadeira vazia. 

E. Relaxamento muscular e treino de respiração. 

 

35- “As teorias psicodinâmicas da personalidade enfatizam a 

importância dos motivos, das emoções e de outras forças 

internas. Supõem que a personalidade desenvolva-se à medida 

que os conflitos psicológicos são resolvidos, geralmente 

durante a infância” (DAVIDOFF, 2009).  

Fazem parte das teorias psicodinâmicas, exceto:  

 

A. Carl Jung. 

B. Alfred Adler. 

C. Erik Erikson. 

D. Carl Rogers. 

E. Harry Stack Sullivan.  

 

36- De acordo com a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, 

julgue os itens abaixo:  

 

I. Acontece durante o primeiro ano de vida, tendo o 

desmame como um dos principais conflitos desta 

fase. 

II. Acontece por volta dos 3 a 5 anos, e é o período 

no qual as crianças descobrem que os genitais 

fornecem prazer. 

III. Acontece durante o segundo e terceiro ano de 

vida, quando a criança gosta de urinar e defecar 

como forma de alívio de tensão.   

 

De acordo com a teoria psicanalítica, de Freud, os itens acima 

correspondem às fases do desenvolvimento da personalidade, 

respectivamente:  

 

A. Fase oral; fase anal e fase fálica. 

B. Fase oral, fase fálica e fase anal.  

C. Fase fálica, período de latência e fase anal.  

D. Período de latência, fase anal e fase fálica.  

E. Fase oral, fase fálica e período de latência.  

 

37- Faz parte dos conceitos da Teoria Fenomenológica, exceto:  

 

A. Os teóricos fenomenológicos acreditam que os seres 

humanos associam continuamente significados às 

informações que adquirem. 

B. Os psicólogos fenomenológicos se concentram em 

tentar entender o “si mesmo”. 

C. A teoria fenomenológica traz o conceito de ansiedade 

básica, como sendo a causa principal de distúrbios 

neuróticos. 

D. Os psicólogos fenomenológicos assumem uma visão 

holística, supondo que as pessoas são organismos 

integrados.  

E. Definem o self como um conceito interno que evolui à 

medida que as pessoas interagem umas com as outras.  

 

38- São características da depressão: 

   

A. Sentimentos de desesperança, desânimo, isolamento, 

desinteresse em realizar os deveres, responsabilidades 

e prazeres.  

B. Incomum alegria e energia, quase sempre estando em 

movimento constante. 

C. Paralisia, perda da visão ou audição e insensibilidade a 

dor.  

D. Padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-

impulsividade que interferem no funcionamento e 

desenvolvimento. 

E. Comportamentos repetitivos ou atos mentais que o 

indivíduo se sente compelido a executar.  
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39- São sintomas comuns da esquizofrenia, exceto:  

 

A. Pensamento desorganizado.  

B. Fuga da realidade. 

C. Amnésia psicogênica. 

D. Perturbações da linguagem.  

E. Inadequações da volição. 

 

40- De acordo com o DSM-5, “os transtornos alimentares são 

caracterizados por uma perturbação persistente na alimentação 

ou no comportamento relacionado à alimentação que resulta no 

consumo ou não absorção alterada de alimentos e que 

comprometem significativamente para a saúde física ou o 

funcionamento psicossocial”. De acordo com o DSM-5, são 

transtornos alimentares, exceto:  

 

A. Transtorno de ruminação.  

B. Pica. 

C. Tricotilomania. 

D. Transtorno alimentar restritivo.  

E. Anorexia nervosa.  

 

 

 

 


