


APRESENTAÇÃO

Olá, tudo joia? 

Aqui é a Professora Marina Beccalli, professora de Psicologia do 
Estratégia Concursos.

Para você que se prepara para concursos públicos na área de 
Psicologia, preparei um material muito bacana e bem completo com 
questões atualizadas e comentadas de diversas bancas, sobre os 
principais tópicos de Psicologia que costumam cair em provas. 

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer quais são os 
tópicos mais importantes e como eles vêm sendo cobrados de forma 
atualizada pelas bancas nas mais diversas provas: seja em âmbito 
municipal, estadual ou federal. Dessa forma, você consegue aprimorar 
o seu estudo, focando no que é mais importante!

Abraço,

Prof. Marina Beccalli

E‐mail: marinapbeccalli@gmail.com

Telegram: t.me/profmarinabeccalli

1



Instagram: @profmarinabeccalli

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

1. (ALESE -  FCC – 2018) A psicóloga Clara foi intimada por um juiz de 

uma Vara de Família do Tribunal de Justiça a prestar depoimento em 

um caso em que atuava como psicoterapeuta de uma criança de 7 

anos, no qual a mãe da criança estava acusando o pai de ter realizado 

maus-tratos à criança. Clara, após ter consultado o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, entendeu que 

A) poderia prestar informações, por ser requisitada em juízo, 

considerando o previsto nesse Código. 

B) não poderia prestar informações, pois é dever do psicólogo 

respeitar o sigilo profissional, em qualquer hipótese. 

C) não seria possível prestar depoimento porque romperia o sistema 

de confidencialidade com a criança. 

D) poderia prestar informações em juízo, desde que a criança 

permitisse. 

E) poderia prestar informações em juízo, desde que a criança e seus 

pais assinassem um Termo de Consentimento.
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COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 11 – Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá

prestar informações, considerando o previsto neste Código.

O psicólogo compartilhará somente informações relevantes para 

qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das 

comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, 

de preservar o sigilo. Além disso, em caso de quebra de sigilo após a 

ponderação do menor prejuízo, o psicólogo deverá restringir-se a 

prestar as informações estritamente necessárias.

RESPOSTA: A.

2. (UFPB - AOCP – 2019) Em caso de o profissional psicólogo não 

poder, por motivos justificáveis, continuar o serviço que assumiu 

inicialmente, ele deve 

A) encerrar o serviço e deixar que o próprio paciente procure por 

outro psicólogo, sem oferecer auxílio, para não interferir na escolha 

dele.

B) encaminhar o serviço para um profissional de sua confiança 

obrigatoriamente.

C) sugerir o serviço de outro psicólogo e fornecer ao substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.
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D) sugerir o serviço de outro psicólogo e não fornecer informações 

sobre o trabalho prestado, por uma questão de ética.

E) encerrar o serviço e solicitar que o cliente reinicie o trabalho com 

outro profissional.

COMENTÁRIOS:

DAS RESPONSABILIDADES DO PSICÓLOGO

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

k) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os 

assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho

RESPOSTA: C.

3. (PREF. DE MACAPÁ - FCC – 2018) Um grupo de psicólogos 

inaugurará um novo consultório e precisa divulgá-lo na região. O 

artigo 20 do Código de Ética, recomenda que eles podem 

A) divulgar as atividades e recursos que utilizam relativos a técnicas e 

práticas próprias do psicólogo. 

B) fazer propaganda por meio de promoções de preço para atrair 

clientes iniciais. 

C) indicar prazos e dar garantias para a obtenção de resultados no 

tratamento. 

D) realizar autopromoção e comparar seu trabalho com o de outros 

4



profissionais. 

E) incrementar suas atividades com práticas privativas de outras 

profissões como um diferencial.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/2005

Art. 20 – O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente:

c) Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a 

técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela 

profissão;

b) não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda (Art. 

20 alínea d);

c) não fará previsão taxativa de resultados (Art. 20 alínea e);

d) não fará auto-promoção em detrimento de outros profissionais (Art. 

20 alínea f);

e) não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras 

categorias profissionais (Art. 20 alínea g);

RESPOSTA: A.

4. (PREF. DE MACAPÁ - FCC – 2018) Segundo o Código de Ética, é 
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VEDADO ao Psicólogo: 

A) intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, quando informado expressamente, 

por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço. 

B) sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os 

assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 

C) levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício 

ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes 

do código do Psicólogo ou da legislação profissional. 

D) realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar 

resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de 

forma a expor pessoas, grupos ou organizações. 

E) informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação 

de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário 

para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

q) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar 
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resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de 

forma a expor pessoas, grupos ou organizações.

a) é uma das possbilidades de intervenção na prestação de serviços 

psicológicos efetuados por outro profissional (Art. 7º alínea c);

b) é um dever, não uma vedação (Art. 1º alínea k);

c) é um dever, não uma vedação (Art. 1º alínea l);

e) é um dever, não uma vedação (Art. 1º alínea g);

RESPOSTA: D.

5. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O psicólogo deve buscar sempre o máximo de transparência na 

informação dos resultados decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos a quem de direito, apoiando o usuário ou beneficiário na 

tomada de decisão.

COMENTÁRIOS:

CERTO. O psicólogo tem o dever de transmitir, a quem de direito, os 

resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos. 

6. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O uso de termos de consentimento livre e esclarecido em atividades 

de pesquisa conduzida por psicólogos é dispensado desde que haja a 

garantia do caráter voluntário da participação dos envolvidos.
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COMENTÁRIOS:

ERRADO.

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 16 - b) Garantirá o caráter voluntário da participação dos 

envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas 

situações previstas em legislação específica e respeitando os 

princípios deste Código

7. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O psicólogo presta serviços profissionais observando a modulação do 

tempo de atendimento de uma demanda para que não se caracterize 

prolongamento desnecessário da relação de serviço.

COMENTÁRIOS:

CERTO.

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

n) Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços 

profissionais;

8. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

Ao divulgar seus serviços, o psicólogo deve informar seu número de 
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registro profissional, suas qualificações e seus títulos, bem como deve 

demonstrar eficácia de sua atuação profissional, por meio da 

divulgação dos resultados de algumas intervenções por ele realizadas.

COMENTÁRIOS:

ERRADO. Ao divulgar seus serviços, o psicólogo deve sim informar seu 

número de registro profissional, suas qualificações e seus títulos. 

Porém, é vedado divulgar os resultados de intervenções por ele 

realizadas de forma sensacionalista.

9. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

Assuntos multiprofissionais e relativos à intervenção em que o trabalho 

do psicólogo esteja diretamente envolvido permitem que ele possa 

realizar interrupção voluntária e definitiva do serviço sempre que 

julgar necessário.

COMENTÁRIOS:

ERRADO. Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, nas seguintes situações:

a) A pedido do profissional responsável pelo serviço;

b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do 

serviço, quando dará imediata ciência ao profissional;

c) Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, 
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da interrupção voluntária e definitiva do serviço;

d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer 

parte da metodologia adotada.

10. (TRT 15 – FCC – 2018) Em relação aos clientes e seguindo as 

orientações do Código de Ética Profissional do Psicólogo Resolução 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 010/2005, um psicólogo que, 

por motivos justificáveis, não pode dar continuidade aos serviços 

profissionais assumidos junto aos seus clientes, deve: 

A) sugerir que procurem psicólogos de amigos, que venham tendo 

sucesso, pois há uma maior garantia de bons resultados.

B) indicar seus clientes a um amigo e garantir que o preço dos serviços 

seja o mesmo, diminuindo assim possíveis danos aos seus clientes.

C) entregar uma lista de psicólogos disponíveis e pedir que os clientes 

passem por entrevistas e lhe informem o escolhido para que possa 

avaliar se se adequa ao tratamento aplicado a cada cliente.

D) encerrar o serviço prestado dizendo aos seus clientes que a partir 

daquele momento devem buscar ajuda de outros psicólogos, caso 

julguem necessário, deixando-os livres para serem protagonistas dos 

seus processos.

E) sugerir serviços de outros psicólogos e fornecer ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.
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COMENTÁRIOS:

De acordo com o Código, um psicólogo que, por motivos justificáveis, 

não pode dar continuidade aos serviços profissionais assumidos junto 

aos seus clientes, deve sugerir serviços de outros psicólogos e 

fornecer ao seu substituto as informações necessárias à continuidade 

do trabalho.

RESPOSTA: E.

11. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Um psicólogo atua no 

departamento de recursos humanos em uma organização de trabalho. 

Um dos funcionários dessa organização solicita que ele atenda sua 

filha adolescente, que já tentou suicídio uma vez. Nesse caso, o 

psicólogo deve 

A) atender o funcionário em relação ao seu sofrimento, que caracteriza 

uma situação emergencial e, por isso, demanda atenção diferenciada 

e terapêutica do psicólogo.

B) esclarecer ao profissional que as informações por ele prestadas 

devem ser compartilhadas com os responsáveis pela organização, em 

função do risco que envolvem.

C) assumir o atendimento da filha do funcionário, desde que seja em 

um ambiente com condições apropriadas à natureza do serviço que 

deverá ser prestado.

D) esclarecer que não poderá se envolver com a situação, pois a 
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relação que o funcionário quer estabelecer com ele pode interferir 

negativamente nos objetivos da organização.

E) oferecer ao funcionário as informações necessárias para o 

encaminhamento apropriado do caso e assegurar a ele o sigilo sobre 

as informações reveladas.

COMENTÁRIOS:

Art. 1º –

b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;

Art. 2º – ao psicólogo é vedado

j) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha 

vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente 

nos objetivos do serviço prestado;

Art. 6º –

a) Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados 

demandas que extrapolem seu campo de atuação;

RESPOSTA: E.

12. (STJ – CESPE – 2018) Um psicólogo foi denunciado por suspeita de 
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ter sido conivente com ações irregulares ao trabalhar junto a uma 

empresa prestadora de serviços de recolocação profissional. Essa 

empresa recebia currículos, convocava candidatos para a realização de 

testes psicológicos aplicados por esse psicólogo, e encaminhava os 

candidatos selecionados para preenchimento das vagas no mercado 

de trabalho. De acordo com a denúncia, após o processo seletivo, o 

psicólogo fazia devolutivas dos resultados aos candidatos que 

pagavam antecipadamente para participar dos testes psicológicos, 

não explicava a conclusão a que chegara a partir da avaliação feita, 

não apresentava com clareza os motivos que levavam os candidatos a 

não serem aprovados para o cargo pretendido e apresentava 

relatórios incompletos, referentes ao processo seletivo em que cada 

candidato convocado estava envolvido.

Considerando a situação hipotética apresentada, os dilemas éticos e 

as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, julgue o item a 

seguir.

É vedado ao psicólogo acumpliciar-se com pessoas ou organizações 

que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de 

psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. 

COMENTÁRIOS:

CERTO.

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:
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d) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou 

favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer 

outra atividade profissional;

13. (PC/MA - CESPE – 2018) Marlene tem cinquenta e cinco anos de 

idade e diagnóstico de depressão, dado quando ela tinha quinze anos 

de idade. Ela faz acompanhamento psicológico com frequência 

semanal há dois anos. Mesmo em uso de medicação prescrita pelo 

psiquiatra responsável pelo caso, ela tentou suicídio há trinta dias, por 

ingestão de medicamentos. Após vinte dias de internação, ela foi 

encaminhada a uma clínica de saúde mental. Como plano terapêutico, 

a equipe dessa clínica propôs a Marlene psicoterapia individual, 

acompanhamento psiquiátrico, terapia familiar, oficinas de arte e de 

culinária e aulas de ioga. 

      A respeito de Marlene, o pai dela afirmou o seguinte para a 

equipe clínica: “Ela sempre foi minha filha problemática. Nunca se deu 

bem na escola. Já tentou se matar inúmeras vezes. Desde jovem, era 

difícil. Chorava sempre e sem nenhum motivo aparente. Houve uma 

época em que ela se cortava. Não tinha amigos nem animação para 

nada. Nunca foi de sair. Sempre ficou no seu quarto com suas coisas. 

Acho mesmo é que Marlene nunca quis viver. Já nasceu deprimida. 

Era um bebê triste. A mãe dela sempre teve depressão. Nunca 

conseguiu cuidar das nossas filhas. Sempre ficou tudo por minha 

conta.”. 

Com referência ao caso clínico hipotético apresentado no texto 
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5A5AAA, assinale a opção correta à luz do Código de Ética do 

Profissional Psicólogo (CEPP). 

A) O plano terapêutico de Marlene deve ser discutido em equipe, 

levando-se em consideração a escuta atenta à paciente, o quadro 

apresentado, a gravidade desse quadro e as intervenções que se 

fizerem necessárias.

B) A proposta terapêutica da clínica de saúde mental limita-se à 

redução de danos e à contenção da angústia de Marlene. 

C) Como forma de proteger a intimidade do paciente, o CEPP proíbe, 

sem exceções, a quebra de sigilo no atendimento psicológico 

individual, como no caso de Marlene.

D) Quanto ao manejo clínico e às intervenções realizadas, Marlene não 

poderia ser submetida à terapia familiar e à psicoterapia individual 

concomitantemente.

E) Conforme o CEPP, o profissional psicólogo que atendeu 

previamente Marlene é obrigado a prestar todas as informações 

pertinentes ao caso para os profissionais que a acompanharão na 

clínica de saúde mental.

COMENTÁRIOS:

Art. 6º – O psicólogo, no relacionamento com profissionais não 

psicólogos:

a) Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados 

demandas que extrapolem seu campo de atuação;
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b) Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o 

serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das 

comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, 

de preservar o sigilo.

RESPOSTA: A.

14. (UNIR – AOCP – 2018) O Código de Ética profissional estabelece 

padrões esperados às práticas psicológicas, fomentando autorreflexão 

da práxis, de modo a responsabilizar cada profissional por sua conduta 

no exercício profissional, e as legislações vigentes contribuem para a 

normatização das condutas profissionais. A respeito do Código de 

Ética do Psicólogo e demais legislações vigentes, julgue, como 

VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

Devem ser consideradas as expressões e identidades de gênero como 

possibilidades da existência humana, compreendidas como 

psicopatologias, transtornos mentais, desvios e/ou inadequações.

COMENTÁRIOS:

Errado

De acordo com a resolução 001/2018, que estabelece normas de 

atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas 

transexuais e travestis:
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“CONSIDERANDO as expressões e identidades de gênero como 

possibilidades da existência humana, as quais não devem ser 

compreendidas como psicopatologias, transtornos mentais, desvios 

e/ou inadequações;”

Ou seja, o CFP considera que as expressões e identidades de gênero 

não devem ser consideradas patologias. 

15. (UNIR – AOCP – 2018) O Código de Ética profissional estabelece 

padrões esperados às práticas psicológicas, fomentando autorreflexão 

da práxis, de modo a responsabilizar cada profissional por sua conduta 

no exercício profissional, e as legislações vigentes contribuem para a 

normatização das condutas profissionais. A respeito do Código de 

Ética do Psicólogo e demais legislações vigentes, julgue, como 

VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

O Conselho Federal de Psicologia assegura às pessoas transexuais e 

travestis o direito à escolha de tratamento nominal (Nome Social) a ser 

inserido na carteira de identidade profissional, como reconhecimento 

da identidade de gênero.

COMENTÁRIOS:

Certo

Delegados e delegadas do CFP decidiram, em 2017, que os 
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profissionais travestis e transexuais terão o nome social destacado na 

carteira de identidade profissional. 

16. (CRP/SP – QUADRIX – 2018) Com base na Resolução CFP n.º 

10/2005, que aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

julgue o item.

As infrações disciplinares sujeitam às seguintes penalidades: 

repreensão; multa; censura pública ou reservada; suspensão do 

exercício profissional por até trinta dias; e cassação do exercício 

profissional. 

COMENTÁRIOS:

ERRADO. RESOLUÇÃO CFP Nº 010/2005

Art. 21 – As transgressões dos preceitos deste Código constituem 

infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na 

forma dos dispositivos legais ou regimentais:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Censura pública;

d) Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 

referendum do CFP;

e) Cassação do exercício profissional, ad referendum do CFP;
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17. (PREF. DE RIO NOVO – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019) De 

acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo Art. 1º – São 

deveres fundamentais dos psicólogos: Assinale a alternativa CORRETA 

sobre o artigo citado acima: 

A) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.

B) Estipular o valor de acordo com as características da atividade e o 

comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser 

realizado.

C) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente 

do valor acordado. 

D) Nenhuma das alternativas.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

b) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;

As demais assertivas estão no artigo 4º, que trata da remuneração

pelo trabalho.

RESPOSTA: A.
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18. (UFAL – UFAL – 2019) O terceiro Código de Ética Profissional do 

Psicólogo: 

A) Pauta-se em um conjunto de normas a serem seguidas pelo 

psicólogo mais do que um instrumento de reflexão

B) Valoriza os princípios fundamentais como grandes eixos que devem 

orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as 

entidades profissionais e a ciência

C) Estimula reflexões que consideram a profissão em suas práticas 

particulares, desconsiderando a profissão como um todo

D) Foi construído ao longo de três anos, com a participação indireta 

dos psicólogos

E) Não contempla a crescente inserção do psicólogo em contextos 

institucionais

COMENTÁRIOS:

A formulação deste Código de Ética, o terceiro da profissão de 

psicólogo no Brasil, responde ao contexto organizativo dos 

psicólogos, ao momento do país e ao estágio de desenvolvimento da 

Psicologia enquanto campo científico e profissional. É reflexo da 
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necessidade, sentida pela categoria e suas entidades representativas, 

de atender à evolução do contexto institucional-legal do país, 

marcadamente a partir da promulgação da denominada Constituição 

Cidadã, em 1988, e das legislações dela decorrentes.

RESPOSTA: B.

19. (UFC – UFC – 2019) O Código de Ética do Psicólogo determina 

que para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente 

ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um 

de seus responsáveis. Além disso, deverá observar qual dessas 

determinações? 

A) Os atendimentos devem ser acompanhados, in loco, por pelo 

menos um dos responsáveis.

B) O psicólogo deverá delegar a instituição em que trabalha os 

encaminhamentos necessários para o atendido.

C) Em caso de ausência de responsáveis legais o psicólogo só poderá 

efetuar atendimento com expressa ordem judicial.

D) Os encaminhamentos necessários serão de responsabilidade do 

poder competente à criança, adolescente ou interdito.
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E) O psicólogo se responsabilizará pelos encaminhamentos que se 

fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido.

COMENTÁRIOS:

Art. 8º – Para realizar atendimento não eventual de criança, 

adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao 

menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da 

legislação vigente: 

§1° – No caso de não se apresentar um responsável legal, o 

atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades 

competentes; 

§2° – O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se 

fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido.

RESPOSTA: E.

20. (UFRN – COMPERVE – 2019) O Código de Ética Profissional do 

Psicólogo é um instrumento capaz de nortear a sociedade acerca das 

responsabilidades e deveres desse profissional. O Código de Ética 

Profissional do Psicólogo estabelece que é 

A) dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, 

por meio da confidencialidade, a intimidade de pessoas, grupos ou 

organizações a que tenha acesso no exercício profissional. 
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B) compromisso do psicólogo respeitar o código profissional, 

analisando, caso a caso, a necessidade de manter a confidencialidade 

de pessoas, grupos ou organizações. 

C) facultativo ao psicólogo cumprir o código profissional, a fim de 

proteger, por meio da ética, a intimidade de pessoas, grupos ou 

organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

D) esperado do psicólogo respeitar o sigilo profissional em 

determinadas circunstâncias, a fim de proteger por meio da ética, a 

intimidade de pessoas, grupos ou organizações.

COMENTÁRIOS:

Dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, 

por meio da confidencialidade, a intimidade de pessoas, grupos ou 

organizações a que tenha acesso no exercício profissional.

RESPOSTA: A.

21. (PREF. DO RJ – PREF. DO RJ – 2019) Conforme o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, a este profissional é vedado: 

A) assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente 

do valor acordado
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B) estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os 

direitos do usuário

C) prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais

D) conhecer, divulgar e fazer cumprir o código de ética profissional

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/2005

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

n) Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços 

profissionais;

a) trata da remuneração pelo trabalho (Art. 4º, alínea c);

b) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea e);

d) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea a);

RESPOSTA: C.

22. (PREF. DO RJ – PREF. DO RJ – 2019) Segundo o Código de Ética 

Profissional, faz parte dos deveres fundamentais do psicólogo prestar 

serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 

emergência: 
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A) sem visar benefício pessoal

B) desde que receba remuneração extra

C) sempre que for de seu interesse pessoal

D) quando for conveniente

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/2005

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

d) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública 

ou de emergência, sem visar benefício pessoal;

RESPOSTA: A.

23. (IFPA – IFPA – 2019) O código de ética do Psicólogo (2005) baseia-

se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao 

sujeito humano e seus direitos fundamentais para os profissionais 

psicólogos do Brasil. Segundo o mesmo, considerando os princípios 

fundamentais, marque a alternativa CORRETA. 

A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 
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liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, independente dos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

B) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 

de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

C) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 

parcialmente a realidade política, econômica, social e cultural.

D) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 

aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo clínico.

E) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado 

com dignidade, mesmo em situações em que a Psicologia esteja 

sendo aviltada.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 

de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 
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violência, crueldade e opressão.

a) "... apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos." (I)

c) "... analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural." (III)

d) "... contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 

como campo científico de conhecimento e de prática." (IV)

e) "... rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada." 

(VI)

RESPOSTA: B.

24. (MPE/AL – FGV – 2018) Ludmila, psicóloga concursada do 

Ministério Público do Alagoas, foi designada para intervir com uma 

família em determinado procedimento administrativo institucional. 

A partir das intervenções efetuadas, a psicóloga teve acesso a 

informações que não têm relação com o procedimento. 

Em obediência ao Código de Ética Profissional do Psicólogo 

(Resolução 010/2005), assinale a opção que indica como Ludmila deve 

agir. 

A) Ela deve informar somente os dados que sejam relevantes para o 

procedimento, não revelando o que não tiver relação com o motivo da 
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intervenção com a família. 

B) Ela deve apresentar todas as informações a que tiver acesso para o 

promotor responsável que definirá o que pode ser útil no 

procedimento.

C) Ela deve condicionar o sigilo sobre as informações coletadas à 

adesão da pessoa entrevistada a processo terapêutico. 

D) Ela não deve reportar nenhum dos dados coletados na entrevista, 

justificando seu sigilo pela previsão expressa de dispositivos do 

Código de Ética. 

E) Ela deve buscar supervisão com seu superior técnico, que assumirá 

a responsabilidade pelas informações que estiverem contidas no 

relatório.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/2005

Art. 6º – O psicólogo, no relacionamento com profissionais não 

psicólogos:

a) compartilhará somente informações relevantes para qualificar o 

serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das 

comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, 

de preservar o sigilo.

b) somente as informações necessárias (Art. 6º alínea b);

c) é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional (Art. 9º);
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d) é um dever informar, a quem de direito, acerca dos resultados, mas

transmitindo somente o necessário para a tomada de decisões que 

afetem o usuário ou beneficiário (Art. 1º alínea g);

e) a resolução não traz nada nesse sentido;

RESPOSTA: A.

25. (TRT RJ – AOCP – 2018) De acordo com o Código de Ética 

profissional do Psicólogo, assinale a alternativa correta. 

A) É vedado ao psicólogo promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente.

B) Nos documentos que embasam as atividades em equipe 

multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações 

necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

C) Em atividades com equipes multiprofissionais, o psicólogo 

compartilhará todas as informações a que teve acesso assinalando a 

responsabilidade de quem as receber pela manutenção do sigilo. 

D) É vedado ao Psicólogo informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo 

somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem 

o usuário ou beneficiário. 

E) O psicólogo poderá divulgar, ensinar, ceder, emprestar ou vender a 

leigos instrumentos e técnicas psicológicas que não utilize mais em 

seus serviços.
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COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 12 – Nos documentos que embasam as atividades em equipe 

multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações 

necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

a) é permitido, desde que o profissional siga as orientações contidas 

do Art. 20 do código de ética;

c) compartilhará somente informações relevantes para qualificar o 

serviço prestado (Art. 6º alínea b);

d) é um dever, não uma vedação (Art. 1º alínea g);

e) o psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá 

a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou 

facilitem o exercício ilegal da profissão (Art. 18)

RESPOSTA: B.

26. (UFRJ – UFRJ – 2018) Fernando é psicólogo em um ambulatório de 

saúde mental de uma unidade básica de saúde pública. Uma menina 

de 10 anos procurou espontaneamente por ele na sua sala, 

perguntando se ali poderia conversar sobre alguns “problemas” que 

estavam acontecendo em casa. A postura ética mais adequada do 

profissional psicólogo nesta situação seria: 

A) atender brevemente a criança para acolher sua demanda e solicitar 

a presença de responsável legal.
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B) atender a criança exclusivamente na presença de um dos 

responsáveis.

C) atender a criança na presença de pelo menos um outro profissional 

de saúde da unidade como testemunha.

D) notificar negligência parental para o Conselho Tutelar da área, sem 

conversar com a criança.

E) atender a criança sozinha somente com determinação judicial.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 8º – Para realizar atendimento não eventual de criança, 

adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao 

menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da 

legislação vigente:

§1° – No caso de não se apresentar um responsável legal, o 

atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades 

competentes;

RESPOSTA: A.

27. (UFRJ – UFRJ – 2018) É vedado ao Psicólogo: 

A) ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, 

respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, 
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colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.

B) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, 

informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu 

objetivo profissional.

C) orientar, a quem de direito, sobre os encaminhamentos 

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 

sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do 

trabalho.

D) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os 

direitos do usuário ou beneficiário dos serviços de Psicologia

E) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas e com relação à orientação sexual.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 

quando do exercício de suas funções profissionais;

a) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea j);

b) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea f);
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c) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea h);

d) trata-se de um dever fundamental (Art. 1º, alínea e);

RESPOSTA: E.

28. (ABIN - CESPE - 2018) Considerando o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, julgue o item que se segue.

É permitido ao psicólogo que atue com atendimento clínico 

empresarial recusar-se a repassar o material de trabalho ao psicólogo 

substituto, avocando sigilo profissional. 

COMENTÁRIOS:

ERRADO. RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

k) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os 

assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho;

  

Art. 15 – Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por 

quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos 

confidenciais;
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§ 1° – Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá 

repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-

lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto;

29. (PREF. DE SONORA – MS CONCURSOS – 2019) Segundo o 

Código de Ética do Psicólogo, em seu art. 2º, é vedado a este: 

I- Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 

quando do exercício de suas funções profissionais.

II- Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-

científica. 

III- Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou 

opressão. 

Após análise do que foi apresentado, assinale a alternativa correta:

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas.

COMENTÁRIOS:
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Todas as alternativas trazem vedações ao Psicólogo.

RESPOSTA: D.

30. (IFSUL – IFSUL – 2019) De acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo (CFP N°. 010/2005), são responsabilidades 

do psicólogo, EXCETO 

A) assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

B) informar, a quem de direito os resultados decorrentes da prestação 

de serviços psicológicos.

C) receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento 

de serviços.

D) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os 

direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.

COMENTÁRIOS:

RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

p) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento 

de serviços;

RESPOSTA: C.

31. (DPE/AM – FCC – 2018) A escala de desesperança de Beck 
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complementa a avaliação de risco de suicídio em casos depressão. 

Esta escala está diretamente relacionada

(A) à quantificação das tentativas anteriores de suicídio.

(B) à intensidade dos sintomas depressivos e a visão negativa de si 

mesmo.

(C) ao conceito da tríade cognitiva, por investigar a visão negativa de 

futuro. 

(D) à descrição das distorções cognitivas.

(E) à identificação das crenças centrais e intermediárias sobre a 

depressão.

COMENTÁRIOS:

Escala de Desesperança de Beck (BHS) é uma que engloba 20 itens 

consistindo em afirmações que envolvem cognições sobre 

desesperança. O paciente deve concordar ou discordar da afirmação, 

permitindo-se avaliar a extensão das expectativas negativas que o 

paciente tem com respeito ao futuro imediato e remoto. A soma dos 

escores identifica o nível de desesperança (Cunha, 2001).

(A) INCORRETA. Não é o foco do teste.

(B) INCORRETA. Não tem como foco principal medir a intensidade dos 
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sintomas.

(C) CORRETA. A tríade cognitiva consiste na visão negativa de si 

mesmo, na qual a pessoa tende a ver-se como inadequada ou inapta, 

na visão negativa do mundo, incluindo relações, trabalho e atividades 

e na visão negativa do futuro, que parece estar cognitivamente 

vinculado ao grau de desesperança.

(D) INCORRETA. Não descreve as distorções cognitivas.

(E) INCORRETA. Isso acontece na TCC.

32.  (DPE AM – FCC – 2018) Considere as técnicas utilizadas em 

entrevistas diagnósticas com crianças. 

I. A hora do jogo. 

II. O procedimento de desenhos-estórias. 

III. O jogo do rabisco. 

A correta relação entre a técnica e o autor é: 

I – II - III
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a) Aberastury A.

Trinca, W.

Winnicott, D.W.

b) Ocampo, M.L.S.

Klein, M.

Trinca, W.

c) Klein, M.

Ocampo, M.L.S.

Winnicott, D.W.

d) Trinca, W.

Winnicott, D.W.

Klein, M

e) Ocampo, M.L.S.

Trinca, W.

Klein, M.
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COMENTÁRIOS:

A “Hora do Jogo” é uma proposta de Arminda Aberastury; o 

Procedimento de “Desenhos-Estórias” foi desenvolvido por Walter 

Trinca, enquanto que o “Jogo do Rabisco” está relacionado a 

Donald Winnicott. 

RESPOSTA: A.

33. (TRT 14 – FCC – 2018) Conforme o modelo interpretativo de 

Murray, na análise de conteúdo do Teste de Apercepção Temática 

TAT, o psicólogo desmembra cada história nos conteúdos expressos 

no tema central, chegando à identificação do herói, ao 

reconhecimento de seus motivos, tendências e necessidades, à 

exploração de seus estados interiores, ao exame das pressões 

A) identificadas e tendências gerais. 

B) multideterminadas e do universo pessoal. 

C) autoimpostas e aspectos dissociativos. 

D) autoimpostas e do universo pessoal. 

E) ambientais e do desfecho.
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COMENTÁRIOS:

Passos para a análise do T.A.T.

1.Identificação do herói da história

2.Reconhecimento de seus motivos, tendências e necessidades

3.Exploração dos estados interiores do herói

4.Exame de pressões ambientais

5.Desfecho da história

RESPOSTA: E.

34. (TRT 14 – FCC – 2018) Na bateria de testes, utilizada em um 

psicodiagnóstico, 

A) não é necessário o emprego de mais de um teste para buscar uma 

validação intertestes dos dados obtidos. 

B) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 

abrangente da pessoa como um todo. 

C) para se chegar a inferências clínicas não é necessário preocupar-se 

com margem de erro em testes de personalidade. 

D) toda avaliação psicológica deve incluir, pelo menos, a aplicação de 

40



quatro testes psicológicos. 

E) está designada a aplicação de um teste psicológico.

COMENTÁRIOS:

Segundo Exner (1980 apud Cunha, 2007),

A bateria de testes é utilizada por duas razões principais. 

Primeiramente, considera-se que nenhum teste, isoladamente, pode 

proporcionar uma avaliação abrangente da pessoa como um todo. Em 

segundo lugar, o emprego de uma série de testes envolve atentativa 

de uma validação intertestes dos dados obtidos, a partir de cada 

instrumento em particular, diminuindo, dessa maneira, a margem de 

erro e fornecendo melhor fundamento para se chegar a inferências 

clínicas.

a) emprego de uma série de testes envolve a tentativa de uma

validação intertestes dos dados obtidos (p. 109);

c) diminuindo a margem de erro pode-se chegar a inferências clínicas 

(p. 109).

d) o conjunto de testes ou de técnicas podem variar entre dois e cinco 

ou mais instrumentos (p. 109);

e) o teste é apenas mais um dos instrumentos, mas não é obrigatório o 

seu uso.

RESPOSTA: B.
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35. (TRT 14 – FCC – 2018) Para Jurema Alcides Cunha, estudiosa do 

Psicodiagnóstico, um dos objetivos da avaliação psicológica clínica é o 

entendimento dinâmico, que pode ser considerado, em sentido lato, 

uma 

A) forma de avaliação compreensiva, já que enfoca a personalidade de 

maneira global, mas pressupõe um nível mais elevado de inferência 

clínica. 

B) classificação nosológica, testando hipóteses iniciais e tomando 

como referência critérios diagnósticos. 

C) investigação mais superficial, embora sejam sempre 

consubstanciados pelos passos específicos do psicodiagnóstico

D) abordagem prognóstica, que determina o curso provável do caso. 

E) proposta de exame do estado mental do paciente, de competência 

exclusiva do psicólogo, frequentemente realizado sem aplicação de 

testes.

COMENTÁRIOS:

Segundo Cunha (2007),
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"O objetivo de entendimento dinâmico, em sentido lato, pode ser 

considerado como uma forma de avaliação compreensiva, já que 

enfoca a personalidade de maneira global, mas pressupõe um nível 

mais elevado de inferência clínica. Através do exame, procura-se 

entender a problemática de um sujeito, com uma dimensão mais 

profunda, na perspectiva histórica do desenvolvimento, investigando 

fatores psicodinâmicos, identificando conflitos e chegando a uma 

compreensão do caso com base num referencial teórico" 

(Psicodiagnóstico V. p. 28)

RESPOSTA: A.

36. (TRT 15 – FCC – 2018) Os testes projetivos proporcionam obter 

informações sobre diferentes níveis de funcionamento da 

personalidade e, para isso, são oferecidos ao examinando estímulos 

A) ordenados de tal modo que o examinando discorra sobre os temas 

oferecidos, mantendo-se engajado na tarefa, sem dispersar-se.

B) estruturados, com o objetivo de conseguir informações sobre temas 

específicos do mundo objetivo do examinando.

C) convencionais, a partir dos quais o indivíduo informa sobre suas 

preferências em relação a temáticas específicas.

D) pouco estruturados, que ele organizará em conformidade com 
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aspectos de seu mundo interno.

E) sequenciais que induzem o examinando a expressar conteúdos 

relativos aos temas propostos, de modo estruturado.

COMENTÁRIOS:

Segundo Cunha (2007),

"À medida que são apresentadas técnicas projetivas, há maior 

mobilização da ansiedade, porque os estímulos escassamente 

estruturados não oferecem referencial para a produção de respostas, e 

o paciente tem de assumir a responsabilidade pelo manejo da 

situação. Não obstante, eventualmente, o paciente enfrenta bem um 

material pouco estruturado, porque diminui a consciência do que 

poderia ser uma resposta “certa” ou “errada” (p. 112);

RESPOSTA: D.

37. (TRT 15 – FCC – 2018) Para Jurema Alcides Cunha, a escolha de 

testes que serão utilizados em um processo psicodiagnóstico 

corresponde a uma das etapas do estabelecimento de um plano de 

ação e que se deve ter em conta que 

A) um teste, desde que bem apropriado ao que se quer avaliar, torna-

se suficiente para o processo de avaliação psicológica.
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B) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 

abrangente da pessoa como um todo.

C) um teste projetivo é suficiente para a obtenção de dados em um 

plano psicodiagnóstico

D) um teste de inteligência deve sempre estar incluído na bateria de 

testes de escolha do psicólogo, pela importância que tem a avaliação 

cognitiva.

E) é desnecessária a validação intertestes, já que cada instrumento já 

passou por estudo detalhado antes de sua liberação para uso.

COMENTÁRIOS:

Segundo Exner (1980 apud Cunha, 2007),

A bateria de testes é utilizada por duas razões principais. 

Primeiramente, considera-se que nenhum teste, isoladamente, pode 

proporcionar uma avaliação abrangente da pessoa como um todo. Em 

segundo lugar, o emprego de uma série de testes envolve a tentativa 

de uma validação intertestes dos dados obtidos, a partir de cada 

instrumento em particular, diminuindo, dessa maneira, a margem de 

erro e fornecendo melhor fundamento para se chegar a inferências 

clínicas (p. 109);
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a) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 

abrangente da pessoa como um todo (p. 109);

c) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 

abrangente da pessoa como um todo (p. 109);

d) a bateria de testes inclui testes psicométricos e técnicas projetivas e 

a opção por uma ou outra, ou ambas, vai depender dos objetivos do 

psicodiagnóstico;

e) a validação intertestes é necessária para facilitar o processo de se 

chegar a inferências clínicas que permitam confirmar ou infirmar as 

hipóteses iniciais, atendendo o objetivo da avaliação;

RESPOSTA: B.

38. (TRT 15 – FCC – 2018) Processo diagnóstico é a forma resultante 

de determinada organização e estruturação dos elementos de um 

estudo de caso, realizado segundo uma certa concepção diagnóstica, 

que ocorre em uma sequência de passos, para a consecução dos 

objetivos diagnósticos, orientados em função de determinados 

embasamentos teóricos e práticos, sendo classificado de 

conformidade com os tipos existentes. No processo compreensivo 

busca-se 

A) dados de observação objetiva como prioritários, com exclusão de 

apreciações a respeito do mundo interno, sendo os referenciais, nesse 

processo, extraídos da Psicologia da Aprendizagem em que se 
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enfatizam os programas desenvolvidos pela Psicologia Experimental.

B) uma transposição, para o diagnóstico psicológico, de noções 

advindas do diagnóstico clínico em medicina, tomando a vida 

emocional em termos similares àqueles empregados para o 

organismo, ou seja, um objeto concebido como doente.

C) configurar uma espécie de antevisão dos fenômenos que a prática 

psicanalítica bem-sucedida encontraria no paciente, e com os quais 

lidaria, sendo que a Psicanálise constitui-se em modelo de trabalho 

para os profissionais que se utilizam desse tipo de processo

D) encontrar um sentido para o conjunto das informações disponíveis, 

tomar aquilo que é relevante e significativo na personalidade, entrar 

empaticamente em contato emocional e, também, conhecer os 

motivos profundos da vida emocional de alguém.

E) ter, no psicólogo, um simples aplicador e avaliador de testes 

psicológicos, cuja finalidade é auxiliar o trabalho de outros 

profissionais, sendo que o psicólogo entra em contato com aspectos 

parciais da personalidade do paciente, de modo “objetivo”.

COMENTÁRIOS:

Segundo Cunha (2007),

"O objetivo de avaliação compreensiva considera o caso numa 
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perspectiva mais global, determinando o nível de funcionamento da 

personalidade, examinando funções do ego, em especial quanto a 

insight, para indicação terapêutica ou, ainda, para estimativa de 

progressos ou resultados de tratamento" (p. 28);

RESPOSTA: D.

39. (TRT 15 – FCC – 2018) Um psicólogo ao aplicar o Método de 

Rorschach obteve, ao solicitar ao examinando, no momento do 

inquérito, na prancha II, que ele passasse o dedo ao redor do local 

onde viu “Dois palhaços batendo as mãos um no outro”. Esse tipo 

de resposta é considerado no item modalidade como uma resposta 

A) pormenor primário. 

B) global. 

C) pormenor secundário. 

D) de estrutura. 

E) de conteúdo fragmentado.

COMENTÁRIOS:

Respostas globais (G) - quando a mancha é vista e interpretada como 
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uma totalidade. Se divide em dois tipos: 

a) respostas globais primárias (Gp) - percepção direta de uma 

totalidade - sem elaboração aparente 

b) respostas globais secundárias (Gs) - reflete uma síntese de 

combinação de vários elementos originalmente vistos como 

independentes.

Por exemplo: objetos e humanos.

RESPOSTA: B.

40. (MGS – IBFC – 2019)  No que compete a produção de um laudo 

psicológico, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta:

I. O laudo psicológico é uma apresentação descritiva de situações 

e/ou condições psicológicas (suas determinações históricas, sociais, 

políticas e culturais), pesquisadas no processo de avaliação 

psicológica.

II. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os 

procedimentos e conclusões do processo de avaliação psicológica, 

relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 

prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto 
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terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de 

acompanhamento psicológico limitando-se a fornecer somente as 

informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou 

petição.

III. O laudo é sempre subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz 

de um instrumental técnico, tais como: entrevistas, dinâmicas, testes 

psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal, 

consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado 

pelo psicólogo.

a) I e II, apenas   

b) I, II e III 

c)  I e III, apenas 

d) III, apenas

COMENTÁRIOS:

I. CORRETA. 

“O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva 

acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações 
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históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de 

avaliação psicológica” )

II. CORRETA. 

“A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os 

procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação 

psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o 

diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão 

de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de 

acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as 

informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou 

petição.”

III. CORRETA. 

“Como todo DOCUMENTO, deve ser subsidiado em dados colhidos e 

analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, 

testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), 

consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado 

pelo psicólogo.”

RESPOSTA: B.

41. (SESACRE – IBFC – 2019)  Considere o processo de 

psicodiagnóstico clínico, assinale a alternativa correta.
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a) Este procedimento não necessariamente utiliza-se de testes 

psicológicos, de maneira igual a avaliação psicológica, o psicólogo 

pode ou não lançar mão desses instrumentos

b) O psicodiagnóstico deve ser realizado apenas no início do 

tratamento, com a finalidade em si de estabelecer um diagnóstico 

prévio do paciente

c) A bateria de testes utilizada deve incluir instrumentos que permitam 

obter ao máximo a projeção de si mesmo, incluindo testes 

padronizados que oferecem maior margem de segurança ao 

diagnóstico

d) O processo de psicodiagnóstico utiliza-se de testes psicológicos 

para compreender o sujeito à luz dos pressupostos teóricos 

psicanalíticos

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Arzeno considera que o psicodiagnóstico implica a 

administração de testes. 

"Fazer um diagnóstico psicológico não significa necessariamente o 

mesmo que fazer um psicodiagnóstico. Este termo implica 

automaticamente a administração de testes e estes nem sempre são 
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necessários ou convenientes."

b)  INCORRETA. O diagnóstico é apenas uma das finalidades citadas 

por Arzeno. O psicodiagnóstico também pode ter como finalidade a 

"avaliação do tratamento"; a "investigação" ou funcionar "como meio 

de comunicação".

c)  CORRETA. De acordo com Arzeno:

"A bateria de testes utilizada deve incluir instrumentos que permitam

obter ao máximo a projeção de si mesmo. Por isso, se pedimos ao 

paciente que desenhe uma figura humana, sabemos que haverá 

projeção, mas muito mais se lhe pedirmos que desenhe uma casa ou 

uma árvore, já que ele não pode controlar totalmente o que projeta. 

Como disse antes, é importante incluir testes padronizados porque nos 

dão uma margem de segurança diagnóstica maior."

d)  INCORRETA. Nem todo teste psicológico se fundamentará na 

psicanálise. O Bender, por exemplo, fundamenta-se na Gestalt.

42. (SESACRE – IBFC – 2019)  Leia abaixo, os requisitos fundamentais 

para que um teste psicológico possa ser considerado um bom 

instrumento de avaliação.
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            O teste mede o que se propõe a medir.

            O resultado obtido no teste aproxima-se do resultado 

verdadeiro do sujeito.

              Há uniformidade na aplicação dos procedimentos.

              O teste corresponde à realidade que é estudado.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as 

lacunas.

a) Adaptação/ Confiabilidade/ Padronização/ Validade

b) Padronização/ Validade/ Fidedignidade/ Confiabilidade

c) Validade/ Fidedignidade/ Padronização/ Adaptação 

d) Fidedignidade/ Padronização/ Validade/ Adaptação

COMENTÁRIOS: 

Validade - O teste mede o que se propõe a medir?

Fidedignidade - O escore obtido no teste se aproxima do escore 
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verdadeiro do sujeito?

Padronização - Há uniformidade dos procedimentos tanto de 

aplicação quanto de pontuação do teste?

Adaptação - O teste corresponde à realidade em que é utilizado?

A ordem correta seria, portanto: Validade/ Fidedignidade/ 

Padronização/ Adaptação. 

RESPOSTA: C.

43. (SESACRE – IBFC – 2019)  O Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos (SATEPSI), foi desenvolvido pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-

científica de instrumentos psicológicos. Considere o sistema em pauta, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(    ) Divulga informações sobre as condições do uso profissional de 

instrumentos psicológicos e realiza indicações de testes, para 

diferentes contextos e finalidade, à comunidade e aos profissionais da 

área.

(    ) O gerenciamento é feito por uma Comissão Consultiva em 

Avaliação Psicológica, formada por pesquisadores com experiência e 

produção científica na área, os quais analisam e emitem pareceres 
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sobre os testes psicológicos, com base nos parâmetros definidos em 

resolução

(    ) Elabora, a partir da análise dos requisitos mínimos que um teste 

psicológico precisa apresentar, uma lista com os testes considerados 

favoráveis ou desfavoráveis para uso profissional.

(    ) Fornece um ranking, atualizado anualmente, com os melhores 

instrumentos para serem utilizados no processo de avaliação 

psicológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 

baixo:

a) F, V, V, F

b) V, V, F, F

c) V, F, F, V

d) V, V, V, V

COMENTÁRIOS:

(   ) FALSA
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"No site do SATEPSI são apresentados, em duas abas, os 

instrumentos que podem ser usados pelas(os) psicólogas(os) na prática 

profissional (testes psicológicos favoráveis e instrumentos não 

privativos do psicólogo) e aqueles que não podem ser utilizados na 

prática profissional (testes psicológicos desfavoráveis e testes 

psicológicos não avaliados)."

O Satepsi não indica qual teste deve ser utilizado nos diferentes 

contextos. Ele apenas informa quais estão favoráveis ou não para o 

uso.

( ) VERDADEIRA

De acordo com o CFP:

"Dando prosseguimento ao que foi apresentado sobre o processo de 

aprimoramento dos procedimentos de avaliação dos testes 

psicológicos, o CFP criou, por meio da Resolução CFP nº 002/2003, a 

Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica. Formada por 

especialistas (pesquisadores e conselheiros com experiência e 

produção científica na área), tal comissão foi incumbida de analisar e 

emitir pareceres sobre os testes psicológicos encaminhados ao CFP, 

com base nos parâmetros definidos na resolução."

(   ) VERDADEIRA
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"Segundo o artigo 9º da Resolução nº 002/2003, os testes são 

recebidos, analisados e avaliados pela Comissão Consultiva em 

Avaliação Psicológica. A análise é feita a partir da verificação técnica 

do cumprimento das condições mínimas de qualidade contidas no 

Anexo I dessa resolução. É realizada inicialmente por pareceristas ad 

hoc e, a seguir, pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, 

que elabora um parecer a ser enviado para decisão da Plenária do 

CFP"

No site do Satepsi é possível encontrar a lista de testes favoráveis e 

desfavoráveis.

(   ) FALSA

A lista fala sobre os instrumentos que estão favoráveis ou não para uso 

profissional. Não há algo que indique qual é o melhor, como um 

ranking.

RESPOSTA: A.

44. (SESACRE – IBFC – 2019)  O objetivo comum de todas as 

entrevistas é descrever e avaliar para oferecer alguma forma de 
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retorno, portanto, requerem uma etapa de apresentação da demanda, 

reconhecimento da natureza do problema e da formulação de 

alternativas de soluções, elas podem ser classificadas de acordo com a 

sua finalidade. Neste sentindo, considerando este último aspecto, leia 

atentamente as alternativas e assinale a incorreta.

a) As entrevistas de triagem tem por objetivo principal avaliar a 

demanda do sujeito e fazer um encaminhamento, que geralmente são 

utilizadas em serviços de saúde pública e clinicas sociais

b) A entrevista diagnóstica pode priorizar aspectos sindrômicos, 

relacionados aos sinais e sintomas, e psicodinâmicos, que visa à 

descrição e compreensão de aspectos subjetivos

c) As entrevistas de avaliação tem por finalidade comunicar o sujeito o 

resultado da avaliação, bem como verificar a reação do sujeito frente a 

devolutiva e recomendações

d) As entrevistas de anamnese tem por objetivo o levantamento 

detalhado da história de desenvolvimento da pessoa, principalmente 

na infância, sendo uma técnica utilizada, unicamente, pela na terapia 

infantil

COMENTÁRIOS:
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a)  CORRETA. A afirmativa está de acordo com o texto de Alcides 

Cunha:

"A entrevista de triagem tem por objetivo principal avaliar a demanda 

do sujeito e fazer um encaminhamento. Geralmente, é utilizada em 

serviços de saúde pública ou em clínicas sociais, onde existe a procura 

contínua por uma diversidade de serviços psicológicos, e torna-se 

necessário avaliar a adequação da demanda em relação ao 

encaminhamento pretendido."

b)  CORRETA. Afirmativa coerente com Alcides Cunha:

"A entrevista diagnóstica pode priorizar aspectos sindrômicos ou 

psicodinâmicos.O primeiro visa à descrição de sinais (baixa auto-

estima, sentimentos de culpa) e sintomas (humor deprimido, ideação 

suicida) para a classificação de um quadro ou síndrome (Transtorno 

Depressivo Maior). O diagnóstico psicodinâmico visa à descrição e à 

compreensão da experiência ou do modo particular de funcionamento 

do sujeito, tendo em vista uma abordagem teórica."

c)  CORRETA. De acordo com Cunha

"A entrevista de devolução tem por finalidade comunicar ao sujeito o 

resultado da avaliação. Em muitos casos, essa atividade é integrada 
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em uma mesma sessão, ao final da entrevista. Em outras situações, 

principalmente quando as atividades de avaliação se estendem por 

mais de uma sessão, é útil destacar a entrevista de devolução do 

restante do processo.

Outro objetivo importante da entrevista de devolução é permitir ao 

sujeito expressar seus pensamentos e sentimentos em relação às 

conclusões e recomendações do avaliador. Ainda, permite avaliar a 

reação do sujeito a elas."

d)  INCORRETA. De acordo com Jurema Cunha:

"A entrevista em que é feita a anamnese (vide A história do 

examinando, nesta obra) tem por objetivo primordial o levantamento 

detalhado da história de desenvolvimento da pessoa, principalmente 

na infância. A anamnese é uma técnica de entrevista que pode ser 

facilmente estruturada cronologicamente. Embora a utilidade da 

anamnese seja mais claramente vislumbrada na terapia infantil, muitas 

abordagens que integram ou valorizam o desenvolvimento precoce 

podem se beneficiar deste tipo de entrevista."

45. (TJ/PE – IBFC – 2017)  De acordo com SHINE (2008), o laudo 

psicológico, também chamado de relatório psicológico, deve conter, 
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no mínimo, cinco itens.

Assinale a alternativa que não corresponde a um item de um laudo 

psicológico, na visão de SHINE:

a) O item em que o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma 

metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos, diz respeito à Análise

b) A parte destinada à narração da problemática apresentada e dos 

motivos, razões e expectativas que levaram à produção do laudo é a 

Identificação

c) O item Conclusão é a estrutura em que o psicólogo vai relatar os 

resultados e as considerações da investigação

d) A descrição dos recursos e instrumentos técnicos utilizados para a 

coleta das informações, diz respeito ao Procedimento

e) A descrição da Demanda é importante onde devemos analisá-la e 

justificar o procedimento adotado

COMENTÁRIOS

a)  CORRETA. Segundo Shine:

"Análise

É a parte do Relatório na qual o psicólogo faz uma exposição 

descritiva de forma metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos e das 
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situações vividas relacionados à demanda em sua complexidade.

b)  INCORRETA. Essa é a parte da Descrição da demanda, e não da 

Identificação.

c)  CORRETA. Alternativa de acordo com Shine:

"Conclusão 

Na conclusão do documento, o psicólogo vai expor o resultado e/ou 

considerações a respeito de sua investigação a partir das referências 

que subsidiaram o trabalho.

d)  CORRETA. De acordo com Shine:

"Procedimento 

A descrição do procedimento apresentará os recursos e instrumentos 

técnicos utilizados para coletar as informações (número de encontros, 

pessoas ouvidas etc.) à luz do referencial teórico-filosófico que os 

embasa. O procedimento adotado deve ser pertinente para avaliar a 

complexidade do que está sendo demandado."

e)  CORRETA. Alternativa também está de acordo com Shine:

"Descrição da demanda 

Esta parte é destinada à narração das informações referentes à 

problemática apresentada e dos motivos, razões e expectativas que 

produziram o pedido do documento. Nesta parte, deve-se apresentar 

a análise que se faz da demanda de forma a justificar o procedimento 
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adotado."

46. (SESACRE – IBFC – 2019)  A respeito da confecção e elaboração 

de documentos decorrentes das avaliações psicológicas, assinale a 

alternativa incorreta.

a) Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem 

como todo o material que os fundamenta, deverão ser guardados 

pelo prazo mínimo de 5 anos

b) A declaração trata-se de um documento que visa informar a 

ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao 

atendimento psicológico

c) O atestado psicológico deve ser apresentado em papel timbrado ou 

apresentado na subscrição do documento o carimbo, que conste o 

nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição 

profissional

d) A estrutura do parecer psicológico deve apresentar os itens: 

identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e 

conclusão

COMENTÁRIOS:
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a)  CORRETA. Alternativa coerente com a Resolução CFP n.6/2019:

"Art. 15 - Os documentos escritos decorrentes da prestação de 

serviços psicológicos, bem como todo o material que os 

fundamentaram, sejam eles em forma física ou digital, deverão ser 

guardados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, conforme Resolução 

CFP nº 01/2009 ou outras que venham a alterá-la ou substituí-la."

b)  CORRETA. Essa afirmativa segue a resolução anterior, que já foi 

revogada (res. 07/2003). O novo texto (res. 6/2019) é o seguinte:

"declaração consiste em um documento escrito que tem por 

finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a 

prestação de serviço realizado ou em realização (...)

c)  CORRETA

Essa alternativa também está de acordo com a Resolução 007/2003 

(revogada). A nova resolução não fala sobre "papel timbrado":

"VI - O documento deve ser encerrado com indicação do local, data 

de emissão, carimbo, em que conste nome completo ou nome social 

completo da(do) psicóloga(o), acrescido de sua inscrição profissional, 

com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a 

penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página."
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d)  INCORRETA. Essa alternativa não está de acordo nem com a nova 

e nem com a antiga resolução.

Estrutura do parecer, segundo a Resolução 6/2019:

"I - O Parecer é composto de 5 (cinco) itens: 

a) Identificação;

b) Descrição da demanda;

c) Análise;

d) Conclusão;

e) Referências."

47. (UFABC – VUNESP – 2019)  Do ponto de vista psicodinâmico, 
durante a realização da entrevista inicial de um processo de avaliação 
psicológica, o psicólogo precisa

a) interromper o discurso da pessoa avaliada todas as vezes que algum 
dado apresentado ficar obscuro. 

b) deixar a pessoa avaliada, tanto quanto possível, completamente à 
vontade para mostrar seu modo de ser. 

c) permanecer neutro e em silêncio, escutando o relato da pessoa 
avaliada sem interromper o seu fluxo de ideias. 
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d) propor a associação livre de ideias, e interpretar os conteúdos 
latentes apresentados no discurso da pessoa avaliada. 

e) permitir que a ansiedade da pessoa avaliada se manifeste, sem 
qualquer tipo de interferência de sua parte para diminuí-la.

COMENTÁRIOS:

Scheeffer (1977) citado por Santos (2014, p.11), menciona que entre 
as principais recomendações ao psicólogo para uma entrevista, 
incluem-se:

“ a) criar um clima favorável à realização da entrevista; 

b) estabelecer o rapport: ele deve ser entendido como parte 
obrigatória do processo; 

c) adequar instalações físicas, incluindo acomodações, iluminação e 
temperatura: devem ser cuidadosamente preparadas para receber o 
entrevistado; 

d) iniciar a entrevista propriamente dita somente quando perceber que 
o entrevistado está o mais à vontade possível; 

e) preparar-se prévia e efetivamente para a entrevista que irá realizar –
independente do tipo que será aplicada – sem perder de vista a 
finalidade, o propósito da entrevista; 

f) tomar todos os cuidados para não transformar a entrevista em mera 
conversa.”

a) INCORRETA. Em geral, um dado não esclarecido nos momentos 
iniciais pode ser elucidado através de outro questionamento da 
entrevista.
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b) CORRETA. De acordo com o trecho destacado.

c) INCORRETA. O entrevistador pode dirigir alguns questionamentos 
que não emergiram sobre questões não elucidadas, por meio da 
exposição livre do cliente.

d) INCORRETA. Tanto a “associação livre” quanto a “interpretação 
dos conteúdos latentes” são técnicas pertinentes ao setting 
terapêutico.

e) INCORRETA. Segundo a Cartilha de Avaliação Psicológica:

“não é só importante baixar a ansiedade inicial, mas ter recursos para 
lidar com uma situação ansiogênica, em qualquer momento da 
testagem em que se apresente.” p. 111)

48. (PC ES – AOCP – 2019) Uma das funções do profissional da 
Psicologia, nos diversos âmbitos em que está inserido, é a da 
Avaliação Psicológica. De acordo com a Resolução CFP nº 009/2018, 
que estabelece diretrizes para a realização da Avaliação Psicológica, é 
correto afirmar que a avaliação psicológica tem como objetivo

a) avaliar fenômenos psicológicos.

b) prover informações para a tomada de decisões

c) classificar os diversos graus de inteligência

d) produzir um laudo psicológico
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e) produzir um relatório psicológico.

COMENTÁRIOS:

De acordo com a Resolução CFP Nº 009/2018:

“Avaliação Psicológica é definida como um processo estruturado de 
investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, 
técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à 
tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com 
base em demandas, condições e finalidades específicas.”

a) INCORRETA. A avaliação de fenômenos psicológicos está inserida 
na Avaliação Psicológica, porém, não sintetiza o propósito a que se 
destina tal procedimento.

b) CORRETA. Segundo a Resolução.

c) INCORRETA. Este tipo de objetivo encontra-se mais relacionado 
aos testes específicos para avaliar inteligência.

d) INCORRETA. O Laudo é um documento resultante da Avaliação, 
mas não seu objetivo principal.

e) INCORRETA. Laudo ou relatório psicológico é um documento 
proveniente da Avaliação Psicológica, mas não constitui seu objetivo.

49. (PC ES – AOCP – 2019) Avaliação Psicológica é definida como um 
processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, 
composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de 
prover informações à tomada de decisão. Sobre Avaliação Psicológica, 
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assinale a alternativa correta.

a) As hipóteses levantadas na avaliação psicológica devem ser 
testadas, independentemente do objetivo inicial do processo 
psicodiagnóstico.

b) Métodos, técnicas e instrumentos utilizados na avaliação psicológica 
são predeterminados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

c) O psicólogo poderá recorrer a procedimentos e recursos auxiliares 
(fontes complementares de informação) para elaboração da avaliação 
psicológica.

d) Antes da avaliação propriamente dita, é realizada uma entrevista 
para subsidiar o delineamento da conduta no psicodiagnóstico.

e) A Declaração e o Parecer psicológico são documentos decorrentes 
da Avaliação Psicológica.

COMENTÁRIOS:

De acordo com a Resolução CFP Nº 009/2018:

“Avaliação Psicológica é definida como um processo estruturado de 
investigação de fenômenos psicológicos, composto de métodos, 
técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à 
tomada de decisão, no âmbito individual, grupal ou institucional, com 
base em demandas, condições e finalidades específicas.”

a) INCORRETA. A testagem das hipóteses, encontra-se alinhada ao 
objetivo principal do psicodiagnóstico. De acordo com Cunha, 2005, 
p. 26:

“O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, 
dependendo dos motivos alegados ou reais do encaminhamento e/ou 
da consulta, que norteiam o elenco de hipóteses inicialmente 
formuladas, e delimitam o escopo da avaliação”
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b) INCORRETA. Segundo a Resolução 009/2018:

“A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os 
métodos, técnicas e instrumentos empregados na Avaliação 
Psicológica, desde que devidamente fundamentados na literatura 
científica psicológica e nas normativas vigentes do Conselho Federal 
de Psicologia

c) CORRETA. Conforme Resolução 009/2018:

“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)”

d) INCORRETA. A Avaliação Psicológica, inicia praticamente desde o 
encaminhamento, portanto, a entrevista constitui parte importante do 
processo referido.

e) INCORRETA. Conforme Resolução CFP Nº 007/2003:

“A Declaração e o Parecer psicológico não são documentos 
decorrentes da avaliação Psicológica, embora muitas vezes apareçam 
desta forma.”

50. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Foi realizada uma avaliação 
psicológica clínica para determinar o nível de funcionamento da 
personalidade de uma pessoa, as funções do ego, especialmente a 
sua capacidade de insight, e a condição de seu sistema defensivo, 
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com a finalidade de indicar uma conduta terapêutica para o caso e 
prever a possível resposta dessa pessoa aos recursos terapêuticos 
adotados. Esse tipo de investigação tem como objetivo

a) uma avaliação compreensiva. 

b) um diagnóstico diferencial. 

c) uma classificação nosológica. 

d) uma ação preventiva. 

e) uma classificação de desempenho.

COMENTÁRIOS:

a)  CORRETA. De acordo com Cunha:

"O objetivo de avaliação compreensiva considera o caso numa 
perspectiva mais global, determinando o nível de funcionamento da 
personalidade, examinando funções do ego, em especial quanto a 
insight, para indicação terapêutica ou, ainda, para estimativa de 
progressos ou resultados de tratamento."

b)  INCORRETA.

De acordo com Cunha, no diagnóstico diferencial

"O psicólogo investiga irregularidades e inconsistências do quadro 
sintomático e/ou dos resultados dos testes para diferenciar categorias 
nosológicas, níveis de funcionamento, etc."

c)  INCORRETA. De acordo com Cunha:

"Freqüentemente, dados resultantes desse exame, da história clínica e 
da história pessoal permitem atender ao objetivo de classificação 
nosológica. Essa avaliação com tal objetivo é realizada pelo psiquiatra 
e, também, pelo psicólogo, quando o paciente não é testável. Nesse 
caso específico, pode-se dizer que ambos usam preferencialmente um 

72



modelo categórico para analisar a psicopatologia, isto é, devem fazer 
um julgamento clínico sobre a presença ou não de uma configuração 
de sintomas significativos (Dobson & Cheung, 1990). Dessa maneira, 
estariam verificando o que o paciente tem de similar com outros 
pacientes na mesma categoria diagnóstica."

d)  INCORRETA. O objetivo descrito pela questão é fazer uma 
avaliação, no caso, a avaliação compreensiva. 

e)  INCORRETA. Geralmente, análises, avaliações e classificações do 
desempenho são abordadas no contexto organizacional e falam sobre 
o desempenho profissional. A questão pergunta sobre uma avaliação 
psicológica da personalidade. Há diferença entre esses temas e, por 
isso, a assertiva está errada.

51. (UFPB – AOCP – 2019) Sobre a entrevista psicológica, assinale a 
alternativa correta.

a) A entrevista psicológica é uma técnica de investigação científica em 
psicologia equivalente à anamnese.

b) O fundamento da entrevista psicológica aberta consiste em 
perguntar e recolher dados da história do entrevistado.

c) A finalidade da entrevista psicológica é conseguir fazer emergir a 
totalidade do repertório de condutas de uma pessoa e, assim, 
compreender a personalidade do paciente.

d) Na entrevista psicológica, o entrevistador deve realizar uma 
observação científica no sentido de registrar os fenômenos externos a 
ele com total abstração de suas impressões.

e) A entrevista psicológica deve permitir alguma impressão 
diagnóstica e prognóstica do paciente e reconhecer os efeitos 
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contratransferenciais que são despertados no entrevistador.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA.

Bleger faz uma diferenciação entre entrevista psicológica e anamnese. 

"A entrevista não é uma anamnese. (...) Na anamnese a preocupação e 
a finalidade residem na compilação de dados, e o paciente fica 
reduzido a um mediador entre sua enfermidade, sua vida e seus dados 
por um lado, e o médico por outro. (...) A entrevista psicológica
objetiva o estudo e a utilização do comportamento total do indivíduo 
em todo o curso da relação estabelecida com o técnico, durante o 
tempo em que essa relação durar."

b)  INCORRETA. De acordo com Bleger:

"A entrevista aberta não se caracteriza essencialmente pela liberdade 
de colocar perguntas, porque, como veremos adiante, o fundamento 
da entrevista psicológica não consiste em perguntar, nem no 
propósito de recolher dados do entrevistado. (...) A liberdade do 
entrevistador, no caso da entrevista aberta, reside numa flexibilidade 
suficiente para permitir, na medida do possível, que o entrevistado 
configure o campo da entrevista segundo sua estrutura psicológica 
particular (...)"

c)  INCORRETA. De acordo com Bleger

"Nenhuma situação pode conseguir a emergência da totalidade do 
repertório de condutas de uma pessoa e, portanto, nenhuma 
entrevista pode esgotar a personalidade do paciente, mas somente 
um segmento dela."

A assertiva está errada, pois afirma que é finalidade da entrevista fazer 
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emergir a totalidade do repertório de condutas de uma pessoa.

d)  INCORRETA. De acordo com Bleger: "Nas ciências da natureza, 
segundo o ponto de vista tradicional, a observação científica é 
objetiva, no sentido de que o observador registra o que ocorre, os 
fenômenos que são externos e independentes dele, com abstração ou 
exclusão total de suas impressões (...)

Interessa-me, em compensação, observar que na entrevista o 
entrevistador é parte do campo, quer dizer, em certa medida 
condiciona os fenômenos que ele mesmo vai registrar."

e)  CORRETA.

Segundo Zimerman,

"Além de algumas das finalidades acima mencionadas, o propósito 
fundamental deste contato preliminar é de o psicanalista avaliar as 
condições mentais, emocionais, materiais e circunstanciais da vida do 
paciente que lhe buscou; ajuizar os prós e os contras, as vantagens e 
desvantagens, os prováveis riscos e benefícios; o grau e o tipo da 
psicopatologia, de modo a permitir alguma impressão diagnóstica e 
prognóstica e reconhecer os efeitos contratransferenciais que lhe estão 
sendo despertados."

52. (UFPB – AOCP – 2019) Assinale a alternativa correta referente às 
características do processo de avaliação psicológica.

a) No processo de avaliação, o testador pode ser substituído por outro 
sem afetar consideravelmente o resultado.

b) O objetivo da avaliação psicológica é obter uma medida de 
natureza numérica em relação a uma capacidade ou atributo.
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c) As etapas do processo de avaliação psicológica são: administração 
do teste e interpretação de seu escore.

d) A avaliação psicológica deve ser feita apenas utilizando testes 
psicológicos.

e) O objetivo da avaliação psicológica é responder a uma questão de 
encaminhamento ou responder a um problema.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. De acordo com Cohen, Swerdlik & Sturman:

Testagem

"O testador não é fundamental para o processo; em termos práticos, 
um testador pode ser substituído por outro sem afetar 
consideravelmente o resultado".

Avaliação Psicológica

"O avaliador é fundamental ao processo de seleção dos testes e/ou 
de outros instrumentos de avaliação, bem como para tirar conclusões 
a partir de toda a avaliação".

b) INCORRETA. Segundo Cohen, Swerdlik & Sturman:

Testagem

Objetivo

"Normalmente, obter alguma medida, em geral de natureza numérica, 
com relação a uma capacidade ou um atributo".

c)  INCORRETA. A assertiva traz a testagem psicológica. 
Segundo Cohen, Swerdlik & Sturman

"Em comparação com o processo de administrar, pontuar e 
interpretar testes psicológicos (testagem psicológica), a avaliação 
psicológica pode ser concebida como um processo de resolução de 
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problema que pode assumir muitas formas diferentes".

d)  INCORRETA. A avaliação psicológica pode utilizar testes 
psicológicos, mas não obrigatoriamente. Somente o uso testes seria a 
testagem. 

e)  CORRETA. De acordo com o que Cohen, Swerdlik & Sturman:

Avaliação Psicológica

Objetivo

"Normalmente, responder a uma questão de encaminhamento, 
resolver um problema ou tomar uma decisão por meio do uso de 
instrumentos de avaliação".

53. (IPREMM – VUNESP – 2019) Durante a realização das diferentes 
etapas de um processo psicodiagnóstico, as entrevistas podem seguir 
diferentes modelos. Para que os objetivos do processo sejam 
atingidos, a entrevista

a) inicial precisa ser livremente estruturada, pois, no momento inicial 
do psicodiagnóstico, não é possível dar um direcionamento ao relato 
da pessoa avaliada.

b) para coleta de dados deve ser dirigida, pois o psicólogo só pode 
concluir o psicodiagnóstico se todas as questões pertinentes ao 
processo forem respondidas.

c) de anamnese pode ter estrutura semidirigida, pois um roteiro de 
perguntas deve ser seguido, mas, durante a apresentação dos dados, 
outros questionamentos podem surgir.

d) para realização de testes psicológicos deve ter estrutura livre, para 
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que a pessoa avaliada se sinta à vontade para mostrar seu real 
potencial diante das atividades propostas.

e) devolutiva tem estrutura dirigida, pois, nesse momento, cabe ao 
psicólogo apresentar todas as suas conclusões sobre o caso e 
determinar as intervenções a serem seguidas.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Ocampo e Arzeno sugerem que a entrevista 
inicial seja semidirigida.

b)  INCORRETA. Muitos autores sugerem que a entrevista tenha 
alguma flexibilidade, quer dizer, que ela seja semidirigida.

c)  CORRETA. A entrevista inicial, segundo Ocampo e Arzeno (2001), 
refere-se a uma entrevista semidirigida, pois o cliente tem liberdade 
para expor seus problemas da forma que preferir, tendo a intervenção 
do psicólogo para esclarecer informações e abordar temas relevantes 
para o processo, por exemplo.

d)  INCORRETA. A estrutura para realização dessa entrevista vai 
depender do teste utilizado. Há testes que exigem, por exemplo, uma 
entrevista estruturada.

e)  INCORRETA. De acordo com Fraga:

"A última etapa do psicodiagnóstico refere-se à entrevista de 
devolução, que para Carrasco e Potter (2005), diz respeito àquela na 
qual o psicólogo transmite às pessoas envolvidas a compreensão 
obtida ao longo do processo de psicodiagnóstico. Para a realização da 
entrevista de devolução sugere-se que haja um roteiro previamente 
definido, mas que seja suficientemente flexível para atender a 
demanda das pessoas envolvidas."
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54. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) Um psicólogo está 
escolhendo as técnicas e instrumentos psicológicos que irão compor a 
bateria de testes que ele utilizará para avaliar uma criança que foi 
trazida para a realização de um psicodiagnóstico. Uma das diretrizes 
que devem conduzir essa etapa do processo é:

a) utilizar uma bateria de testes padronizada, para garantir a 
investigação de todos os aspectos da personalidade da criança.  

b) aplicar inicialmente os testes relacionados às dificuldades da 
criança, para prevenir o aparecimento de resistências ao longo do 
processo. 

c) empregar os testes gráficos somente quando a criança a ser 
avaliada for alfabetizada e não apresentar dificuldades escolares. 

d) utilizar os testes psicológicos somente nos casos em que as queixas 
formuladas sobre a criança se referirem ao desempenho escolar. 

e) começar a avaliação utilizando técnicas que são menos ansiógenas, 
considerando-se o caso da criança avaliada.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. A bateria de testes deve considerar os objetivos da 
avaliação e as características da criança a ser avaliada. Bateria de 
testes padronizada não deve ser usada de forma obrigatória.

b) Errado. Não é recomendado começar com os testes relacionados a 
dificuldade da criança, uma vez que estes nesse momento podem 
intensificar a ansiedade e prejudicar a avaliação.

c) Errado. Pelo contrário, os testes gráficos são um ótimo recurso para 
crianças não alfabetizadas. Os testes verbais são indicados apenas 
para crianças alfabetizadas.

d) Errado. Os testes psicológicos podem ser utilizados para vários 
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objetivos.

e) Correto. O recomendado é aplicar primeiro as técnicas menos 
ansiogênicas, como técnicas gráficas, para diminuir a ansiedade no 
início da avaliação.

55. (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 
psicológica, julgue o item subsequente.

A entrevista constitui-se de elementos introspectivos do entrevistado 
e de comportamentos não verbais do entrevistador.

COMENTÁRIOS:

CERTO.
A entrevista psicológica pode ser definida da seguinte forma:

“Um processo bidirecional de interação, entre duas ou mais pessoas 
com o propósito previamente fixado no qual uma delas – o 
entrevistador – procura saber o que acontece com a outra, o 
entrevistado, procurando agir conforme esse conhecimento” (NUNES 
apud CUNHA, 1993)

Sobre elementos introspectivos por parte do entrevistado, o 
“silêncio”, configura um exemplo. Por exemplo, após uma pontuação 
do entrevistador, a pessoa pode se recolher para refletir de forma 
introspectiva, sobre o colocado.

Em relação a aspectos não-verbais relacionados ao entrevistador, 
podemos citar a postura, o olhar, os gestos, e também o silêncio, 
como possíveis elementos da entrevista.
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56.  (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 
psicológica, julgue o item subsequente.

A entrevista clínica deve ser semidirigida, a fim de evitar as 
interpretações subjetivas do examinador.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

Segundo Oliveira (2005, p. 13):

“Entrevista semidirigida é um tipo de entrevista que o paciente pode 
iniciar falando sobre o que escolher, sendo que o entrevistador 
intervém com os objetivos de buscar maiores esclarecimentos, clarear 
pontos obscuros ou confusos e ampliar informações. Esse tipo de 
entrevista é intermediário entre a entrevista livre e a diretiva”

Na realidade, a entrevista semidirigida é recomendada, mas com o 
objetivo de fornecer informações mais qualificadas para o profissional. 
Vários autores defendem que a entrevista inicial no processo 
psicodiagnóstico deve ser justamente do tipo semidirigida, já que a 
estrutura da entrevista deve considerar problemas trazidos pelo 
entrevistado, cabendo ao examinador o papel de intervir quando 
necessário (Ocampo, Piccolo, Arzeno & col.,1981).

Esse tipo de entrevista no processo psicodiagnóstico, auxiliaria o 
profissional de psicologia, não apenas no melhor conhecimento do 
paciente, como ainda constituiria um procedimento pertinente na 
construção do plano de avaliação.
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57.  (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 
psicológica, julgue o item subsequente.

Gestos, olhar e forma de comunicação do entrevistado fornecem ao 
psicólogo, enquanto examinador, dados confiáveis a respeito dos 
sentimentos e das experiências do examinando.

COMENTÁRIOS:
CERTO.

O item está perfeito. De acordo com Pichetto e Morona (2007, p. 30):

“Quando se processa uma entrevista, o psicólogo tem que ter em 
mente que há outras formas de comunicação, além da verbal, que seria 
a mais tradicional e óbvia. A comunicação não-verbal muitas vezes é 
mais intensa e rica, complementando ou não a exposição oral. A forma 
de organização espacial, a localização, os gestos, o olhar e a voz irão 
fornecer ao psicólogo treinado adequadamente dados muito confiáveis 
a respeito dos sentimentos do cliente, assim como sobre as condições 
da comunicação que está acontecendo (vontade de favorecer a 
comunicação, bloqueios, inseguranças, etc.).”

Dados não-verbais servem tanto para complementar ou não 
(contradizer) a exposição oral do paciente.

58.  (DPE AM – FCC – 2018) A Entrevista Clínica tem um caráter 
avaliativo e descritivo de aspectos pessoais e relacionais do sujeito, 
em um processo que tem como objetivo realizar recomendações, 
encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção.  Nesse 
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contexto, 

a) é um instrumento importante por suas características, mas de difícil 
adaptação às diferentes situações clínicas.   

b) sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá 
as estratégias utilizadas e seus limites.  

c) é uma técnica capaz de testar os limites de aparentes contradições, 
no entanto sem permitir a explicitação de particularidades indicadas 
pelos testes utilizados no processo.  

d) seu aspecto avaliativo não alcança efeitos terapêuticos, uma vez 
que está restrito ao processo psicodiagnóstico.  

e) quando é utilizada com o propósito de realizar uma triagem, tem 
por objetivo o levantamento detalhado da história do sujeito, 
principalmente dos aspectos psicossexuais da infância.  

COMENTÁRIOS:

a) ERRADO. A entrevista clínica é um dos procedimentos mais 
versáteis que o psicólogo disponibiliza. Segundo Tavares (2000):

“A entrevista clínica é um procedimento poderoso e, 
pelas suas características, é o único capaz de adaptar-se à 
diversidade de situações clínicas relevantes e de 
fazer explicitar particularidades que escapam a outros procedimen
tos, principalmente aos padronizados.” (p. 46)

b) CERTO. Segundo Tavares (2000)

“A entrevista clínica não é uma técnica única. Existem várias formas de 
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abordá-la, conforme o objetivo específica da entrevista e a orientação 
do entrevistador. Os objetivos de cada tipo de entrevista determinam 
suas estratégias, seus alcances e seus limites” (p. 45)

c) ERRADO. Segundo Tavares (2000):

“A entrevista clínica é um procedimento poderoso e, 
pelas suas características, é o único capaz de adaptar-se à 
diversidade de situações clínicas relevantes e de 
fazer explicitar particularidades que escapam a outros procedimen
tos, principalmente aos padronizados.” (p. 46)

d) ERRADO. Por possibilitar a confirmação de resultados, muitos 
autores recomendam um uso destacado desse procedimento 
(entrevista clínica) na avaliação psicológica, e não apenas no processo 
psicodiagnóstico.

e) ERRADO. Segundo Tavares (2000): “A entrevista de triagem tem 
por objetivo principal avaliar a demanda do sujeito e fazer um 
encaminhamento [...] A entrevista em que é feita a anamnese [...] tem 
por objetivo primordial o levantamento detalhado da história de 
desenvolvimento da pessoa, principalmente na infância.” (p. 50)

59.  (DPE AM – FCC – 2018) O Psicodiagnóstico é um processo que 
tem como objetivo identificar forças e fraquezas no funcionamento 
psíquico, com um foco na existência ou não de psicopatologia. Desse 
modo, 

a) antes de iniciar o processo diagnóstico, o psicólogo precisa 
entender as razões do encaminhamento para que possa responder às 
especificidades da solicitação e demanda.  
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b) o aspecto preventivo é colocado em questão, já que a solicitação 
de um psicodiagnóstico tem como objetivo a nomeação da disfunção 
já existente.  

c) nem sempre será necessário traçar um plano de avaliação, uma vez 
que as hipóteses iniciais podem estar obscuras.  

d) no diagnóstico interventivo a entrevista devolutiva tem o intuito de 
informar o paciente sobre os resultados obtidos com a avaliação, 
como acontece nos trabalhos de psicodiagnósticos  tradicionais.  

e) há uma limitação temporal dos resultados, pois as técnicas e 
métodos se renovam e invalidam as conclusões anteriores.  

COMENTÁRIOS:

a) CERTO. Segundo Cunha (2005): 

“Geralmente, temos um ponto de partida, que é o encaminhamento. 
Qualquer pessoa que encaminha um paciente o faz sob a 
pressuposição de que ele apresenta problemas que têm uma 
explicação psicológica.” (p. 105)

b) ERRADO. A solicitação de um psicodiagnóstico tem por finalidade 
a identificação de forças e fraquezas, considerando a existência OU 
não de psicopatologia.

c) ERRADO. Após o entender os motivos para o encaminhamento, as 
hipóteses e os objetivos serão definidos, fornecendo condições para 
que o psicólogo construa um plano de avaliação.

d) ERRADO. Segundo Barbieri (2010):
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“A realização de devolutivas não tem apenas o intuito de informar o 
paciente, como acontece no trabalho tradicional, mas de oferecer a 
ele uma experiência transformadora por meio do vínculo com o 
psicólogo, que coloque em marcha os seus processos de 
desenvolvimento.” (511)

e) ERRADO. Segundo Moraes e Jório (2015)

“Cabe ressaltar que este processo é científico e temporal, pois o 
indivíduo que passa por um psicodiagnóstico está naquele momento 
apresentando um quadro, mas, devido às mudanças das variáveis 
ambientais, familiares e pessoais, pode posteriormente mudar de 
quadro.” (p. 1)

60. (ITEP RN – AOCP – 2018) Assinale a alternativa que se encontra 
entre os passos essenciais para se alcançar os resultados esperados 
em um processo de avaliação psicológica, segundo a cartilha de 
avaliação psicológica.

a) Coleta de informações por meio de entrevistas, dinâmicas, 
observações e testes projetivos e/ou psicométricos, entre outros.

b) Levantamento dos objetivos sem levar em conta particularidades do 
indivíduo a ser avaliado.

c) Entrevista com testemunhas do fato.
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d) Leitura criteriosa dos dados.

e) Contato com outros profissionais envolvidos.

COMENTÁRIOS:

De acordo com a  Cartilha de Avaliação Psicológica (2013, p. 14):

• levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do 
indivíduo ou grupo a ser avaliado. Tal processo permite a escolha dos 
instrumentos/estratégias mais adequados para a realização da 
avaliação psicológica

• coleta de informações pelos meios escolhidos (entrevistas, dinâmicas, 
observações e testes projetivos e/ou psicométricos etc.). É importante 
salientar que a integração dessas informações deve ser 
suficientemente ampla para dar conta dos objetivos pretendidos pelo 
processo de avaliação.

• integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. 
Diante dessas, o psicólogo pode constatar a necessidade de utilizar 
outros instrumentos/estratégias de modo a refinar ou elaborar novas 
hipóteses

• indicação das respostas à situação que motivou o processo de 
avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com atenção aos 
procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais 
limitações da avaliação. Nesse processo, os procedimentos variam de 
acordo com o contexto e propósito da avaliação.

RESPOSTA: A.

61. (ALESE – FCC – 2018) Ocampo e colegas (1981) apontam a 
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importância de considerar a questão da mobilização ou não da 
ansiedade na distribuição sequencial das técnicas a serem utilizadas no 
processo psicodiagnóstico. Sugerem que, pressupondo certo grau de 
ansiedade no paciente que inicia um processo de testagem, sejam 
utilizadas, nesse momento, técnicas 

a) de autorrelato. 

b) gráficas. 

c) de relaxamento. 

d) mediadoras. 

e) investigativas.

COMENTÁRIOS:

Os autores recomendam, inicialmente, que se faça uso de técnicas 
gráficas.

RESPOSTA: B.

62.  (TRT 1ª Região – AOCP – 2018) Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. Na entrevista clínica para 
recomendação diagnóstica ou terapêutica, dentre outras habilidades, 
o profissional de Psicologia também deve ser capaz de:

I. facilitar a expressão dos motivos que levaram o paciente a buscar 
ajuda.

II. evitar o confronto das contradições e esquivas do paciente.

III. confrontar esquivas e contradições do paciente.
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IV. reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente.

a) Apenas I e III. 

b) Apenas I, III e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas I, II e IV.

COMENTÁRIOS:

A respeito da entrevista clínica, Tavares (2000, p. 52) destaca:

Para levar uma entrevista a termo de modo adequado, o entrevistador 
deve ser capaz de: 

1) estar presente, no sentido de estar inteiramente disponível para o 
outro naquele momento, e poder ouvi-lo sem a interferência de 
questões pessoais; 

2) ajudar o paciente a se sentir à vontade e a desenvolver uma aliança 
de trabalho; 

3) facilitar a expressão dos motivos que levaram a pessoa a ser 
encaminhada ou a buscar ajuda; 
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4) buscar esclarecimentos para colocações vagas ou incompletas; 

5) gentilmente, confrontar esquivas e contradições; 

6) tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista; 

7) reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente, 
especialmente quando elas atuam diretamente na relação com o 
entrevistador (transferência); 

8) compreender seus processos contratransferenciais; 

9) assumir a iniciativa em momentos de impasse; 

10) dominar as técnicas que utiliza.

I. CORRETA. Tais motivos auxiliam na construção do processo de 
Psicodiagnóstico.

II.  INCORRETA. O autor recomenda um confronto gentil nesse 
sentido.

III. CORRETA. De maneira gentil, Tavares sugere o confronto de tais 
aspectos durante a entrevista.

IV. CORRETA. Para Tavares a questão se faz necessária, especialmente 
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quando elas atuam diretamente na relação com o entrevistador.

RESPOSTA: B.

63.  (TRT 1ª Região – AOCP – 2018) Em relação à Avaliação 
Psicológica, é correto afirmar que

a) é o processo aplicado e técnico de produção de instrumentos para 
o psicólogo. 

b) é a área da psicologia responsável por produzir um conhecimento 
específico sobre o comportamento observado, de caráter definitivo e 
diagnóstico, por meio de estratégias psicológicas. 

c) é a etapa responsável pela aplicação de testes e instrumentos de 
caráter técnicocientífco de coleta de dados. 

d) é um processo padronizado que tem por objetivo chegar a uma 
determinação sustentada a respeito de uma ou mais questões 
psicológicas. 

e) é a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias 
psicológicas em eventos observáveis.

COMENTÁRIOS:

Segundo Primi, (2003, p. 68):

“A avaliação psicológica é geralmente entendida como uma área 
aplicada, técnica, de produção de instrumentos para o psicólogo, 
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visão certamente simplista da área. A avaliação psicológica não é 
simplesmente uma área técnica produtora de ferramentas profissionais, 
mas sim a área da psicologia responsável pela operacionalização das 
teorias psicológicas em eventos observáveis. Com isso, ela fomenta a 
observação sistemática de eventos psicológicos, abrindo os caminhos 
para a integração teoria e prática. Ela permite que as teorias possam 
ser testadas, eventualmente aprimoradas, contribuindo para a 
evolução do conhecimento na psicologia. Portanto, a avaliação na 
psicologia é uma área fundamental de integração entre a ciência e a 
profissão. Disso decorre que o avanço da avaliação psicológica não é 
um avanço simplesmente da instrumentação, mas sobretudo das 
teorias explicativas do funcionamento psicológico.”

RESPOSTA: E.

64. (PREF. Sertãozinho – VUNESP – 2018) O psicodiagnóstico é um 
processo científico que parte de perguntas específicas, cujas respostas 
prováveis estruturam-se na forma de hipóteses que serão confirmadas 
ou não ao longo de cada uma de suas etapas. Durante

a) o contrato, o psicólogo define, com o paciente ou responsáveis, os 
tipos de informes necessários, e quem terá acesso aos dados do 
exame realizado.

b) o planejamento da bateria de testes, o paciente decide, juntamente 
com o psicólogo, os recursos e testes mais apropriados para investigar 
os seus sintomas.

c) a aplicação de testes psicológicos, o psicólogo precisa eliminar 
qualquer traço de ansiedade da pessoa avaliada, para obter resultados 
confiáveis.

d) a anamnese, o psicólogo deve registrar somente as informações 
que forem trazidas espontaneamente pela pessoa, que é alvo da 
avaliação.
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e) a entrevista devolutiva, o psicólogo deve oferecer à pessoa avaliada 
o seu diagnóstico, seu prognóstico e a classificação nosológica de seu 
transtorno.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Cunha (2005, p. 107):

“O contrato de trabalho envolve um comprometimento de ambas as 
partes de cumprir certas obrigações formais. O psicólogo 
compromete-se a realizar um exame, durante certo número de sessões, 
cada uma com duração prevista, em horário predeterminado, definindo 
com o paciente ou responsável os tipos de informes necessários e 
quem terá acesso aos dados do exame. Eventualmente, tal informação 
já está determinada pelo encaminhamento, mas sempre convém 
examinar se existe uma aceitação tácita do interessado a respeito.” 

RESPOSTA: A.

65. (Pref SJC – VUNESP – 2018) No processo psicodiagnóstico é 
importante estabelecer um contrato com o paciente, de modo a 
explicitar que esse processo envolve

a) ampla compreensão e tratamento das dificuldades do cliente.  

b) um processo avaliativo que visa responder à demanda do 
encaminhamento. 

c) duração indeterminada, podendo demandar semanas ou meses. 
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d) contato com outros profissionais, desde que autorizados pelo 
paciente. 

e) a aplicação de testes de inteligência, personalidade e 
psicomotricidade.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. Tradicionalmente, o psicodiagnóstico não engloba 
intervenções terapêuticas, ou seja, não tem como objetivo o 
tratamento das dificuldades do cliente.

b) Correto. um processo avaliativo que visa responder à demanda do 
encaminhamento.

c) Errado. O psicodiagnóstico é um processo limitado no tempo.

d) Errado. O profissional responsável pelo psicodiagnóstico pode 
entrar em contato com outros profissionais, mas isso não acontece 
obrigatoriamente.

e) Errado. Nem sempre o profissional vai incluir em seu processo 
testes de inteligência, personalidade e psicomotricidade.

66. (MGS – IBFC – 2019) De acordo com René Spitz, existem três 

estágios sucessivos do desenvolvimento psicológico normal e 

adequado no primeiro ano de vida do bebê. O estágio que implica 

uma não distinção entre os estímulos recebidos pelo bebê e seu 

comportamento, é chamado pelo autor de:

a) Signo gestáltico 
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b) Estágio latente 

c) Estágio de retenção 

d) Estágio de não diferenciação

COMENTÁRIOS:

Spitz (2004, p. 35) menciona três estágios de desenvolvimento:

• Estágio pré-objetal ou sem objeto:

“O estágio não-objetal coincide mais ou menos com o estágio de 

narcisismo primário. Hartmann (1939) refere-se a esse estágio como 

fase indiferenciada1. Prefiro falar em estágio de não-diferenciação 

porque a percepção, a atividade e o funcionamento do recém-nascido 

estão insuficientemente organizados em unidades, exceto, até certo 

ponto, em áreas que são indispensáveis à sobrevivência, tais como 

metabolismo e consumo alimentar, circulação, função respiratória, etc. 

Neste estágio o recém-nascido não consegue distinguir uma “coisa” 

de outra; não consegue distinguir uma coisa (externa) de seu próprio 

corpo e não experimenta o meio que o cerca como sendo separado 

dele mesmo.” (Spitz, 2004, pp. 35-36)
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• Estágio precursor do objeto:

“No início do segundo mês de vida, o rosto humano torna-se um 

percepto visual privilegiado, preferido a todas as outras “coisas” do 

ambiente do bebê. Agora o bebê é capaz de isolá-lo e distingui-lo do 

plano de fundo. Investe nele sua atenção completa e prolongada. No 

terceiro mês, este “voltar-se para”, em resposta ao estímulo do rosto 

humano, culmina em uma resposta nova, claramente definida, e 

específica da espécie. Nessa ocasião, o progresso da maturação física 

e do desenvolvimento psicológico do bebê permite-lhe coordenar 

pelo menos uma parte de seu equipamento somático e usà-lo para a 

expressão de uma experiência psicológica; ele agora responderá ao 

rosto adulto com um sorriso.” (Spitz, 2004, p. 87)

• Estágio do objeto libidinal, propriamente dito:

“Finalmente, aos oito meses, o desprazer assume a forma de uma 

ansiedade específica, quando um estranho se aproxima da criança. 

Este desprazer específico é causado pelo medo que a criança tem de 

ter perdido a mãe (o objeto libidinal). É do maior interesse para o 

psicanalista notar que as fases sucessivas deste setor de 
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desenvolvimento são estreitamente paralelas às fases dos dois outros 

setores de desenvolvimento. Um é o que leva à integração do ego. O 

outro setor é o de desenvolvimento progressivo de relações objetais, 

que culmina na constituição do objeto libidinal.” (Spitz, 2004, p. 161)

a)  INCORRETA. De acordo com Spitz, 2004, p. 134,:

“Sinais e signo são hierarquicamente relacionados: sinal é o termo 

genérico; signo é o termo subordinado; este é o uso específico de um 

sinal. Portanto, o termo signo designa uma conexão 

convencionalmente aceita entre um sinal e uma experiência, seja a 

conexão acidental, seja arbitrária, ou esteja presente objetivamente.”

b) INCORRETA. Em sua obra, Spitz refere-se à “latência” como um 

período pertinente ao desenvolvimento, mas não a coloca como um 

dos estágios.

c)  INCORRETA. De acordo com Spitz:

“Após o sexto mês, os múltiplos perceptos relativos à mãe fundem-se 

devido à crescente capacidade de retenção da função de memória do 

bebê e à tendência integradora do seu ego. Há um processo de 

formação de idéias subjacente a essa conquista: sucessivos traços de 

memória do pré-objeto são reconhecidos como idênticos uns aos 

outros independentemente da situação, e o objeto é apreendido de 
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forma sintética”

d)  CORRETA. Segundo Spitz, 2004, p. 35:

“No estágio de não-diferenciação, não há distinção clara entre psique 

e soma, entre dentro e fora, entre pulsão e objeto, entre “eu” e “não-

eu”, e nem mesmo entre diferentes regiões do corpo.”

67. (DPE/RJ – FGV – 2019) Em relação ao trabalho de Piaget sobre o 

desenvolvimento infantil, analise as afirmativas a seguir.

I. Todas as crianças passam pelos quatro estágios de desenvolvimento 

na mesma ordem, mas algumas o fazem com maior rapidez.

II. Esquemas são categorias mentais que organizam a experiência, com 

base em ações na infância e em propriedades abstratas na 

adolescência.

III. O estágio sensório-motor se estende do nascimento até os dois 

anos, em que se progride das ações reflexas para o processamento 

simbólico.

Está correto o que se afirma em:
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a) somente I;

b) somente II;

c) somente I e II;

d) somente II e III;

e) I, II e III.

COMENTÁRIOS:

I. Correto! Os quatro estágios do desenvolvimento para Piaget, a 

saber: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e 

operatório formal, são vivenciados de uma forma geral por todos os 

indivíduos na mesma ordem, mas o começo e fim de cada um dos 

estágios depende características biológicas e dos estímulos que o 

indivíduo tem. 

II. Correto! Os esquemas são estruturas mentais que utilizamos para 

interpretar e organizar as experiências. Como as crianças ainda não 

tem capacidade executar operações dentro dos princípios lógicos, 

seus esquemas são baseados em situações concretas. Apenas quando 

o indivíduo atinge o estágio das operações formais, na adolescência, 
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que se torna capaz de formar esquemas conceituais abstratos. 

III. Correto! O primeiro estágio do desenvolvimento é o sensório 

motor, que começa no nascimento em que as funções mentais se 

limitam a ações reflexas e vai evoluindo para o processamento 

simbólico.

RESPOSTA: E.

68. (SEASTER – IADES – 2019) Para Jean Piaget (1896-1980), o 

desenvolvimento humano e o modo como esse ser adquire 

conhecimento são afetados por estágios de desenvolvimento. Um 

desses estágios é descrito pelo autor como período pré-operatório. 

Neste, a criança consegue estruturar as respectivas ações no plano das 

representações. Segundo Piaget, como se caracteriza esse processo 

de estruturação de ações no âmbito representacional?

a) A criança não estrutura ações no plano simbólico, no estágio pré-

operatório. 

b) A criança estrutura as próprias ações de maneira automática, 
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reversível e autônoma. 

c) A criança estrutura as próprias ações de maneira independente e 

autocrítica. 

d) A criança estrutura as próprias ações de maneira justaposta, 

sincrética e egocêntrica. 

e) A criança estrutura as próprias ações de maneira egocêntrica e 

automática.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Lino de Macedo

"Esta é a novidade específica do período pré-operatório: poder 

representar, ter que substituir objetos ou acontecimentos por seus 

equivalentes simbólicos, agir agora "como se", ou seja, por simulação. 

(...)

Como a criança estrutura suas ações no plano das representações no 

período pré-operatório? A resposta que Piaget deu a essa pergunta é 

que, neste período, a criança estrutura as representações de forma 

justaposta, sincrética e egocêntrica."
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⦁ Justaposição: "caracteriza-se pelo fato de que a criança liga as 

palavras, as imagens, as representações entre si de forma 

analógica, ou seja, baseada em um assim como (semelhanças e 

diferenças) e não em um se... então (implicação)".

⦁ Sincretismo: "é a tendência de a criança, do período pré-

escolar, ligar tudo com tudo, de perceber globalmente, isto é, 

não saber discriminar detalhes, de fazer analogias entre coisas 

sem uma análise detalhada delas".

⦁ Egocentrismo: "é difícil, por falta de recursos cognitivos, para a 

criança deste período, sair de seu ponto de vista e considerar, 

diferenciando e integrando, os estados e as transformações das 

coisas".

Após sair do período sensório-motor, que é caracterizado pelos 

esquemas de ação, a criança entra no pré-operatório. Neste período, 

além das ações características do período anterior, a criança começa a 

representar. Ela pode, agora, interagir a partir das representações e 

jogos simbólicos.

a)  INCORRETA. A criança já começa a simbolizar no período pré-

operatório.

b)  INCORRETA. Estruturar as ações de maneira automática está 

associado ao período sensório-motor. A reversibilidade é característica 
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do período operatório concreto.

c)  INCORRETA. Independência e autocrítica não são características do 

período pré-operatório.

d)  CORRETA. A criança estrutura as próprias ações de maneira 

justaposta, sincrética e egocêntrica.

e)  INCORRETA. Ao trazer que a criança estrutura de maneira 

automática, a questão se torna falsa, pois isso é característica do 

período sensório-motor.

69. (PREF. BARRA VELHA – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019) A fase 

oral é o período que segue um ano após o nascimento da criança. Ele 

é chamado assim pois a maior parte das necessidades e interesse da 

criança está concentrada na porção superior do trato digestivo. Sobre 

essa fase assinale a alternativa CORRETA.

a) A libido da criança encontra-se voltada para a sua satisfação apenas 

nas necessidades nutricionais, sendo assim ela está na posição 

narcisista.  

b) Nesta fase a mãe torna-se a única fonte de satisfação da criança e a 

partir da atitude materna esta criará sua configuração com o mundo 

em termo orais, utilizando-se de mecanismos de projeção e introjeção. 
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c) Nos seis primeiros meses a relação com o objeto não é total, a 

criança se relaciona com partes da mãe que se confundem com partes 

de si mesmas. 

d) Nesta fase costuma dividir o caráter oral em dois tipos principais o 

caráter oral amoroso e o caráter oral agressivo.

COMENTÁRIOS:

a) INCORRETA. De acordo com Nogueira e Barbosa, a alimentação 

nessa fase não tem um valor apenas nutritivo:

"A alimentação nessa fase não tem só um valor nutritivo e o momento 

em que a criança tem contato com calor humano através da mãe. 

(D'ANDREA, 1936, p.35) descreve que: 'A alimentação, aqui, não deve 

ser entendida como uma simples incorporação de material nutritivo

para a vida se torne possível, mas, também, o contato e calor humano 

providos pela figura materna [...]'."

b) CORRETA. De acordo com Nogueira e Barbosa falam sobre a fase 

oral:

"Nesse processo a mãe é a peça primordial ao bebê, pois o mesmo, 

diante do afeto materno cria suas primeiras experiências que 

contribuíram para sua vida futura inclusive para suas experiências 

sexuais. Durante esse período a criança tem a mãe com sua única fonte 

de satisfação. E para (D'ANDREA, 1936, p.35): 'esta criará sua 
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configuração do mundo em termos orais, utilizando-se dos mecanismos 

de introjeção e projeção'. Ambos os termos são associados para a 

formação da personalidade dos pequenos".

c) INCORRETA. De acordo com  D'Andrea:

"O primeiro objeto de contato que é a própria mãe começa a ser 

percebido como uma pessoa independente e a libido é forçada, 

então, a sair de sua posição narcisista. Nos três primeiros meses a 

relação com o objeto não é total, a criança se relaciona com partes da 

mãe que se confundem com partes de si mesmas".

d) INCORRETA. De acordo com Ronaldo José Pereira:

"Nesta fase, costuma-se dividir o caráter oral em dois tipos principais: 

caráter oral receptivo ou incorporativo e o caráter oral agressivo". A 

alternativa torna-se errada ao falar sobre caráter amoroso.

70. (PREF. DE LUCENA – CONTEMAX – 2019) Piaget (1995) trabalhou 

a aprendizagem humana, o qual se propõe a estudar a gênese do 

conhecimento centrado na ação do sujeito, ou de como se dá o 

desenvolvimento de sua inteligência, esta última é entendida não 

como a faculdade de saber, mas como um conjunto de estruturas 

momentaneamente adaptadas toda inteligência é uma adaptação. 

Nesse sentido, para amadurecimento no processo de 
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desenvolvimento na aquisição da aprendizagem são apresentados 

quatro fatores, a conhecer:

a) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Operatório Concreto.

b) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Sensório-motor.

c) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Esquema.

d) Operatório formal; Operatório concreto; Préoperatório e Sensório-

motor.

e) Operatório formal; Acomodação; Assimilação e Esquema.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Lima e Alves:

"Percebe-se que, tendo como suporte teórico a Epistemologia 

Genética, é necessário compreender diferentes conceitos dessa teoria. 

Há quatro conceitos que Piaget (1952, apud WADSWORTH, 2003) 

usou para explicar o desenvolvimento das capacidades na criança. 

Conceitos estes: Esquema, Assimilação, Acomodação e Equilibração."

RESPOSTA: C.
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71. (IPREMM – VUNESP – 2019) Segundo René Spitz, o fator mais 

importante para tornar um recém-nascido capaz de construir 

gradualmente uma imagem coerente do ambiente ao seu redor é

a) a reciprocidade que se constitui na relação que o bebê estabelece 

com sua mãe.

b) a complementariedade entre a barreira de estímulo do bebê e a 

ação da mãe contra os estímulos ambientais.

c) a atitude permissiva da mãe para que seu bebê entre em contato 

com todos os estímulos ambientes.

d) a capacidade do bebê de encontrar um lugar adequado na 

dinâmica de sua família.

e) o fato de a mãe concentrar sua interação com seu bebê na 

satisfação de suas necessidades fisiológicas.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Pio:

"No decorrer do primeiro ano de vida a estrutura psíquica do bebê 

ainda não está bem estabelecida e nem diferenciada e 'a teoria 

psicanalítica estabelece que o ego é a esfera da psique que serve de 
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mediador às relações entre interior e exterior, às transações entre o 

mundo interno e o ambiente' (SPITZ, 1979, p. 116).

A maturação e o desenvolvimento se manifestam após o nascimento, 

mediante a interação do bebê com o ambiente interno e externo e no 

'decorrer da maturação, as zonas oral, anal e genital são ativadas, 

marcando os estágios sucessivos do desenvolvimento da libido' 

(SPITZ, op. cit., p. 27), toda e qualquer ação e resposta do bebê são 

provocadas pela mãe.

Logo 'a existência da mãe, sua simples presença, age como um 

estímulo para as respostas do bebê, sua mínima ação - por mais 

insignificante que seja - mesmo quando não está relacionada com o 

bebê, age como um estimulo' (SPITZ, op. cit., pp. 119-120).

Contudo no recém-nascido ainda não existe ego, complexo de Édipo, 

superego, pensamento simbólico, linguagem, mecanismo de defesa e 

nesse 'organismo ainda faltam consciência, percepção, sensação e 

todas as outras funções psicológicas, sejam elas conscientes ou 

inconscientes' (SPITZ, op. cit., p. 24).

O que torna a criança capaz de construir uma imagem do mundo que 

o cerca, advém da reciprocidade entre mãe-bebê, ou seja 'todo 

estímulo deverá ser primeiro transformando em uma experiência 

significativa, somente então ele pode tornar-se um signo do qual 

outros signos são acrescentados, gradativamente, para construir a 
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imagem coerente do mundo da criança' (SPITZ, op. cit., p. 54), 

apontando que a percepção está sendo adquirida pelo bebê, porém é 

influenciada pelo afeto que poderá torná-la importante ou não".

RESPOSTA: A.

72. (IPREMM – VUNESP – 2019) A perspectiva de Jean Piaget enfatiza 

que 

a) logo após o nascimento, já é possível identificar na criança um 

estado de organização interna parcial.

b) toda a atividade da criança recém-nascida prioriza a sua 

constituição, a despeito do ambiente.

c) todo o sentido do desenvolvimento pode ser interpretado como 

uma descentração progressiva.

d) no momento em que uma criança nasce, ela é incapaz de 

desenvolver condutas de adaptação.

e) uma criança somente se estrutura como sujeito após estruturar os 

objetos e o meio ao seu redor.

COMENTÁRIOS:
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a)  INCORRETA. De acordo com Corrêa:

"Para Piaget não existe conhecimento resultante do simples registro 

de observações e informações, sem uma estrutura devida às atividades 

do próprio sujeito.

Não existem, também, estruturas inatas no homem. As estruturas 

formam-se mediante uma organização de ações sucessivas exercidas 

sobre os objetos."

b)  INCORRETA. Piaget considera a atividade do bebê no 

ambiente como algo importante.

c)  CORRETA. De acordo com acordo com Piaget:

"Damo-nos conta de que todo o sentido do desenvolvimento pode ser 

interpretado como uma descentração progressiva. No início a criança 

está num estado de confusão total, nada mais possuindo do que seus 

reflexos hereditários... seus reflexos se transformam em hábitos, 

depois, pouco a pouco, estruturações se operam por sua atividade 

própria...

Os processos de acomodação levam-no a estabelecer com o mundo 

relações de objetividade. Assim, ao estruturar o objeto a criança se 

estrutura a si mesmo como sujeito. Quanto mais o mundo se torna 

coerente, tanto mais ele próprio se torna coerente."
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d)  INCORRETA. De acordo com Corrêa:

"Nas primeiras semanas, o recém nascido possui apenas seus reflexos 

hereditários como forma de adaptação ao ambiente, o que o torna 

desprovido de recursos, tanto fisiológicos, quanto psicológicos.

e)  INCORRETA. De acordo com Corrêa:

"Do ponto de vista psicológico, a criança apresenta uma indissociação 

sujeito/objeto (corpo/ambiente), ou seja, ela não faz distinção entre o 

que é de seu corpo e o que é do meio exterior. Mas lentamente a 

criança vai tomando 'consciência' de seu poder de ação sobre o 

mundo externo, por exemplo, chorando quando está com fome."

73. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) Para Leontiev Vygotsky, a 

mediação é um processo essencial para tornar possíveis as atividades 

psicológicas voluntárias, ou seja, intencionais. Segundo o teórico, os 

processos de mediação

a) já estão ativos e podem ser identificados em crianças muito 

pequenas.  

b) são constituídos pelas funções psicológicas básicas do ser humano. 

c) assemelham-se aos mecanismos mais elementares, tais como as 

111



ações reflexas. 

d) sofrem transformações ao longo do desenvolvimento dos 

indivíduos. 

e) traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio 

ambiente.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. Os processos de mediação vão sendo construídos ao longo 

do desenvolvimento, não podendo ser encontrados em crianças muito 

pequenas.

b) Errado. São construídos pelas funções psicológicas superiores do 

ser humano. 

c) Errado. São mecanismos mais sofisticados, próprios do ser humano. 

d) Certo. Os processos de mediação vão sendo construídos e 

transformados ao longo do desenvolvimento do indivíduo.

e) Errado. Os processos de mediação mediam a relação do ser 

humano com o meio ambiente, ou seja, essa relação é mediada, não 

direta.

74. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) De acordo com as 
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concepções de Donald Winnicott sobre o desenvolvimento humano, a 

transicionalidade pode ser observada a partir do estágio denominado

a) dependência relativa. 

b) rumo à independência. 

c) dependência absoluta. 

d) independência relativa. 

e) independência absoluta.

COMENTÁRIOS:

“No artigo Da dependência à independência no desenvolvimento do 

indivíduo, Winnicott (1963b/1983) compreende os processos do 

amadurecimento em termos de “jornada”, que começaria na 

dependência absoluta, passando pela dependência relativa, até atingir 

o período de rumo à independência (na qual o sujeito nunca será 

totalmente independente e isolado do ambiente). Nota-se que os 

estágios são sempre relacionais, nos quais o desenvolvimento nunca 

se dará de forma isolada, mas em contato com outros seres 

humanos.”

“A partir do processo de desilusão (caso tenha havido a possibilidade 

de ilusão), o bebê pode começar a entrar em contato com a realidade 

externa. No entanto, é importante que esclareçamos alguns pontos. 
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Um deles é que os processos de integração, personalização e 

realização não foram totalmente conquistados, sendo que a 

persistência de falhas ambientais ainda pode trazer o risco de haver 

psicose. O outro é que a passagem da dependência absoluta à 

dependência relativa se inicia aqui, mas de forma lenta e gradual, de 

modo que a mãe deve oferecer ao bebê tanto a possibilidade de 

ampliar o seu mundo, como pela oportunidade de se ligar ao pai, 

família etc., quanto a de voltar ao seu “colo” e depender 

absolutamente dela. Terceiro, na saúde, a ilusão de que os objetos e o 

mundo são criados pelo indivíduo nunca será totalmente perdida. E, 

por último, é necessário compreender que a passagem entre a 

realidade interna e a realidade externa não ocorre de maneira 

imediata, mas surge antes uma área intermediária, a transicionalidade, 

ocupada, inicialmente, por objetos e fenômenos transicionais.”

A transicionalidade surge na passagem para o estágio da dependência 

relativa. 

RESPOSTA: A.

75. (PREF. CAMPOS NOVOS – FEPESE – 2019) O período de 

desenvolvimento sensório-motor descrito por Jean Piaget 

compreende o período:
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a)  de entrada na adolescência. 

b)  de desvinculação das situações em que a criança se encontra 

implicada, tendo uma perfeita consciência de si.

c)  de grande progresso na socialização e na objetivação do 

pensamento que não mais necessita do suporte concreto para a 

abstração.

d)  entre os dois e seis anos de idade, quando a criança chega a sua 

função simbólica, à liguagem, à imitação diferida, à imagem mental, 

ao jogo simbólico e ao desenho. 

e)  entre 0 e 24 meses no qual o bebê organiza-se inicialmente a partir 

dos estímulos externos, diferenciando os objetos externos do próprio 

corpo.

COMENTÁRIOS: 

a)  INCORRETA. O período que compreende a adolescência é o das 

operações formais.

b)  INCORRETA. O sensório-motor é o primeiro período do 

desenvolvimento e ainda não existe essa perfeita consciência de si.

c)  INCORRETA. Isso acontecerá em período posterior, não no 
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sensório-motor.

d)  INCORRETA. O período sensório-motor acontece até os 2 anos.

e)  CORRETA. Essa é a alternativa que está de acordo com o período 

sensório-motor.

76. (PREF. CERQUILHO – VUNESP – 2019) Um dos conceitos 

específicos da teoria de Lev Vygotsky é o de zona de desenvolvimento 

proximal. Essa premissa reforça a ideia de que

a) o bom ensino é aquele que não se adianta em relação aos 

processos da criança que já se consolidaram.  

b) o desenvolvimento deve ser olhado e concebido 

retrospectivamente, para produzir resultados sólidos. 

c) a trajetória do desenvolvimento humano se orienta pela 

externalização dos processos interpsicológicos. 

d) o indivíduo tem instrumentos endógenos para percorrer, sozinho, o 

caminho de seu pleno desenvolvimento. 

e) o papel do professor é o de provocar nos alunos avanços na 

aprendizagem que não ocorreriam espontaneamente.
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COMENTÁRIOS:

De acordo com Oliveira:

"Como na escola o aprendizado é um resultado desejável, é o próprio 

objetivo do processo escolar, a intervenção é um processo 

pedagógico privilegiado. O professor tem o papel explícito de 

interferir na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, 

provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. O único 

bom ensino, afirma Vygotsky, é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento."

RESPOSTA: E.

77. (PREF. MARACAJÁ – UNESC – 2019) Segundo Freud, a criança 

apresenta uma série de estágios dinamicamente diferenciados durante 

os primeiros cinco anos de vida, chamados período de latência, sendo 

decisivos para a formação da personalidade, definindo aos modos de 

reação em algumas zonas específicas do corpo, sendo os seguintes 

estágios a serem assinalados os corretos:

a) Genital, sexual e fálico.  

b) Psicossocial, anal e oral. 

c) Oral, anal e fálico. 
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d) Fálico, psicossocial e Oral.

COMENTÁRIOS:

Para Freud, os estágios são:

Oral, que ocorre do nascimento até 18 meses da criança; A zona 

erógena característica desse estágio é a boca e o principal conflito 

enfrentado é o processo de desmame.

Anal, dos 18 meses até 3 anos; A zona erógena característica é o ânus. 

O foco deste estágio é o controle dos esfíncteres. 

Fálico, dos 3 aos 6 anos; Tem como zona erógena os órgãos genitais e 

o conflito presente aqui é o complexo de édipo.

Latência, dos 6 aos 11 anos, nessa fase o desenvolvimento sexual fica 

adormecido.

Genital, que ocorre após a puberdade, e a zona erógena novamente 

são os órgãos genitais, mas agora abandonando o autoerotismo, e se 

direcionando para outra pessoa.

RESPOSTA: C.
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78. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação à psicologia da 

personalidade e a aspectos relacionados a esse tema, julgue o item.

A teoria psicossocial de Erik Erikson, assim como a teoria de Sigmund 

Freud, enfatiza as pulsões sexuais como determinantes na constituição 

e no desenvolvimento da personalidade do indivíduo.

COMENTÁRIOS:

ERRADO

Veríssimo (2002) :

“pensadores  como Erikson  caracterizam-

se  exatamente  pela  sua  heterodoxia. De fato, 

e em relação ao desenvolvimento da personalidade, reconheceu

a importância atribuída por Freud às pulsões instintuais e às fases do 

desenvolvimento psicossexual caracterizadas pela predominância da 

respectiva zona erógena; mas veio a pôr a tônica nas interações da 

criança com o ambiente. Na linha dos neo-freudianos veio 

a conferir ao pensamento uma vertente mais social, uma maior i

mpregnação cultural se se preferir, libertando-o um pouco mais das 

condicionantes intrapsíquicas de base biológica.” (p. 11, grifos nossos)

Apesar de Erikson concordar com Freud sobre a relevância das 

119



pulsões sexuais no desenvolvimento da personalidade, a perspectiva 

de Freud tinha como foco impulsos biológicos, e Erikson considerava 

outros fatores, como as influência advindas da sociedade. 

79. (ITEP/RN – AOCP - 2018) A Teoria do Apego enfatiza

a) a importância do sustento físico dado pela mãe à criança recém-

nascida.

b) a influência do aporte emocional oferecido pela mãe ao filho.

c) a poderosa influência, no desenvolvimento de uma criança, da 

maneira como é tratada por seus pais.

d) o suporte amoroso ofertado pela mãe à criança entre as idades de 

3 a 6 anos.

e) a importância do pai na relação mãe-bebê.

COMENTÁRIOS:

Segundo Bowlby:
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"a) O status primário e a função biológica dos laços emocionais 

íntimos entre indivíduos, cuja formação e manutenção são postulados 

como sendo controlados por um sistema cibernético, situado no 

sistema nervoso central, que utiliza modelos funcionais do self e da 

figura de apego, um em relação ao outro;

b) a poderosa influência, no desenvolvimento de uma criança, da 

maneira como é tratada por seus pais, especialmente pela figura 

materna, 

c) que o conhecimento atual do desenvolvimento de uma criança 

requer uma teoria do desenvolvimento que possa tomar o lugar de 

teorias que invocam fases específicas do desenvolvimento, nas quais 

sustenta-se uma pessoa pode tornar-se fixada e/ou pode retornar"

RESPOSTA: C.

80. (ITEP/RN – AOCP - 2018) A função materna entendida pelo modo 

como a criança é segurada, sustentada, que tem a função de proteção 

contra todas as experiências frequentemente angustiantes do bebê, 

de natureza psicológica, sensorial ou corporal; além de compreender a 

rotina de cuidados diários da criança, que devem ser modificados à 
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medida que a criança cresce, caracteriza

a) Mãe Suficientemente Boa.

b) Objeto Transicional.

c) Preocupação Materna Primária.

d) Holding.

e) Sustentação Materna.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Segundo Winnicott

"A mãe suficientemente boa (não necessariamente a própria mãe do 

bebê) é aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do 

bebê, uma adaptação que diminui gradativamente, segundo a 

crescente capacidade deste em aquilatar o fracasso da adaptação e 

em tolerar os resultados da frustração.

Naturalmente, a própria mãe do bebê tem mais probabilidade de ser 

suficientemente boa do que alguma outra pessoa, já que essa 

adaptação ativa exige uma preocupação fácil e sem ressentimentos 
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com determinado bebê. Na verdade, o êxito no cuidado infantil 

depende da devoção, e não de "instinto" ou conhecimento 

intelectual"

b)  INCORRETA. De acordo com Viana Mosley:

"O objeto transicional – a primeira possessão não-eu do bebê (pode 

ser um pedaço de tecido ou um bichinho de pelúcia, algo macio e 

com textura) – representa tanto a presença quanto a ausência da mãe 

(que naturalmente, começa a 'falhar') e, é nesse momento que o bebê 

percebe a existência do eu e do não-eu.

É esse objeto que irá ajudá-lo a suportar a percepção de que não 

existe a tal fusão mãe-bebê e dar início ao processo de transição entre 

a sua relação primária com a mãe e uma verdadeira relação de 

objeto."

c) INCORRETA. De acordo com Rocha:

"Preocupação Materna Primária é a expressão tecida por Winnicott 

para designar o estado preocupado da mulher durante a gestação, 

quando a mãe entra em um estado psíquico especial, que deve se 

manter por algumas semanas do puerpério.

O autor afirma que essa é uma condição organizada (que seria uma 

doença no caso de não existir uma gravidez) que poderia ser 
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comparada a um estado de retraimento ou de dissociação, ou a uma 

fuga, ou mesmo um distúrbio num nível mais profundo como, por 

exemplo, um episódio esquizóide, onde um determinado aspecto da 

personalidade toma o poder temporariamente."

d)  CORRETA.

Segundo Nascimento

"O holding se caracteriza pela maneira como o bebê é sustentado no 

colo pela sua mãe e é, ao mesmo tempo, uma experiência física e uma 

vivência simbólica, que significa a firmeza com que é amado e 

desejado como filho. (...) O 'segurar' o bebê (...) pode resultar em 

circunstâncias satisfatórias e acelerar o processo de maturação.

Com a repetição desses cuidados a mãe ajuda o bebê a assentar os 

fundamentos de sua capacidade de sentir-se real (Winnicott, 1999). Em 

termos psicológicos, a função do 'suporte' é fornecer apoio egóico, 

antes do estabelecimento da integração do ego.

(...

Winnicott (1983:48) descreve com mais detalhes essa função da mãe:

- 'protege da agressão fisiológica

124



- segue também as mudanças instantâneas do dia-a-dia que fazem 

parte do crescimento e do desenvolvimento do lactente, tanto físico 

como psicológico'."

e)  INCORRETA. O correto seria holding.

81. (PREF DIVINÓPOLIS – IBFC – 2018) De acordo com a teoria do 

desenvolvimento psicossexual do ser humano, a personalidade se 

constitui a partir de fases do desenvolvimento psicossexual infantil. De 

acordo com esta teoria, assinale a alternativa que define corretamente 

a fase citada:

a) Genital: Nesta fase consolida-se a maturação fisiológica dos 

sistemas de funcionamento sexual, sendo que os principais objetivos 

desta fase são a separação final da dependência e do apego aos pais, 

e o estabelecimento de relações de objeto maduras e não incestuosas  

b) Oral: Nesta fase, o pênis torna-se o principal órgão de interesse 

para crianças de ambos os sexos, e sua ausência nas meninas é vista 

como castração. Além disso, o envolvimento e o conflito edipiano são 

estabelecidos 
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c) Anal: É a primeira fase do desenvolvimento psicossexual infantil, e 

seu principal objetivo é que a criança possa estabelecer um 

relacionamento de dependência com sujeitos que proporcionam 

nutrição e sustento, obtendo uma expressão confortável e a 

gratificação de necessidades 

d) Fálica: Esse período, que compreende por volta do terceiro e 

quarto ano de vida da criança, é marcado pelo controle neuromuscular 

sobre os esfíncteres. Além disso, esta fase é marcada por uma 

intensificação dos impulsos agressivos

COMENTÁRIOS:

a) CORRETA. Genital: Nesta fase consolida-se a maturação fisiológica 

dos sistemas de funcionamento sexual, sendo que os principais 

objetivos desta fase são a separação final da dependência e do apego 

aos pais, e o estabelecimento de relações de objeto maduras e não 

incestuosas

b) Errado. Essa é a descrição da fase fálica.

c) Errado. Essa é a descrição da fase oral.

d) Errado. Essa é a descrição da fase anal.

126



82. (MPE/AL – FGV – 2018) Assinale a opção que indica como é 

conhecida a Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget.

a) Gestaltismo.

b) Associacionismo.

c) Construtivismo.

d) Behaviorismo.

e) Psicologia histórico-cultural.

COMENTÁRIOS:

Segundo Thofehrn & Leopardi (2006, p. 695):

“O construtivismo é um movimento que se consolidou no início do 

século XX e tem suas raízes na filosofia. Os construtivistas de maior 

relevância são Piaget, Wallon e Vygotsky, os quais preconizam que a 

construção do conhecimento ocorre sob o prisma da interação do 

sujeito-objeto com o meio ambiente. Apesar desses estudiosos 

apresentarem visões de mundo e posições teóricas diferentes, eles 

defendem a importância do social na construção do processo do 

conhecimento. [...] A idéia do construtivismo é sustentada no fato de 

que o indivíduo não é mero produto do ambiente, nem resultado de 
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suas disposições internas, mas uma construção própria, produzida dia a 

dia, como resultado da interação entre o ambiente e as disposições 

internas. Aqui, conhecimento é sinônimo de construção do ser 

humano. A teoria baseia-se em que o ser humano não nasce 

inteligente, mas também não é totalmente dependente da força do 

meio. Desta forma, interage com o meio ambiente respondendo aos 

estímulos externos, analisando, organizando e construindo seu 

conhecimento, num processo contínuo de fazer e refazer.”

RESPOSTA: C.

83. (TRT 2 – FCC – 2018)  Ao contrário de Jung, que via a meia-idade 

como um momento de interiorização, Erikson descreveu-a como um 

movimento para o exterior. Erikson via os anos em torno dos 40 como 

a época em que as pessoas entram em seu sétimo estágio normativo,

a) generatividade versus estagnação.

b) individuação versus transcendência.

c) metanóia versus adaptação.

d) individuação versus reestruturação.

e) generalização versus oposição.
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COMENTÁRIOS:

8 estágios e seus conflitos, segundo este autor:

⦁ Confiança vs Desconfiança (até 1 ano)

⦁ Autonomia vs Vergonha/duvida (de 1 a 3 anos)

⦁ Iniciativa vs Culpa (de 3 a 5 anos)

⦁ Construtividade vs Inferioridade (de 6 a 11 anos)

⦁ Identidade vs Confusão de papeis (de 12 a 18 anos)

⦁ Intimidade vs Isolamento (jovem adulto)

⦁ generatividade vs Estagnação (meia idade)

⦁ Integridade vs Desespero (velhice)

O sétimo estágio, da meia idade, é o estágio da generatividade vs 

Estagnação.

RESPOSTA: A.
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84. (PREF. MACAPÁ – FCC – 2018) Bowlby afirma que o apego ocorre 

a partir dos primeiros contatos entre o bebê e sua mãe ou cuidador, 

no sentido de assegurar a satisfação do bebê. Em relação ao 

comportamento de apego na perspectiva de sua teoria, é correto 

afirmar que

a) uma das maneiras de avaliar o comportamento de apego de um 

bebê é por meio da técnica de laboratório situação estranha.

b) o primeiro estágio do desenvolvimento é o de confiança básica 

versus desconfiança.

c) a ansiedade de separação que surge na criança por volta dos oito 

meses é um indicador de que o bebê está submetido a alguma 

situação de estresse.

d) quando o bebê apresenta um apego desorganizado demonstra 

pouca emoção e não se mobiliza em relação a ausência e retorno da 

mãe ou cuidador.

e) um ciclo de apego inseguro é muito difícil de ser interrompido, uma 

vez os bebês têm dificuldade de lidar com situações estressantes.

COMENTÁRIOS:

a)  CORRETA. De acordo com Papalia e Feldman:
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"Mary Ainsworth, uma aluna de Bowlby do começo da década de 

1950, foi estudar o apego em bebês africanos em Uganda por meio 

de observação naturalista em seus lares. Mais tarde, Ainsworth criou a 

Situação Estranha, uma técnica clássica de laboratório elaborada para 

avaliar padrões de apego entre bebê e adulto. (...) Durante esse 

tempo, a mãe deixa o bebê duas vezes em um ambiente não familiar, 

a primeira vez com um estranho. Na segunda vez, ela deixa o bebê 

sozinho, e o estranho volta antes da mãe chegar."

b)  INCORRETA. Esse é o Estágio 1 descrito por Erik Eriksson.

c)  INCORRETA. Não indica necessariamente que o bebê está 

submetido a uma situação de estresse. 

d)  INCORRETA. De acordo com Papalia e Feldman:

"Bebês que apresentam o padrão desorganizado parecem não ter 

uma estratégia coesa para lidar com o estresse da Situação Estranha. 

Em vez disso, apresentam comportamentos contraditórios, repetitivos 

ou mal direcionados (por exemplo, procuram intimidade com o 

estranho e não com a mãe). Poderão saudar a mãe com entusiasmo 

quando ela voltar, mas depois se afastam ou se aproximam sem olhar 

para ela. Parecem confusos ou temerosos."

e)  INCORRETA. De acordo com Papalia e Feldman:
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"Felizmente, um ciclo de apego inseguro pode ser interrompido."

85. (PREF. SJC – VUNESP – 2018) Na visão de John Bowlby, os 

padrões de apego estabelecidos na infância

a) são acentuadamente alterados com as experiências de amizade que 

o jovem estabelece no período da adolescência.  

b) oscilam entre padrões de aproximação e fuga na idade adulta, 

dependendo da avaliação que o indivíduo faz da situação presente. 

c) dependem essencialmente do quanto a mãe foi capaz de suprir as 

primeiras necessidades de alimentação do bebê. 

d) mantêm-se ao longo das diversas fases do ciclo vital, embora sejam 

menos evidentes em adolescentes e adultos. 

e) são voláteis, dado que sua relevância se restringe às primeiras 

iniciativas de exploração do ambiente pela criança.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. Os padrões de apego podem até sofrer influências das 

experiências, mas são relativamente estáveis, não sofrendo alterações 
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acentuadas.

b) Errado. oscilam entre padrões de aproximação e fuga na idade 

adulta, dependendo da avaliação que o indivíduo faz da situação 

presente.

c) Errado. Os padrões de apego estão relacionado as necessidades de 

afeto e segurança do bebê, não alimentação.

d) Correto. “As primeiras representações que formam o modelo 

interno de funcionamento são formadas e esquematizadas pela 

organização da memória em termos do que a criança demanda e é 

correspondida em obter segurança e conforto, sendo que o reflexo 

disso será posto na experiência social real, futuramente (COLLINS & 

READ, 1994). Além disso, por meio dos modelos internos de 

funcionamento, ocorre uma tendência de recriação, nas relações 

atuais do indivíduo, do padrão de modelo interno de apego primário. 

Assim, os padrões de apego estabelecidos na infância são vistos como 

duradouros por intermédio das diversas fases do ciclo vital, embora 

sejam menos evidentes em adolescentes e adultos (BOWLBY, 

1973/1980). Estudos longitudinais diversos (FONAGY, 1999) têm 

demonstrado a estabilidade do apego, sendo que as relações 

parentais e rupturas de vínculos primários por perda ou abandono têm 

um impacto transcendente ao desenvolvimento individual” (Dalbem e 

Dell'Aglio, 2005)

e) Errado. Além de serem estáveis, os padrões de apego têm 
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relevância por toda a vida do indivíduo.

86. (PREF. SJC – VUNESP – 2018) Jovem de 16 anos tem preocupado 

a família por estar recebendo advertências na escola e assumindo uma 

atitude provocativa que vem perturbando o ambiente familiar. Para 

Erik Erikson, essas condutas fazem parte do processo de 

desenvolvimento da identidade próprio da adolescência. A aceitação 

dessa experimentação juvenil é denominada, pelo autor,

a) latência psicossexual.  

b) difusão da identidade. 

c) moratória psicossocial. 

d) crise da adolescência. 

e) distúrbio de conduta.

COMENTÁRIOS:

“Segundo Erikson (1976), os adolescentes não constituem sua 

identidade imitando outras pessoas como modelo, mas sim 

modificando e sintetizando identificações anteriores para formar o que 

Kroger (1993) chama de "uma nova estrutura psicológica, maior do 
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que a soma de suas partes" (p. 87). Erikson (1976) assinala também a 

existência de uma moratória psicossocial antecedente à entrada no 

cenário adulto, ou seja, resume-se a um período onde o indivíduo 

procura explorar as alternativas existentes e experimentar os diferentes 

papéis que permitam a ele o trabalho de elaboração interna, também 

influenciada pelas exigências e necessidades socioculturais. A 

identificação pessoal, então, aparece quando estes jovens elegem 

valores e pessoas às quais serão fiéis - virtude dilatada a partir da 

resolução desta crise - em vez de simplesmente consentirem com as 

escolhas realizadas pelos pais.”

RESPOSTA: C.

87. (PREF. SÃO BERNARDO CAMPO – VUNESP – 2018)  Para o 

psicanalista Donald Woods Winnicott, em uma fase inicial do 

desenvolvimento há um processo de construção por meio do qual a 

psique e o soma vão formando um tecido de interrelações mútuas. 

Esse processo é denominado

(A) handling.

(B) personalização.
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(C) holding.

(D) apresentação de objeto.

(E) intersubjetividade.

COMENTÁRIOS:

A integração seria a capacidade do bebê em sentir-se como uma 

unidade. A personalização é o bebê conseguir localizar a psique no 

corpo. Já a realização é a capacidade do bebê de se relacionar com a 

realidade externa. 

No início o ambiente do bebê seria basicamente mãe, sendo muito 

importante para o psiquismo o modo como ela toca seu bebê, o 

movimenta, fala com ele. O principal é que haja uma mãe-ambiente 

confiável que se adapte às suas necessidades. A mãe suficientemente 

boa seria capaz de se identificar com a criança e atender às suas 

necessidades básicas, transmitindo-lhe a sensação da onipotência 

primária. Isso permite que o bebê consiga experimentar, em cada 

fase, as satisfações e conflitos esperados para cada momento.

O holding (sustentação) seria a capacidade da mãe em oferecer apoio 

egóico para o bebê, principalmente na fase de dependência absoluta, 

momento anterior à integração do ego.

O contato físico, através do manejo cuidadoso do bebê, é 

denominado de handling (manejo), e levará a criança a reconhecer seu 

corpo e a promover a integração entre corpo e mente. Existe uma 

136



tendência à integração mas isso dependerá de cuidados ambientais 

suficientemente bons e do modo como ele é acolhido. O cuidado 

deve dar a sensação para o bebê de que o meio se adapta às suas 

necessidades, sem que ele se sinta invadido pela mãe/ambiente, nem 

se sinta em um meio ameaçador.

O amadurecimento do bebê é possibilitado pelas experiências de 

estar sendo cuidado por uma mãe dedicada e também ocorre devido 

à tendência inata à aglutinação do self.

É esperado que haja a integração dos núcleos do ego e a 

personalização, que seria o sentimento de que o corpo aloja o self. O 

que promoveria essa unificação do ego inicial seria a mãe e sua 

atenção (holding). Ao prestar os cuidados físicos e psicológicos a seu 

filho, a mãe atua como ego auxiliar do bebê.

RESPOSTA: B.

88. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Em suas primeiras 

publicações sobre o desenvolvimento, Jean Piaget apresentou os 

resultados de suas pesquisas sobre o comportamento linguístico e a 

lógica que caracteriza a mentalidade particular das crianças. Em um de 

seus experimentos, ele identificou que crianças entre cinco e seis anos, 

que têm um irmão ou uma irmã, não conseguem entender que elas 
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próprias também possuem relações fraternas com esse irmão ou essa 

irmã. Piaget designou tal atitude como

(A) antropomorfismo.

(B) narcisismo.

(C) egocentrismo.

(D) perseveração.

(E) reversibilidade.

COMENTÁRIOS:

Segundo Piaget o egocentrismo se caracteriza basicamente por 

centrar-se de tal forma em seu próprio ponto de vista ao ponto de não 

conseguir assumir outro. O egocentrismo é uma forma de centração, e 

pode ajudar a explicar alguns problemas que crianças tem para 

separar o conteúdo de suas mentes da realidade.

RESPOSTA: C.

89. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Segundo as 

concepções de René Spitz, o recém-nascido

(A) conta com uma percepção e uma atividade suficientemente 
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organizadas.

(B) consegue distinguir o ambiente externo do ambiente interno.

(C) exibe a primeira manifestação de ansiedade após o trauma do 

nascimento.

(D) apresenta atividade mental nas primeiras semanas subsequentes 

ao parto.

(E) pode expressar reações de quietude e desprazer assim que nasce.

COMENTÁRIOS:

O bebê não é comparável ao adulto. Sua fisiologia é diferente, bem 

como suas sensações, suas reações físico-químicas, sua maneira de 

vivenciar no ambiente que o cerca. (SPITZ, 1979). Ao recém-nascido 

faltam a percepção, a consciência e as demais funções psicológicas. 

Apresenta dois estados diferentes percussores de afeto: quietude e 

desprazer.

RESPOSTA: E.

90. (UFABC – VUNESP – 2019)  Para ensinar uma criança a andar de 

bicicleta, considerada uma atividade complexa, um adulto pode 

começar reforçando um comportamento que é um primeiro passo em 
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direção ao comportamento final e, então, reforçar, gradualmente, 

comportamentos que se aproximam cada vez mais do comportamento 

final desejado. O procedimento apresentado ilustra

a) a aprendizagem vicária.  

b) a dessensibilização sistemática. 

c) o condicionamento clássico. 

d) o reforço intermitente. 

e) a técnica de modelagem.

COMENTÁRIOS:

Segundo Cordioli (2014, p. 107):

“modelagem também é chamada de “método das aproximações 

sucessivas”, no qual, por meio do reforço positivo, de forma gradual, 

se instalam novas respostas, tendo como objetivo um comportamento 

final. Nesse caso, eventualmente é utilizado o termo “modelação”

a) INCORRETA. “Aprendizagem vicária” tem por base a observação, 

em que o organismo aprende considerando o comportamento de 
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outro indivíduo e contemplando as consequências.

b) INCORRETA. A “dessensibilização sistemática” é uma técnica 

fundamentada em estágios com sucessivas exposições a situações 

específicas, buscando dessensibilizar o sujeito. Técnica muito utilizada 

para tratar fobias.

c) INCORRETA. Realizando experimentos, Pavlov observou que os 

cães começavam a salivar antes mesmo da apresentação da comida, 

por exemplo, simplesmente diante da entrada da pessoa que 

costumava levar o alimento. A fim de demonstrar a existência do 

condicionamento respondente, Pavlov então procedeu da seguinte 

forma: associou o som de um sininho à apresentação do alimento. 

Após implantar em vários cães, alguns medidores de salivação, Pavlov 

passou então a tocar o sino, antes da apresentação da comida. Após 

uma série de apresentações, combinando “som do sino” (estímulo 

neutro) e “comida” (estímulo incondicionado), os estímulos foram 

associados. Considerando a associação feita e com base nos 

medidores de salivação, Pavlov comprovou que a simples 

apresentação do som, conseguia provocar também resposta de 

salivação nos cães, caracterizando dessa forma uma resposta 

condicionada.

d) INCORRETA. Quando um organismo emite uma resposta, esta 
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pode ou não, ser seguida de reforço. No reforço intermitente, em 

geral, o reforço ou consequência não é liberado após a emissão de um 

tipo de comportamento, mas para um conjunto de emissões 

relacionadas a determinado comportamento; no intermitente, 

frequentemente, o organismo não tem o controle de quando o 

reforço será liberado. 

e) CORRETA. De acordo com o trecho destacado.

91. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Uma mãe ficou preocupada porque 

descobriu que seu filho obteve notas baixas em suas avaliações na 

escola. Quando voltou para casa, combinou com o filho que, se as 

suas notas melhorassem, ele seria dispensado da realização de suas 

tarefas domésticas. No bimestre seguinte, as notas de seu filho 

aumentaram significativamente.

Segundo os princípios do condicionamento operante, essa mãe 

adotou a estratégia de

a) extinção. 

b) reforço positivo. 

c) modelação. 
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d) reforço negativo. 

e) reforço vicário.

COMENTÁRIOS:

A) INCORRETA. A extinção é a eliminação de um comportamento, 

através da retirada do reforçador que o estimulava. 

B) INCORRETA. Reforço é um tipo de “recompensa” que aumenta a 

ocorrência de determinado comportamento. Reforço é sempre algo 

bom, punição é sempre algo ruim. O “positivo” e “negativo” que 

delimita cada um vem para dizer se algo foi acrescentado ou retirado. 

C) INCORRETA.  Modelação não é uma estratégia do 

condicionamento operante. É trabalhada por Bandura, e diz respeito 

ao aprendizado por observação

D) CORRETA. Reforço é algo que aumenta a ocorrência de um 

comportamento, e ele é negativo quando retira algo indesejado. A 

mãe retirou a obrigação de cuidar dos afazeres domésticos, 

aumentando a ocorrência do comportamento de estudar de seu filho.

E) INCORRETA. Reforço vigário se relaciona com o conceito de 

modelação e tem a ver com adquirir um comportamento por 

observação do comportamento de outras pessoas e suas 

consequências. 
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92. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) A terapia cognitivo-

comportamental (TCC) tem se destacado como uma abordagem 

terapêutica focalizada na mudança. Nesse tipo de abordagem, o

a) cliente deve adotar uma postura passiva.  

b) processo terapêutico ocorre em longo prazo. 

c) terapeuta tem uma atitude diretiva. 

d) cliente fica alheio em relação aos procedimentos terapêuticos 

adotados. 

e) cliente é responsável pelas crenças irracionais nas quais acredita.

COMENTÁRIOS:

a) INCORRETA. Tanto o terapeuta quanto o cliente devem adotar 

uma postura ativa, comprometida com os objetivos da terapia.

b) INCORRRETA. A TCC tem eficácia comprovada em curta duração, 

encerrando-se, muitas das vezes, dentro de alguns meses. Alguns 

estudos indicam de 12 a 24 sessões.

c) CORRETA. A TCC é uma terapia educativa, que exige uma atitude 

mais diretiva do terapeuta.
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d) INCORRETA. O cliente se envolve diretamente com os 

procedimentos adotados, as tarefas de casa são um exemplo.

e) INCORRETA. O cliente é responsável pelo comprometimento com 

a terapia, e não pelas crenças que já trazia.

93. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Não é fato frequente que uma 

família procure por atendimento psicológico espontaneamente, mas 

sim encaminhado por outro profissional, instituição ou escola, uma vez 

que, frequentemente, o grupo familiar entende que os seus 

problemas são causados exclusivamente por um de seus membros, 

considerado o membro adoecido do grupo. Por esse motivo, a 

conduta de um terapeuta familiar, já durante as primeiras entrevistas 

com a família, é a de

a) deixar claras as dificuldades psicológicas e limitações de todos os 

membros do grupo familiar, e não somente do paciente identificado 

como doente.  

b) progressivamente esclarecer o grupo familiar sobre como as 

dificuldades do membro do grupo apontado como problema afetam 

toda a família. 

c) evitar qualquer referência à situação dos outros membros do grupo 

familiar, aceitando sua versão de que só existe um membro adoecido 
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no grupo. 

d) interpretar, já nos primeiros momentos do atendimento, a 

dificuldade inserida no grupo familiar diante da cisão estabelecida 

entre doentes e sãos. 

e) estimular o relato do grupo sobre a conduta do familiar apontado 

como doente, para favorecer a aliança terapêutica com os outros 

membros da família.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Ao longo das primeiras entrevistas, a família, aos 

poucos, vai percebendo que o problema trazido como pertencente 

a apenas um dos membros é algo compartilhado por todo o grupo. 

b)  CORRETA. De acordo com Nichols & Schwartz:

As famílias habitualmente concebem os problemas como localizados 

no paciente identificado e determinados por acontecimentos do 

passado. Esperam que o terapeuta mude o paciente identificado –

com o mínimo possível de alteração na família. Os terapeutas 

familiares consideram os sintomas do paciente identificado como uma 

expressão dos padrões disfuncionais que afetam toda a família. Uma 

avaliação estrutural amplia o problema além dos indivíduos para o 

sistema familiar e transfere o foco de acontecimentos isolados do 
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passado para as transações que estão acontecendo no presente.

⦁ A primeira etapa é fazer perguntas sobre o problema 

apresentado até os membros da família começarem a perceber 

que o problema vai além da pessoa que apresenta o sintoma e 

inclui a família toda.

⦁ A segunda etapa é ajudar os membros da família a perceber 

como suas interações podem, inadvertidamente, estar 

perpetuando o problema.

⦁ A terceira etapa é uma breve exploração do passado, 

focalizando como os adultos da família chegaram às 

perspectivas que agora influenciam suas interações 

problemáticas.

⦁ A quarta etapa é explorar opções que os membros da família 

possam pôr em prática para interagir de maneiras mais 

produtivas, que criem uma mudança na estrutura familiar e 

ajudem a resolver a queixa apresentada".

c)  INCORRETA. A terapia familiar considera que o sintoma de um 

membro do grupo está relacionado com o grupo familiar. 

  

d)  INCORRETA. Nos primeiros momentos do atendimento, 

frequentemente usa-se perguntas e esclarecimentos. 

e)  INCORRETA. O importante é que a família perceba que o sintoma 
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do membro emerge do grupo familiar.

94.  (UFPB – AOCP – 2019) Um dos fenômenos descritos pela técnica 

psicanalítica acontece quando o terapeuta, durante a sessão, fica 

confuso, com uma hipertrofia ou atrofia de seus desejos, com a 

memória atrapalhada e, por conseguinte, com um prejuízo de sua 

capacidade perceptiva em função de ataques aos vínculos deferidos 

pelo inconsciente do paciente.

Assinale a alternativa que corresponde a esse fenômeno.

a) Resistência.

b) Contrarresistência.

c) Transferência.

d) Contratransferência.

e) Reação terapêutica negativa.

COMENTÁROS:

De acordo Zimerman:
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"Pode acontecer que o analista durante a sessão fique confuso, com 

uma hipertrofia ou atrofia de seus desejos, com a sua memória 

atrapalhada e, por conseguinte, com um prejuízo de sua indispensável 

capacidade perceptiva, em razão dos 'ataques aos vínculos 

perceptivos' (Bion, 1967) desferidos pelo inconsciente do paciente, de 

tal sorte que ele pode ficar enredado no jogo resistencial deste 

último. Essa condição caracteriza um estado de contra-resistência"

a)  INCORRETA. De acordo com Laplanche e Pontalis

"Chama-se resistência a tudo o que nos atos e palavras do analisando, 

durante o tratamento psicanalítico, se opõe ao acesso deste ao seu 

inconsciente. Por extensão, Freud falou de resistência à psicanálise 

para designar uma atitude de oposição às suas descobertas na medida 

em que elas revelavam os desejos inconscientes e infligiam ao homem 

um 'vexame psicológico'"

b)  CORRETA. De acordo com o trecho trazido por Zimmerman.

c)  INCORRETA. Segundo Laplanche e Pontalis, a transferência

"Designa em psicanálise o processo pelo qual os desejos 

inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de 
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um certo tipo de relação estabelecida com eles e, eminentemente, no 

quadro da relação analítica."

d)  INCORRETA. De acordo com Laplanche e Pontalis, a 

contratransferência é o

"Conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa do 

analisando e, mais particularmente, à transferência deste."

e)  INCORRETA. Segundo Laplanche e Pontalis, 

"Fenômeno encontrado em certos tratamentos psicanalíticos como 

tipo de resistência à cura especialmente difícil de superar: cada vez 

que se poderia esperar uma melhoria do progresso da análise, produz-

se um agravamento, como se certos sujeitos preferissem o sofrimento 

à cura. Freud liga este fenômeno a um sentimento de culpa 

inconsciente inerente a certas estruturas masoquistas".

95. (IPREMM – VUNESP – 2019) Um dos elementos que caracterizam a 

Terapia Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, é

a) o compromisso do terapeuta com o diagnóstico e o tratamento de 

seu cliente.
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b) a aceitação do valor de uma pessoa pelo simples fato de ser um ser 

humano.

c) o reconhecimento de que a transferência é a via preferencial para a 

cura.

d) a premissa de que o terapeuta não pode, ele próprio, ter 

comprometimentos emocionais. 

e) a concepção de que os princípios dessa abordagem só se aplicam 

ao contexto terapêutico.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. O enfoque da perspectiva de Rogers não é fazer 

diagnósticos, mas aceitar o cliente sem rótulos.

b)  CORRETA. Isso faz parte da aceitação incondicional e está de 

acordo com a abordagem de Rogers.

c)  INCORRETA. A ênfase no processo de transferência é vista na 

teoria psicanalítica.

d)  INCORRETA. Não há esse tipo de premissa na abordagem de 

Rogers. O terapeuta é uma pessoa e pode ter comprometimentos 

emocionais.

e)  INCORRETA. Os princípios podem ser utilizados nas relações 

cotidianas, no âmbito organizacional, escolar, etc.
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96. (IPREMM – VUNESP – 2019)  Um psicólogo que utiliza a 

abordagem da terapia cognitivo- comportamental (TCC) atendeu um 

paciente com um transtorno de estresse pós traumático. Durante uma 

sessão, o terapeuta favoreceu o entendimento do paciente sobre 

como a interpretação que ele deu ao evento traumático que o atingiu 

influenciou intensamente sua manifestação emocional e os 

comportamentos que ele adotou desde então. Essa técnica para o 

manejo da ansiedade, característica da TCC, é denominada

a) reestruturação cognitiva.

b) exposição.

c) racionalização.

d) dessensibilização sistemática.

e) modelagem.

COMENTÁRIOS:

a)  CORRETA. De acordo com Souza:

"Com base no modelo cognitivo da depressão desenvolvido por 

Aaron Beck em 1976, a Reestruturação Cognitiva sugere que a 
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maneira de interpretar os acontecimentos externos influencia a nossa 

reação emocional a eles.

Por exemplo, se você tem um amigo que chega 45 minutos atrasado 

em um compromisso, você pode pensar: 'Pode ter acontecido um 

acidente com ele' ou 'ele acha que é normal chegar 45 minutos 

atrasado, poderia ter me avisado' ou você poderia ainda pensar: 

'Talvez ele tenha entendido que eu marquei de encontrá-lo em outro 

restaurante e deve estar me esperando lá. Esta confusão é culpa 

minha'

Se você interpretar o atraso do seu amigo como no primeiro exemplo, 

você ficará ansioso; o segundo exemplo fará você sentir raiva, e o 

terceiro, um sentimento de culpa. A situação não muda, é a sua reação 

emocional que varia de acordo com a sua interpretação."

b)  INCORRETA. Segundo Cordioli e colab.:

"A técnica de exposição consiste em colocar o paciente em contato 

direto com a situação ou com o evento ansiogênico, por um período 

prolongado, até que a ansiedade chegue a seu máximo e decline 

totalmente".

c)  INCORRETA.

"Racionalização

Processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação 
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coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista 

moral, para uma atitude, uma ação, uma ideia, um sentimento, etc., 

cujos motivos verdadeiros não percebe; fala-se mais especialmente da 

racionalização de um sintoma, de uma compulsão defensiva, de uma 

formação reativa (...)"

d)  INCORRETA. De acordo com Cordioli e colab.:

"Wolpe desenvolveu a técnica que chamou de 'dessensibilização 

sistemática' pela qual se tornou conhecido, da qual fazia parte a 

exposição gradual, inicialmente na imaginação e depois ao vivo, 

associada com um estímulo inibidor da ansiedade - o relaxamento 

muscular e a respiração controlada, com a qual passou a tratar com 

sucesso pacientes que apresentavam fobias"

e)  INCORRETA. De acordo com Gleitman, Reisberg e Gross:

"Uma última (e poderosa) ferramenta para o terapeuta 

comportamental é a modelagem, na qual o sujeito aprende novas 

habilidades, ou muda seu comportamento, ao imitar outra pessoa. Em 

alguns casos, a pessoa que serve de modelo é o terapeuta, mas não 

precisa ser assim (...)."

97. (Pref Valinhos – VUNESP – 2019) De acordo com o modelo 

cognitivo, as pessoas desenvolvem determinadas crenças sobre si 

154



mesmas e sobre o mundo, a partir do que aprendem na infância. As 

crenças centrais ou nucleares

a) são constantes e fáceis de modificar, pois são facilmente acessíveis 

por meio do trabalho terapêutico.  

b) funcionam como verdades absolutas, rígidas e generalizadas, que 

têm impacto importante sobre as emoções e o pensamento. 

c) surgem espontaneamente na mente das pessoas e têm caráter 

funcional na manifestação afetiva. 

d) asseguram a adaptação apropriada das pessoas ao ambiente no 

qual estão inseridas e às pessoas com quem convivem. 

e) são resultantes das distorções cognitivas que atingem uma pessoa 

durante o seu processo de desenvolvimento.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. As crenças centrais são o nível de processamento mais 

difíceis de acessar e, portanto, de modificar.

b) Certo. As crenças centrais são formadas na infância e impactam as 

emoções e pensamentos por toda a vida. São verdades absolutas, 

globais, rígidas e super generalizadas.

c) Errado. Esses são os pensamentos automáticos.
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d) Errado. As crenças centrais levam a criação de estratégias 

compensatórias que muitas vezes são desadaptativas. 

e) Errado. As crenças centrais geram as distorções cognitivas, e não o 

contrário.

98. (Pref Valinhos – VUNESP – 2019) Uma família procura um terapeuta 

familiar, queixando-se do comportamento dos filhos adolescentes. 

Segundo os princípios que orientam o atendimento familiar na 

abordagem sistêmica, o foco do terapeuta deve se voltar para  

a) compreensão dos fatores que originaram as desavenças e os 

conflitos na interação familiar. 

b) identificação do elemento no grupo familiar que alimenta a 

patologia ou o sofrimento do grupo. 

c) busca de novas alternativas para o funcionamento e para mudanças 

na dinâmica familiar. 

d) investigação dos conteúdos trazidos pelos integrantes da família 

para explicar o conflito. 

e) definição dos comportamentos funcionais e disfuncionais exibidos 

por cada membro da família.

COMENTÁRIOS:
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  “Na compreensão relacional sistêmica, a qualidade de vida de um 

indivíduo depende do nível de consciência que ele tem das suas 

escolhas e da responsabilidade que ele tem com suas mudanças.

A preocupação relacional sistêmica é de enxergar o quê está 

acontecendo e de que forma. Então, o foco não é no passado, 

buscando-se algo ou alguém culpado pelo que aconteceu, mas no 

presente, avaliando-se quem está envolvido na situação, de que 

modo, quais são os padrões relacionais que estão ocorrendo. Assim, 

mais importantes do que os conteúdos são os padrões de interação e 

funcionamento, sempre conectados com o momento e o contexto, 

buscando-se novas alternativas de funcionamento e mudança.

Aprender a ver os padrões de funcionamento é como solucionar um 

quebra-cabeça: uma peça de cada vez, sem aparente ligação com a 

figura; então, de um momento para o outro, fica claro o objetivo, o 

jogo, o padrão. Então, o primeiro passo para ter controle sobre 

padrões repetitivos é aprender a enxergá-los. Só após isso se pode 

saber quais as aprendizagens são necessárias, qual é o caminho para 

ficar “dono de si”, dono dos seus comportamentos.”

a) Errado. Na abordagem sistêmica não há foco no passado.

b) Errado. Na abordagem sistêmica não se procuram culpados.

c) Certo! Esse é o objetivo da abordagem sistêmica.

d) Errado. Na abordagem sistêmica os padrões de interação e 
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funcionamento são mais relevantes que os conteúdos trazidos.

e) Errado. Na abordagem sistêmica busca-se entender a família como 

um todo, como um sistema, e não definir comportamentos de cada 

membro.

99. (ALESE – FCC – 2018) O psicodrama e o sociodrama têm 

respectivamente por fundamentos

a) a análise da introspecção e a análise da expansão.

b) o grupo familiar e o grupo laboral.

c) os núcleos positivos e os núcleos de conflito.

d) as relações de rejeição e as relações de atração.

e) as relações interpessoais e as relações entre os grupos.

COMENTÁRIOS:

• O Psicodrama é uma parte de uma construção muito mais ampla, 

criada por JACOB LEVY MORENO, a Socionomia. Na verdade, a 

denominação da parte, o Psicodrama, foi estendida para o todo e 

quando as pessoas usam o termo Psicodrama estão, geralmente, se 
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referindo à Socionomia.. [...] Divide-se em três ramos: a Sociometria, a 

Sociodinâmica e a Sociatria.” (Milanello, 2005, p. 23)

• A sociometria utiliza métodos sociométricos, principalmente o Teste 

Sociométrico e o Teste Sociométrico de Percepção. A sociodinâmica

emprega a interpretação de papéis. A sociatria utiliza, principalmente, 

a psicoterapia de grupo, o psicodrama e o sociodrama. (Moreno, 

1999, p.33 citado por Milanello 2005)

“O psicodrama pode ser definido como um método de intervenção 

que busca trabalhar os conflitos do indivíduo e do grupo, por meio de 

técnicas inspiradas no teatro” (Monteiro, 2014, p. 79)

“O Sociodrama pode ser opção para pesquisa ativa e construção de 

significações nas relações, num processo dialógico e compatível com 

pesquisas interventivas; busca-se ensejar reflexões que subsidiem o 

trabalho com grupos, e estabelecer uma ampliação sobre a micro-

realidade social, considerando: a complexidade embutida nos 

relacionamentos afetivos, o potencial espontâneo do grupo.” (Nery & 

Cols., 2006, p. 305).

a) INCORRETA. Não definem os fundamentos de Moreno.
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b) INCORRETA. O “Psicodrama” e o “Sociodrama” podem apresentar 

composições de grupos diferentes dos mencionados na alternativa.

c) INCORRETA. Tais núcleos podem emergir espontaneamente na 

execução das técnicas que envolvem a socionomia, porém, 

configuram aspectos adjacentes no manejo do método.

d) INCORRETA. Segundo Knobel, 2011, p. 140 

“Trata-se do fenômeno produzido pela coesão, ou seja, pelos níveis 

da atração e de interesse entre os participantes de um grupo. Essa 

força permite que indivíduos se agrupem e mantenham-se juntos em 

função de suas afinidades. Segundo Moreno, os grupos se atraem em 

função de suas forças de atração e na razão inversa de suas forças de 

rejeição (Lei da Gravitação Social)”).

e) CORRETA. “Psicodrama” é identificado com a noção mais geral da 

obra de Moreno, a “Socionomia” estudaria a dinâmica das relações 

interpessoais de forma panorâmica, enquanto o “Sociodrama” 

estudaria as relações pertinentes aos grupos.

100. (MPE AL – FGV – 2018) O psicodrama, conjunto de técnicas que 

objetiva expressar e desenvolver uma existência autêntica, espontânea 
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e criativa, foi criado por

a) Edward Titchener.

b) Rollo May.

c) Jacob Moreno.

d) Abraham Maslow.

e) Carl Rogers.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Milanello (2005):

⦁ O Psicodrama é uma parte de uma construção muito mais 

ampla, criada por JACOB LEVY MORENO, a Socionomia. 

Na verdade, a denominação da parte, o Psicodrama, foi 

estendida para o todo e quando as pessoas usam o termo 

Psicodrama estão, geralmente, se referindo à Socionomia.. 

[...] Divide-se em três ramos: a Sociometria, a 

Sociodinâmica e a Sociatria.” (Milanello, 2005, p. 23)

⦁ A sociometria utiliza métodos sociométricos, 

principalmente o Teste Sociométrico e o Teste 

Sociométrico de Percepção. A sociodinâmica emprega a 
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interpretação de papéis. A sociatria utiliza, 

principalmente, a psicoterapia de grupo, o psicodrama e 

o sociodrama. (Moreno, 1999, p.33 citado por Milanello 

2005)

a) Incorreta. Edward L. Thorndike criou o “Associacionismo”.

b) Incorreta. May é identificado como psicólogo de abordagem 

existencialista. 

c) CORRETA. Moreno é identificado como fundador do psicodrama.

d) Incorreta. Maslow é um teórico de abordagem humanista, criador 

da “Hierarquia de Necessidades”.

e) Incorreta. Rogers criou a Abordagem Centrada na Pessoa.

101. (TRT 14ª Região – FCC -  2018) Para Freud, a associação livre é 

um método que

a) consiste em reprimir conteúdo do inconsciente, favorecendo uma 
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sensação de bem-estar ao cliente, que sofre traumas advindos de um 

Complexo de Édipo não constelado.

b) reproduz de forma linear os pensamentos do cliente codificando os 

estímulos que provocaram dor e hoje são vivenciados pelo cliente 

como fobias.

c) evidencia respostas negativas a estímulos sensoriais que se 

expressam diante de eventos positivos que mereciam ser vivenciados 

sem dor.

d) leva à cura do paciente que apresenta um comprometimento do 

sistema nervoso central.

e) consiste em o paciente exprimir indiscriminadamente todos os 

pensamentos que vem à sua mente, quer a partir de um elemento 

dado (palavra, número, imagem de um sonho, qualquer 

representação), quer de forma espontânea.

COMENTÁRIOS:

Para Freud, a associação livre é um método que consiste em o 

paciente exprimir indiscriminadamente todos os pensamentos que vem 

à sua mente, quer a partir de um elemento dado (palavra, número, 

imagem de um sonho, qualquer representação), quer de forma 

espontânea.
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RESPOSTA: E.

102. (TRT 14ª Região – FCC – 2018) Na Terapia Cognitiva de abuso de 

substâncias, identifica-se distorções cognitivas. A distorção, que 

consiste em erros de avaliação da importância ou magnitude de um 

evento, faz com que o paciente espere e antecipe sempre o pior, e é 

denominada:

a) Pensamento Dicotômico, por exemplo, o paciente ora julga que 

está fazendo “tudo” pela abstinência, ora que não está fazendo 

“nada”.

b) Catastrofização, por exemplo, o paciente que decidiu voltar a beber 

porque “tudo estaria perdido”, uma vez que não atingiu uma meta no 

trabalho.

c) Supergeneralização, por exemplo, “se eu escorreguei e dei um 

trago, não serei capaz de evitar novamente”.

d) Abstração Seletiva, por exemplo, o paciente que julga que seu 

consumo de álcool não é prejudicial por não ficar totalmente 

embriagado, mas que desconsidera os problemas com a esposa.

e) Abstração Reativa, por exemplo, o paciente que julga que seu 
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consumo de álcool não é prejudicial por não ter consequências físicas 

intensas, mas que desconsidera os problemas com o diabetes e provas 

de função hepática alterados.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. Não é um caso de pensamento tudo ou nada, o paciente 

espera sempre o pior e não uma polarização das situações vividas em 

dois extremos

b) Certo. O paciente que sempre espera o pior dos eventos da vida 

apresenta distorção cognitiva da catastrofização. 

c) Errado. Na supergeneralização, o individuo pega um evento 

negativo e generaliza ele por toda a vida, como se fosse o único 

resultado possível. 

d) Errado. Na abstração seletiva o paciente foca em um aspecto e 

ignora a totalidade, de forma a aumentar a percepção positiva ou 

negativa de um evento. 

e) Errado. Abstração reativa sequer é uma distorção cognitiva 

geralmente classificada.

103. (TRT 2ª Região – FCC – 2018) Um dos tratamentos indicados para 

os transtornos de humor é aquele que ensina os pacientes a examinar 

cuidadosamente seus processos de pensamento e a reconhecer erros 

“depressivos”. Trata-se da Terapia
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a) Psicanalítica.

b) Psicodinâmica.

c) Cognitiva.

d) do Psicodrama.

e) Fenomenológica.

COMENTÁRIOS:

Ao se propor sobre “ensinar o paciente a examinar seus processos de 

pensamento, a questão aborda a Psicoeducação, técnica da Terapia 

cognitiva. 

“As cognições do indivíduo com depressão costumam ser 

predominantemente negativas, e a visão é negativa em relação a si 

mesmo, ao futuro e ao mundo, caracterizando o que Beck chamou de 

tríade cognitiva da depressão. Como o viés é predominantemente 

negativo e rígido, com frequência a atenção fica voltada para os 

aspectos negativos, o que, por sua vez, reforça a lembrança cada vez 

maior de experiências negativas. Dessa forma, o indivíduo com 

depressão avalia o mundo de modo mais negativo, bem como 

percebe com maior relevância os eventos negativos, o que reforça 

ainda mais essas distorções cognitivas. (...) O modelo cognitivo-

comportamental ao paciente costuma ser feita durante o processo de

psicoeducação. (...)
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Os pacientes devem ser educados quanto ao seu transtorno, ao papel 

das cognições no desencadeamento e na manutenção dos sintomas, 

bem como quanto às ferramentas que podem auxiliar na melhora e na 

prevenção de recaída (PR). A TCC procura ajudar os pacientes a se 

tornarem seus próprios terapeutas, então o reconhecimento da 

sintomatologia como parte da depressão, e não como característica 

do paciente, auxilia na redução da culpa e na motivação para a 

mudança. A modificação das emoções a partir de habilidades 

aprendidas para mudar cognições é um dos pressupostos básicos da 

TCC.”

RESPOSTA: C.

104. (IPREMM – VUNESP – 2019) Durante a realização de uma sessão 

de psicoterapia individual, um terapeuta explicou ao seu paciente, 

preocupado com as reações de sua esposa diante da morte da mãe 

dela, a diferença entre luto e depressão. A atitude do terapeuta 

caracteriza uma

a) confrontação.

b) intervenção psicoeducativa.

c) clarificação.
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d) validação empática.

e) observação.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Segundo Khater e Colab.:

"Confrontação – identificar algo que o paciente minimiza ou evita"

b)  CORRETA. A psicoeducação acontece quando alguns conceitos ou 

técnicas da Psicologia são explicadas e isso faz parte do tratamento.

c)  INCORRETA. De acordo com Khater e colab.:

"Clarificação – reformular ou reunir falas do paciente para torná-las 

mais coerentes"

d)  INCORRETA. De acordo com Khater e colab.:

"Validação empática – demonstrar a sintonia do terapeuta com aquilo 

que é falado ou expresso pelo paciente."

e)  INCORRETA. O terapeuta fez uma explicação dos conceitos. 

Portanto, não foi realizada apenas observação.

105. (TJ/MA – FCC – 2019) A Terapia Cognitiva propõe um modelo de 
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atuação mais estruturado, com enfoque no aqui e agora, com 

planejamento de sessões nas seguintes etapas:

a) Checagem de humor, psicoeducação, resumo e feedback.

b) Realização da análise funcional, informações sobre os transtornos e 

tarefas de casa.

c) Levantamento de expectativas, rapport, elaboração de roteiro e 

esquemas de reforço.

d) Aplicação dos inventários, relaxamento progressivo e técnicas 

expositivas.

e) Checagem dos comportamentos encobertos, esquivas e 

contingências reforçadoras.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Rangé (2017):

“Beck e colaboradores (1979) propuseram como estrutura-padrão 

para as sessões individuais: checagem do estado de humor, ponte com 

a sessão anterior, revisão de lição de casa, estabelecimento da 

agenda, discussão dos tópicos da agenda, determinação de novas 

tarefas, resumo e solicitação de feedback.”
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Ou seja, podemos concluir que a correta seria Letra A: Checagem de 

humor, psicoeducação, resumo e feedback. A psicoeducação não 

aparece explicitamente neste trecho. Mas está relacionada com a 

discussão dos tópico da agenda.

“Discussão dos tópicos da agenda/psicoeducação/prática de 

habilidades ou exposições

A TCC e uma abordagem que considera fundamental a solução de 

problemas, não basta reconhecer a presença destes ou divagar sobre 

suas possíveis causas, e necessário que o paciente aprenda a lidar com 

eles dentro e fora das sessões. (...)

A psicoeducação sobre o transtorno apresentado pode ajudá-lo a 

compreender seus problemas e então se envolver com a mudança de 

estratégias comportamentais.”

RESPOSTA: A.

106. (TJ/MA – FCC – 2019) Para Pichón-Rivière, no trabalho com 

grupos operativos

a) será preciso lidar com agrupamentos parciais e as relações afetivas 

que se apresentam.
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b) o processo grupal se dá em torno da pré-tarefa, tarefa e projeto.

c) o foco é a dimensão social, trabalhada por meio da técnica da 

sociometria.

d) a liderança apresenta dois tipos de organização: autocrática e 

democrática.

e) o processo se constitui efetivamente quando atinge a situação de 

fusão.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Não são expressões típicas de Pichon.

b)  CORRETA. De acordo com Nascimento:

"No processo de grupo, existem três etapas ou momentos que são 

descritos como: Pré-tarefa, Tarefa e Projeto. A Pré-Tarefa são todas 

aquelas atividades onde a presença de medos básicos como a 

ansiedade, leva a utilização de técnicas defensivas que estruturam o 

que se denomina resistência a mudanças. (...) A tarefa é a etapa ou 

momento em que se rompe a estereotipia surgida na pré-tarefa. (...) 

Na etapa do projeto, o grupo deve ter alcançado a operatividade para 

que possa iniciar seu planejamento.
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c)  INCORRETA. O autor que teoriza sobre a sociometria é Moreno.

d)  INCORRETA. Kurt Lewin é o teórico que fala sobre esses tipos 

de liderança.

  

e)  INCORRETA. O autor que fala sobre a situação de fusão é René 

Kaës.

107. (UFFS – AOCP – 2019) Em relação à terapia cognitiva, assinale a 

alternativa INCORRETA.

a) Essa terapia pode ensinar o cliente a perceber os pensamentos 

automáticos negativos que, muitas vezes, não correspondem à 

realidade. 

b) Essa terapia identifica os pressupostos disfuncionais ou crenças 

irracionais do cliente. 

c) Essa terapia envolve a participação ativa do cliente, sendo 

estruturada e diretiva. 

d) Orienta-se para problemas específicos e se focaliza nos fatores do 
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passado que mantêm o problema, investigando desde sua origem. 

e) Costuma-se fazer uma agenda na sessão com propostas, tarefas e 

exercícios.

COMENTÁRIOS:

A única incorreta é a D, pois a terapia cognitiva tem foco no presente.

RESPOSTA: D.

108. (UFFS – AOCP – 2019) Assinale a alternativa correta quanto à 

psicoterapia breve de orientação psicanalítica.

a) A hipótese diagnóstica inicial é uma situação presente na vida do 

indivíduo, que opera como obstáculo para alcançar desenvolvimento 

adequado. São fatos manifestos e objetiváveis.  

b) O processo transferencial é manifesto e é o ponto de concentração 

da tarefa terapêutica. Deve ser concebido a partir de uma perspectiva 

psicopatológica e estar integrado à hipótese diagnóstica. 

c) É incomum fixar previamente a duração da psicoterapia e que seja 
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curta, isto é, de uns meses. 

d) Tem como meta fundamental a reconstrução da estrutura da 

personalidade, envolvendo a resolução de conflitos básicos e 

derivados por meio da elaboração. 

e) Geralmente trabalha com derivados do conflito infantil, eleitos pela 

urgência da problemática atual e focal, com o cuidado de evitar o 

favorecimento da regressão.

COMENTÁRIOS:

a) Errado. De acordo com Braier:

“Em meu conceito, a hipótese psicodinâmica inicial pode ser 

entendida como um esboço reconstrutivo da história dinâmica do 

paciente, uma tentativa de compreensão global de sua psicopatologia 

que tende a incluir todas as perturbações do paciente que nos sejam 

conhecidas (entre as quais se destacam as correspondentes ao foco), e 

que se constitui a partir dos dados que afloram nas primeiras 

entrevistas e no psicodiagnóstico.”

b) Errado. Na PBP, não é conveniente que a transferência esteja no 

centro dos recursos terapêuticos.

c) Errado. A psicoterapia é breve porque é estabelecido um tempo 
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determinado, em geral menos de um ano.

d) Errado. Isso seria a meta de um trabalho psicanalítico tradicional. 

e) Correto. 

“Na P.B. orientada em direção ao insight há, como primeiro fator 

distintivo digno de nota, uma eleição dos conflitos (derivados) a serem 

tratados, que recairá nos que prevalecem por sua urgência*e/ou, por 

sua importância, quer dizer, que subjazem ao problema atual, motivo 

do tratamento. É habitual, além disso, que q trabalho terapêutico se 

circunscreva, a priori, a encarar exclusivamente esses derivados do 

conflito primitivo infantil, sem se aprofundar mais nele, por princípios 

elementares de prudência, evitando-se que se produza uma excessiva 

mobilização afetiva e, sobretudo, que se favoreça no paciente a 

regressão. O terapeuta deverá centrar-se, de preferência, nos atuais 

fatores determinantes desses conflitos subjacentes focais; 

freqüentemente isso bastará para se obterem bons resultados 

terapêuticos e, principalmente, para serem alcançados os objetivos 

propostos.”

109. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação à psicoterapia breve, 

julgue o item a seguir.
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A psicoterapia breve é indicada fundamentalmente nos casos de 

distúrbios psiquiátricos crônicos (perversões sexuais, esquizofrenia.) 

que estejam fora da fase aguda, incluindo-se os quadros paranoides.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

Fiorini (2004, p. 40) a respeito da indicação da psicoterapia breve:

“Pacientes que obtêm menor benefício: em geral, transtornos 

psiquiátricos crônicos, fora de fases agudas. Por exemplo, quadros 

paranóides, obsessivo-compulsivos, psicossomáticos crônicos, 

perversões sexuais, dependências químicas, caracteropatias graves e 

sociopatias. Só a tentativa de uma terapia intensiva a longo prazo pode 

produzir algumas mudanças estáveis nesses quadros.”

110. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação às técnicas psicoterápicas 

utilizadas nas abordagens cognitivo-comportamentais, julgue o item a 

seguir.
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A identificação, pelo paciente, de pensamentos automáticos em uma 

situação ansiogênica é inadequada, porque o distrai e dificulta a 

emissão de respostas desejáveis naquela situação.

COMENTÁRIOS:

ERRADO. De acordo com Manfro & Cols., (2008, p. 84) 

“No tratamento, os pacientes são solicitados a tratar seus 

pensamentos como hipóteses ou "palpites " sobre o mundo. É 

treinada a identificação dos pensamentos catastróficos aprendidos

("automáticos ") vinculados à ansiedade e ao pânico. Após identificar 

esses pensamentos na sessão, pede-se aos pacientes que monitorem 

seus pensamentos, identifiquem os erros lógicos inerentes às 

interpretações catastróficas e gerem pensamentos mais precisos. Nos 

transtornos de ansiedade, é dada atenção à superestimação da 

probabilidade de desfechos negativos ("se minha tontura piorar, vou 

desmaiar "), assim como uma superestimação do grau de catástrofe 

desses desfechos ("se eu desmaiasse, seria simplesmente insuportável 

"). Esses pensamentos negativos são frequentemente desafiados pelo 

Questionamento Socrático lógico, ou na forma de experimentos 

comportamentais específicos desenhados para ajudar os pacientes a 

examinar a precisão de suas previsões ansiogênicas em situações de 

desempenho real.”
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111. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação às técnicas psicoterápicas 

utilizadas nas abordagens cognitivo-comportamentais, julgue o item a 

seguir.

Em casos de estresse pós-traumático desenvolvido após exposição do 

paciente a eventos traumáticos, como, por exemplo, crimes bárbaros, 

é apropriado o uso da técnica de dessensibilização sistemática.

COMENTÁRIOS:

CERTO.

Knapp & Caminha (2003, pp 31-33):

“O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é uma 

psicopatologia que se desenvolve como resposta a um estressor 

traumático, real ou imaginário, de significado emocional suficiente 

para desencadear uma cascata de eventos psicológicos e 

neurobiológicos relacionados. [...] A Dessensibilização Sistemática, 

desenvolvida originariamente por Wolpe em 1958, é um conjunto de 

técnicas de exposição à vivência traumática. A exposição ao vivo é 

precedida pela exposição imaginária, construída dentro do 

178



consultório, e trabalhada numa hierarquia de situações temidas –

desde as consideradas mais fáceis de enfrentamento, até as mais 

difíceis”

112. (PM/MA – CESPE – 2018) Acerca das técnicas da psicoterapia 

cognitivo- comportamental realizada em grupo, julgue o item que se 

segue.

O questionamento socrático é utilizado pelo terapeuta e pelos 

participantes do grupo para fazer perguntas investigativas durante as 

sessões

COMENTÁRIOS:

CERTO. Terapias grupais

Baremblitt (1982) citado por Orpheu e Moreno (2018, p. 148):

“Define-

se a psicoterapia do grupo, no qual as falas são dirigidas ao 

grupo e este responde, gerando elaborações e associações e 

permitindo 

ao terapeuta indagar as questões grupais e assim poder trabalhar
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as questões individuais com o amparo da mediação grupal.”

Questionamento socrático

Santos e Medeiros (2017, p. 204):

“O 

questionamento socrático representa uma das principais técnicas p

ara modificação de pensamentos automáticos. A utilização de tal 

técnica deve ser feita a partir da identificação e registro dos 

pensamentos disfuncionais e 

do encorajamento do paciente a avaliá-los 

por meio de perguntas que o levem a pensar, e dessa forma, e

ter verdadeira compreensão na tomada de decisões racionais 

segundo suas próprias conclusões. [...] paciente e terapeuta fazem 

juntos um exame das evidências que apoiam seu pensamento e

das evidências que são contrárias”

A partir da identificação de pensamentos disfuncionais que atuam de 

forma automática na percepção do grupo, o terapeuta dirige 

questionamentos ao grupo e este responde.

113. (STJ – CESPE – 2018) Julgue o item, relativo a teorias e técnicas 
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psicoterápicas.

Na terapia gestáltica, o paciente é estimulado a falar sobre seus 

traumas e problemas do passado que estão reverberando no 

presente, com o objetivo de fechar situações inacabadas.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

⦁ “(...) pedimos ao paciente para não falar dos seus traumas 

e problemas da área remota do passado e da memória, 

mas para re-experenciar [...]. À medida que experimente 

os modos pelos quais se impede de "ser" agora - os 

meios por que se interrompe - também começará a 

experenciar o si-mesmo que interrompeu (Perls, 1988, pp. 

76-77 citado por Mesquita, 2011, p. 62)).” 

⦁ “A Gestalt-terapia está assentada na crença de que a 

existência só se dá no presente; o passado é sempre 

lembrado a partir de sua posição e de sua repercussão na 

vida atual da pessoa. Ou seja, a ideia não é re-viver o 

trauma em si, re-viver imageticamente situações do 

passado. A proposta é trabalhar na psicoterapia as 

situações inacabadas do passado que ainda habitam e 
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tomam de emoção o sujeito, bloqueando o fluxo de sua 

vida em determinada esfera. (Mesquita, 2011, p. 62)

114. (STJ – CESPE – 2018) Julgue o item, relativo a teorias e técnicas 

psicoterápicas.

A abordagem cognitivo- comportamental nas intervenções de 

pacientes em crise deve ser evitada, uma vez que por meio dela 

enfatizam-se os pensamentos automáticos e esquemas do indivíduo, 

que o fazem lidar com os sistemas de crenças, suposições com ele 

mesmo e percepções futuras e gerais.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

Marback, & Pelisoli, (2014, p. 127): 

“Como um dos princípios da TCC é ensinar o paciente a se tornar seu 

próprio terapeuta, é preciso fazê-lo entender seus pensamentos, 
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emoções e comportamentos, que é a compreensão do modelo 

cognitivo [...] A conceituação cognitiva do caso consiste na busca de 

um entendimento mais profundo da crise suicida pelo paciente, 

incluindo fatores da sua história de vida que mantêm relação com a 

crise e a maneira como ele pensa, o que sente e como se comporta 

em relação a esses fatores” 

115.   (PREF. Sertãozinho – VUNESP – 2018) Crianças pequenas 

emitem, espontaneamente, sons sem sentido, o que inicialmente é 

estimulado pelos pais com sorrisos e palavras de incentivo. Passado 

algum tempo, os pais recompensam de forma mais enfática os sons 

que se aproximam de palavras e, à medida que o processo continua, o 

incentivo dos pais torna-se mais restrito e é oferecido apenas quando 

palavras e frases são pronunciadas corretamente. O procedimento 

experimental descrito para a aquisição da linguagem é denominado

a) esquema de razão fixa.

b) reforço vicário.

c) método de aproximação sucessiva.

d) autoeficácia.

e) desensibilização sistemática.
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COMENTÁRIOS:

Segundo Cordioli (2014, p. 107):

“modelagem também é chamada de “método das aproximações 

sucessivas”, no qual, por meio do reforço positivo, de forma gradual, 

se instalam novas respostas, tendo como objetivo um comportamento 

final. Nesse caso, eventualmente é utilizado o termo “modelação”.

a) Incorreta. O esquema de “razão fixa” considera a apresentação da 

consequência ou reforço após um número fixo de respostas. 

b) Incorreta. “Reforço vicário” consiste na aprendizagem por 

observação.

c) Correta. De acordo com o trecho trazido por Cordioli.

d) Incorreta. “Autoeficácia” não é esquema de reforçamento,.

e) Incorreta. A Terapia Cognitivo Comportamental utiliza a técnica, 

principalmente, para tratar pacientes com fobias
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116. (TRT 2ª Região – FCC -  2018) A interpretação de sonhos é um 

processo de decifrar seus significados, criado e desenvolvido por 

Freud como uma das técnicas básicas da Psicanálise. O procedimento 

empregado consiste em favorecer

a) a livre associação, pelo analisando, em torno do conteúdo onírico, 

até que a sua natureza de desejo reprimido se torne viável.

b) a liberdade de expressão, pelo analisando, em torno do último 

conteúdo do sonho recordado, para que depois o analista faça 

conexões com a história do analisando.

c) o afrouxamento do ID para liberação de conteúdos oníricos latentes 

e que tragam valor expressivo ao processo terapêutico.

d) o afrouxamento do superego para liberação dos conteúdos do ego 

e que tragam emoções reprimidas à nível inconsciente.

e) a liberdade de expressão, pelo analisando, dos traumas sofridos em 

sua primeira infância, e que se repetem na vida adulta.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Juan Carlos Kusnetoff:
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“O sonho é uma realização alucinatória de desejos. Esta fórmula geral 

é sumamente importante porque mostra duas coisas de alta 

significação: primeiro, que um desejo não se satisfaz nunca, só se 

realiza alucinatoriamente; segundo, que a natureza onírica nos faz 

entrar em outros produtos mentais intimamente vinculados a ela, as 

fantasias, os devaneios, o imaginário. (...)

Desta maneira se efetua o trabalho onírico, que é toda uma produção 

psíquica que transformará a matéria-prima desejante no produto final 

que será o sonho relatado a outro. O trabalho onírico consistirá, 

então, na transformação das representações inconscientes, 

inaceitáveis para a parte consciente do Ego, em outras representações 

que servirão de disfarces ocultadores das representações originai. Isto 

é o que se chama a codificação do sonho. Interpretar um sonho será 

decodificá-lo, voltar a encontrar aquele conjunto representacional 

oculto, descobrindo assim a rede de sua organização interna.”

Ou seja, o trabalho do analista ao interpretar um sonho é descobrir 

seu significado oculto, descobrindo conteúdos inconscientes por meio 

da associação livre.

RESPOSTA: A.

117. (TRT 2ª Região – FCC -  2018) Um dos tratamentos indicados para 
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os transtornos de humor é aquele que ensina os pacientes a examinar 

cuidadosamente seus processos de pensamento e a reconhecer erros 

“depressivos”. Trata-se da Terapia

a) Psicanalítica.

b) Psicodinâmica.

c) Cognitiva.

d) do Psicodrama.

e) Fenomenológica.

COMENTÁRIOS:

A questão traz a técnica da Psicoeducação.

“As cognições do indivíduo com depressão costumam ser 

predominantemente negativas, e a visão é negativa em relação a si 

mesmo, ao futuro e ao mundo, caracterizando o que Beck chamou de 

tríade cognitiva da depressão. Como o viés é predominantemente 

negativo e rígido, com frequência a atenção fica voltada para os 

aspectos negativos, o que, por sua vez, reforça a lembrança cada vez 

maior de experiências negativas. Dessa forma, o indivíduo com 

depressão avalia o mundo de modo mais negativo, bem como 

percebe com maior relevância os eventos negativos, o que reforça 
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ainda mais essas distorções cognitivas. (...) O modelo cognitivo-

comportamental ao paciente costuma ser feita durante o processo de

psicoeducação. (...)

Os pacientes devem ser educados quanto ao seu transtorno, ao papel 

das cognições no desencadeamento e na manutenção dos sintomas, 

bem como quanto às ferramentas que podem auxiliar na melhora e na 

prevenção de recaída (PR). A TCC procura ajudar os pacientes a se 

tornarem seus próprios terapeutas, então o reconhecimento da 

sintomatologia como parte da depressão, e não como característica 

do paciente, auxilia na redução da culpa e na motivação para a 

mudança. A modificação das emoções a partir de habilidades 

aprendidas para mudar cognições é um dos pressupostos básicos da 

TCC.”

RESPOSTA: C.

118. (UNIR – AOCP – 2018) A fobia é definida como um medo 

persistente, desproporcional e irracional de um estímulo que não 

oferece perigo real ao indivíduo (Organização Mundial da Saúde, 

1993). Sobre fobia, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a 

seguir.
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Uma das técnicas empregadas para o tratamento das Fobias é o 

contracondicionamento, o qual consiste na exposição/aproximação do 

estímulo fóbico, de maneira gradual (a partir de uma hierarquia de 

ansiedade em relação ao objeto fóbico), com treino de relaxamento.

GABARITO: 

Errado. De acordo com Remor:

"A técnica de Dessensibilização Sistemática (DS), desenvolvida por 

Wolpe (1958), tem sido a de maior aplicação no campo das fobias em 

geral e do medo de voar em particular, tendo sido reconhecida sua 

eficácia, no decurso de vários anos de pesquisa (Masters, Burish, 

Hollon & Rimm, 1987).

A DS baseia-se no principio de inibição reciproca. É uma técnica de

aproximação gradual ao estimulo e/ou situação fóbica, frente a que o 

indivíduo interpõe uma resposta incompatível com a ansiedade - o

relaxamento habitualmente (Wolpe, 1958, 1990).

Assim, na prática clínica, o cliente é treinado em uma resposta que é 

antagonista a ansiedade (relaxamento muscular progressivo), e então 

solicitado a que imagine uma série de situações que provoquem 

ansiedade enquanto está profundamente relaxado."
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119. (Pref Cerquilho – VUNESP – 2019) Uma mulher com transtorno de 

pânico começou a sentir tonturas durante o início de um ataque de 

pânico. Nesse instante, ela verbalizou: “Vou desmaiar; posso ter um 

ataque cardíaco ou um derrame”. De acordo com os princípios da 

terapia cognitivo-comportamental, o erro cognitivo ilustrado nessa 

situação é a

a) inferência arbitrária.  

b) supergeneralização. 

c) personalização. 

d) maximização. 

e) abstração seletiva.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Segundo Wright et al.:

"Inferência arbitrária Chegar a uma conclusão a partir de uma 

evidência contraditória ou na ausência de evidências."

b)  INCORRETA. De acordo com Wright et al.:

"Supergeneralização Chegar a uma conclusão a respeito de um ou 
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mais incidentes isolados, estendendo-os de maneira ilógica e 

abrangendo amplas áreas do funcionamento."

c)  INCORRETA. De acordo com Wright et al.:

"Personalização Eventos externos são relacionados consigo mesmo 

quando há poucas evidências para tanto. É assumida responsabilidade 

ou culpa excessiva pelos eventos negativos."

d)  CORRETA. Wright et al.:

"Maximização e minimização A relevância de um atributo, situação ou 

sensação é exagerada ou minimizada. Exemplo: Uma mulher com 

transtorno de pânico começa a sentir tontura durante o início de um 

ataque de pânico. Ela pensa: 'Vou desmaiar... Posso ter um ataque 

cardíaco ou um derrame'."

  

e)  INCORRETA. De acordo com Wright et al:

"Abstração seletiva (às vezes chamada de ignorar as evidências ou 

filtro mental). Chegar a uma conclusão após observar apenas um 

pequeno número das informações disponíveis. Dados claros são 

descartados ou ignorados a fim de confirmar a visão enviesada que a 

pessoa tem da situação."
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120. (TRT 14 – FCC – 2018) Para o desenvolvimento do Treinamento 

de Habilidades Sociais THS, considera-se como uma primeira etapa 

A) a elaboração de um método de coaching que visa levar o cliente a 

compreender seus receios e depois introduzir técnicas que o auxiliem 

a desenvolver emoções positivas. 

B) que o paciente entenda e diferencie entre estímulos e respostas 

não assertivas. 

C) que o paciente diferencie estímulos positivos de negativos e saiba 

depois conseguir se autorregular emocionalmente. 

D) a reestruturação cognitiva dos modos de se sentir socialmente e 

individualmente no mundo.

E) a construção de um sistema de crenças que mantenha o respeito 

pelos próprios direitos pessoais e pelos direitos dos demais.

COMENTÁRIOS:

Treinamento de Habilidades Sociais - THS

1ª fase: construção de um sistema de crenças que resguardem o 

respeito pelos próprios direitos pessoais e pelos direitos dos demais
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2ª fase: distinção entre respostas assertivas, não assertivas e agressivas

3ª fase: reestruturação cognitiva dos modos de pensar incorretos do 

indivíduo

4ª fase: ensaio comportamental das respostas socialmente adequadas 

em situações determinadas e generalização para a vida real

RESPOSTA: E

121. (TRT 14 – FCC – 2018) A psicóloga Beth atendia uma família em 

terapia familiar sistêmica, em que o par conjugal estava em uma 

relação distante e semimorta. No intuito de romper a homeostase 

familiar patológica e oportunizar aos membros da família o 

aparecimento de sentimentos, pensamentos e padrões novos de 

conduta e percepção, utilizou-se de uma técnica recomendando a 

continuidade do sintoma, com a expectativa de que ele viesse a se 

tornar egodistônico e indesejável. Recomendou que os filhos 

continuassem a apresentar problemas, o que obrigava os pais a se 

manterem preocupados com eles, evitando a dor maior de se 

confrontar com o vazio de sua relação e o risco de separação conjugal. 

A técnica utilizada foi 

A) diálogo inesperado. 

B) confrontação situacional. 
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C) impacto transformador. 

D) prescrição paradoxal. 

E) aconselhamento invertido.

COMENTÁRIOS:

Prescrição Paradoxal

Designar uma tarefa, contendo instruções paradoxais para promover 

a mudança desejada  Prescrever comportamentos que aparentemente 

estão em oposição aos objetivos estabelecidos, mas visam à mudança 

em direção a eles

RESPOSTA: D.

122. (TRT 15 – FCC – 2018) Entre as técnicas utilizadas na psicoterapia 

de grupo psicodinâmica (de orientação psicanalítica) encontra-se uma 

técnica central, que corresponde a encorajar os pacientes a serem 

espontâneos na comunicação de seus pensamentos e sentimentos, 

especialmente em relação aos outros membros e que ocorre, no 

grupo, em dois planos: o individual e o grupal. Trata-se de 

A) Associação livre.
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B) Foco no aqui-e-agora.

C) Feedback

D) Interpretação.

E) Brain storming.

COMENTÁRIOS:

Entre as técnicas utilizadas na psicoterapia de grupo psicodinâmica 

(de orientação psicanalítica) encontra-se uma técnica central, que 

corresponde a encorajar os pacientes a serem espontâneos na 

comunicação de seus pensamentos e sentimentos, especialmente em 

relação aos outros membros e que ocorre, no grupo, em dois planos: 

o individual e o grupal. Trata-se de associação livre.

RESPOSTA: A.

123. (TRT 15 – FCC – 2018) Para David E. Zimerman, existem pelo 

menos seis tipos de resistência que podem surgir a partir de 

determinados indivíduos, em uma grupoterapia psicanalítica. O 

indivíduo que, à moda de um líder negativo, pode tentar impedir que 

um grupo cresça exitosamente e que os seus componentes façam 

verdadeiras mudanças, pois ele se revela como um 
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pseudocolaborador e prefere as pseudoadaptações, é denominado de 

A) Sabotador.

B) Ambíguo.

C) Desviador de assuntos.

D) Monopolizador.

E) Atuador.

COMENTÁRIOS:

De acordo Zimmerman, os seis tipos de resistências são:

1) silencioso: a experiência mostra que a melhor forma de manejar 

com esse tipo de paciente é ter paciência, fazer pequenos estímulos 

sem permitir uma pressão exagerada;

2) monopolizador: o manejo com esse paciente é o do contínuo 

assinalamento de sua enorme necessidade de ser visto por todos, 

diante do intenso pânico de cair no anonimato, ficar marginalizado;

3) desviador de assuntos: trata-se de um tipo de paciente que "capta" 

o risco de certos aspectos ansiogênicos, e consegue dar um jeito de 

mudar para assuntos mais amenos, embora interessantes;

4) atuador: como sabemos, as atuações substituem a desrepressão de 

reminiscências, a verbalização de desejos e conflitos, e o pensar as 
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experiências emocionais; por essa razão, tanto no caso de o indivíduo 

estar atuando pelos demais, ou se tratar de um acting coletivo, 

representa uma importante forma de resistência;

5) sabotador: nosso gabarito.

6) ambíguo: paciente que apresenta contradição em suas núcleos de 

identidade, por isso maneja os seus problemas com técnicas 

psicopáticas e com isso gera uma confusão nos demais, ao mesmo 

tempo que aparenta estar bem integrado no grupo.

RESPOSTA: A.

124. (TRT 15 – FCC – 2018) Beck preconiza que o indivíduo adito terá, 

entre outras, as seguintes crenças aditivas sobre o comportamento ou 

a droga: 

I. Trará prazer e excitação; fornecerá força e poder; é necessária para 

manter o equilíbrio psicológico ou emocional.

II. Terá efeito calmante; melhorará o funcionamento social e 

intelectual; trará alívio para a monotonia, a ansiedade, a tensão e a 

depressão. 

III. A fissura faz parte do prazer; o apoio da família é opcional; 

pensamentos opositivos trazem força e expectativa de cura. 

IV. Pensamentos fantasiosos trazem esperança e equilíbrio; a fissura 

faz parte da excitação; a presença de alívio gera conforto 
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interpsíquico. 

Está correto o que consta APENAS de 

A) I e II. 

B) III e IV.

C) II e III.

D) I e III.

E) I e IV.

COMENTÁRIOS:

As crenças aditivas: busca de prazer - solução de problemas - alívio do 

desconforto

• a droga é necessária para manter o equilíbrio psicológico ou 

emocional;

• a droga melhorará o funcionamento social e intelectual;

• a droga trará prazer e excitação;

• a droga fornecerá força e poder;

• a droga terá efeito calmante;

• a droga trará alívio para a monotonia, ansiedade, tensão e 

depressão;

• sem o uso da droga, o craving – fissura continuará indefinidamente e 
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cada vez mais 

RESPOSTA: A.

125. (TRT 2 – FCC – 2018) Considere o caso de uma mulher que 

parece ferozmente independente e agressiva em certas ocasiões e 

cálida, passiva e dependente em outras. Os teóricos psicanalíticos ou 

do traço poderiam considerar tal pessoa como basicamente agressiva, 

com uma fachada de passividade. Ou poderiam julgar a mulher 

essencialmente cálida, passiva e dependente com defesas agressivas. 

Skinner e muitos outros behavioristas defendem o ponto de vista de 

que o comportamento da mulher em qualquer ocasião depende de 

A) sua estrutura de ego e dos seus conteúdos inconscientes. 

B) sua formação moral e dos seus conteúdos inconscientes. 

C) sua história de aprendizagem e das condições correntes. 

D) como associa a figura paterna às figuras de autoridade com as 

quais se relaciona e de sua energia vital para lidar com situações de 

conflito. 

E) como opera seu pensamento consciente e inconsciente e como lida 

com suas pulsões motivacionais.
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COMENTÁRIOS:

Skinner e muitos outros behavioristas defendem o ponto de vista de 

que o comportamento da mulher em qualquer ocasião depende de 

sua história de aprendizagem e das condições correntes.

RESPOSTA: C.

126. (Divinópolis – IBFC – 2018) 

O conceito de normalidade na área da saúde mental é um conceito 

constantemente debatido, principalmente quando está envolvido na 

elucidação diagnóstica. Nesse processo de saúde x doença mental, 

assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações em relação ao 

conceito de normalidade:

( ) Em casos limítrofes, em que as barreiras entre o normal e o 

patológico não estão bem definidas, o conceito de normalidade é uma 

questão controversa.

( ) A definição do conceito de normalidade independe da abordagem 

teórica do profissional, suas opções filosóficas e ideológicas.
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( ) Historicamente, o uso de termos como típico, e aceitável foram 

criticados pelo caráter ambíguo, por envolver julgamento de valores, e 

variar para cada cultura.

A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de cima para 

baixo é:

a) F; F; V 

b) V; V; V 

c) F; V; F

d) V; F; V

COMENTÁRIOS:

(V) De acordo com Dalgalarrondo (2000):

“Obviamente, quando se trata de casos extremos, cujas alterações 

comportamentais e mentais são de intensidade acentuada e de longa 

duração, o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico 

não é tão problemático. Entretanto, há muitos casos limítrofes, nos 

quais a delimitação entre comportamentos e formas de sentir normais 

e patológicas é bastante difícil. Nessas situações, o conceito de 
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normalidade em saúde mental ganha especial relevância.”

(F) Falso. 

“Há vários critérios de normalidade e anormalidade em medicina e 

psicopatologia. A adoção de um ou outro depende, entre outras 

coisas, de opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas do profissional

(Canguilhem, 1978)” (Dalgalarrondo, 2000)

(V) Verdadeiro. 

“Há questões particularmente difíceis na determinação de 

normalidade/anormalidade em psicopatologia. Historicamente, essas 

noções receberam grande carga valorativa; assim, definir alguém 

como normal ou anormal psicopatologicamente tem sido associado 

aquilo que é desejável" ou "indesejável", ou aquilo que e "bom" ou 

"ruim". Tais valores, mesmo que se busque esclarecer que não devam 

estar presentes, retornam quase sempre, de forma explícita ou 

camuflada, quando se caracteriza alguém como "anormal" 

psicopatologicamente (Duyckaerts, 1966).”

RESPOSTA: E.

127. (UFABC – VUNESP – 2019) A capacidade de se situar em relação 

202



a si mesmo e em relação ao ambiente é um elemento básico da 

atividade mental. A desorientação temporoespacial é um dos sintomas 

mais frequentes dos

a) estados depressivos.  

b) distúrbios somáticos. 

c) episódios maníacos. 

d) quadros psico-orgânicos.

e) transtornos de pânico.

COMENTÁRIOS:

Segundo Dalgalarrondo (2008, p. 110):

“A desorientação temporoespacial ocorre, de modo geral, em quadros 

psico-orgânicos, quando três áreas encefálicas são comprometidas: 1. 

Nas lesões corticais difusas e amplas ou em lesões bilaterais, como na 

doença de Alzheimer. 2. Nas lesões mesotemporais do sistema 

límbico, como na síndrome de Korsakoff. 3. Em patologias que afetam 

o tronco cerebral e o sistema reticular ativador ascendente 

(comprometendo o nível de consciência), como no delirium e nas 
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demais síndromes decorrentes de alteração do nível de consciência”

RESPOSTA: D.

128. (Pref Petrolina – IAUPE – 2019)  No âmbito da psicopatologia, 

distinguimos um sinal de um sintoma, em função de uma condição 

psicopatológica ser uma manifestação

a) Objetiva / Subjetiva.  

b) Cultural / Social.  

c) Psíquica / Orgânica.  

d)  Específica / Inespecífica. 

e)  Singular / Padrão.

COMENTÁRIOS:

Dalgalarrondo:

“Os signos de maior interesse para a psicopatologia são os sinais

comportamentais objetivos, verificáveis pela observação direta do 

204



paciente, e os sintomas, isto é, vivências subjetivas relatadas pelos 

indivíduos, suas queixas e narrativas, aquilo que o sujeito experimenta 

e, de alguma forma, comunica a alguém.”

RESPOSTA: A.

129. (PC ES – AOCP – 2019) Acerca do grupo dos transtornos 

psicóticos, é possível indicar a esquizofrenia como um de seus 

principais representantes. Considerando os sintomas típicos da 

esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta três desses 

sintomas.

a) Instabilidade de humor, alucinações e discurso desorganizado.

b) Conversões, delírios e alucinações.

c) Compulsões alimentares, obsessões e delírios.

d) Discurso desorganizado, obsessões e alucinações.

e) Delírios, alucinações e discurso desorganizado.

COMENTÁRIOS:

Segundo Ferreira (2010, p. 229):
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“Os sintomas característicos das esquizofrenias, abordados de uma 

forma generalista, são, a saber:

⦁ Delírios;

⦁ Alucinações;

⦁ Discurso desorganizado (frequente descarrilamento ou 

incoerência);

⦁ Comportamento acentuadamente desorganizado ou catatônico;

⦁ Sintomas negativos (isto é, embotamento afetivo, alogia ou 

abulia).”

a) INCORRETA. A “Instabilidade de humor” encontra-se relacionada, 

principalmente ao Transtorno Bipolar.

b) INCORRETA. “Conversões” relacionam-se, principalmente, a 

Histeria.)

c) INCORRETA. “Compulsões e obsessões” relacionam-se com o 

Transtorno Obsessivo Compulsivo.

d) INCORRETA. obsessões” relacionam-se com oTranstorno 

Obsessivo Compulsivo.
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e) CORRETA. São sintomas característicos da Esquizofrenia.)

130. (PC ES – AOCP – 2019) O conceito de normalidade é de difícil 

definição e grande controvérsia. Do mesmo modo, é importante, por 

exemplo, para o estabelecimento de políticas assistenciais. Um modo 

possível de definição é o estabelecimento de critérios. Qual, dentre os 

seguintes critérios, NÃO pode ser classificado como um critério de 

definição de normalidade?

a) Normalidade como ausência de doença.

b) Normalidade ideal.

c) Normalidade como excelência.

d) Normalidade estatística.

e) Normalidade como bem-estar

COMENTÁRIOS:

Dalgalarrondo (2008, pp. 33-34):
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“1. Normalidade como ausência de doença. [...] Tal critério é bastante 

falho e precário, pois, além de redundante, baseia-se em uma 

“definição negativa”, ou seja, define-se a normalidade não por aquilo 

que ela supostamente é, mas, sim, por aquilo que ela não é, pelo que 

lhe falta (Almeida Filho; Jucá, 2002). 

2. Normalidade ideal. A normalidade aqui é tomada como uma certa 

“utopia”. Estabelece-se arbitrariamente uma norma ideal, o que é 

supostamente “sadio”, mais “evoluído”. Tal norma é, de fato, 

socialmente constituída e referendada. Depende, portanto, de 

critérios socioculturais e ideológicos arbitrários, e, às vezes, 

dogmáticos e doutrinários.

3. Normalidade estatística. A normalidade estatística identifica norma 

e freqüência. Trata-se de um conceito de normalidade que se aplica 

especialmente a fenômenos quantitativos, com determinada 

distribuição estatística na população geral (como peso, altura, tensão 

arterial, horas de sono, quantidade de sintomas ansiosos, etc.). O 

normal passa a ser aquilo que se observa com mais freqüência. 

4. Normalidade como bem-estar. [...] É um conceito criticável por ser 

muito vasto e impreciso, pois bem-estar é algo difícil de se definir 
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objetivamente. Além disso, esse completo bem-estar físico, mental e 

social é tão utópico que poucas pessoas se encaixariam na categoria 

“saudáveis”. 

5. Normalidade funcional. Tal conceito baseia-se em aspectos 

funcionais e não necessariamente quantitativos. O fenômeno é 

considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional, 

produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo 

social. 

6. Normalidade como processo. Neste caso, mais que uma visão 

estática, consideram-se os aspectos dinâmicos do desenvolvimento 

psicossocial, das desestruturações e das reestruturações ao longo do 

tempo, de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários. 

Esse conceito é particularmente útil em psiquiatria infantil, de 

adolescentes e geriátrica. 

7. Normalidade subjetiva. Aqui é dada maior ênfase à percepção 

subjetiva do próprio indivíduo em relação a seu estado de saúde, às 

suas vivências subjetivas. O ponto falho desse critério é que muitas 

pessoas que se sentem bem, “muito saudáveis e felizes”, como no 

caso de sujeitos em fase maníaca, apresentam, de fato, um transtorno 

mental grave. 
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8. Normalidade como liberdade. Alguns autores de orientação 

fenomenológica e existencial propõem conceituar a doença mental 

como perda da liberdade existencial (p. ex., Henri Ey). Dessa forma, a 

saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar com graus 

distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. A 

doença mental é constrangimento do ser, é fechamento, fossilização 

das possibilidades existenciais. 

9. Normalidade operacional. Trata-se de um critério assumidamente 

arbitrário, com finalidades pragmáticas explícitas. Define-se, a priori, o 

que é normal e o que é patológico e busca-se trabalhar 

operacionalmente com esses conceitos, aceitando as conseqüências 

de tal definição prévia.”

RESPOSTA: C.

131. (PC ES – AOCP – 2019) Em relação aos vários critérios de 

normalidade e anormalidade em medicina e psicopatologia, assinale a 

alternativa correta.

a) A normalidade como ausência de doença configura como normal a 

pessoa com aspectos físico, mental e social sadios.
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b) Na normalidade operacional, indivíduos com características da 

maioria da população (mais frequentes) são considerados normais, 

estando a patologia situada fora da curva estatística.

c) O critério de normalidade como bem-estar, adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), é um conceito criticado por ser 

amplo, vasto e impreciso, uma vez que bem-estar é dificilmente 

definido de maneira objetiva.

d) Em se tratando de normalidade como liberdade, normal é aquele 

que não tem um transtorno mental definido. A normalidade 

corresponde àquilo que não é, ao que falta.

e) Na normalidade como processo, a ênfase é no processo da 

percepção subjetiva de si e de seu estado de saúde.

COMENTÁRIOS:

A) INCORRETA.

“Normal, do ponto de vista psicopatológico, seria, então, aquele 

indivíduo que simplesmente não é portador de um transtorno mental 

definido.”

B) INCORRETA. Definição da normalidade estatística. A normalidade 
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operacional seria

“um critério assumidamente arbitrário, com finalidades pragmáticas 

explícitas. Define-se, a priori, o que é normal e o que é patológico e 

busca-se trabalhar operacionalmente com esses conceitos, aceitando 

as conseqüências de tal definição prévia.”

C) CORRETA. De acordo com Dalgalarrondo.

D) INCORRETA. Definição de normalidade como ausência de doença. 

A normalidade como liberdade:

“Alguns autores de orientação fenomenológica e existencial propõem 

conceituar a doença mental como perda da liberdade existencial. 

Dessa forma, a saúde mental se vincularia às possibilidades de 

transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o 

próprio destino.”

E) INCORRETA. Essa definição se refere à normalidade subjetiva. 

132. (SEASTER PA – IADES – 2019) No que se refere às entrevistas 

diagnósticas, assinale a alternativa correta.

a) As entrevistas diagnósticas servem para fazer um diagnóstico 

psiquiátrico, desde que não estejam associadas a sistemas de 
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classificação, como os da APA ou da OMS.  

b) Considerando o grau de “sistematização” das entrevistas, elas 

podem ser estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas (ou 

livres). 

c) Comparações do desempenho (sensibilidade e especificidade) e da 

confiabilidade das entrevistas não podem determinar a escolha da 

forma apropriada de entrevista em pesquisa e na clínica. 

d) As escalas de rastreamento dos sintomas são indicadas com a 

finalidade de estabelecer o diagnóstico. 

e) As entrevistas diagnósticas foram desenvolvidas para triar os 

possíveis casos de transtorno mental.

COMENTÁRIOS:

  

a)  INCORRETA. Os sistemas de classificação, como o DSM-V e o 

CID-10 fazem parte do processo de diagnóstico psiquiátrico. 

  

b)  CORRETA. De acordo com Gorenstein, Wang & Ines. 

"As entrevistas servem para fazer um diagnóstico psiquiátrico e, 

muitas vezes, estão ancoradas em um sistema de classificação, como 

os critérios da American Psychiatric Association, o Manual diagnóstico 

e estatístico de transtornos mentais (DSM) ou a Classificação 
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internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID).

Considerando o grau de "sistematização" das entrevistas, elas podem 

ser estruturadas. semiestruturadas ou não estruturadas (ou livres).

Comparações do desempenho (sensibilidade e especificidade) e da 

confiabilidade das entrevistas determinam a escolha da forma 

apropriada de entrevista em pesquisa."

c)  INCORRETA. De acordo Gorenstein, Wang & Ines. 

"As entrevistas servem para fazer um diagnóstico psiquiátrico e, 

muitas vezes, estão ancoradas em um sistema de classificação, como 

os critérios da American Psychiatric Association, o Manual diagnóstico 

e estatístico de transtornos mentais (DSM) ou a Classificação 

internacional de doenças e problemas relacionados à saúde (CID).

Considerando o grau de "sistematização" das entrevistas, elas podem 

ser estruturadas. semiestruturadas ou não estruturadas (ou livres).

Comparações do desempenho (sensibilidade e especificidade) e da 

confiabilidade das entrevistas determinam a escolha da forma 

apropriada de entrevista em pesquisa."

  

d)  INCORRETA. De acordo com  Gorenstein, Wang & Ines:

"É fundamental diferenciar a indicação das entrevistas diagnósticas 

das escalas de rastreamento psiquiátrico de acordo com sua 

finalidade.

Enquanto as entrevistas diagnósticas estabelecem o diagnóstico e 

acompanham a evolução sintomática dos pacientes,
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as escalas de rastreamento dos sintomas foram desenvolvidas para 

triar os possíveis casos de transtorno mental, registrar a evolução de 

sintomas específicos de tais doenças e monitorar a resposta ao 

tratamento. As escalas psicométricas não permitem realizar o 

diagnóstico clínico."

  

e)  INCORRETA. São as escalas de rastreamento que têm a função de 

triagem dos possíveis casos de transtorno mental.

133. (SEASTER PA – IADES – 2019)  A respeito das discussões 

levantadas quanto a normalidade e patologia por Dalgalarrondo, 

assinale a alternativa correta.

a) As emoções estão comumente associadas a conteúdos intelectuais, 

valores e representações e constituem-se em um fenômeno muito 

mais mental que somático.  

b) Sentimento é definido como o tônus afetivo do indivíduo, o estado 

emocional basal e difuso em que se encontra a pessoa em 

determinado momento; é a disposição afetiva de fundo. 

c) A hiperestesia é alteração do juízo quantitativa, como ocorre em 

casos de intoxicações por alucinógenos. 

d) Em casos extremos, em que as pessoas apresentam alterações 
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comportamentais e mentais de intensidade acentuada e de longa 

duração, o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico 

não é tão problemático. 

e) Humor é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado 

geralmente como a reação do indivíduo a certas excitações internas 

ou externas, conscientes ou inconscientes.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA.

Dalgalarrondo:

"Os sentimentos estão comumente associados a conteúdos 

intelectuais, valores, representações e, em geral, não implicam 

concomitantes somáticos. Constituem fenômeno muito mais mental 

que somático."

"O humor e as emoções são, ao mesmo tempo, experiências psíquicas 

e somáticas, e revelam sempre a unidade psicossomática básica do ser 

humano"

b)  INCORRETA. Essa é a definição para humor. Dalgalarrondo:

"O humor, ou estado de ânimo, é definido como o tônus afetivo do 

indivíduo, o estado emocional basal e difuso em que se encontra a 
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pessoa em determinado momento."

c)  INCORRETA. Segundo Dalgalarrondo,

"A hiperestesia, no sentido psicopatológico, é a condição na qual as 

percepções encontram-se anormalmente aumentadas em sua 

intensidade ou duração. Os sons são ouvidos de forma muito 

amplificada; um ruído parece um estrondo; as imagens visuais e as 

cores tornam-se mais vivas e intensas"

"Formar juízos é o processo que conduz ao estabelecimento de 

relações significativas entre os conceitos básicos."

d)  CORRETA. Dalgalarrondo:

Obviamente, quando se trata de casos extremos, cujas alterações 

comportamentais e mentais são de intensidade acentuada e de longa 

duração, o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico 

não é tão problemático. Entretanto, há muitos casos limítrofes, nos 

quais a delimitação entre comportamentos e formas de sentir normais 

e patológicas é bastante difícil.

  

e)  INCORRETA.

"A emoção é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado 
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geralmente como a reação do indivíduo a certas excitações internas 

ou externas, conscientes ou inconscientes."

134. (UFPB – AOCP – 2019)  Sobre o diagnóstico psicopatológico, 

assinale a alternativa correta.

a) É baseado em mecanismos etiológicos supostos pelo avaliador.

b) Fundamenta-se na história do transtorno sem considerar os sinais e 

sintomas específicos do paciente.

c) Deve focar na história da pessoa e não em como ela se apresenta 

nos momentos estressantes da vida.

d) Busca desenvolver-se a partir dos sintomas patognomônicos, ou 

seja, aqueles que são totalmente característicos de uma enfermidade.

e) É quase sempre baseado nos dados clínicos (história e exame do 

estado mental).

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA. Cunha:

a partir do quadro atual do paciente, se pode levantar uma série de 

hipóteses etiológicas, com base em pressupostos teóricos, o “que 
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deve ser justificado por dados históricos” (p.53).

b)  INCORRETA. Se o diagnóstico psicopatológico é sobre o paciente, 

é necessário considerar a sua história, com seus sinais e sintomas.

c)  INCORRETA. Cunha diz que

"em outras palavras, é importante verificar como o sujeito lidou com 

situações críticas e fatores estressantes. As maneiras típicas de lidar 

com o estresse são essenciais para o seu entendimento 

psicodinâmico."

d)  INCORRETA. Sintomas patognomônicos refere-se aos sintomas 

característicos de uma doença. 

e)  CORRETA. De acordo com Cunha:

"A história e o exame do estado mental do paciente também

constituem os recursos básicos de um diagnóstico e se desenvolvem, 

como outras interações clínicas, no contexto de uma entrevista 

(Strauss, 1999)."

135. (Pref Seberi – FUNDATEC – 2019) Segundo Dalgalarrondo (2008), 

quais as funções psíquicas mais atingidas nos transtornos afetivos, 

neuróticos e de personalidade?
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a) Sensopercepção/Pensamento.

b) Vontade/Personalidade.

c) Linguagem/Psicomotricidade.

d) Juízo de realidade/Orientação.

e) Afetividade/Atenção.

COMENTÁRIOS:

De acordo com Dalgalarrondo:

Funções mais afetadas nos transtornos psico-orgânicos

Nível de consciência

Atenção

Orientação

Memória

Inteligência

Linguagem

Funções mais afetadas nos transtornos afetivos, neuróticos e da 

personalidade

Afetividade

Vontade

Psicomotricidade
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Personalidade

Funções mais afetadas nos transtornos psicóticos

Sensopercepção

Pensamento

Juízo de realidade

Vivência do Eu

RESPOSTA: B.

136. (Pref Ibiaçá – FUNDATEC – 2019) Segundo Dalgalarrondo (2000), 

qual a definição psicológica da consciência?

a) A soma total das experiências conscientes do indivíduo em 

determinado momento. Sendo a capacidade do indivíduo entrar em 

contato com a realidade, perceber e conhecer seus objetos. 

b) Estado vigil que, de certa forma, iguala-se à consciência ao grau de 

clareza do sensório. Sendo o estado de estar acordado, desperto, 

lúcido. Usado para verificar o nível de consciência. 

c) A capacidade de tomar ciência e assumir as responsabilidades, os 

direitos e deveres concernentes à ética. Sendo o atributo do homem 

desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de 
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determinado cultura. 

d) É algo passivo, como uma tábula rasa, um papel em branco, no qual 

os objetos do mundo penetram e imprimem suas marcas, formando as 

imagens e representações. 

e) É profundamente ativa, visando ao mundo e produzindo sentido 

para os objetos que lhe apresentam. Com isso, dirige-se aos objetos 

de modo ativo e produtivo.

COMENTÁRIOS:

Dalgalarrondo fala sobre 3 definições de consciência:

"1. A definição neuropsicológica emprega o termo consciência no 

sentido de estado vígil (vigilância), o que, de certa forma, iguala a 

consciência ao grau de clareza do sensório. Consciência aqui é 

fundamentalmente o estado de estar desperto, acordado, vígil, lúcido. 

Trata-se especificamente do nível de consciência.

2. A definição psicológica a conceitua como a soma total das 

experiências conscientes de um indivíduo em determinado momento. 

Nesse sentido, consciência é o que se designa campo da 

consciência. É a dimensão subjetiva da

atividade psíquica do sujeito que se volta para a realidade. Na relação 

do Eu com o meio ambiente, a consciência é a capacidade de o 

indivíduo entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer os 
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seus objetos.

3. A definição ético-filosófica é utilizada mais freqüentemente no 

campo da ética, da filosofia, do direito ou da teologia. O termo 

consciência refere-se à capacidade de tomar ciência dos deveres 

éticos e assumir as responsabilidades, os direitos e os deveres 

concernentes a essa ética. Assim, a consciência ético-filosófica é 

atributo do homem desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica 

social de determinada cultura. Trata-se da consciência moral ou ética."

RESPOSTA: A.

137. (Pref Paraí – FUNDATEC – 2019) Referente às funções psíquicas 

no exame do estado mental atual, segundo Dalgalarrondo, relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2, associando as funções mais afetadas para cada 

grupo de transtorno.

Coluna 1

1. Transtornos psicóticos.

2. Transtornos afetivos, neuróticos e de personalidade.

3. Transtornos psico-orgânicos.

Coluna 2
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( ) Memória.

( ) Sensopercepção.

( ) Orientação.

( ) Psicomotricidade.

( ) Pensamento.

( ) Afetividade.

( ) Atenção.

( ) Juízo de realidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é:

a) 3 – 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1. 

b) 1 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3. 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1. 

d) 1 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 2. 

e) 3 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 3 – 1.

COMENTÁRIOS:
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Dalgalarrondo faz a seguinte classificação:

Funções mais afetadas nos Transtornos Psico-Orgânicos

- Nível de consciência

- Atenção

- Orientação

- Memória

- Inteligência

- Linguagem

Funções mais afetadas nos Transtornos afetivos, Neuróticos e da 

Personalidade

- Afetividade

- Vontade

- Psicomotricidade

- Personalidade

Funções mais afetadas nos Transtornos Psicóticos

- Sensopercepção

- Pensamento

- Juízo de realidade

- Vivência do Eu
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Coluna 1

1. Transtornos psicóticos.

2. Transtornos afetivos, neuróticos e de personalidade.

3. Transtornos psico-orgânicos.

Coluna 2

( ) Memória. - Mais afetada nos Transtornos Psico-Orgânicos (3)

( ) Sensopercepção. - Mais afetada nos Transtornos Psicóticos (1)

( ) Orientação. - Mais afetada nos Transtornos Psico-Orgânicos (3)

( ) Psicomotricidade. - Mais afetada nos Transtornos afetivos, 

Neuróticos e da Personalidade (2)

( ) Pensamento. Mais afetada nos Transtornos Psicóticos (1)

( ) Afetividade. - Mais afetada nos Transtornos afetivos, Neuróticos e 

da Personalidade (2)

( ) Atenção. - Mais afetada nos Transtornos Psico-Orgânicos (3)

( ) Juízo de realidade. Mais afetada nos Transtornos Psicóticos (1)

RESPOSTA: A.

138. (Pref Porto Mauá – FUNDATEC – 2019) O empobrecimento do 

pensamento inferido pela observação da fala e do comportamento 

relativo à linguagem denomina-se:
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a) Alogia.

b) Agnosia.

c) Parafilia.

d) Gnosticismo.

e) Sadismo.

COMENTÁRIOS:

a) Certo! Essa é a definição de alogia.

b) Errado. A agnosia é a perda da capacidade de reconhecimento.

c) Errado. As parafilias são transtornos do comportamento sexual. 

d) Errado. Gnosticismo está relacionado com conhecimento místico de 

verdades transcendentes e divinas.

e) Errado. O sadismo está relacionado com o prazer a partir do 

sofrimento de outrem.
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139. (Pref N Horizonte – FUNDATEC – 2019) A vida afetiva é a 

dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências 

humanas. Sem afetividade, a vida mental torna-se vazia, sem sabor. 

Afetividade compreende várias modalidades de vivências afetivas, 

como o humor, as emoções e os sentimentos. Em relação à definição 

de cada vivência afetiva, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Humor ou estado de ânimo.

2. Emoções.

3. Paixões.

Coluna 2

(    ) Estado afetivo intenso, de curta duração, originado geralmente 

como a reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, 

conscientes ou inconscientes.

(    ) Tônus afetivo do indivíduo. Estado emocional basal e difuso em 

que se encontra e pessoa em determinado momento.

(    ) Estado afetivo extremamente intenso, que domina a atividade 

psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse 
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do indivíduo em uma só direção.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é:

a) 1 – 2 – 3. 

b) 2 – 1 – 3. 

c) 3 – 2 – 1. 

d) 1 – 3 – 2. 

e) 2 – 3 – 1.

COMENTÁRIOS:

(2) Essa é a definição que Dalgalarrondo dá para emoções:

“As emoções podem ser definidas como reações afetivas agudas, 

momentâneas, desencadeadas por estímulos significativos. Assim, a 

emoção é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado 

geralmente como a reação do indivíduo a certas excitações internas ou 

externas, conscientes ou inconscientes”
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(1) Essa é a definição que Dalgalarrondo dá para humor ou estado de 

ânimo:

“O humor, ou estado de ânimo, é definido como o tônus afetivo do 

indivíduo, o estado emocional basal e difuso em que se encontra a 

pessoa em determinado momento. É a disposição afetiva de fundo 

que penetra toda a experiência psíquica, a lente afetiva que dá às 

vivências do sujeito, a cada momento, uma cor particular, ampliando 

ou reduzindo o impacto das experiências reais e, muitas vezes, 

modificando a natureza e o sentido das experiências vivenciadas.”

(3) Essa é a definição que Dalgalarrondo dá para paixões:

“A paixão é um estado afetivo extremamente intenso, que domina a 

atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o 

interesse do indivíduo em uma só direção, inibindo os demais 

interesses. Segundo Pieron (1996), a paixão intensa impede o 

exercício de uma lógica imparcial.”

RESPOSTA: B.

140. (Pref Boa Vista – SELECON – 2019) Para Paulo Dalgalarrondo 

(2000), entrevistas com pacientes em um estado psicótico devem ser:

a) por associação livre
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b) estruturadas, com perguntas mais simples e dirigidas

c) não estruturadas, indo das perguntas neutras às mais importantes

d) abertas, em que o entrevistado deve falar de forma fluente e 

espontânea

COMENTÁRIOS:

Para Paulo Dalgalarrondo (2000), entrevistas com pacientes em um 

estado psicótico devem ser:

Segundo o autor:

"1. Pacientes organizados (mentalmente), com inteligência normal, 

com escolaridade boa ou razoável, fora de um 'estado psicótico', 

devem ser entrevistados de forma mais aberta, permitindo que falem 

e se expressem de maneira mais fluente e espontânea. O 

entrevistador fala pouco, fazendo algumas pontuações para que o 

paciente 'conte a sua história'.

2. Pacientes desorganizados, com nível intelectual baixo, em estado 

psicótico ou paranóide, 'travados' por alto nível de ansiedade, devem 

ser entrevistados de forma mais estruturada. Nesse caso, o 
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entrevistador fala mais, faz perguntas mais simples e dirigidas

(perguntas fáceis de serem compreendidas e respondidas).

3. Nos primeiros contatos com pacientes muito tímidos, ansiosos ou 

paranóides, deve-se fazer primeiro perguntas neutras (nome, onde 

mora, profissão, estado civil, nome de familiares, etc.), para apenas, 

gradativamente, começar a formular perguntas 'mais quentes' (às 

vezes, constrangedoras para o paciente), como: 'Qual o seu 

problema?', 'Por que foi trazido ao hospital?', 'O que aconteceu para 

que você agredisse seus familiares?', etc. Vale a sabedoria popular 

que diz: 'O mingau quente se come pela beirada'."

RESPOSTA: B.

141. (HUB – CESPE – 2018) No que se refere à prática do profissional 

de saúde mental e à avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.

Nos transtornos psicorgânicos, as funções mais afetadas são a 

psicomotricidade e a sensopercepção.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

"Funções mais afetadas nos transtornos psicorgânicos: Consciência, 

atenção, orientação, memória, inteligência, linguagem.
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Funções mais afetadas nos transtornos afetivos, neuróticos e de 

personalidade: Afetividade, vontade, psicomotricidade e 

personalidade.

Funções mais afetadas nos transtornos psicóticos: Senso-percepção, 

pensamento vivência do tempo e do espaço, juízo de realidade e 

vivencia do eu."

142. (HUB – CESPE – 2018)

No que se refere à prática do profissional de saúde mental e à 

avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.

A entrevista psicopatológica contempla a anamnese e o exame 

psíquico.

COMENTÁRIOS:

CERTO.

De acordo com Dalgalarrondo

"A entrevista psicopatológica permite a realização dos dois principais 
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aspectos da avaliação:

1. A anamnese, ou seja o histórico dos sinais e dos sintomas que o 

paciente apresenta ao longo de sua vida, seus antecedentes pessoais 

e familiares, assim como de sua família e meio social.

2. O exame psíquico, também chamado exame do estado mental 

atual."

143. (HUB – CESPE – 2018) No que se refere à prática do profissional 

de saúde mental e à avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.

Dissimulação e simulação são sinônimos e referem-se à ação de 

esconder ou negar, de maneira voluntária, a presença de sinais e 

sintomas psicopatológicos.

COMENTÁRIOS:

ERRADO.

  

De acordo com Dalgalarrondo, dissimulação e simulação NÃO são 

sinônimos. 
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"Denomina-se dissimulação o ato de esconder ou negar 

voluntariamente a presença de sinais e sintomas psicopatológicos.

A simulação é a tentativa do paciente de criar, apresentar, 

voluntariamente, um sintoma, sinal ou vivência que de fato não tem."

144. (PC ES – AOCP – 2019) Episódios de raiva, com agressões e falta 

de controle de impulsos, podem estar associados a alguns transtornos 

psicopatológicos. Em algumas situações mais específicas, eles podem 

ser respostas a eventos muito agudos e traumáticos que ocorreram e 

que

geraram reações de medo e impotência. O enunciado refere-se a qual 

transtorno neurótico?

a) Transtorno de estresse pós-traumático.

b) Transtorno obsessivo-compulsivo.

c) Transtorno dissociativo.

d) Transtorno da personalidade.

e) Transtornos relacionados a substâncias.
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COMENTÁRIOS:

De acordo com o Caderno técnico de tratamento do transtorno de 

estresse pós-traumático – TEPT,  (2019, p. 16):

⦁ “O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), assim 

como o Transtorno de Estresse Agudo, eram classificados 

no DSM-IV (1994) como Transtornos de Ansiedade. Com a 

publicação do DSM-V (2013), ambos foram colocados 

numa nova classificação, denominada “Transtornos 

Relacionados a Trauma e a Estressores.

⦁ Os transtornos relacionados a trauma e a estressores 

incluem transtornos nos quais a exposição a um evento 

traumático ou estressante está listada explicitamente 

como um critério diagnóstico e reúnem o Transtorno de 

Apego Reativo, o Transtorno de Interação Social 

Desinibida, os Transtornos de Adaptação, além do 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e o 

Transtorno de Estresse Agudo (TEA). 

⦁ O sofrimento psicológico subsequente à exposição a um 

evento traumático ou estressante é bastante variável. Em 

alguns casos, os sintomas podem ser bem entendidos em 

um contexto de ansiedade ou medo. Entretanto está claro 

que muitos indivíduos que foram expostos a um evento 

traumático ou estressante exibem um fenótipo no qual, em 

vez de sintomas de ansiedade ou medo, as características 
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clínicas mais proeminentes são sintomas anedônicos 

(perda da capacidade de sentir prazer) e disfóricos 

(depressão, ansiedade, inquietude), externalizações de 

raiva e agressividade ou sintomas dissociativos.”

a) CORRETA. De acordo com o trecho.

b) INCORRETA. O DSM 5 não classifica mais o TOC como Transtorno 

de Ansiedade. Agora ele fazz parte do capítulo“Transtorno Obsessivo-

Compulsivo e Transtornos Associados”

c) INCORRETA. Os Transtornos Dissociativos incluem Transtorno 

Dissociativo de Identidade, Amnésia Dissociativa e Transtorno de 

Despersonalização/Desrealização.

d) INCORRETA. Grupo A – Transtornos de Personalidade Paranóide, 

Esquizóide e Esquizotípica; Grupo B – Transtornos de Personalidade 

Anti-Social, Borderline, Histriônica e Narcisista; e Grupo C –

Transtornos de Personalidade Esquiva, Dependente e Obsessivo-

Compulsiva.

e) INCORRETA. Envolve um padrão prejudicial de uso de alguma 
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substância. 

________________

145. (Pref Barra Velha – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019)  Os 

transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação 

do humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo 

maior), transtorno depressivo persistente (destemia), transtorno 

disfônico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por 

substância/medicamento, transtorno depressivo devido a outra 

condição médica, outro transtorno depressivo especificado e 

transtorno depressivo não especificado. Sobre esse transtorno assinale 

a alternativa INCORRETA.

a) Os sintomas dos critérios para transtorno depressivo persistente 

(Distimia) devem estar presentes quase todos os dias para serem 

considerados presentes, com exceção de alteração do peso e ideação 

suicida. Humor deprimido deve estar presente na maior parte do dia, 

além de estar presente quase todos os dias. Insônia ou fadiga 

frequentemente são a queixa principal apresentada, e a falha em 

detectar sintomas depressivos associados resultará em 

subdiagnóstico.  
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b) A característica central do transtorno disruptivo da desregulação do 

humor é a irritabilidade crônica grave. Essa irritabilidade grave 

apresenta duas manifestações clínicas proeminentes, sendo a primeira 

as frequentes explosões de raiva. A segunda manifestação de 

irritabilidade grave consiste em humor persistentemente irritável ou 

zangado que está presente entre as explosões de raiva. 

c) A dismenorreia é uma síndrome dolorosa da menstruação, mas é 

diferente de uma síndrome caracterizada por alterações afetivas. Além 

do mais, os sintomas da dismenorreia começam com o início da 

menstruação, enquanto os sintomas do transtorno disfônico pré-

menstrual, por definição, começam antes do início da menstruação, 

mesmo que perdurem nos primeiros dias do período 

d) O nome do transtorno depressivo induzido por 

substância/medicamento começa com a substância específica (p. ex., 

cocaína, dexametasona) que presumivelmente está causando os 

sintomas depressivos. O código diagnóstico é selecionado a partir da 

tabela inclusa no conjunto de critérios, a qual está baseada na classe 

de drogas.

COMENTÁRIOS:

  

a)  INCORRETA. DSM-V:
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Os sintomas dos critérios para transtorno depressivo maior devem 

estar presentes quase todos os dias para serem considerados 

presentes, com exceção de alteração do peso e ideação suicida. 

Humor deprimido deve estar presente na maior parte do dia, além de 

estar presente quase todos os dias. Insônia ou fadiga frequentemente 

são a queixa principal apresentada, e a falha em detectar sintomas 

depressivos associados resultará em subdiagnóstico.

b)  CORRETA. A alternativa está de acordo com o DSM-V:

A característica central do transtorno disruptivo da desregulação do 

humor é a irritabilidade crônica grave. Essa irritabilidade grave 

apresenta duas manifestações clínicas proeminentes, sendo a primeira 

as freqüentes explosões de raiva. Essas explosões tipicamente 

ocorrem em resposta à frustração e podem ser verbais ou 

comportamentais (estas últimas na forma de agressão contra 

propriedade, si mesmo ou outros). Elas devem ocorrer com frequência 

(i.e., em média três ou mais vezes por semana) (Critério C) por pelo 

menos um ano em pelo menos dois ambierçtes (Critérios E e F), como 

em casa e na escola, e devem ser inapropriadas para o 

desenvolvimento (Critério B). A segunda manifestação de irritabilidade 

grave consiste em humor persistentemente irritável ou zangado que 

está presente entre as explosões de raiva.

c)  CORRETA. A dismenorreia é uma síndrome dolorosa da 

menstruação, mas é diferente de uma síndrome caracterizada por 

alterações afetivas. Além do mais, os sintomas da dismenorreia 
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começam com o início da menstruação, enquanto os sintomas do 

transtorno disfórico pré-menstrual, por definição, começam antes do 

início da menstruação, mesmo que perdurem nos primeiros dias do 

período.

d) CORRETA. Para substâncias que não se enquadram em qualquer 

uma das classes, o código para "outra substância" deve ser usado, e, 

nos casos em que uma substância é considerada um fator etiológico, 

mas se desconhece sua classe específica, a categoria "substância 

desconhecida" deve ser usada

146. (Pref Barra Velha – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019)  A 

psicopatologia é uma disciplina científica que estuda a doença mental 

em seus vários aspectos: suas causas, as alterações estruturais e 

funcionais relacionadas, os métodos de investigação e suas formas de 

manifestação (sinais e sintomas). Comportamento, cognição e 

experiências subjetivas anormais constituem as formas de 

manifestação das doenças mentais. Sobre isso responda sobre uma 

psicopatologia específica transtorno obsessivo-compulsivo e assinale a 

alternativa INCORRETA.

a) Muitos indivíduos com TOC têm crenças disfuncionais. Essas 

crenças podem incluir senso aumentado de responsabilidade e 

tendência a superestimar a ameaça; perfeccionismo e intolerância à 
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incerteza; e importância excessiva dos pensamentos e necessidade de 

controlá-los.  

b) Abuso físico e sexual na infância e outros eventos estressantes ou 

traumáticos foram associados a um risco aumentado para o 

desenvolvimento de TOC. Algumas crianças podem desenvolver o 

início abrupto de sintomas obsessivo-compulsivos. 

c) As pessoas com TOC experimentam uma gama de respostas 

afetivas quando confrontadas com situações que desencadeiam 

obsessões e compulsões 

d) O TOC pode ser diferenciado dos transtornos de ansiedade, no 

qual os pensamentos são geralmente congruentes com o humor e não 

necessariamente experimentados como intrusivos ou angustiantes; 

além disso, as ruminações não estão ligadas a compulsões, como é 

típico no TOC.

COMENTÁRIOS:

a)  CORRETA. De acordo com o DSM-V:

"Muitos indivíduos com TOC têm crenças disfuncionais. Essas crenças 

podem incluir senso aumentado de responsabilidade e tendência a 

superestimar a ameaça; perfeccionismo e intolerância à incerteza; e 

importância excessiva dos pensamentos (p. ex., acreditar que ter um 

pensamento proibido é tão ruim quanto executá-lo) e necessidade de 
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controlá-los.

Os indivíduos com TOC variam no grau de insight que têm quanto à 

exatidão das crenças subjacentes aos seus

sintomas obsessivo-compulsivos. Muitos têm insight bom ou razoável 

(p. ex., o indivíduo acredita que a casa definitivamente não irá, 

provavelmente não irá ou pode ou não incendiar se o fogão não for 

verificado 30 vezes).

Alguns têm insight pobre (p. ex., o indivíduo acredita que a casa 

provavelmente irá incendiar se o fogão não for verificado 30 vezes), e 

poucos (menos de 4%) têm insight ausente/crenças delirantes (p. ex., 

o indivíduo está convencido de que a casa irá incendiar se o fogão não 

for verificado 30 vezes) (...)".

  

b)  CORRETA. De acordo com o DSM-V:

"Temperamentais. Mais sintomas internalizantes, afetividade negativa 

mais alta e inibição do comportamento na infância são possíveis 

fatores de risco temperamentais.

Ambientais. Abuso físico e sexual na infância e outros eventos 

estressantes ou traumáticos foram associados a um risco aumentado 

para o desenvolvimento de TOC. Algumas crianças podem 
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desenvolver o início abrupto de sintomas obsessivo-compulsivos, o 

que foi associado a diferentes fatores ambientais, incluindo vários 

agentes infecciosos e uma síndrome autoimune pós-infecciosa.

Genéticos e fisiológicos. A taxa de TOC entre parentes de primeiro 

grau de adultos com o transtorno é aproximadamente duas vezes a de 

parentes de primeiro grau daqueles sem o transtorno; no entanto, 

entre os parentes de primeiro grau de indivíduos com início de TOC 

na infância ou adolescência, a taxa é aumentada em 10 vezes.

A transmissão familiar deve-se, em parte, a fatores genéticos (p. ex., 

uma taxa de concordância de 0,57 para gêmeos monozigóticos vs. 

0,22 para gêmeos dizigóticos). Disfunção no córtex orbitofrontal, no 

córtex cingulado anterior e no estriado tem sido mais fortemente 

envolvida".

  

c)  CORRETA. De acordo com o DSM-V:

"As pessoas com TOC experimentam uma gama de respostas afetivas 

quando confrontadas com situações que desencadeiam obsessões e 

compulsões. Por exemplo, muitos indivíduos experimentam ansiedade 

acentuada que pode incluir ataques de pânico recorrentes.

Outros relatam fortes sentimentos de nojo. Enquanto executam as 
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compulsões, algumas pessoas relatam uma angustiante sensação de 

"incompletude" ou inquietação até que as coisas pareçam ou soem 

"direitas" (just right)".

d)  INCORRETA. "Transtorno depressivo maior. O TOC pode ser 

diferenciado da ruminação do transtorno depressivo maior, no qual os 

pensamentos são geralmente congruentes com o humor e não 

necessariamente experimentados como intrusivos ou angustiantes; 

além disso, as ruminações não estão ligadas a compulsões, como é 

típico no TOC.

147. (Pref Seberi – FUNDATEC – 2019)  Segundo o DSM-5 (2014), o 

Transtorno de Ansiedade de Separação se caracteriza por:

a) Preocupação persistente e excessiva acerca de possível perda ou de 

perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, 

ferimentos, desastres ou morte.

b) Medo ou ansiedade desproporcional à ameaça real apresentada 

pela situação social e o contexto sociocultural.

c) Ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maioria dos 

dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades.

d) Sintomas centrais relativos a intrusões e esquiva de lembranças 
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associadas ao evento traumático.

e) Medo do abandono pelas pessoas amadas adicionado a problemas 

na identidade, no autodirecionamento, no funcionamento interpessoal 

e na impulsividade.

COMENTÁRIOS:

a)  CORRETA. A alternativa está de acordo com a definição do DSM-V 

sobre o Transtorno de Ansiedade de Separação. 

1. Sofrimento excessivo e recorrente ante a ocorrência ou previsão de 

afastamento de casa ou de figuras importantes de apego.

2. Preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda ou de 

perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, 

ferimentos, desastres ou morte.

3. Preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado 

leve à separação de uma figura importante de apego (p. ex., perder-

se, ser seqüestrado, sofrer um acidente, ficar doente).

4. Relutância persistente ou recusa a sair, afastar-se de casa, ir para a 

escola, o trabalho ou a qualquer outro lugar, em virtude do medo da 

separação.

5. Temor persistente e excessivo ou relutância em ficar sozinho ou sem 

as figuras importantes de apego em casa ou em outros contextos.
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6. Relutância ou recusa persistente em dormir longe de casa ou dormir 

sem estar próximo a uma figura importante de apego.

7. Pesadelos repetidos envolvendo o tema da separação.

8. Repetidas queixas de sintomas somáticos (p. ex., cefaleias, dores 

abdominais, náusea ou vômitos) quando a separação de figuras 

importantes de apego ocorre ou é prevista.

b)  INCORRETA. Esta característica faz parte do Transtorno de 

Ansiedade Social (Fobia Social).

c)  INCORRETA. Esta característica faz parte do Transtorno de 

Ansiedade Generalizada.

d)  INCORRETA. Esta característica faz parte do Transtorno de Estresse 

Pós-Traumático (TEPT).

e)  INCORRETA. Esta é uma característica do Transtorno de 

Personalidade Borderline.

148. (Pref Ibiaçá – FUNDATEC – 2019) Conforme o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), qual das 
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afirmações abaixo NÃO condiz com os sintomas de Transtorno 

Depressivo Maior?

a) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, 

conforme indicado por relato subjetivo ou por observação feita por 

outras pessoas.  

b) Nenhuma diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. 

c) Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou 

redução ou aumento do apetite quase todos os dias. 

d) Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. 

e) Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, 

podendo ser delirantes, quase todos os dias.

COMENTÁRIOS:

  

a)  CORRETA.

Transtorno Depressivo Maior

"A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes 

248



durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.

1. Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, 

conforme indicado por relato subjetivo (p. ex., sente-se triste, vazio ou 

sem esperança) ou por observação feita por outra pessoa (p. ex., 

parece choroso). (Nota: Em crianças e adolescentes, pode ser humor 

irritável.)

  

b)  INCORRETA. O DSM-V fala sobre acentuada diminuição do 

interesse ou prazer. Por isso, a alternativa está incorreta. Observe:

"A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes 

durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias 

(indicada por relato subjetivo ou observação feita por outras 

pessoas)."
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c)  CORRETA. A alternativa está alinhada com o texto do DSM-V. 

Observe:

"A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes 

durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.

3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. ex., 

uma alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou 

redução ou aumento do apetite quase todos os dias. (Nota: Em 

crianças, considerar o insucesso em obter o ganho de peso 

esperado.)"

  

d)  CORRETA. Esta também reproduz literalmente o texto do DSM-V:

"A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes 

durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.

5. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias (observáveis 

por outras pessoas, não meramente sensações subjetivas de 
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inquietação ou de estar mais lento)."

  

e)  CORRETA. Mais um sintoma que está de acordo com a classificação 

do DSM-V.

"A. Cinco (ou mais) dos seguintes sintomas estiveram presentes 

durante o mesmo período de duas semanas e representam uma 

mudança em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos 

sintomas é (1) humor deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer.

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada (que 

podem ser delirantes) quase todos os dias (não meramente 

autorrecriminação ou culpa por estar doente)".

149. (Pref Ronda Alta – FUNDATEC – 2019) Qual dos transtornos 

abaixo NÃO faz parte dos Transtornos de Ansiedade, de acordo com 

classificação do DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014)?

a) Transtorno de Ansiedade de Separação.  
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b) Mutismo Seletivo. 

c) Fobia Específica. 

d) Transtorno de Pânico. 

e) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

COMENTÁRIOS:

Os Transtornos de Ansiedade presentes no DSM-V são:

Transtorno de Ansiedade de Separação, Mutismo Seletivo, Fobia 

Específica, Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social), Transtorno 

de Pânico, Agorafobia, Transtorno de Ansiedade Generalizada, 

Transtorno de Ansiedade Induzido por 

Substância/Medicamento, Transtorno de Ansiedade Devido a Outra 

Condição Médica, Outro Transtorno de Ansiedade Especificado.

RESPOSTA: E.

150.(TJ MA – FCC – 2019) De acordo com o DSM 5, o transtorno 

disruptivo da desregulação do humor

a) tem seu início no período da adolescência.
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b) se apresenta com prevalência em crianças do sexo feminino.

c) está associado a uma evidente perturbação na família e às relações 

com os pares.

d) tem como característica a irritabilidade, que se apresenta em 

episódios isolados.

e) apresenta taxas de comorbidade baixas, predominando os sintomas 

isolados.

COMENTÁRIOS:

a)  INCORRETA.

Um dos critérios refere que a idade de início é 10 anos.

b)  INCORRETA. Segundo o DSM-V, a prevalência é em crianças do 

sexo masculino e em idade escolar.

c)  CORRETA. A alternativa está coerente com o DSM-V:

"A irritabilidade crônica grave, como observada no transtorno 

disruptivo da desregulação do humor, está associada à marcada 

perturbação na família da criança e nas relações com os pares, bem 
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como no desempenho escolar."

d)  INCORRETA. "O humor entre as explosões de raiva é 

persistentemente irritável ou zangado na maior parte do dia, quase 

todos os dias, e é observável por outras pessoas (p. ex., pais, 

professores, pares)."

e)  INCORRETA. De acordo com o DSM-V:

"As taxas de comorbidade no transtorno disruptivo da desregulação 

do humor são extremamente altas. E raro encontrar indivíduos cujos 

sintomas satisfazem os critérios para transtorno disruptivo da 

desregulação do humor isolado."
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LISTA DE QUESTÕES

1. (ALESE -  FCC – 2018) A psicóloga Clara foi intimada por um juiz de 

uma Vara de Família do Tribunal de Justiça a prestar depoimento em 

um caso em que atuava como psicoterapeuta de uma criança de 7 

anos, no qual a mãe da criança estava acusando o pai de ter realizado 

maus-tratos à criança. Clara, após ter consultado o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, entendeu que 

A) poderia prestar informações, por ser requisitada em juízo, 

considerando o previsto nesse Código. 
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B) não poderia prestar informações, pois é dever do psicólogo 

respeitar o sigilo profissional, em qualquer hipótese. 

C) não seria possível prestar depoimento porque romperia o sistema 

de confidencialidade com a criança. 

D) poderia prestar informações em juízo, desde que a criança 

permitisse. 

E) poderia prestar informações em juízo, desde que a criança e seus 

pais assinassem um Termo de Consentimento.

2. (UFPB -  AOCP – 2019) Em caso de o profissional psicólogo não 

poder, por motivos justificáveis, continuar o serviço que assumiu 

inicialmente, ele deve 

A) encerrar o serviço e deixar que o próprio paciente procure por 

outro psicólogo, sem oferecer auxílio, para não interferir na escolha 

dele.

B) encaminhar o serviço para um profissional de sua confiança 

obrigatoriamente.

C) sugerir o serviço de outro psicólogo e fornecer ao substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.

D) sugerir o serviço de outro psicólogo e não fornecer informações 

sobre o trabalho prestado, por uma questão de ética.

E) encerrar o serviço e solicitar que o cliente reinicie o trabalho com 

outro profissional.
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3. (PREF. DE MACAPÁ -  FCC – 2018) Um grupo de psicólogos 

inaugurará um novo consultório e precisa divulgá-lo na região. O 

artigo 20 do Código de Ética, recomenda que eles podem 

A) divulgar as atividades e recursos que utilizam relativos a técnicas e 

práticas próprias do psicólogo. 

B) fazer propaganda por meio de promoções de preço para atrair 

clientes iniciais. 

C) indicar prazos e dar garantias para a obtenção de resultados no 

tratamento. 

D) realizar autopromoção e comparar seu trabalho com o de outros 

profissionais. 

E) incrementar suas atividades com práticas privativas de outras 

profissões como um diferencial.

4. (PREF. DE MACAPÁ -  FCC – 2018) Segundo o Código de Ética, é 

VEDADO ao Psicólogo: 

A) intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, quando informado expressamente, 

por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço. 

B) sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos 

justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os 
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assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 

C) levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício 

ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes 

do código do Psicólogo ou da legislação profissional. 

D) realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar 

resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de 

forma a expor pessoas, grupos ou organizações. 

E) informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação 

de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário 

para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário.

5. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O psicólogo deve buscar sempre o máximo de transparência na 

informação dos resultados decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos a quem de direito, apoiando o usuário ou beneficiário na 

tomada de decisão.

6. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O uso de termos de consentimento livre e esclarecido em atividades 

de pesquisa conduzida por psicólogos é dispensado desde que haja a 

garantia do caráter voluntário da participação dos envolvidos.
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7. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

O psicólogo presta serviços profissionais observando a modulação do 

tempo de atendimento de uma demanda para que não se caracterize 

prolongamento desnecessário da relação de serviço.

8. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

Ao divulgar seus serviços, o psicólogo deve informar seu número de 

registro profissional, suas qualificações e seus títulos, bem como deve 

demonstrar eficácia de sua atuação profissional, por meio da 

divulgação dos resultados de algumas intervenções por ele realizadas.

9. (MPPI – CESPE – 2018) Acerca da ética do psicólogo, julgue o item 

subsequente.

Assuntos multiprofissionais e relativos à intervenção em que o trabalho 

do psicólogo esteja diretamente envolvido permitem que ele possa 

realizar interrupção voluntária e definitiva do serviço sempre que 

julgar necessário.

10. (TRT 15 – FCC – 2018) Em relação aos clientes e seguindo as 

orientações do Código de Ética Profissional do Psicólogo Resolução 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 010/2005, um psicólogo que, 
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por motivos justificáveis, não pode dar continuidade aos serviços 

profissionais assumidos junto aos seus clientes, deve: 

A) sugerir que procurem psicólogos de amigos, que venham tendo 

sucesso, pois há uma maior garantia de bons resultados.

B) indicar seus clientes a um amigo e garantir que o preço dos serviços 

seja o mesmo, diminuindo assim possíveis danos aos seus clientes.

C) entregar uma lista de psicólogos disponíveis e pedir que os clientes 

passem por entrevistas e lhe informem o escolhido para que possa 

avaliar se se adequa ao tratamento aplicado a cada cliente.

D) encerrar o serviço prestado dizendo aos seus clientes que a partir 

daquele momento devem buscar ajuda de outros psicólogos, caso 

julguem necessário, deixando-os livres para serem protagonistas dos 

seus processos.

E) sugerir serviços de outros psicólogos e fornecer ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho.

11. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Um psicólogo atua no 

departamento de recursos humanos em uma organização de trabalho. 

Um dos funcionários dessa organização solicita que ele atenda sua 

filha adolescente, que já tentou suicídio uma vez. Nesse caso, o 

psicólogo deve 

A) atender o funcionário em relação ao seu sofrimento, que caracteriza 

uma situação emergencial e, por isso, demanda atenção diferenciada 
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e terapêutica do psicólogo.

B) esclarecer ao profissional que as informações por ele prestadas 

devem ser compartilhadas com os responsáveis pela organização, em 

função do risco que envolvem.

C) assumir o atendimento da filha do funcionário, desde que seja em 

um ambiente com condições apropriadas à natureza do serviço que 

deverá ser prestado.

D) esclarecer que não poderá se envolver com a situação, pois a 

relação que o funcionário quer estabelecer com ele pode interferir 

negativamente nos objetivos da organização.

E) oferecer ao funcionário as informações necessárias para o 

encaminhamento apropriado do caso e assegurar a ele o sigilo sobre 

as informações reveladas.

12. (STJ – CESPE – 2018) Um psicólogo foi denunciado por suspeita de 

ter sido conivente com ações irregulares ao trabalhar junto a uma 

empresa prestadora de serviços de recolocação profissional. Essa 

empresa recebia currículos, convocava candidatos para a realização de 

testes psicológicos aplicados por esse psicólogo, e encaminhava os 

candidatos selecionados para preenchimento das vagas no mercado 

de trabalho. De acordo com a denúncia, após o processo seletivo, o 

psicólogo fazia devolutivas dos resultados aos candidatos que 

pagavam antecipadamente para participar dos testes psicológicos, 

não explicava a conclusão a que chegara a partir da avaliação feita, 
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não apresentava com clareza os motivos que levavam os candidatos a 

não serem aprovados para o cargo pretendido e apresentava 

relatórios incompletos, referentes ao processo seletivo em que cada 

candidato convocado estava envolvido.

Considerando a situação hipotética apresentada, os dilemas éticos e 

as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, julgue o item a 

seguir.

É vedado ao psicólogo acumpliciar-se com pessoas ou organizações 

que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de 

psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. 

13. (PC/MA - CESPE – 2018) Marlene tem cinquenta e cinco anos de 

idade e diagnóstico de depressão, dado quando ela tinha quinze anos 

de idade. Ela faz acompanhamento psicológico com frequência 

semanal há dois anos. Mesmo em uso de medicação prescrita pelo 

psiquiatra responsável pelo caso, ela tentou suicídio há trinta dias, por 

ingestão de medicamentos. Após vinte dias de internação, ela foi 

encaminhada a uma clínica de saúde mental. Como plano terapêutico, 

a equipe dessa clínica propôs a Marlene psicoterapia individual, 

acompanhamento psiquiátrico, terapia familiar, oficinas de arte e de 

culinária e aulas de ioga. 

      A respeito de Marlene, o pai dela afirmou o seguinte para a 

equipe clínica: “Ela sempre foi minha filha problemática. Nunca se deu 

bem na escola. Já tentou se matar inúmeras vezes. Desde jovem, era 
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difícil. Chorava sempre e sem nenhum motivo aparente. Houve uma 

época em que ela se cortava. Não tinha amigos nem animação para 

nada. Nunca foi de sair. Sempre ficou no seu quarto com suas coisas. 

Acho mesmo é que Marlene nunca quis viver. Já nasceu deprimida. 

Era um bebê triste. A mãe dela sempre teve depressão. Nunca 

conseguiu cuidar das nossas filhas. Sempre ficou tudo por minha 

conta.”. 

Com referência ao caso clínico hipotético apresentado no texto 

5A5AAA, assinale a opção correta à luz do Código de Ética do 

Profissional Psicólogo (CEPP). 

A) O plano terapêutico de Marlene deve ser discutido em equipe, 

levando-se em consideração a escuta atenta à paciente, o quadro 

apresentado, a gravidade desse quadro e as intervenções que se 

fizerem necessárias.

B) A proposta terapêutica da clínica de saúde mental limita-se à 

redução de danos e à contenção da angústia de Marlene. 

C) Como forma de proteger a intimidade do paciente, o CEPP proíbe, 

sem exceções, a quebra de sigilo no atendimento psicológico 

individual, como no caso de Marlene.

D) Quanto ao manejo clínico e às intervenções realizadas, Marlene não 

poderia ser submetida à terapia familiar e à psicoterapia individual 

concomitantemente.

E) Conforme o CEPP, o profissional psicólogo que atendeu 

previamente Marlene é obrigado a prestar todas as informações 
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pertinentes ao caso para os profissionais que a acompanharão na 

clínica de saúde mental.

14. (UNIR – AOCP – 2018) O Código de Ética profissional estabelece 

padrões esperados às práticas psicológicas, fomentando autorreflexão 

da práxis, de modo a responsabilizar cada profissional por sua conduta 

no exercício profissional, e as legislações vigentes contribuem para a 

normatização das condutas profissionais. A respeito do Código de 

Ética do Psicólogo e demais legislações vigentes, julgue, como 

VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

Devem ser consideradas as expressões e identidades de gênero como 

possibilidades da existência humana, compreendidas como 

psicopatologias, transtornos mentais, desvios e/ou inadequações.

15. (UNIR – AOCP – 2018) O Código de Ética profissional estabelece 

padrões esperados às práticas psicológicas, fomentando autorreflexão 

da práxis, de modo a responsabilizar cada profissional por sua conduta 

no exercício profissional, e as legislações vigentes contribuem para a 

normatização das condutas profissionais. A respeito do Código de 

Ética do Psicólogo e demais legislações vigentes, julgue, como 

VERDADEIRO ou FALSO, o item a seguir.

O Conselho Federal de Psicologia assegura às pessoas transexuais e 
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travestis o direito à escolha de tratamento nominal (Nome Social) a ser 

inserido na carteira de identidade profissional, como reconhecimento 

da identidade de gênero.

16. (CRP/SP – QUADRIX – 2018) Com base na Resolução CFP n.º 

10/2005, que aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 

julgue o item.

As infrações disciplinares sujeitam às seguintes penalidades: 

repreensão; multa; censura pública ou reservada; suspensão do 

exercício profissional por até trinta dias; e cassação do exercício 

profissional. 

17. (PREF. DE RIO NOVO – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019) De 

acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo Art. 1º – São 

deveres fundamentais dos psicólogos: Assinale a alternativa CORRETA 

sobre o artigo citado acima: 

A) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.

B) Estipular o valor de acordo com as características da atividade e o 

comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser 

realizado.

C) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente 
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do valor acordado. 

D) Nenhuma das alternativas.

18. (UFAL – UFAL – 2019) O terceiro Código de Ética Profissional do 

Psicólogo: 

A) Pauta-se em um conjunto de normas a serem seguidas pelo 

psicólogo mais do que um instrumento de reflexão

B) Valoriza os princípios fundamentais como grandes eixos que devem 

orientar a relação do psicólogo com a sociedade, a profissão, as 

entidades profissionais e a ciência

C) Estimula reflexões que consideram a profissão em suas práticas 

particulares, desconsiderando a profissão como um todo

D) Foi construído ao longo de três anos, com a participação indireta 

dos psicólogos

E) Não contempla a crescente inserção do psicólogo em contextos 

institucionais

19. (UFC – UFC – 2019) O Código de Ética do Psicólogo determina 

que para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente 
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ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um 

de seus responsáveis. Além disso, deverá observar qual dessas 

determinações? 

A) Os atendimentos devem ser acompanhados, in loco, por pelo 

menos um dos responsáveis.

B) O psicólogo deverá delegar a instituição em que trabalha os 

encaminhamentos necessários para o atendido.

C) Em caso de ausência de responsáveis legais o psicólogo só poderá 

efetuar atendimento com expressa ordem judicial.

D) Os encaminhamentos necessários serão de responsabilidade do 

poder competente à criança, adolescente ou interdito.

E) O psicólogo se responsabilizará pelos encaminhamentos que se 

fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido.

20. (UFRN – COMPERVE – 2019) O Código de Ética Profissional do 

Psicólogo é um instrumento capaz de nortear a sociedade acerca das 

responsabilidades e deveres desse profissional. O Código de Ética 

Profissional do Psicólogo estabelece que é 

267



A) dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, 

por meio da confidencialidade, a intimidade de pessoas, grupos ou 

organizações a que tenha acesso no exercício profissional. 

B) compromisso do psicólogo respeitar o código profissional, 

analisando, caso a caso, a necessidade de manter a confidencialidade 

de pessoas, grupos ou organizações. 

C) facultativo ao psicólogo cumprir o código profissional, a fim de 

proteger, por meio da ética, a intimidade de pessoas, grupos ou 

organizações, a que tenha acesso no exercício profissional.

D) esperado do psicólogo respeitar o sigilo profissional em 

determinadas circunstâncias, a fim de proteger por meio da ética, a 

intimidade de pessoas, grupos ou organizações.

21. (PREF. DO RJ – PREF. DO RJ – 2019) Conforme o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, a este profissional é vedado: 

A) assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente 

do valor acordado

B) estabelecer acordos de prestação de serviço que respeitem os 

direitos do usuário
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C) prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais

D) conhecer, divulgar e fazer cumprir o código de ética profissional

22. (PREF. DO RJ – PREF. DO RJ – 2019) Segundo o Código de Ética 

Profissional, faz parte dos deveres fundamentais do psicólogo prestar 

serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 

emergência: 

A) sem visar benefício pessoal

B) desde que receba remuneração extra

C) sempre que for de seu interesse pessoal

D) quando for conveniente

23. (IFPA – IFPA – 2019) O código de ética do Psicólogo (2005) baseia-

se em princípios e normas que devem se pautar pelo respeito ao 

sujeito humano e seus direitos fundamentais para os profissionais 

psicólogos do Brasil. Segundo o mesmo, considerando os princípios 

fundamentais, marque a alternativa CORRETA. 
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A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da 

liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, independente dos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

B) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de 

vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação 

de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

C) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando 

parcialmente a realidade política, econômica, social e cultural.

D) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo 

aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da 

Psicologia como campo clínico.

E) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado 

com dignidade, mesmo em situações em que a Psicologia esteja 

sendo aviltada.

24. (MPE/AL – FGV – 2018) Ludmila, psicóloga concursada do 

Ministério Público do Alagoas, foi designada para intervir com uma 

família em determinado procedimento administrativo institucional. 
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A partir das intervenções efetuadas, a psicóloga teve acesso a 

informações que não têm relação com o procedimento. 

Em obediência ao Código de Ética Profissional do Psicólogo 

(Resolução 010/2005), assinale a opção que indica como Ludmila deve 

agir. 

A) Ela deve informar somente os dados que sejam relevantes para o 

procedimento, não revelando o que não tiver relação com o motivo da 

intervenção com a família. 

B) Ela deve apresentar todas as informações a que tiver acesso para o 

promotor responsável que definirá o que pode ser útil no 

procedimento.

C) Ela deve condicionar o sigilo sobre as informações coletadas à 

adesão da pessoa entrevistada a processo terapêutico. 

D) Ela não deve reportar nenhum dos dados coletados na entrevista, 

justificando seu sigilo pela previsão expressa de dispositivos do 

Código de Ética. 

E) Ela deve buscar supervisão com seu superior técnico, que assumirá 

a responsabilidade pelas informações que estiverem contidas no 

relatório.

25. (TRT RJ – AOCP – 2018) De acordo com o Código de Ética 

profissional do Psicólogo, assinale a alternativa correta. 
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A) É vedado ao psicólogo promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente.

B) Nos documentos que embasam as atividades em equipe 

multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações 

necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho.

C) Em atividades com equipes multiprofissionais, o psicólogo 

compartilhará todas as informações a que teve acesso assinalando a 

responsabilidade de quem as receber pela manutenção do sigilo. 

D) É vedado ao Psicólogo informar, a quem de direito, os resultados 

decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo 

somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem 

o usuário ou beneficiário. 

E) O psicólogo poderá divulgar, ensinar, ceder, emprestar ou vender a 

leigos instrumentos e técnicas psicológicas que não utilize mais em 

seus serviços.

26. (UFRJ – UFRJ – 2018) Fernando é psicólogo em um ambulatório de 

saúde mental de uma unidade básica de saúde pública. Uma menina 

de 10 anos procurou espontaneamente por ele na sua sala, 

perguntando se ali poderia conversar sobre alguns “problemas” que 

estavam acontecendo em casa. A postura ética mais adequada do 

profissional psicólogo nesta situação seria: 

A) atender brevemente a criança para acolher sua demanda e solicitar 

a presença de responsável legal.

B) atender a criança exclusivamente na presença de um dos 
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responsáveis.

C) atender a criança na presença de pelo menos um outro profissional 

de saúde da unidade como testemunha.

D) notificar negligência parental para o Conselho Tutelar da área, sem 

conversar com a criança.

E) atender a criança sozinha somente com determinação judicial.

27. (UFRJ – UFRJ – 2018) É vedado ao Psicólogo: 

A) 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.

B) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, 

informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu 

objetivo profissional.

C) orientar, a quem de direito, sobre os encaminhamentos 

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, 

sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do 

trabalho.

D) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os 

direitos do usuário ou beneficiário dos serviços de Psicologia

E) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas e com relação à orientação sexual.
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28. (ABIN - CESPE - 2018) Considerando o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, julgue o item que se segue.

É permitido ao psicólogo que atue com atendimento clínico 

empresarial recusar-se a repassar o material de trabalho ao psicólogo 

substituto, avocando sigilo profissional. 

29. (PREF. DE SONORA – MS CONCURSOS – 2019) Segundo o 

Código de Ética do Psicólogo, em seu art. 2º, é vedado a este: 

I- Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, 

religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 

quando do exercício de suas funções profissionais.

II- Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-

científica. 

III- Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou 

opressão. 

Após análise do que foi apresentado, assinale a alternativa correta:

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
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D) Todas as afirmativas estão corretas.

30. (IFSUL – IFSUL – 2019) De acordo com o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo (CFP N°. 010/2005), são responsabilidades 

do psicólogo, EXCETO 

A) assumir responsabilidades profissionais somente por atividades 

para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

B) informar, a quem de direito os resultados decorrentes da prestação 

de serviços psicológicos.

C) receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento 

de serviços.

D) estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os 

direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia.

31. (DPE/AM – FCC – 2018) A escala de desesperança de Beck 

complementa a avaliação de risco de suicídio em casos depressão. 

Esta escala está diretamente relacionada

(A) à quantificação das tentativas anteriores de suicídio.

(B) à intensidade dos sintomas depressivos e a visão negativa de si 

mesmo.
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(C) ao conceito da tríade cognitiva, por investigar a visão negativa de 

futuro. 

(D) à descrição das distorções cognitivas.

(E) à identificação das crenças centrais e intermediárias sobre a 

depressão.

32.  (DPE AM – FCC – 2018) Considere as técnicas utilizadas em 

entrevistas diagnósticas com crianças. 

I. A hora do jogo. 

II. O procedimento de desenhos-estórias. 

III. O jogo do rabisco. 

A correta relação entre a técnica e o autor é: 

I – II - III

a) Aberastury A.
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Trinca, W.

Winnicott, D.W.

b) Ocampo, M.L.S.

Klein, M.

Trinca, W.

c) Klein, M.

Ocampo, M.L.S.

Winnicott, D.W.

d) Trinca, W.

Winnicott, D.W.

Klein, M

e) Ocampo, M.L.S.

Trinca, W.

Klein, M.

33. (TRT 14 – FCC – 2018) Conforme o modelo interpretativo de 
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Murray, na análise de conteúdo do Teste de Apercepção Temática 

TAT, o psicólogo desmembra cada história nos conteúdos expressos 

no tema central, chegando à identificação do herói, ao 

reconhecimento de seus motivos, tendências e necessidades, à 

exploração de seus estados interiores, ao exame das pressões 

A) identificadas e tendências gerais. 

B) multideterminadas e do universo pessoal. 

C) autoimpostas e aspectos dissociativos. 

D) autoimpostas e do universo pessoal. 

E) ambientais e do desfecho.

34. (TRT 14 – FCC – 2018) Na bateria de testes, utilizada em um 

psicodiagnóstico, 

A) não é necessário o emprego de mais de um teste para buscar uma 

validação intertestes dos dados obtidos. 

B) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 
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abrangente da pessoa como um todo. 

C) para se chegar a inferências clínicas não é necessário preocupar-se 

com margem de erro em testes de personalidade. 

D) toda avaliação psicológica deve incluir, pelo menos, a aplicação de 

quatro testes psicológicos. 

E) está designada a aplicação de um teste psicológico.

35. (TRT 14 – FCC – 2018) Para Jurema Alcides Cunha, estudiosa do 

Psicodiagnóstico, um dos objetivos da avaliação psicológica clínica é o 

entendimento dinâmico, que pode ser considerado, em sentido lato, 

uma 

A) forma de avaliação compreensiva, já que enfoca a personalidade de 

maneira global, mas pressupõe um nível mais elevado de inferência 

clínica. 

B) classificação nosológica, testando hipóteses iniciais e tomando 

como referência critérios diagnósticos. 

C) investigação mais superficial, embora sejam sempre 

consubstanciados pelos passos específicos do psicodiagnóstico
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D) abordagem prognóstica, que determina o curso provável do caso. 

E) proposta de exame do estado mental do paciente, de competência 

exclusiva do psicólogo, frequentemente realizado sem aplicação de 

testes.

36. (TRT 15 – FCC – 2018) Os testes projetivos proporcionam obter 

informações sobre diferentes níveis de funcionamento da 

personalidade e, para isso, são oferecidos ao examinando estímulos 

A) ordenados de tal modo que o examinando discorra sobre os temas 

oferecidos, mantendo-se engajado na tarefa, sem dispersar-se.

B) estruturados, com o objetivo de conseguir informações sobre temas 

específicos do mundo objetivo do examinando.

C) convencionais, a partir dos quais o indivíduo informa sobre suas 

preferências em relação a temáticas específicas.

D) pouco estruturados, que ele organizará em conformidade com 

aspectos de seu mundo interno.

E) sequenciais que induzem o examinando a expressar conteúdos 

relativos aos temas propostos, de modo estruturado.
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37. (TRT 15 – FCC – 2018) Para Jurema Alcides Cunha, a escolha de 

testes que serão utilizados em um processo psicodiagnóstico 

corresponde a uma das etapas do estabelecimento de um plano de 

ação e que se deve ter em conta que 

A) um teste, desde que bem apropriado ao que se quer avaliar, torna-

se suficiente para o processo de avaliação psicológica.

B) nenhum teste, isoladamente, pode proporcionar uma avaliação 

abrangente da pessoa como um todo.

C) um teste projetivo é suficiente para a obtenção de dados em um 

plano psicodiagnóstico.

D) um teste de inteligência deve sempre estar incluído na bateria de 

testes de escolha do psicólogo, pela importância que tem a avaliação 

cognitiva.

E) é desnecessária a validação intertestes, já que cada instrumento já 

passou por estudo detalhado antes de sua liberação para uso.

38. (TRT 15 – FCC – 2018) Processo diagnóstico é a forma resultante 
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de determinada organização e estruturação dos elementos de um 

estudo de caso, realizado segundo uma certa concepção diagnóstica, 

que ocorre em uma sequência de passos, para a consecução dos 

objetivos diagnósticos, orientados em função de determinados 

embasamentos teóricos e práticos, sendo classificado de 

conformidade com os tipos existentes. No processo compreensivo 

busca-se 

A) dados de observação objetiva como prioritários, com exclusão de 

apreciações a respeito do mundo interno, sendo os referenciais, nesse 

processo, extraídos da Psicologia da Aprendizagem em que se 

enfatizam os programas desenvolvidos pela Psicologia Experimental.

B) uma transposição, para o diagnóstico psicológico, de noções 

advindas do diagnóstico clínico em medicina, tomando a vida 

emocional em termos similares àqueles empregados para o 

organismo, ou seja, um objeto concebido como doente.

C) configurar uma espécie de antevisão dos fenômenos que a prática 

psicanalítica bem-sucedida encontraria no paciente, e com os quais 

lidaria, sendo que a Psicanálise constitui-se em modelo de trabalho 

para os profissionais que se utilizam desse tipo de processo

D) encontrar um sentido para o conjunto das informações disponíveis, 

tomar aquilo que é relevante e significativo na personalidade, entrar 

empaticamente em contato emocional e, também, conhecer os 
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motivos profundos da vida emocional de alguém.

E) ter, no psicólogo, um simples aplicador e avaliador de testes 

psicológicos, cuja finalidade é auxiliar o trabalho de outros 

profissionais, sendo que o psicólogo entra em contato com aspectos 

parciais da personalidade do paciente, de modo “objetivo”.

39. (TRT 15 – FCC – 2018) Um psicólogo ao aplicar o Método de 

Rorschach obteve, ao solicitar ao examinando, no momento do 

inquérito, na prancha II, que ele passasse o dedo ao redor do local 

onde viu “Dois palhaços batendo as mãos um no outro”. Esse tipo 

de resposta é considerado no item modalidade como uma resposta 

A) pormenor primário. 

B) global. 

C) pormenor secundário. 

D) de estrutura. 

E) de conteúdo fragmentado.

40. (MGS – IBFC – 2019)  No que compete a produção de um laudo 

psicológico, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta:
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I. O laudo psicológico é uma apresentação descritiva de situações 

e/ou condições psicológicas (suas determinações históricas, sociais, 

políticas e culturais), pesquisadas no processo de avaliação 

psicológica.

II. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os 

procedimentos e conclusões do processo de avaliação psicológica, 

relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 

prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto 

terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de 

acompanhamento psicológico limitando-se a fornecer somente as 

informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou 

petição.

III. O laudo é sempre subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz 

de um instrumental técnico, tais como: entrevistas, dinâmicas, testes 

psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal, 

consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado 

pelo psicólogo.

a) I e II, apenas   

b) I, II e III 
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c)  I e III, apenas 

d) III, apenas

41. (SESACRE – IBFC – 2019)  Considere o processo de 

psicodiagnóstico clínico, assinale a alternativa correta.

a) Este procedimento não necessariamente utiliza-se de testes 

psicológicos, de maneira igual a avaliação psicológica, o psicólogo 

pode ou não lançar mão desses instrumentos

b) O psicodiagnóstico deve ser realizado apenas no início do 

tratamento, com a finalidade em si de estabelecer um diagnóstico 

prévio do paciente

c) A bateria de testes utilizada deve incluir instrumentos que permitam 

obter ao máximo a projeção de si mesmo, incluindo testes 

padronizados que oferecem maior margem de segurança ao 

diagnóstico

d) O processo de psicodiagnóstico utiliza-se de testes psicológicos 

para compreender o sujeito à luz dos pressupostos teóricos 

psicanalíticos
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42. (SESACRE – IBFC – 2019)  Leia abaixo, os requisitos fundamentais 

para que um teste psicológico possa ser considerado um bom 

instrumento de avaliação.

            O teste mede o que se propõe a medir.

            O resultado obtido no teste aproxima-se do resultado 

verdadeiro do sujeito.

              Há uniformidade na aplicação dos procedimentos.

              O teste corresponde à realidade que é estudado.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as 

lacunas.

a) Adaptação/ Confiabilidade/ Padronização/ Validade

b) Padronização/ Validade/ Fidedignidade/ Confiabilidade

c) Validade/ Fidedignidade/ Padronização/ Adaptação 

d) Fidedignidade/ Padronização/ Validade/ Adaptação

43. (SESACRE – IBFC – 2019)  O Sistema de Avaliação de Testes 

Psicológicos (SATEPSI), foi desenvolvido pelo Conselho Federal de 
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Psicologia (CFP) com o objetivo de avaliar a qualidade técnico-

científica de instrumentos psicológicos. Considere o sistema em pauta, 

analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(    ) Divulga informações sobre as condições do uso profissional de 

instrumentos psicológicos e realiza indicações de testes, para 

diferentes contextos e finalidade, à comunidade e aos profissionais da 

área.

(    ) O gerenciamento é feito por uma Comissão Consultiva em 

Avaliação Psicológica, formada por pesquisadores com experiência e 

produção científica na área, os quais analisam e emitem pareceres 

sobre os testes psicológicos, com base nos parâmetros definidos em 

resolução.

(    ) Elabora, a partir da análise dos requisitos mínimos que um teste 

psicológico precisa apresentar, uma lista com os testes considerados 

favoráveis ou desfavoráveis para uso profissional.

(    ) Fornece um ranking, atualizado anualmente, com os melhores 

instrumentos para serem utilizados no processo de avaliação 

287



psicológica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para 

baixo:

a) F, V, V, F

b) V, V, F, F

c) V, F, F, V

d) V, V, V, V

44. (SESACRE – IBFC – 2019)  O objetivo comum de todas as 

entrevistas é descrever e avaliar para oferecer alguma forma de 

retorno, portanto, requerem uma etapa de apresentação da demanda, 

reconhecimento da natureza do problema e da formulação de 

alternativas de soluções, elas podem ser classificadas de acordo com a 

sua finalidade. Neste sentindo, considerando este último aspecto, leia 

atentamente as alternativas e assinale a incorreta.

a) As entrevistas de triagem tem por objetivo principal avaliar a 

demanda do sujeito e fazer um encaminhamento, que geralmente são 
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utilizadas em serviços de saúde pública e clinicas sociais

b) A entrevista diagnóstica pode priorizar aspectos sindrômicos, 

relacionados aos sinais e sintomas, e psicodinâmicos, que visa à 

descrição e compreensão de aspectos subjetivos

c) As entrevistas de avaliação tem por finalidade comunicar o sujeito o 

resultado da avaliação, bem como verificar a reação do sujeito frente a 

devolutiva e recomendações

d) As entrevistas de anamnese tem por objetivo o levantamento 

detalhado da história de desenvolvimento da pessoa, principalmente 

na infância, sendo uma técnica utilizada, unicamente, pela na terapia 

infantil

45. (TJ/PE – IBFC – 2017)  De acordo com SHINE (2008), o laudo 

psicológico, também chamado de relatório psicológico, deve conter, 

no mínimo, cinco itens.

Assinale a alternativa que não corresponde a um item de um laudo 

psicológico, na visão de SHINE:

a) O item em que o psicólogo faz uma exposição descritiva de forma 

metódica, objetiva e fiel dos dados colhidos, diz respeito à Análise

b) A parte destinada à narração da problemática apresentada e dos 
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motivos, razões e expectativas que levaram à produção do laudo é a 

Identificação

c) O item Conclusão é a estrutura em que o psicólogo vai relatar os 

resultados e as considerações da investigação

d) A descrição dos recursos e instrumentos técnicos utilizados para a 

coleta das informações, diz respeito ao Procedimento

e) A descrição da Demanda é importante onde devemos analisá-la e 

justificar o procedimento adotado

46. (SESACRE – IBFC – 2019)  A respeito da confecção e elaboração 

de documentos decorrentes das avaliações psicológicas, assinale a 

alternativa incorreta.

a) Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem 

como todo o material que os fundamenta, deverão ser guardados 

pelo prazo mínimo de 5 anos

b) A declaração trata-se de um documento que visa informar a 

ocorrência de fatos ou situações objetivas relacionados ao 

atendimento psicológico

c) O atestado psicológico deve ser apresentado em papel timbrado ou 

apresentado na subscrição do documento o carimbo, que conste o 
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nome e sobrenome do psicólogo, acrescido de sua inscrição 

profissional

d) A estrutura do parecer psicológico deve apresentar os itens: 

identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e 

conclusão

47. (UFABC – VUNESP – 2019)  Do ponto de vista psicodinâmico, 

durante a realização da entrevista inicial de um processo de avaliação 

psicológica, o psicólogo precisa

a) interromper o discurso da pessoa avaliada todas as vezes que algum 

dado apresentado ficar obscuro. 

b) deixar a pessoa avaliada, tanto quanto possível, completamente à 

vontade para mostrar seu modo de ser. 

c) permanecer neutro e em silêncio, escutando o relato da pessoa 

avaliada sem interromper o seu fluxo de ideias. 

d) propor a associação livre de ideias, e interpretar os conteúdos 

latentes apresentados no discurso da pessoa avaliada. 

e) permitir que a ansiedade da pessoa avaliada se manifeste, sem 
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qualquer tipo de interferência de sua parte para diminuí-la.

48. (PC ES – AOCP – 2019) Uma das funções do profissional da 

Psicologia, nos diversos âmbitos em que está inserido, é a da 

Avaliação Psicológica. De acordo com a Resolução CFP nº 009/2018, 

que estabelece diretrizes para a realização da Avaliação Psicológica, é 

correto afirmar que a avaliação psicológica tem como objetivo

a) avaliar fenômenos psicológicos.

b) prover informações para a tomada de decisões

c) classificar os diversos graus de inteligência

d) produzir um laudo psicológico

e) produzir um relatório psicológico.

49. (PC ES – AOCP – 2019) Avaliação Psicológica é definida como um 

processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, 

composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de 

prover informações à tomada de decisão. Sobre Avaliação Psicológica, 

assinale a alternativa correta.

292



a) As hipóteses levantadas na avaliação psicológica devem ser 

testadas, independentemente do objetivo inicial do processo 

psicodiagnóstico.

b) Métodos, técnicas e instrumentos utilizados na avaliação psicológica 

são predeterminados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP).

c) O psicólogo poderá recorrer a procedimentos e recursos auxiliares 

(fontes complementares de informação) para elaboração da avaliação 

psicológica.

d) Antes da avaliação propriamente dita, é realizada uma entrevista 

para subsidiar o delineamento da conduta no psicodiagnóstico.

e) A Declaração e o Parecer psicológico são documentos decorrentes 

da Avaliação Psicológica.

50. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Foi realizada uma avaliação 

psicológica clínica para determinar o nível de funcionamento da 

personalidade de uma pessoa, as funções do ego, especialmente a 

sua capacidade de insight, e a condição de seu sistema defensivo, 

com a finalidade de indicar uma conduta terapêutica para o caso e 

prever a possível resposta dessa pessoa aos recursos terapêuticos 

adotados. Esse tipo de investigação tem como objetivo
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a) uma avaliação compreensiva. 

b) um diagnóstico diferencial. 

c) uma classificação nosológica. 

d) uma ação preventiva. 

e) uma classificação de desempenho.

51. (UFPB – AOCP – 2019) Sobre a entrevista psicológica, assinale a 

alternativa correta.

a) A entrevista psicológica é uma técnica de investigação científica em 

psicologia equivalente à anamnese.

b) O fundamento da entrevista psicológica aberta consiste em 

perguntar e recolher dados da história do entrevistado.

c) A finalidade da entrevista psicológica é conseguir fazer emergir a 

totalidade do repertório de condutas de uma pessoa e, assim, 

compreender a personalidade do paciente.

d) Na entrevista psicológica, o entrevistador deve realizar uma 

observação científica no sentido de registrar os fenômenos externos a 
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ele com total abstração de suas impressões.

e) A entrevista psicológica deve permitir alguma impressão 

diagnóstica e prognóstica do paciente e reconhecer os efeitos 

contratransferenciais que são despertados no entrevistador.

52. (UFPB – AOCP – 2019) Assinale a alternativa correta referente às 

características do processo de avaliação psicológica.

a) No processo de avaliação, o testador pode ser substituído por outro 

sem afetar consideravelmente o resultado.

b) O objetivo da avaliação psicológica é obter uma medida de 

natureza numérica em relação a uma capacidade ou atributo.

c) As etapas do processo de avaliação psicológica são: administração 

do teste e interpretação de seu escore.

d) A avaliação psicológica deve ser feita apenas utilizando testes 

psicológicos.

e) O objetivo da avaliação psicológica é responder a uma questão de 

encaminhamento ou responder a um problema.

53. (IPREMM – VUNESP – 2019) Durante a realização das diferentes 
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etapas de um processo psicodiagnóstico, as entrevistas podem seguir 

diferentes modelos. Para que os objetivos do processo sejam 

atingidos, a entrevista

a) inicial precisa ser livremente estruturada, pois, no momento inicial 

do psicodiagnóstico, não é possível dar um direcionamento ao relato 

da pessoa avaliada.

b) para coleta de dados deve ser dirigida, pois o psicólogo só pode 

concluir o psicodiagnóstico se todas as questões pertinentes ao 

processo forem respondidas.

c) de anamnese pode ter estrutura semidirigida, pois um roteiro de 

perguntas deve ser seguido, mas, durante a apresentação dos dados, 

outros questionamentos podem surgir.

d) para realização de testes psicológicos deve ter estrutura livre, para 

que a pessoa avaliada se sinta à vontade para mostrar seu real 

potencial diante das atividades propostas.

e) devolutiva tem estrutura dirigida, pois, nesse momento, cabe ao 

psicólogo apresentar todas as suas conclusões sobre o caso e 

determinar as intervenções a serem seguidas.

54. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) Um psicólogo está 

escolhendo as técnicas e instrumentos psicológicos que irão compor a 
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bateria de testes que ele utilizará para avaliar uma criança que foi 

trazida para a realização de um psicodiagnóstico. Uma das diretrizes 

que devem conduzir essa etapa do processo é:

a) utilizar uma bateria de testes padronizada, para garantir a 

investigação de todos os aspectos da personalidade da criança.  

b) aplicar inicialmente os testes relacionados às dificuldades da 

criança, para prevenir o aparecimento de resistências ao longo do 

processo. 

c) empregar os testes gráficos somente quando a criança a ser 

avaliada for alfabetizada e não apresentar dificuldades escolares. 

d) utilizar os testes psicológicos somente nos casos em que as queixas 

formuladas sobre a criança se referirem ao desempenho escolar. 

e) começar a avaliação utilizando técnicas que são menos ansiógenas, 

considerando-se o caso da criança avaliada.

55.  (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 

psicológica, julgue o item subsequente.

A entrevista constitui-se de elementos introspectivos do entrevistado 
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e de comportamentos não verbais do entrevistador.

56.  (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 

psicológica, julgue o item subsequente.

A entrevista clínica deve ser semidirigida, a fim de evitar as 

interpretações subjetivas do examinador.

57.  (PM MA – CESPE – 2018)  No que se refere à entrevista 

psicológica, julgue o item subsequente.

Gestos, olhar e forma de comunicação do entrevistado fornecem ao 

psicólogo, enquanto examinador, dados confiáveis a respeito dos 

sentimentos e das experiências do examinando.

58.  (DPE AM – FCC – 2018) A Entrevista Clínica tem um caráter 

avaliativo e descritivo de aspectos pessoais e relacionais do sujeito, 

em um processo que tem como objetivo realizar recomendações, 

encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção.  Nesse 

contexto, 
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a) é um instrumento importante por suas características, mas de difícil 

adaptação às diferentes situações clínicas.   

b) sempre haverá um objetivo por parte do entrevistador que definirá 

as estratégias utilizadas e seus limites.  

c) é uma técnica capaz de testar os limites de aparentes contradições, 

no entanto sem permitir a explicitação de particularidades indicadas 

pelos testes utilizados no processo.  

d) seu aspecto avaliativo não alcança efeitos terapêuticos, uma vez 

que está restrito ao processo psicodiagnóstico.  

e) quando é utilizada com o propósito de realizar uma triagem, tem 

por objetivo o levantamento detalhado da história do sujeito, 

principalmente dos aspectos psicossexuais da infância.  

59.  (DPE AM – FCC – 2018) O Psicodiagnóstico é um processo que 

tem como objetivo identificar forças e fraquezas no funcionamento 

psíquico, com um foco na existência ou não de psicopatologia. Desse 

modo, 

a) antes de iniciar o processo diagnóstico, o psicólogo precisa 

entender as razões do encaminhamento para que possa responder às 
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especificidades da solicitação e demanda.  

b) o aspecto preventivo é colocado em questão, já que a solicitação 

de um psicodiagnóstico tem como objetivo a nomeação da disfunção 

já existente.  

c) nem sempre será necessário traçar um plano de avaliação, uma vez 

que as hipóteses iniciais podem estar obscuras.  

d) no diagnóstico interventivo a entrevista devolutiva tem o intuito de 

informar o paciente sobre os resultados obtidos com a avaliação, 

como acontece nos trabalhos de psicodiagnósticos  tradicionais.  

e) há uma limitação temporal dos resultados, pois as técnicas e 

métodos se renovam e invalidam as conclusões anteriores.  

60. (ITEP RN – AOCP – 2018) Assinale a alternativa que se encontra 

entre os passos essenciais para se alcançar os resultados esperados 

em um processo de avaliação psicológica, segundo a cartilha de 

avaliação psicológica.

a) Coleta de informações por meio de entrevistas, dinâmicas, 

observações e testes projetivos e/ou psicométricos, entre outros.

b) Levantamento dos objetivos sem levar em conta particularidades do 

indivíduo a ser avaliado.

300



c) Entrevista com testemunhas do fato.

d) Leitura criteriosa dos dados.

e) Contato com outros profissionais envolvidos.

61. (ALESE – FCC – 2018) Ocampo e colegas (1981) apontam a 

importância de considerar a questão da mobilização ou não da 

ansiedade na distribuição sequencial das técnicas a serem utilizadas no 

processo psicodiagnóstico. Sugerem que, pressupondo certo grau de 

ansiedade no paciente que inicia um processo de testagem, sejam 

utilizadas, nesse momento, técnicas 

a) de autorrelato. 

b) gráficas. 

c) de relaxamento. 

d) mediadoras. 

e) investigativas.

62.  (TRT 1ª Região – AOCP – 2018) Analise as assertivas e assinale a 

alternativa que aponta as corretas. Na entrevista clínica para 
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recomendação diagnóstica ou terapêutica, dentre outras habilidades, 

o profissional de Psicologia também deve ser capaz de:

I. facilitar a expressão dos motivos que levaram o paciente a buscar 

ajuda.

II. evitar o confronto das contradições e esquivas do paciente.

III. confrontar esquivas e contradições do paciente.

IV. reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente.

a) Apenas I e III. 

b) Apenas I, III e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas II e IV. 

e) Apenas I, II e IV.

63.  (TRT 1ª Região – AOCP – 2018) Em relação à Avaliação 

Psicológica, é correto afirmar que
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a) é o processo aplicado e técnico de produção de instrumentos para 

o psicólogo. 

b) é a área da psicologia responsável por produzir um conhecimento 

específico sobre o comportamento observado, de caráter definitivo e 

diagnóstico, por meio de estratégias psicológicas. 

c) é a etapa responsável pela aplicação de testes e instrumentos de 

caráter técnicocientífco de coleta de dados. 

d) é um processo padronizado que tem por objetivo chegar a uma 

determinação sustentada a respeito de uma ou mais questões 

psicológicas. 

e) é a área da psicologia responsável por operacionalizar as teorias 

psicológicas em eventos observáveis.

64. (PREF. Sertãozinho – VUNESP – 2018) O psicodiagnóstico é um 

processo científico que parte de perguntas específicas, cujas respostas 

prováveis estruturam-se na forma de hipóteses que serão confirmadas 

ou não ao longo de cada uma de suas etapas. Durante

a) o contrato, o psicólogo define, com o paciente ou responsáveis, os 

tipos de informes necessários, e quem terá acesso aos dados do 
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exame realizado.

b) o planejamento da bateria de testes, o paciente decide, juntamente 

com o psicólogo, os recursos e testes mais apropriados para investigar 

os seus sintomas.

c) a aplicação de testes psicológicos, o psicólogo precisa eliminar 

qualquer traço de ansiedade da pessoa avaliada, para obter resultados 

confiáveis.

d) a anamnese, o psicólogo deve registrar somente as informações 

que forem trazidas espontaneamente pela pessoa, que é alvo da 

avaliação.

e) a entrevista devolutiva, o psicólogo deve oferecer à pessoa avaliada 

o seu diagnóstico, seu prognóstico e a classificação nosológica de seu 

transtorno.

65. (Pref SJC – VUNESP – 2018) No processo psicodiagnóstico é 

importante estabelecer um contrato com o paciente, de modo a 

explicitar que esse processo envolve

a) ampla compreensão e tratamento das dificuldades do cliente. 
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b) um processo avaliativo que visa responder à demanda do 

encaminhamento. 

c) duração indeterminada, podendo demandar semanas ou meses. 

d) contato com outros profissionais, desde que autorizados pelo 

paciente. 

e) a aplicação de testes de inteligência, personalidade e 

psicomotricidade.

66. (MGS – IBFC – 2019) De acordo com René Spitz, existem três 

estágios sucessivos do desenvolvimento psicológico normal e 

adequado no primeiro ano de vida do bebê. O estágio que implica 

uma não distinção entre os estímulos recebidos pelo bebê e seu 

comportamento, é chamado pelo autor de:

a) Signo gestáltico 

b) Estágio latente 

c) Estágio de retenção 

d) Estágio de não diferenciação

67. (DPE/RJ – FGV – 2019) Em relação ao trabalho de Piaget sobre o 
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desenvolvimento infantil, analise as afirmativas a seguir.

I. Todas as crianças passam pelos quatro estágios de desenvolvimento 

na mesma ordem, mas algumas o fazem com maior rapidez.

II. Esquemas são categorias mentais que organizam a experiência, com 

base em ações na infância e em propriedades abstratas na 

adolescência.

III. O estágio sensório-motor se estende do nascimento até os dois 

anos, em que se progride das ações reflexas para o processamento 

simbólico.

Está correto o que se afirma em:

a) somente I;

b) somente II;

c) somente I e II;

d) somente II e III;

e) I, II e III.
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68. (SEASTER – IADES – 2019) Para Jean Piaget (1896-1980), o 

desenvolvimento humano e o modo como esse ser adquire 

conhecimento são afetados por estágios de desenvolvimento. Um 

desses estágios é descrito pelo autor como período pré-operatório. 

Neste, a criança consegue estruturar as respectivas ações no plano das 

representações. Segundo Piaget, como se caracteriza esse processo 

de estruturação de ações no âmbito representacional?

a) A criança não estrutura ações no plano simbólico, no estágio pré-

operatório. 

b) A criança estrutura as próprias ações de maneira automática, 

reversível e autônoma. 

c) A criança estrutura as próprias ações de maneira independente e 

autocrítica. 

d) A criança estrutura as próprias ações de maneira justaposta, 

sincrética e egocêntrica. 

e) A criança estrutura as próprias ações de maneira egocêntrica e 

automática.

69. (PREF. BARRA VELHA – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019) A fase 

oral é o período que segue um ano após o nascimento da criança. Ele 
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é chamado assim pois a maior parte das necessidades e interesse da 

criança está concentrada na porção superior do trato digestivo. Sobre 

essa fase assinale a alternativa CORRETA.

a) A libido da criança encontra-se voltada para a sua satisfação apenas 

nas necessidades nutricionais, sendo assim ela está na posição 

narcisista.  

b) Nesta fase a mãe torna-se a única fonte de satisfação da criança e a 

partir da atitude materna esta criará sua configuração com o mundo 

em termo orais, utilizando-se de mecanismos de projeção e introjeção. 

c) Nos seis primeiros meses a relação com o objeto não é total, a 

criança se relaciona com partes da mãe que se confundem com partes 

de si mesmas. 

d) Nesta fase costuma dividir o caráter oral em dois tipos principais o 

caráter oral amoroso e o caráter oral agressivo.

70. (PREF. DE LUCENA – CONTEMAX – 2019) Piaget (1995) trabalhou 

a aprendizagem humana, o qual se propõe a estudar a gênese do 

conhecimento centrado na ação do sujeito, ou de como se dá o 

desenvolvimento de sua inteligência, esta última é entendida não 

como a faculdade de saber, mas como um conjunto de estruturas 

momentaneamente adaptadas toda inteligência é uma adaptação. 
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Nesse sentido, para amadurecimento no processo de 

desenvolvimento na aquisição da aprendizagem são apresentados 

quatro fatores, a conhecer:

a) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Operatório Concreto.

b) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Sensório-motor.

c) Equilibração; Acomodação; Assimilação e Esquema.

d) Operatório formal; Operatório concreto; Préoperatório e Sensório-

motor.

e) Operatório formal; Acomodação; Assimilação e Esquema.

71. (IPREMM – VUNESP – 2019) Segundo René Spitz, o fator mais 

importante para tornar um recém-nascido capaz de construir 

gradualmente uma imagem coerente do ambiente ao seu redor é

a) a reciprocidade que se constitui na relação que o bebê estabelece 

com sua mãe.

b) a complementariedade entre a barreira de estímulo do bebê e a 

ação da mãe contra os estímulos ambientais.
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c) a atitude permissiva da mãe para que seu bebê entre em contato 

com todos os estímulos ambientes.

d) a capacidade do bebê de encontrar um lugar adequado na 

dinâmica de sua família.

e) o fato de a mãe concentrar sua interação com seu bebê na 

satisfação de suas necessidades fisiológicas.

72. (IPREMM – VUNESP – 2019) A perspectiva de Jean Piaget enfatiza 

que

a) logo após o nascimento, já é possível identificar na criança um 

estado de organização interna parcial.

b) toda a atividade da criança recém-nascida prioriza a sua 

constituição, a despeito do ambiente.

c) todo o sentido do desenvolvimento pode ser interpretado como 

uma descentração progressiva.

d) no momento em que uma criança nasce, ela é incapaz de 

desenvolver condutas de adaptação.

e) uma criança somente se estrutura como sujeito após estruturar os 

objetos e o meio ao seu redor.
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73. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) Para Leontiev Vygotsky, a 

mediação é um processo essencial para tornar possíveis as atividades 

psicológicas voluntárias, ou seja, intencionais. Segundo o teórico, os 

processos de mediação

a) já estão ativos e podem ser identificados em crianças muito 

pequenas.  

b) são constituídos pelas funções psicológicas básicas do ser humano. 

c) assemelham-se aos mecanismos mais elementares, tais como as 

ações reflexas. 

d) sofrem transformações ao longo do desenvolvimento dos 

indivíduos. 

e) traduzem uma relação direta entre o ser humano e o meio 

ambiente.

74. (PREF DE VALINHOS – VUNESP – 2019) De acordo com as 

concepções de Donald Winnicott sobre o desenvolvimento humano, a 

transicionalidade pode ser observada a partir do estágio denominado

a) dependência relativa. 
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b) rumo à independência. 

c) dependência absoluta. 

d) independência relativa. 

e) independência absoluta.

75. (PREF. CAMPOS NOVOS – FEPESE – 2019) O período de 

desenvolvimento sensório-motor descrito por Jean Piaget 

compreende o período:

a)  de entrada na adolescência. 

b)  de desvinculação das situações em que a criança se encontra 

implicada, tendo uma perfeita consciência de si.

c)  de grande progresso na socialização e na objetivação do 

pensamento que não mais necessita do suporte concreto para a 

abstração.

d)  entre os dois e seis anos de idade, quando a criança chega a sua 

função simbólica, à liguagem, à imitação diferida, à imagem mental, 

ao jogo simbólico e ao desenho. 

e)  entre 0 e 24 meses no qual o bebê organiza-se inicialmente a partir 

dos estímulos externos, diferenciando os objetos externos do próprio 
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corpo.

76. (PREF. CERQUILHO – VUNESP – 2019) Um dos conceitos 

específicos da teoria de Lev Vygotsky é o de zona de desenvolvimento 

proximal. Essa premissa reforça a ideia de que

a) o bom ensino é aquele que não se adianta em relação aos 

processos da criança que já se consolidaram.  

b) o desenvolvimento deve ser olhado e concebido 

retrospectivamente, para produzir resultados sólidos. 

c) a trajetória do desenvolvimento humano se orienta pela 

externalização dos processos interpsicológicos. 

d) o indivíduo tem instrumentos endógenos para percorrer, sozinho, o 

caminho de seu pleno desenvolvimento. 

e) o papel do professor é o de provocar nos alunos avanços na 

aprendizagem que não ocorreriam espontaneamente.

77. (PREF. MARACAJÁ – UNESC – 2019) Segundo Freud, a criança 

apresenta uma série de estágios dinamicamente diferenciados durante 

os primeiros cinco anos de vida, chamados período de latência, sendo 
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decisivos para a formação da personalidade, definindo aos modos de 

reação em algumas zonas específicas do corpo, sendo os seguintes 

estágios a serem assinalados os corretos:

a) Genital, sexual e fálico.  

b) Psicossocial, anal e oral. 

c) Oral, anal e fálico. 

d) Fálico, psicossocial e Oral.

78. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação à psicologia da 

personalidade e a aspectos relacionados a esse tema, julgue o item.

A teoria psicossocial de Erik Erikson, assim como a teoria de Sigmund 

Freud, enfatiza as pulsões sexuais como determinantes na constituição 

e no desenvolvimento da personalidade do indivíduo.

79. (ITEP/RN – AOCP - 2018) A Teoria do Apego enfatiza

a) a importância do sustento físico dado pela mãe à criança recém-
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nascida.

b) a influência do aporte emocional oferecido pela mãe ao filho.

c) a poderosa influência, no desenvolvimento de uma criança, da 

maneira como é tratada por seus pais.

d) o suporte amoroso ofertado pela mãe à criança entre as idades de 

3 a 6 anos.

e) a importância do pai na relação mãe-bebê.

80. (ITEP/RN – AOCP - 2018) A função materna entendida pelo modo 

como a criança é segurada, sustentada, que tem a função de proteção 

contra todas as experiências frequentemente angustiantes do bebê, 

de natureza psicológica, sensorial ou corporal; além de compreender a 

rotina de cuidados diários da criança, que devem ser modificados à 

medida que a criança cresce, caracteriza

a) Mãe Suficientemente Boa.

b) Objeto Transicional.

c) Preocupação Materna Primária.

d) Holding.

e) Sustentação Materna.
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81. (PREF DIVINÓPOLIS – IBFC – 2018) De acordo com a teoria do 

desenvolvimento psicossexual do ser humano, a personalidade se 

constitui a partir de fases do desenvolvimento psicossexual infantil. De 

acordo com esta teoria, assinale a alternativa que define corretamente 

a fase citada:

a) Genital: Nesta fase consolida-se a maturação fisiológica dos 

sistemas de funcionamento sexual, sendo que os principais objetivos 

desta fase são a separação final da dependência e do apego aos pais, 

e o estabelecimento de relações de objeto maduras e não incestuosas  

b) Oral: Nesta fase, o pênis torna-se o principal órgão de interesse 

para crianças de ambos os sexos, e sua ausência nas meninas é vista 

como castração. Além disso, o envolvimento e o conflito edipiano são 

estabelecidos 

c) Anal: É a primeira fase do desenvolvimento psicossexual infantil, e 

seu principal objetivo é que a criança possa estabelecer um 

relacionamento de dependência com sujeitos que proporcionam 

nutrição e sustento, obtendo uma expressão confortável e a 

gratificação de necessidades 

d) Fálica: Esse período, que compreende por volta do terceiro e 

quarto ano de vida da criança, é marcado pelo controle neuromuscular 
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sobre os esfíncteres. Além disso, esta fase é marcada por uma 

intensificação dos impulsos agressivos

82. (MPE/AL – FGV – 2018) Assinale a opção que indica como é 

conhecida a Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget.

a) Gestaltismo.

b) Associacionismo.

c) Construtivismo.

d) Behaviorismo.

e) Psicologia histórico-cultural.

83. (TRT 2 – FCC – 2018)  Ao contrário de Jung, que via a meia-idade 

como um momento de interiorização, Erikson descreveu-a como um 

movimento para o exterior. Erikson via os anos em torno dos 40 como 

a época em que as pessoas entram em seu sétimo estágio normativo,

a) generatividade versus estagnação.

b) individuação versus transcendência.
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c) metanóia versus adaptação.

d) individuação versus reestruturação.

e) generalização versus oposição.

84. (PREF. MACAPÁ – FCC – 2018) Bowlby afirma que o apego ocorre 

a partir dos primeiros contatos entre o bebê e sua mãe ou cuidador, 

no sentido de assegurar a satisfação do bebê. Em relação ao 

comportamento de apego na perspectiva de sua teoria, é correto 

afirmar que

a) uma das maneiras de avaliar o comportamento de apego de um 

bebê é por meio da técnica de laboratório situação estranha.

b) o primeiro estágio do desenvolvimento é o de confiança básica 

versus desconfiança.

c) a ansiedade de separação que surge na criança por volta dos oito 

meses é um indicador de que o bebê está submetido a alguma 

situação de estresse.

d) quando o bebê apresenta um apego desorganizado demonstra 

pouca emoção e não se mobiliza em relação a ausência e retorno da 

mãe ou cuidador.
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e) um ciclo de apego inseguro é muito difícil de ser interrompido, uma 

vez os bebês têm dificuldade de lidar com situações estressantes.

85. (PREF. SJC – VUNESP – 2018) Na visão de John Bowlby, os 

padrões de apego estabelecidos na infância

a) são acentuadamente alterados com as experiências de amizade que 

o jovem estabelece no período da adolescência.  

b) oscilam entre padrões de aproximação e fuga na idade adulta, 

dependendo da avaliação que o indivíduo faz da situação presente. 

c) dependem essencialmente do quanto a mãe foi capaz de suprir as 

primeiras necessidades de alimentação do bebê. 

d) mantêm-se ao longo das diversas fases do ciclo vital, embora sejam 

menos evidentes em adolescentes e adultos. 

e) são voláteis, dado que sua relevância se restringe às primeiras 

iniciativas de exploração do ambiente pela criança.

86. (PREF. SJC – VUNESP – 2018) Jovem de 16 anos tem preocupado 

a família por estar recebendo advertências na escola e assumindo uma 

atitude provocativa que vem perturbando o ambiente familiar. Para 
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Erik Erikson, essas condutas fazem parte do processo de 

desenvolvimento da identidade próprio da adolescência. A aceitação 

dessa experimentação juvenil é denominada, pelo autor,

a) latência psicossexual.  

b) difusão da identidade. 

c) moratória psicossocial. 

d) crise da adolescência. 

e) distúrbio de conduta.

87. (PREF. SÃO BERNARDO CAMPO – VUNESP – 2018)  Para o 

psicanalista Donald Woods Winnicott, em uma fase inicial do 

desenvolvimento há um processo de construção por meio do qual a 

psique e o soma vão formando um tecido de interrelações mútuas. 

Esse processo é denominado

(A) handling.

(B) personalização.

(C) holding.
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(D) apresentação de objeto.

(E) intersubjetividade.

88. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Em suas primeiras 

publicações sobre o desenvolvimento, Jean Piaget apresentou os 

resultados de suas pesquisas sobre o comportamento linguístico e a 

lógica que caracteriza a mentalidade particular das crianças. Em um de 

seus experimentos, ele identificou que crianças entre cinco e seis anos, 

que têm um irmão ou uma irmã, não conseguem entender que elas 

próprias também possuem relações fraternas com esse irmão ou essa 

irmã. Piaget designou tal atitude como

(A) antropomorfismo.

(B) narcisismo.

(C) egocentrismo.

(D) perseveração.

(E) reversibilidade.

89. (PREF. DE SERTÃOZINHO – VUNESP – 2018) Segundo as 

concepções de René Spitz, o recém-nascido

(A) conta com uma percepção e uma atividade suficientemente 

321



organizadas.

(B) consegue distinguir o ambiente externo do ambiente interno.

(C) exibe a primeira manifestação de ansiedade após o trauma do 

nascimento.

(D) apresenta atividade mental nas primeiras semanas subsequentes 

ao parto.

(E) pode expressar reações de quietude e desprazer assim que nasce.

90. (UFABC – VUNESP – 2019)  Para ensinar uma criança a andar de 

bicicleta, considerada uma atividade complexa, um adulto pode 

começar reforçando um comportamento que é um primeiro passo em 

direção ao comportamento final e, então, reforçar, gradualmente, 

comportamentos que se aproximam cada vez mais do comportamento 

final desejado. O procedimento apresentado ilustra

a) a aprendizagem vicária.  

b) a dessensibilização sistemática. 

c) o condicionamento clássico. 

d) o reforço intermitente. 
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e) a técnica de modelagem.

91. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Uma mãe ficou preocupada porque 

descobriu que seu filho obteve notas baixas em suas avaliações na 

escola. Quando voltou para casa, combinou com o filho que, se as 

suas notas melhorassem, ele seria dispensado da realização de suas 

tarefas domésticas. No bimestre seguinte, as notas de seu filho 

aumentaram significativamente.

Segundo os princípios do condicionamento operante, essa mãe 

adotou a estratégia de

a) extinção. 

b) reforço positivo. 

c) modelação. 

d) reforço negativo. 

e) reforço vicário.

92. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) A terapia cognitivo-
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comportamental (TCC) tem se destacado como uma abordagem 

terapêutica focalizada na mudança. Nesse tipo de abordagem, o

a) cliente deve adotar uma postura passiva.  

b) processo terapêutico ocorre em longo prazo. 

c) terapeuta tem uma atitude diretiva. 

d) cliente fica alheio em relação aos procedimentos terapêuticos 

adotados. 

e) cliente é responsável pelas crenças irracionais nas quais acredita.

93. (Pref Itapevi – VUNESP – 2019) Não é fato frequente que uma 

família procure por atendimento psicológico espontaneamente, mas 

sim encaminhado por outro profissional, instituição ou escola, uma vez 

que, frequentemente, o grupo familiar entende que os seus 

problemas são causados exclusivamente por um de seus membros, 

considerado o membro adoecido do grupo. Por esse motivo, a 

conduta de um terapeuta familiar, já durante as primeiras entrevistas 

com a família, é a de

a) deixar claras as dificuldades psicológicas e limitações de todos os 
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membros do grupo familiar, e não somente do paciente identificado 

como doente.  

b) progressivamente esclarecer o grupo familiar sobre como as 

dificuldades do membro do grupo apontado como problema afetam 

toda a família. 

c) evitar qualquer referência à situação dos outros membros do grupo 

familiar, aceitando sua versão de que só existe um membro adoecido 

no grupo. 

d) interpretar, já nos primeiros momentos do atendimento, a 

dificuldade inserida no grupo familiar diante da cisão estabelecida 

entre doentes e sãos. 

e) estimular o relato do grupo sobre a conduta do familiar apontado 

como doente, para favorecer a aliança terapêutica com os outros 

membros da família.

94.  (UFPB – AOCP – 2019) Um dos fenômenos descritos pela técnica 

psicanalítica acontece quando o terapeuta, durante a sessão, fica 

confuso, com uma hipertrofia ou atrofia de seus desejos, com a 

memória atrapalhada e, por conseguinte, com um prejuízo de sua 

capacidade perceptiva em função de ataques aos vínculos deferidos 

pelo inconsciente do paciente.
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Assinale a alternativa que corresponde a esse fenômeno.

a) Resistência.

b) Contrarresistência.

c) Transferência.

d) Contratransferência.

e) Reação terapêutica negativa.

95. (IPREMM – VUNESP – 2019) Um dos elementos que caracterizam a 

Terapia Centrada na Pessoa, de Carl Rogers, é

a) o compromisso do terapeuta com o diagnóstico e o tratamento de 

seu cliente.

b) a aceitação do valor de uma pessoa pelo simples fato de ser um ser 

humano.

c) o reconhecimento de que a transferência é a via preferencial para a 

cura.

d) a premissa de que o terapeuta não pode, ele próprio, ter 

comprometimentos emocionais. 
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e) a concepção de que os princípios dessa abordagem só se aplicam 

ao contexto terapêutico.

96. (IPREMM – VUNESP – 2019)  Um psicólogo que utiliza a 

abordagem da terapia cognitivo- comportamental (TCC) atendeu um 

paciente com um transtorno de estresse pós traumático. Durante uma 

sessão, o terapeuta favoreceu o entendimento do paciente sobre 

como a interpretação que ele deu ao evento traumático que o atingiu 

influenciou intensamente sua manifestação emocional e os 

comportamentos que ele adotou desde então. Essa técnica para o 

manejo da ansiedade, característica da TCC, é denominada

a) reestruturação cognitiva.

b) exposição.

c) racionalização.

d) dessensibilização sistemática.

e) modelagem.

97. (Pref Valinhos – VUNESP – 2019) De acordo com o modelo 

cognitivo, as pessoas desenvolvem determinadas crenças sobre si 
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mesmas e sobre o mundo, a partir do que aprendem na infância. As 

crenças centrais ou nucleares

a) são constantes e fáceis de modificar, pois são facilmente acessíveis 

por meio do trabalho terapêutico.  

b) funcionam como verdades absolutas, rígidas e generalizadas, que 

têm impacto importante sobre as emoções e o pensamento. 

c) surgem espontaneamente na mente das pessoas e têm caráter 

funcional na manifestação afetiva. 

d) asseguram a adaptação apropriada das pessoas ao ambiente no 

qual estão inseridas e às pessoas com quem convivem. 

e) são resultantes das distorções cognitivas que atingem uma pessoa 

durante o seu processo de desenvolvimento.

98. (Pref Valinhos – VUNESP – 2019) Uma família procura um terapeuta 

familiar, queixando-se do comportamento dos filhos adolescentes. 

Segundo os princípios que orientam o atendimento familiar na 

abordagem sistêmica, o foco do terapeuta deve se voltar para a
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a) compreensão dos fatores que originaram as desavenças e os 

conflitos na interação familiar. 

b) identificação do elemento no grupo familiar que alimenta a 

patologia ou o sofrimento do grupo. 

c) busca de novas alternativas para o funcionamento e para mudanças 

na dinâmica familiar. 

d) investigação dos conteúdos trazidos pelos integrantes da família 

para explicar o conflito. 

e) definição dos comportamentos funcionais e disfuncionais exibidos 

por cada membro da família.

99. (ALESE – FCC – 2018) O psicodrama e o sociodrama têm 

respectivamente por fundamentos

a) a análise da introspecção e a análise da expansão.

b) o grupo familiar e o grupo laboral.

c) os núcleos positivos e os núcleos de conflito.

d) as relações de rejeição e as relações de atração.
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e) as relações interpessoais e as relações entre os grupos.

100. (MPE AL – FGV – 2018) O psicodrama, conjunto de técnicas que 

objetiva expressar e desenvolver uma existência autêntica, espontânea 

e criativa, foi criado por

a) Edward Titchener.

b) Rollo May.

c) Jacob Moreno.

d) Abraham Maslow.

e) Carl Rogers.

101. (TRT 14ª Região – FCC -  2018) Para Freud, a associação livre é 

um método que

a) consiste em reprimir conteúdo do inconsciente, favorecendo uma 

sensação de bem-estar ao cliente, que sofre traumas advindos de um 

Complexo de Édipo não constelado.
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b) reproduz de forma linear os pensamentos do cliente codificando os 

estímulos que provocaram dor e hoje são vivenciados pelo cliente 

como fobias.

c) evidencia respostas negativas a estímulos sensoriais que se 

expressam diante de eventos positivos que mereciam ser vivenciados 

sem dor.

d) leva à cura do paciente que apresenta um comprometimento do 

sistema nervoso central.

e) consiste em o paciente exprimir indiscriminadamente todos os 

pensamentos que vem à sua mente, quer a partir de um elemento 

dado (palavra, número, imagem de um sonho, qualquer 

representação), quer de forma espontânea.

102. (TRT 14ª Região – FCC – 2018) Na Terapia Cognitiva de abuso de 

substâncias, identifica-se distorções cognitivas. A distorção, que 

consiste em erros de avaliação da importância ou magnitude de um 

evento, faz com que o paciente espere e antecipe sempre o pior, e é 

denominada:

a) Pensamento Dicotômico, por exemplo, o paciente ora julga que 
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está fazendo “tudo” pela abstinência, ora que não está fazendo 

“nada”.

b) Catastrofização, por exemplo, o paciente que decidiu voltar a beber 

porque “tudo estaria perdido”, uma vez que não atingiu uma meta no 

trabalho.

c) Supergeneralização, por exemplo, “se eu escorreguei e dei um 

trago, não serei capaz de evitar novamente”.

d) Abstração Seletiva, por exemplo, o paciente que julga que seu 

consumo de álcool não é prejudicial por não ficar totalmente 

embriagado, mas que desconsidera os problemas com a esposa.

e) Abstração Reativa, por exemplo, o paciente que julga que seu 

consumo de álcool não é prejudicial por não ter consequências físicas 

intensas, mas que desconsidera os problemas com o diabetes e provas 

de função hepática alterados.

103. (TRT 2ª Região – FCC – 2018) Um dos tratamentos indicados para 

os transtornos de humor é aquele que ensina os pacientes a examinar 

cuidadosamente seus processos de pensamento e a reconhecer erros 

“depressivos”. Trata-se da Terapia
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a) Psicanalítica.

b) Psicodinâmica.

c) Cognitiva.

d) do Psicodrama.

e) Fenomenológica.

104. (IPREMM – VUNESP – 2019) Durante a realização de uma sessão 

de psicoterapia individual, um terapeuta explicou ao seu paciente, 

preocupado com as reações de sua esposa diante da morte da mãe 

dela, a diferença entre luto e depressão. A atitude do terapeuta 

caracteriza uma

a) confrontação.

b) intervenção psicoeducativa.

c) clarificação.

d) validação empática.

e) observação.
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105. (TJ/MA – FCC – 2019) A Terapia Cognitiva propõe um modelo de 

atuação mais estruturado, com enfoque no aqui e agora, com 

planejamento de sessões nas seguintes etapas:

a) Checagem de humor, psicoeducação, resumo e feedback.

b) Realização da análise funcional, informações sobre os transtornos e 

tarefas de casa.

c) Levantamento de expectativas, rapport, elaboração de roteiro e 

esquemas de reforço.

d) Aplicação dos inventários, relaxamento progressivo e técnicas 

expositivas.

e) Checagem dos comportamentos encobertos, esquivas e 

contingências reforçadoras.

106. (TJ/MA – FCC – 2019) Para Pichón-Rivière, no trabalho com 

grupos operativos

a) será preciso lidar com agrupamentos parciais e as relações afetivas 

que se apresentam.
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b) o processo grupal se dá em torno da pré-tarefa, tarefa e projeto.

c) o foco é a dimensão social, trabalhada por meio da técnica da 

sociometria.

d) a liderança apresenta dois tipos de organização: autocrática e 

democrática.

e) o processo se constitui efetivamente quando atinge a situação de 

fusão.

107. (UFFS – AOCP – 2019) Em relação à terapia cognitiva, assinale a 

alternativa INCORRETA.

a) Essa terapia pode ensinar o cliente a perceber os pensamentos 

automáticos negativos que, muitas vezes, não correspondem à 

realidade. 

b) Essa terapia identifica os pressupostos disfuncionais ou crenças 

irracionais do cliente. 

c) Essa terapia envolve a participação ativa do cliente, sendo 

estruturada e diretiva. 

d) Orienta-se para problemas específicos e se focaliza nos fatores do 

passado que mantêm o problema, investigando desde sua origem. 
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e) Costuma-se fazer uma agenda na sessão com propostas, tarefas e 

exercícios.

108. (UFFS – AOCP – 2019) Assinale a alternativa correta quanto à 

psicoterapia breve de orientação psicanalítica.

a) A hipótese diagnóstica inicial é uma situação presente na vida do 

indivíduo, que opera como obstáculo para alcançar desenvolvimento 

adequado. São fatos manifestos e objetiváveis.  

b) O processo transferencial é manifesto e é o ponto de concentração 

da tarefa terapêutica. Deve ser concebido a partir de uma perspectiva 

psicopatológica e estar integrado à hipótese diagnóstica. 

c) É incomum fixar previamente a duração da psicoterapia e que seja 

curta, isto é, de uns meses. 

d) Tem como meta fundamental a reconstrução da estrutura da 

personalidade, envolvendo a resolução de conflitos básicos e 

derivados por meio da elaboração. 

e) Geralmente trabalha com derivados do conflito infantil, eleitos pela 

urgência da problemática atual e focal, com o cuidado de evitar o 
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favorecimento da regressão.

109. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação à psicoterapia breve, 

julgue o item a seguir.

A psicoterapia breve é indicada fundamentalmente nos casos de 

distúrbios psiquiátricos crônicos (perversões sexuais, esquizofrenia.) 

que estejam fora da fase aguda, incluindo-se os quadros paranoides.

110. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação às técnicas psicoterápicas 

utilizadas nas abordagens cognitivo-comportamentais, julgue o item a 

seguir.

A identificação, pelo paciente, de pensamentos automáticos em uma 

situação ansiogênica é inadequada, porque o distrai e dificulta a 

emissão de respostas desejáveis naquela situação.

111. (PM/MA – CESPE – 2018) Com relação às técnicas psicoterápicas 

utilizadas nas abordagens cognitivo-comportamentais, julgue o item a 

seguir.
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Em casos de estresse pós-traumático desenvolvido após exposição do 

paciente a eventos traumáticos, como, por exemplo, crimes bárbaros, 

é apropriado o uso da técnica de dessensibilização sistemática.

112. (PM/MA – CESPE – 2018) Acerca das técnicas da psicoterapia 

cognitivo- comportamental realizada em grupo, julgue o item que se 

segue.

O questionamento socrático é utilizado pelo terapeuta e pelos 

participantes do grupo para fazer perguntas investigativas durante as 

sessões

113. (STJ – CESPE – 2018) Julgue o item, relativo a teorias e técnicas 

psicoterápicas.

Na terapia gestáltica, o paciente é estimulado a falar sobre seus 

traumas e problemas do passado que estão reverberando no 

presente, com o objetivo de fechar situações inacabadas.

114. (STJ – CESPE – 2018) Julgue o item, relativo a teorias e técnicas 
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psicoterápicas.

A abordagem cognitivo- comportamental nas intervenções de 

pacientes em crise deve ser evitada, uma vez que por meio dela 

enfatizam-se os pensamentos automáticos e esquemas do indivíduo, 

que o fazem lidar com os sistemas de crenças, suposições com ele 

mesmo e percepções futuras e gerais.

115.   (PREF. Sertãozinho – VUNESP – 2018) Crianças pequenas 

emitem, espontaneamente, sons sem sentido, o que inicialmente é 

estimulado pelos pais com sorrisos e palavras de incentivo. Passado 

algum tempo, os pais recompensam de forma mais enfática os sons 

que se aproximam de palavras e, à medida que o processo continua, o 

incentivo dos pais torna-se mais restrito e é oferecido apenas quando 

palavras e frases são pronunciadas corretamente. O procedimento 

experimental descrito para a aquisição da linguagem é denominado

a) esquema de razão fixa.

b) reforço vicário.

c) método de aproximação sucessiva.

d) autoeficácia.
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e) desensibilização sistemática.

116. (TRT 2ª Região – FCC -  2018) A interpretação de sonhos é um 

processo de decifrar seus significados, criado e desenvolvido por 

Freud como uma das técnicas básicas da Psicanálise. O procedimento 

empregado consiste em favorecer

a) a livre associação, pelo analisando, em torno do conteúdo onírico, 

até que a sua natureza de desejo reprimido se torne viável.

b) a liberdade de expressão, pelo analisando, em torno do último 

conteúdo do sonho recordado, para que depois o analista faça 

conexões com a história do analisando.

c) o afrouxamento do ID para liberação de conteúdos oníricos latentes 

e que tragam valor expressivo ao processo terapêutico.

d) o afrouxamento do superego para liberação dos conteúdos do ego 

e que tragam emoções reprimidas à nível inconsciente.

e) a liberdade de expressão, pelo analisando, dos traumas sofridos em 

sua primeira infância, e que se repetem na vida adulta.

117. (TRT 2ª Região – FCC -  2018) Um dos tratamentos indicados para 
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os transtornos de humor é aquele que ensina os pacientes a examinar 

cuidadosamente seus processos de pensamento e a reconhecer erros 

“depressivos”. Trata-se da Terapia

a) Psicanalítica.

b) Psicodinâmica.

c) Cognitiva.

d) do Psicodrama.

e) Fenomenológica.

118. (UNIR – AOCP – 2018) A fobia é definida como um medo 

persistente, desproporcional e irracional de um estímulo que não 

oferece perigo real ao indivíduo (Organização Mundial da Saúde, 

1993). Sobre fobia, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, o item a 

seguir.

Uma das técnicas empregadas para o tratamento das Fobias é o 

contracondicionamento, o qual consiste na exposição/aproximação do 

estímulo fóbico, de maneira gradual (a partir de uma hierarquia de 

ansiedade em relação ao objeto fóbico), com treino de relaxamento.
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119. (Pref Cerquilho – VUNESP – 2019) Uma mulher com transtorno de 

pânico começou a sentir tonturas durante o início de um ataque de 

pânico. Nesse instante, ela verbalizou: “Vou desmaiar; posso ter um 

ataque cardíaco ou um derrame”. De acordo com os princípios da 

terapia cognitivo-comportamental, o erro cognitivo ilustrado nessa 

situação é a

a) inferência arbitrária.  

b) supergeneralização. 

c) personalização. 

d) maximização. 

e) abstração seletiva.

120. (TRT 14 – FCC – 2018) Para o desenvolvimento do Treinamento 

de Habilidades Sociais THS, considera-se como uma primeira etapa 

A) a elaboração de um método de coaching que visa levar o cliente a 

compreender seus receios e depois introduzir técnicas que o auxiliem 

a desenvolver emoções positivas. 
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B) que o paciente entenda e diferencie entre estímulos e respostas 

não assertivas. 

C) que o paciente diferencie estímulos positivos de negativos e saiba 

depois conseguir se autorregular emocionalmente. 

D) a reestruturação cognitiva dos modos de se sentir socialmente e 

individualmente no mundo.

E) a construção de um sistema de crenças que mantenha o respeito 

pelos próprios direitos pessoais e pelos direitos dos demais.

121. (TRT 14 – FCC – 2018) A psicóloga Beth atendia uma família em 

terapia familiar sistêmica, em que o par conjugal estava em uma 

relação distante e semimorta. No intuito de romper a homeostase 

familiar patológica e oportunizar aos membros da família o 

aparecimento de sentimentos, pensamentos e padrões novos de 

conduta e percepção, utilizou-se de uma técnica recomendando a 

continuidade do sintoma, com a expectativa de que ele viesse a se 

tornar egodistônico e indesejável. Recomendou que os filhos 

continuassem a apresentar problemas, o que obrigava os pais a se 

manterem preocupados com eles, evitando a dor maior de se 

confrontar com o vazio de sua relação e o risco de separação conjugal. 

A técnica utilizada foi 
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A) diálogo inesperado. 

B) confrontação situacional. 

C) impacto transformador. 

D) prescrição paradoxal. 

E) aconselhamento invertido.

122. (TRT 15 – FCC – 2018) Entre as técnicas utilizadas na psicoterapia 

de grupo psicodinâmica (de orientação psicanalítica) encontra-se uma 

técnica central, que corresponde a encorajar os pacientes a serem 

espontâneos na comunicação de seus pensamentos e sentimentos, 

especialmente em relação aos outros membros e que ocorre, no 

grupo, em dois planos: o individual e o grupal. Trata-se de 

A) Associação livre.

B) Foco no aqui-e-agora.

C) Feedback

D) Interpretação.

E) Brain storming.

344



123. (TRT 15 – FCC – 2018) Para David E. Zimerman, existem pelo 

menos seis tipos de resistência que podem surgir a partir de 

determinados indivíduos, em uma grupoterapia psicanalítica. O 

indivíduo que, à moda de um líder negativo, pode tentar impedir que 

um grupo cresça exitosamente e que os seus componentes façam 

verdadeiras mudanças, pois ele se revela como um 

pseudocolaborador e prefere as pseudoadaptações, é denominado de 

A) Sabotador.

B) Ambíguo.

C) Desviador de assuntos.

D) Monopolizador.

E) Atuador.

124. (TRT 15 – FCC – 2018) Beck preconiza que o indivíduo adito terá, 

entre outras, as seguintes crenças aditivas sobre o comportamento ou 

a droga: 

I. Trará prazer e excitação; fornecerá força e poder; é necessária para 

manter o equilíbrio psicológico ou emocional.

II. Terá efeito calmante; melhorará o funcionamento social e 

345



intelectual; trará alívio para a monotonia, a ansiedade, a tensão e a 

depressão. 

III. A fissura faz parte do prazer; o apoio da família é opcional; 

pensamentos opositivos trazem força e expectativa de cura. 

IV. Pensamentos fantasiosos trazem esperança e equilíbrio; a fissura 

faz parte da excitação; a presença de alívio gera conforto 

interpsíquico. 

Está correto o que consta APENAS de 

A) I e II. 

B) III e IV.

C) II e III.

D) I e III.

E) I e IV.

125. (TRT 2 – FCC – 2018) Considere o caso de uma mulher que 

parece ferozmente independente e agressiva em certas ocasiões e 

cálida, passiva e dependente em outras. Os teóricos psicanalíticos ou 

do traço poderiam considerar tal pessoa como basicamente agressiva, 

com uma fachada de passividade. Ou poderiam julgar a mulher 
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essencialmente cálida, passiva e dependente com defesas agressivas. 

Skinner e muitos outros behavioristas defendem o ponto de vista de 

que o comportamento da mulher em qualquer ocasião depende de 

A) sua estrutura de ego e dos seus conteúdos inconscientes. 

B) sua formação moral e dos seus conteúdos inconscientes. 

C) sua história de aprendizagem e das condições correntes. 

D) como associa a figura paterna às figuras de autoridade com as 

quais se relaciona e de sua energia vital para lidar com situações de 

conflito. 

E) como opera seu pensamento consciente e inconsciente e como lida 

com suas pulsões motivacionais.

126. (Divinópolis – IBFC – 2018) 

O conceito de normalidade na área da saúde mental é um conceito 

constantemente debatido, principalmente quando está envolvido na 

elucidação diagnóstica. Nesse processo de saúde x doença mental, 

assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações em relação ao 

conceito de normalidade:

( ) Em casos limítrofes, em que as barreiras entre o normal e o 
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patológico não estão bem definidas, o conceito de normalidade é uma 

questão controversa.

( ) A definição do conceito de normalidade independe da abordagem 

teórica do profissional, suas opções filosóficas e ideológicas.

( ) Historicamente, o uso de termos como típico, e aceitável foram 

criticados pelo caráter ambíguo, por envolver julgamento de valores, e 

variar para cada cultura.

A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de cima para 

baixo é:

a) F; F; V 

b) V; V; V 

c) F; V; F

d) V; F; V

127. (UFABC – VUNESP – 2019) A capacidade de se situar em relação 

a si mesmo e em relação ao ambiente é um elemento básico da 

atividade mental. A desorientação temporoespacial é um dos sintomas 
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mais frequentes dos

a) estados depressivos.  

b) distúrbios somáticos. 

c) episódios maníacos. 

d) quadros psico-orgânicos.

e) transtornos de pânico.

128. (Pref Petrolina – IAUPE – 2019)  No âmbito da psicopatologia, 

distinguimos um sinal de um sintoma, em função de uma condição 

psicopatológica ser uma manifestação

a) Objetiva / Subjetiva.  

b) Cultural / Social.  

c) Psíquica / Orgânica.  

d)  Específica / Inespecífica. 

e)  Singular / Padrão.
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129. (PC ES – AOCP – 2019) Acerca do grupo dos transtornos 

psicóticos, é possível indicar a esquizofrenia como um de seus 

principais representantes. Considerando os sintomas típicos da 

esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta três desses 

sintomas.

a) Instabilidade de humor, alucinações e discurso desorganizado.

b) Conversões, delírios e alucinações.

c) Compulsões alimentares, obsessões e delírios.

d) Discurso desorganizado, obsessões e alucinações.

e) Delírios, alucinações e discurso desorganizado.

130. (PC ES – AOCP – 2019) O conceito de normalidade é de difícil 

definição e grande controvérsia. Do mesmo modo, é importante, por 

exemplo, para o estabelecimento de políticas assistenciais. Um modo 

possível de definição é o estabelecimento de critérios. Qual, dentre os 

seguintes critérios, NÃO pode ser classificado como um critério de 

definição de normalidade?

a) Normalidade como ausência de doença.
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b) Normalidade ideal.

c) Normalidade como excelência.

d) Normalidade estatística.

e) Normalidade como bem-estar

131. (PC ES – AOCP – 2019) Em relação aos vários critérios de 

normalidade e anormalidade em medicina e psicopatologia, assinale a 

alternativa correta.

a) A normalidade como ausência de doença configura como normal a 

pessoa com aspectos físico, mental e social sadios.

b) Na normalidade operacional, indivíduos com características da 

maioria da população (mais frequentes) são considerados normais, 

estando a patologia situada fora da curva estatística.

c) O critério de normalidade como bem-estar, adotado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), é um conceito criticado por ser 

amplo, vasto e impreciso, uma vez que bem-estar é dificilmente 

definido de maneira objetiva.

d) Em se tratando de normalidade como liberdade, normal é aquele 

que não tem um transtorno mental definido. A normalidade 
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corresponde àquilo que não é, ao que falta.

e) Na normalidade como processo, a ênfase é no processo da 

percepção subjetiva de si e de seu estado de saúde.

132. (SEASTER PA – IADES – 2019)  No que se refere às entrevistas 

diagnósticas, assinale a alternativa correta.

a) As entrevistas diagnósticas servem para fazer um diagnóstico 

psiquiátrico, desde que não estejam associadas a sistemas de 

classificação, como os da APA ou da OMS.  

b) Considerando o grau de “sistematização” das entrevistas, elas 

podem ser estruturadas, semiestruturadas ou não estruturadas (ou 

livres). 

c) Comparações do desempenho (sensibilidade e especificidade) e da 

confiabilidade das entrevistas não podem determinar a escolha da 

forma apropriada de entrevista em pesquisa e na clínica. 

d) As escalas de rastreamento dos sintomas são indicadas com a 

finalidade de estabelecer o diagnóstico. 

e) As entrevistas diagnósticas foram desenvolvidas para triar os 

possíveis casos de transtorno mental.
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133. (SEASTER PA – IADES – 2019)  A respeito das discussões 

levantadas quanto a normalidade e patologia por Dalgalarrondo, 

assinale a alternativa correta.

a) As emoções estão comumente associadas a conteúdos intelectuais, 

valores e representações e constituem-se em um fenômeno muito 

mais mental que somático.  

b) Sentimento é definido como o tônus afetivo do indivíduo, o estado 

emocional basal e difuso em que se encontra a pessoa em 

determinado momento; é a disposição afetiva de fundo. 

c) A hiperestesia é alteração do juízo quantitativa, como ocorre em 

casos de intoxicações por alucinógenos. 

d) Em casos extremos, em que as pessoas apresentam alterações 

comportamentais e mentais de intensidade acentuada e de longa 

duração, o delineamento das fronteiras entre o normal e o patológico 

não é tão problemático. 

e) Humor é um estado afetivo intenso, de curta duração, originado 

geralmente como a reação do indivíduo a certas excitações internas 

ou externas, conscientes ou inconscientes.

134. (UFPB – AOCP – 2019)  Sobre o diagnóstico psicopatológico, 
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assinale a alternativa correta.

a) É baseado em mecanismos etiológicos supostos pelo avaliador.

b) Fundamenta-se na história do transtorno sem considerar os sinais e 

sintomas específicos do paciente.

c) Deve focar na história da pessoa e não em como ela se apresenta 

nos momentos estressantes da vida.

d) Busca desenvolver-se a partir dos sintomas patognomônicos, ou 

seja, aqueles que são totalmente característicos de uma enfermidade.

e) É quase sempre baseado nos dados clínicos (história e exame do 

estado mental).

135. (Pref Seberi – FUNDATEC – 2019) Segundo Dalgalarrondo (2008), 

quais as funções psíquicas mais atingidas nos transtornos afetivos, 

neuróticos e de personalidade?

a) Sensopercepção/Pensamento.

b) Vontade/Personalidade.

c) Linguagem/Psicomotricidade.

d) Juízo de realidade/Orientação.

e) Afetividade/Atenção.

354



136. (Pref Ibiaçá – FUNDATEC – 2019) Segundo Dalgalarrondo (2000), 

qual a definição psicológica da consciência?

a) A soma total das experiências conscientes do indivíduo em 

determinado momento. Sendo a capacidade do indivíduo entrar em 

contato com a realidade, perceber e conhecer seus objetos. 

b) Estado vigil que, de certa forma, iguala-se à consciência ao grau de 

clareza do sensório. Sendo o estado de estar acordado, desperto, 

lúcido. Usado para verificar o nível de consciência. 

c) A capacidade de tomar ciência e assumir as responsabilidades, os 

direitos e deveres concernentes à ética. Sendo o atributo do homem 

desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de 

determinado cultura. 

d) É algo passivo, como uma tábula rasa, um papel em branco, no qual 

os objetos do mundo penetram e imprimem suas marcas, formando as 

imagens e representações. 

e) É profundamente ativa, visando ao mundo e produzindo sentido 

para os objetos que lhe apresentam. Com isso, dirige-se aos objetos 

de modo ativo e produtivo.

137. (Pref Paraí – FUNDATEC – 2019) Referente às funções psíquicas 

no exame do estado mental atual, segundo Dalgalarrondo, relacione a 
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Coluna 1 à Coluna 2, associando as funções mais afetadas para cada 

grupo de transtorno.

Coluna 1

1. Transtornos psicóticos.

2. Transtornos afetivos, neuróticos e de personalidade.

3. Transtornos psico-orgânicos.

Coluna 2

( ) Memória.

( ) Sensopercepção.

( ) Orientação.

( ) Psicomotricidade.

( ) Pensamento.

( ) Afetividade.

( ) Atenção.

( ) Juízo de realidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é:

a) 3 – 1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3 – 1. 
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b) 1 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3. 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 3 – 3 – 1. 

d) 1 – 1 – 2 – 3 – 1 – 2 – 1 – 2. 

e) 3 – 2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 3 – 1.

138. (Pref Porto Mauá – FUNDATEC – 2019) O empobrecimento do 

pensamento inferido pela observação da fala e do comportamento 

relativo à linguagem denomina-se:

a) Alogia.

b) Agnosia.

c) Parafilia.

d) Gnosticismo.

e) Sadismo.

139. (Pref N Horizonte – FUNDATEC – 2019) A vida afetiva é a 
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dimensão psíquica que dá cor, brilho e calor a todas as vivências 

humanas. Sem afetividade, a vida mental torna-se vazia, sem sabor. 

Afetividade compreende várias modalidades de vivências afetivas, 

como o humor, as emoções e os sentimentos. Em relação à definição 

de cada vivência afetiva, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

1. Humor ou estado de ânimo.

2. Emoções.

3. Paixões.

Coluna 2

(    ) Estado afetivo intenso, de curta duração, originado geralmente 

como a reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, 

conscientes ou inconscientes.

(    ) Tônus afetivo do indivíduo. Estado emocional basal e difuso em 

que se encontra e pessoa em determinado momento.

(    ) Estado afetivo extremamente intenso, que domina a atividade 

psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse 

do indivíduo em uma só direção.
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A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é:

a) 1 – 2 – 3. 

b) 2 – 1 – 3. 

c) 3 – 2 – 1. 

d) 1 – 3 – 2. 

e) 2 – 3 – 1.

140. (Pref Boa Vista – SELECON – 2019) Para Paulo Dalgalarrondo 

(2000), entrevistas com pacientes em um estado psicótico devem ser:

a) por associação livre

b) estruturadas, com perguntas mais simples e dirigidas

c) não estruturadas, indo das perguntas neutras às mais importantes
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d) abertas, em que o entrevistado deve falar de forma fluente e 

espontânea

141. (HUB – CESPE – 2018) No que se refere à prática do profissional 

de saúde mental e à avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.

Nos transtornos psicorgânicos, as funções mais afetadas são a 

psicomotricidade e a sensopercepção.

142. (HUB – CESPE – 2018)

No que se refere à prática do profissional de saúde mental e à 

avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.

A entrevista psicopatológica contempla a anamnese e o exame 

psíquico.

143. (HUB – CESPE – 2018) No que se refere à prática do profissional 

de saúde mental e à avaliação de pacientes, julgue o item subsecutivo.
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Dissimulação e simulação são sinônimos e referem-se à ação de 

esconder ou negar, de maneira voluntária, a presença de sinais e 

sintomas psicopatológicos.

144. (PC ES – AOCP – 2019) Episódios de raiva, com agressões e falta 

de controle de impulsos, podem estar associados a alguns transtornos 

psicopatológicos. Em algumas situações mais específicas, eles podem 

ser respostas a eventos muito agudos e traumáticos que ocorreram e 

que

geraram reações de medo e impotência. O enunciado refere-se a qual 

transtorno neurótico?

a) Transtorno de estresse pós-traumático.

b) Transtorno obsessivo-compulsivo.

c) Transtorno dissociativo.

d) Transtorno da personalidade.

e) Transtornos relacionados a substâncias.
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145. (Pref Barra Velha – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019)  Os 

transtornos depressivos incluem transtorno disruptivo da desregulação 

do humor, transtorno depressivo maior (incluindo episódio depressivo 

maior), transtorno depressivo persistente (destemia), transtorno 

disfônico pré-menstrual, transtorno depressivo induzido por 

substância/medicamento, transtorno depressivo devido a outra 

condição médica, outro transtorno depressivo especificado e 

transtorno depressivo não especificado. Sobre esse transtorno assinale 

a alternativa INCORRETA.

a) Os sintomas dos critérios para transtorno depressivo persistente 

(Distimia) devem estar presentes quase todos os dias para serem 

considerados presentes, com exceção de alteração do peso e ideação 

suicida. Humor deprimido deve estar presente na maior parte do dia, 

além de estar presente quase todos os dias. Insônia ou fadiga 

frequentemente são a queixa principal apresentada, e a falha em 

detectar sintomas depressivos associados resultará em 

subdiagnóstico.  

b) A característica central do transtorno disruptivo da desregulação do 

humor é a irritabilidade crônica grave. Essa irritabilidade grave 

apresenta duas manifestações clínicas proeminentes, sendo a primeira 

as frequentes explosões de raiva. A segunda manifestação de 

irritabilidade grave consiste em humor persistentemente irritável ou 
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zangado que está presente entre as explosões de raiva. 

c) A dismenorreia é uma síndrome dolorosa da menstruação, mas é 

diferente de uma síndrome caracterizada por alterações afetivas. Além 

do mais, os sintomas da dismenorreia começam com o início da 

menstruação, enquanto os sintomas do transtorno disfônico pré-

menstrual, por definição, começam antes do início da menstruação, 

mesmo que perdurem nos primeiros dias do período 

d) O nome do transtorno depressivo induzido por 

substância/medicamento começa com a substância específica (p. ex., 

cocaína, dexametasona) que presumivelmente está causando os 

sintomas depressivos. O código diagnóstico é selecionado a partir da 

tabela inclusa no conjunto de critérios, a qual está baseada na classe 

de drogas.

146. (Pref Barra Velha – INSTITUTO EXCELÊNCIA – 2019)  A 

psicopatologia é uma disciplina científica que estuda a doença mental 

em seus vários aspectos: suas causas, as alterações estruturais e 

funcionais relacionadas, os métodos de investigação e suas formas de 

manifestação (sinais e sintomas). Comportamento, cognição e 

experiências subjetivas anormais constituem as formas de 

manifestação das doenças mentais. Sobre isso responda sobre uma 

psicopatologia específica transtorno obsessivo-compulsivo e assinale a 

alternativa INCORRETA.
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a) Muitos indivíduos com TOC têm crenças disfuncionais. Essas 

crenças podem incluir senso aumentado de responsabilidade e 

tendência a superestimar a ameaça; perfeccionismo e intolerância à 

incerteza; e importância excessiva dos pensamentos e necessidade de 

controlá-los.  

b) Abuso físico e sexual na infância e outros eventos estressantes ou 

traumáticos foram associados a um risco aumentado para o 

desenvolvimento de TOC. Algumas crianças podem desenvolver o 

início abrupto de sintomas obsessivo-compulsivos. 

c) As pessoas com TOC experimentam uma gama de respostas 

afetivas quando confrontadas com situações que desencadeiam 

obsessões e compulsões 

d) O TOC pode ser diferenciado dos transtornos de ansiedade, no 

qual os pensamentos são geralmente congruentes com o humor e não 

necessariamente experimentados como intrusivos ou angustiantes; 

além disso, as ruminações não estão ligadas a compulsões, como é 

típico no TOC.
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147. (Pref Seberi – FUNDATEC – 2019)  Segundo o DSM-5 (2014), o 

Transtorno de Ansiedade de Separação se caracteriza por:

a) Preocupação persistente e excessiva acerca de possível perda ou de 

perigos envolvendo figuras importantes de apego, tais como doença, 

ferimentos, desastres ou morte.

b) Medo ou ansiedade desproporcional à ameaça real apresentada 

pela situação social e o contexto sociocultural.

c) Ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maioria dos 

dias por pelo menos seis meses, com diversos eventos ou atividades.

d) Sintomas centrais relativos a intrusões e esquiva de lembranças 

associadas ao evento traumático.

e) Medo do abandono pelas pessoas amadas adicionado a problemas 

na identidade, no autodirecionamento, no funcionamento interpessoal 

e na impulsividade.

148. (Pref Ibiaçá – FUNDATEC – 2019) Conforme o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), qual das 

afirmações abaixo NÃO condiz com os sintomas de Transtorno 
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Depressivo Maior?

a) Humor deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, 

conforme indicado por relato subjetivo ou por observação feita por 

outras pessoas.  

b) Nenhuma diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. 

c) Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta ou 

redução ou aumento do apetite quase todos os dias. 

d) Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. 

e) Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada, 

podendo ser delirantes, quase todos os dias.

149. (Pref Ronda Alta – FUNDATEC – 2019) Qual dos transtornos 

abaixo NÃO faz parte dos Transtornos de Ansiedade, de acordo com 

classificação do DSM-5 (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014)?

a) Transtorno de Ansiedade de Separação.  

b) Mutismo Seletivo. 
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c) Fobia Específica. 

d) Transtorno de Pânico. 

e) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

150.(TJ MA – FCC – 2019) De acordo com o DSM 5, o transtorno 

disruptivo da desregulação do humor

a) tem seu início no período da adolescência.

b) se apresenta com prevalência em crianças do sexo feminino.

c) está associado a uma evidente perturbação na família e às relações 

com os pares.

d) tem como característica a irritabilidade, que se apresenta em 

episódios isolados.

e) apresenta taxas de comorbidade baixas, predominando os sintomas 

isolados.
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GABARITO

⦁ A

⦁ C

⦁ A

⦁ D

⦁ C

⦁ E

⦁ C

⦁ E

⦁ E

⦁ E

⦁ E

⦁ C

⦁ A

⦁ E

⦁ C

⦁ E
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⦁ A

⦁ B
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