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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 
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vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Indique a alternativa correta acerca da assistência em 

saúde mental no contexto da Saúde Pública brasileira. 

A. Tem como estratégia a rígida hierarquização dos 

serviços de atenção, mediante a qual se estabelece que 

somente fazem parte do sistema de assistência em 

saúde mental hospitais da rede púbica especializados 

em tratamento psiquiátrico. 

B. A assistência em saúde mental se estabelece de 

maneira regionalizada, de modo a contemplar um 

planejamento integrado que compreenda as noções de 

territorialidade. 

C. Os centros de atenção psicossocial somente poderão se 

constituir nas modalidades CAPS I, CAPS II e NAPS. 

D. Os CAPS I possuem capacidade operacional para 

atendimento em municípios com população entre 

70.000 e 200.000 habitantes. 

E. Os centros de atenção psicossocial, devido a sua 

natureza, somente estão capacitados para atendimento 

de pacientes com transtornos mentais complexos nos 

regimes de tratamento semi-intensivo e não intensivo, 

não havendo capacidade para regime de tratamento 

intensivo. 

17 – Não se inclui dentro da assistência prestada no CAPS ad II 

ao paciente com transtornos decorrentes do uso e dependência 

de substância psicoativa a seguinte atividade: 

 

A. Atendimento em grupos 

B. Atendimento de desintoxicação 

C. Atendimento à família 

D. Atendimento em oficinas terapêuticas 

E. Acolhimento noturno 

 

18 – Sobre os Centros de Atenção Psicossocial, julgue os itens 

a seguir. 

 

I. Os CAPS visam a prestação de atendimento em 

regime de atenção diária. 
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II. Estão entre os objetivos dos centros de atenção 

psicossocial a promoção da inserção social dos 

seus usuários, por meio de ações intersetoriais, de 

modo a criar estratégias conjuntas de 

enfrentamento dos problemas. 

III. Dentre os recursos físicos mínimos necessários 

para a estrutura física dos CAPS não se inclui a 

necessidade de existência de refeitório. 

IV. Cumpre aos CAPS manter atualizadas as listas de 

pacientes de sua região que fazem uso de 

medicamentos para saúde mental. 

V. Não existem requisitos mínimos de recursos 

físicos a serem atendidos para a implantação dos 

centros de atenção psicossocial, bastando a 

verificação da necessidade da população da região 

para sua implantação. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

A. Há apenas dois itens corretos. 

B. Todos os itens estão incorretos. 

C. Dos itens, apenas três estão corretos. 

D. A quantidade de itens corretos é igual a quatro. 

E. Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Com relação às espécies de CAPS, relacione os itens 

abaixo. 

a) CAPS I 

b) CAPS II 

c) CAPS III 

d) CAPS i 

e) CAPS ad 

 

I. Oferece atendimento diário a pacientes cujo 

principal problema é o uso prejudicial de álcool e 

outras drogas. 

II. Serviço de atenção psicossocial com capacidade 

operacional para atendimento em municípios com 

população entre 20.000 e 70.000 habitantes. 

III. Serviço ambulatorial de atenção diária destinado a 

crianças e adolescentes com transtornos mentais. 

IV. Tem período de funcionamento das 8 às 18 horas, 

em dois turnos, durante os cinco dias úteis da 

semana, podendo comportar um terceiro turno 

funcionando até 21 horas. 

V. Funciona diariamente, em regime de 24h, 

incluindo-se os feriados e finais de semana. 

 

A alternativa que apresenta a correlação adequada é: 

 

A. I-a / II-b / III-c / IV-d / V-e 

B. I-e / II-a / III-c / IV-d / V-b 

C. I-e / II-d / III-a / IV-b / V-c 

D. I-e / II-a / III-d / IV-b / V-c 

E. I-a / II-c / III-d / IV-e / V-b 

 

20 – Não é um direito garantido à pessoa portadora de 

transtorno mental: 

 

A. Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 

consentâneo às suas necessidades. 

B. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração. 

C. Ter livre acesso aos meios de comunicação 

disponíveis. 

D. Receber o maior número de informações a respeito de 

sua doença e de seu tratamento. 

E. Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios mais 

invasivos possíveis. 

 

21 – Sobre o tratamento mediante internação, é correto afirmar: 

 

A. Este tratamento deverá ser estruturado de modo a 

fornecer assistência integral ao portador de transtornos 

mentais. 

B. Este tipo de tratamento não inclui serviços de natureza 

médica. 

C. Em caráter especial e mediante prévia justificação é 

permitida a internação de pacientes portadores de 

transtornos mentais em instituições com características 

asilares. 

D. A finalidade permanente do tratamento mediante 

internação é a segregação de pacientes com condições 

clínicas severas, a fim de que eles não representem 

riscos à sociedade. 

E. Classificam-se como instituições asilares aquelas 

capazes de oferecer ao paciente serviços médicos, de 

assistência social, psicológicos, ocupacionais, lazer e 

outros. 

 

22 – São princípios fundamentais que devem reger a atividade 

do Psicólogo, exceto: 

 

A. Promoção da liberdade, igualdade, dignidade, e 

integridade do ser humano. 

B. Responsabilidade social, sem fazer qualquer análise 

crítica e julgamento de valor a respeito da realidade 

histórica e política da comunidade/paciente. 

C. Promoção da saúde e qualidade de vida das pessoas e 

das coletividades. 

D. Eliminação de quaisquer formas de violência, 

crueldade, opressão, exploração, negligência e 

discriminação. 

E. Aprimoramento profissional contínuo. 

 

23 – No tocante aos deveres fundamentais dos psicólogos, 

estabelecidos pelo Código de ética, julgue os itens a seguir. 

 

I. Assumir responsabilidades profissionais somente 

por atividades para as quais esteja capacitado 

pessoal, teórica e tecnicamente. 

II. Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, visando 

benefício pessoal. 

III. Informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços psicológicos, 

transmitindo todo o conteúdo do que foi apurado 

no tratamento, para possibilitar a tomada de 

decisões que afetem o usuário ou beneficiário. 

IV. Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 

serviços de Psicologia. 
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V. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de 

outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com 

estes, salvo impedimento por motivo relevante. 

 

A soma dos itens corretos é igual a: 

 

A. 09 

B. 10 

C. 12 

D. 13 

E. 15 

 

24 – Ao psicólogo não é vedado: 

 

A. Fornecer, a quem de direito, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 

profissional, quando do exercício de suas funções 

profissionais. 

B. Ser conivente com ato que caracterize negligência. 

C. Praticar ato que implique em opressão. 

D. Induzir o paciente a convicções religiosas, quando do 

exercício de suas funções profissionais. 

E. Favorecer o uso de conhecimentos sobre práticas 

psicológicas como instrumento de tortura. 

 

25 – Quando da fixação da remuneração pelo seu trabalho, o 

psicólogo deverá: 

 

I. Levar em conta a justa retribuição pelos serviços 

prestados. 

II. Levar em conta as condições do usuário ou 

beneficiário. 

III. Levar em conta o proveito para o paciente, 

resultante do serviço profissional. 

IV. Estipular o valor de acordo com as características 

da atividade. 

V. Comunicar o valor ao usuário ou beneficiário no 

final da sessão. 

 

A quantidade de itens corretos é igual a: 

 

A) 01 

B) 02 

C) 03 

D) 04 

E) 05 

 

26 – Julgue as proposições abaixo e em seguida assinale a 

opção correta. 

I.     Pode-se dizer que a Lei nº 10.216/2001 

marcou a consolidação da reforma psiquiátrica 

brasileira. 

PORQUE 

II. Foi através da Lei nº 10.216/2001 que adotou-

se no Brasil o modelo de atendimento psiquiátrico 

comunitário, em contraposição ao modelo 

hospitalocêntrico, até então dominante. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

é a justificativa da primeira. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta.  

D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a 

justificativa da primeira. 

E. As duas proposições apresentam incorreções. 

 

27 – Acerca da reforma psiquiátrica brasileira é correto o que se 

afirma em: 

 

A. A mudança da política pública de atendimento 

psiquiátrico, consolidada através da promulgação da 

Lei nº 10.216/2001, representou a concretização 

absoluta da reforma psiquiátrica no Brasil. 

B. Todos os serviços previstos em lei, substitutivos à 

internação hospitalar, já foram devidamente 

concretizados. 

C. O trabalho legislativo, consubstanciado na 

promulgação de leis e portarias, foi suficiente a 

garantir a efetividade da reforma psiquiátrica 

brasileira. 

D. O processo de reforma ainda não foi encerrado, sendo 

criadas portarias e programas visando a 

regulamentação do tratamento psiquiátrico 

comunitário. 

E. Diante do que foi determinado nas leis e portarias, 

houve o preparo das famílias para lidar com as pessoas 

com transtornos psiquiátricos, mas ainda assim é 

necessária a intervenção dos profissionais 

especializados. 

 

28 – No tocante às funções da família no desenvolvimento 

humano, correlacione os itens a seguir. 

 

a. Função biológica 

b. Função psicológica 

c. Função social 

 

I. Proporcionar afeto ao recém-nascido. 

II. Transmitir a cultura de uma sociedade a um 

indivíduo. 

III. Permitir a aprendizagem empírica e o processo de 

desenvolvimento cognitivo do indivíduo. 

IV. Fornecer os cuidados necessários para o 

desenvolvimento da criança. 

V. Preparação do indivíduo para o exercício da 

cidadania. 

 

 

A alternativa que apresenta a correlação adequada é: 

 

A. I-b / II-c / III-b / IV-a / V-c 

B. I-a / II-b / III-c / IV-a / V-c 

C. I-b / II-c / III-c / IV-a / V-a 

D. I-c / II-b / III-b / IV-b / V-a 

E. I-c / II-c / III-b / IV-c / V-b 
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29 – A adolescência representa a fase de transição da infância 

para a vida adulta. São eventos que ocorrem na adolescência, 

exceto: 

 

A. Questionamento dos valores e normas familiares. 

B. Adesão aos valores e normas do grupo de amigos. 

C. Necessidade de controle externo. 

D. Estruturação final da personalidade. 

E. Mudanças evolutivas intensas e rápidas nos sistemas 

psicológicos, biológicos e sociais. 

 

30 – Assenta seu entendimento no conceito de comportamento 

operante, que se caracteriza por respostas definidas em razão 

das “relações funcionais do comportamento com suas 

consequências, com o estado de motivação e com as condições 

ambientais presentes no momento em que a resposta ocorre” 

(FIGUEIREDO, 1989). 

 

A. Burrhus Frederic Skinner 

B. Jean William Fritz Piaget 

C. Henri Paul Hyacinthe Wallon  

D. Lev Semenovitch Vygotsky 

E. Abraham Maslow 

 

31 – Observe a seguinte situação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesta situação, Maria adotou: 

 

A. O socioconstrutivismo, de Vygotsky 

B. O construtivismo, de Piaget 

C. O behaviorismo, de Piaget 

D. O comportamentalismo, de Skinner  

E. O humanismo, de Wallon 

 

32 – Sobre a elaboração de pareceres, julgue os itens a seguir. 

 

I. O parecer tem por finalidade apresentar uma 

resposta esclarecedora sobre uma situação-problema, 

através de uma avaliação técnica especializada. 

II. O parecer é uma manifestação técnica fundamentada 

e resumida sobre uma questão focal do campo 

psicológico. 

III. Por ser uma peça resumida, o parecer, ao contrário 

do relatório, dispensa o referencial teórico científico. 

IV. O parecer é composto de três partes: cabeçalho, 

exposição de motivos e conclusão. 

V. Na exposição de motivos, o psicólogo perito deve 

proceder à análise minuciosa da questão-problema 

que lhe foi apresentada, argumentando com base nos 

fundamentos necessários. 

 

A sequência correta é: 

 

A. V, V, F, V, F. 

B. V, V, F, F, F. 

C. F, F, F, V, V. 

D. V, F, F, V, F. 

E. V, V, F, F, V. 

 

33 – Ao elaborar documentos, o psicólogo deverá observar os 

seguintes princípios, exceto: 

 

A. Ser redigido de maneira bem estruturada e definida, de 

modo a expressar o pensamento que se quer 

comunicar. 

B. Utilizar em sua estrutura a composição de parágrafos e 

frases, a fim de possibilitar a compreensão de quem lê. 

C. Observar os princípios e dispositivos do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo. 

D. A linguagem utilizada deverá ser rigorosa, precisa, 

clara e inteligível. 

E. Os documentos escritos admissíveis são aqueles 

baseados exclusivamente nos instrumentais técnicos 

de entrevistas, testes, escutas e observações. 

 

34 – Sobre o prazo de validade dos documentos escritos 

decorrentes de avaliações psicológicas, julgue os itens a seguir. 

 

I. O prazo de validade de tais documentos deverá 

considerar a legislação vigente para os casos já 

definidos em lei. 

II. Caso não haja definição legal de prazo de 

validade, o psicólogo, onde for possível, deverá 

indicar o prazo de validade, levando em conta as 

características avaliadas, as informações obtidas e 

os objetivos da avaliação. 

III. Nos casos em que não for possível indicar o prazo 

de validade, o psicólogo deve informar o caráter 

situacional e temporal dos dados da avaliação 

psicológica. 

IV. Quando o psicólogo indica o prazo de validade do 

documento, não é necessário dispor dos 

fundamentos que justificam tal indicação. 

V. Quando a lei não dispuser de maneira contrária, o 

prazo de validade de tais documentos será de 

cinco anos. 

 

Pode-se afirmar que: 

 

A. Todos os itens estão corretos. 

B. Todos os itens estão incorretos. 

C. A quantidade de itens corretos é igual a quatro. 

D. Há apenas dois itens incorretos. 

E. Dos itens, apenas três estão incorretos. 

 

 

 

 

 

 

 

Maria é professora de matemática. Ao 

abordar o assunto “formas geométricas”, ela 

levou para seus alunos vários objetos com 

formas diferentes e pediu que eles os 

observassem e em seguida fizessem desenhos 

que os representassem, até que percebessem 

as formas geométricas do círculo, do 

quadrado e do triângulo. 
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35 – Segundo a Teoria Psicanalítica desenvolvida por Freud, a 

personalidade é formada pelo id, ego e superego. Sobre o id, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

A. O id é a matriz de onde se originam o ego e o 

superego. 

B. Os aumentos de energia são experienciados como 

estados de tensão desconfortáveis e tais situações não 

são toleradas pelo id. 

C. As reações inatas que geralmente reduzem a tensão 

imediatamente são chamadas de processos primários. 

D. O id representa o mundo interno da experiência 

subjetiva, não possuindo contato com a realidade 

objetiva. 

E. O id tem como objetivo evitar a dor e obter prazer. 

 

36 - Julgue as proposições abaixo e em seguida assinale a 

opção correta. 

I.     Para Freud, “a criança é o pai do homem”. 

PORQUE 

II. Segundo a teoria freudiana, a personalidade se 

desenvolve em resposta aos processos de 

crescimento fisiológico, às frustrações, aos 

conflitos e às ameaças, sendo todos estes fontes 

importantes de tensão. 

 

A. As duas proposições estão corretas, mas a segunda não 

é a justificativa da primeira. 

B. A primeira proposição está correta e a segunda está 

incorreta. 

C. A segunda proposição está correta e a primeira está 

incorreta.  

D. As duas proposições estão corretas e a segunda é a 

justificativa da primeira. 

E. As duas proposições apresentam incorreções. 

 

37 – Mecanismo de defesa do ego na qual a escolha de um 

objeto que provoca um alarme indevido é empurrada para fora 

da consciência por uma anticatexia.  

 

A. Formação reativa 

B. Fixação 

C. Regressão 

D. Projeção 

E. Repressão 

 

38 – A respeito da Teoria Humanista da Personalidade 

desenvolvida por Carl Rogers, é incorreto afirmar: 

 

A. Sua teoria da personalidade se desenvolveu a partir de 

suas experiências no relacionamento terapêutico com 

seus pacientes. 

B. Tem como base dois constructos estruturais: o 

organismo e o self. 

C. Vê a infância como um período crucial para o 

desenvolvimento da personalidade, enfatizando os 

efeitos duradouros das primeiras relações sociais. 

D. “Sinto-me bem em me soltar e ser eu mesmo aqui” ou 

“Sinto que não estou sendo eu mesmo” são expressões 

que evidenciam o self. 

E. Define a personalidade através da mensuração dos 

principais traços, ou seja, das características singulares 

que envolvem o temperamento, capacidade e valores. 

 

39 – Analise os itens a seguir. 

 

I. Personalidade é essencialmente uma ficção. 

II. O autoconceito é um padrão consistente e 

organizado de características percebidas do “eu” e 

do “mim”. 

III. As características subjacentes às ações – como 

motivos, traços e habilidades – existem apenas 

aos olhos do observador. 

IV. Vê os sentimentos de inferioridade como centrais 

à personalidade, sendo esses sentimentos os 

responsáveis por modelar a motivação e o estilo 

de vida. 

V. Entende que a causa dos distúrbios neuróticos é a 

ansiedade básica. 

 

Dizem respeito à Teoria Behaviorista de Skinner apenas os 

itens: 

 

A. I, II e IV. 

B. II, e III. 

C. I e III. 

D. I e IV. 

E. II, IV e V. 

 

40 – João é uma pessoa extremamente crédula, acreditando em 

quase tudo o que lhe dizem, ainda que sejam coisas absurdas. 

Segundo a Teoria Psicanalítica de Freud, pode-se dizer que 

João está fixado em qual nível incorporativo da personalidade? 

 

A. Fase Genital 

B. Fase Anal 

C. Fase Fálica  

D. Fase Oral 

E. Período de Latência 

 


