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PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

PSICOLOGIA
QUESTÃO ÚNICA
10,000 pontos distribuídos em 40 itens
41. Analise as afirmativas sobre os métodos de investigação em Psicologia Social,
colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira,
e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta:
( ) O método observacional é mais descritivo do que explicativo.
( ) Uma vantagem do método correlacionai é a utilização de métodos
estatísticos de fácil aplicação.
( ) Os métodos Ex Post Facto são utilizados para estudar situações onde as
variáveis independentes e dependentes já ocorreram.
( ) As pesquisas de levantamento tem como vantagem a rapidez e o baixo
custo.
( ) As pesquisas experimentais podem ser de campo ou de laboratório.
(A) F - V - V - V - F
(B) F - V - F - V - F
(C) V - V - V - F - V
(D) F - F - F - V - F
(E) V - F - V - F - F
42. A avaliação da capacidade intelectual de crianças com défices verbal e motor,
particularmente aquelas portadoras de paralisia cerebral, necessita de um
instrumento que tenha instruções fáceis, cujas respostas exijam um mínimo de
expressão por parte da criança, particularmente as de pouca idade. Qual dos
instrumentos abaixo atende a essas características e é indicado para esse tipo de
estimativa?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

INV.
Columbia.
Cubos de Kohs.
TNVR1.
W1SC-R.
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43. Um dos quadros patológicos da linguagem falada que caracteriza-se pelo fluxo
incessante com comprometimento da coesão lógica é também conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jargonofasia.
parafrasia.
verbigeração.
logorreia.
coprolalia.

44. Encontramos no DSM - IV, a referência de causas orgânicas para a violência.
Além da natureza tumoral de lesões produtoras de comportamento violento, o
tipo mais comum de doença cerebral associada à agressão e violência tem sido:
(A) Hipotiroidismo.
(B) Hipertiroidismo.
(C) Doença de Parkson.
(D) Síndrome de Cushing.
(E) Epilepsia do Lobo Temporal.
45. O Transtorno de Somatização é um transtorno polissintomático que inicia antes
dos 30 anos e é caracterizado por uma combinação de dor, sintomas
gastrointestinais, sexuais e pseudoneurológicos. Historicamente também
denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Hipocondria.
Transtomo Rett.
Síndrome de Heller.
Síndrome de Briquet.
Transtorno Dismórfico Corporal.

46. De acordo com DSM - IV, o Transtorno de Aspeger pode ser diferenciado do
Transtorno Autista pelo fato daquele ser caracterizado pela ausência de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estereotipias.
contato visual.
prejuízo na interação social.
prejuízo na área ocupacional.
atraso no desenvolvimento da linguagem.

PSICOLOGIA

CONCURSO DE ADMISSÃO - 2010 ao CFO/QC - 2011

47. O rebaixamento da Consciência em grau leve a moderado, com diminuição do
grau de clareza do sensório, lentificação da compreensão e dificuldade da
concentração é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

delirium.
obnubilação.
sopor.
estado crepuscular.
dissociação.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

personalidade e vontade.
vontade e pensamento.
personalidade e juízo de realidade.
afetividade e consciência.
sensopercepção e vivência do eu.

49. Relacione a natureza e alterações na atenção às suas respectivas definições, a
seguir, assinale a alternativa que apresenta sequência correta.
NATUREZA E
ALTERAÇÕES NA
ATENÇÃO
1

Atenção voluntária

2

Atenção espontânea

3

Distraibilidade

4

Hiperprosexia
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Distração
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Tenacidade
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(B) 2
(C)
(D) 6
(E)

50 Segundo Dalgalarrondo, o Fenômeno gerado por estímulos físicos, químicos ou
biológicos variados, originados dentro ou fora do organismo, que produzem
alterações nos órgãos receptores, estimulando-os, é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

48. Dentre as funções psíquicas mais afetadas nos transtornos afetivos, destacam-se:

DEFINIÇÕES

( ) Exacerbação da atenção.
( ) Superconcentração ativa da atenção em
um objeto ou conteúdo e inibição dos
aspectos restantes.
( ) Prender a atenção em determinando
estímulo, fixando-se nele.
( ) Concentração ativa da Consciência.
( ) Atenção momentânea despertada por um
objeto.
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sensação.
percepção.
emoção.
imagem perceptiva real.
imaginação.

51. Analise as afirmativas sobre as vivências do tempo e do espaço e suas alterações
colocando entre parênteses a letra “V’, quando se tratar de afirmativa verdadeira,
e a letra “F \ quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.
( ) A passagem do tempo é percebida de forma lenta e vagarosa nos estados
depressivos.
( ) Há, na Mania, um ritmo psíquico acelerado denominado bradipsiquismo.
( ) Nas intoxicações por cocaína pode ocorrer ilusões sobre a duração do
tempo, parecendo estar muito veloz ou extremamente lento.
( ) Nos estados de êxtase há uma perda das fronteiras entre o passado e o
presente.
( ) Nos indivíduos com agorafobia, o espaço externo é percebido como
perigoso e assustador.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F-V-F-V-F
F-F-F-F-V
V-V-F-F-F
V-F-V-F-V
V-F-V-V-V

52. O tipo de delírio em que o indivíduo afirma que existem animais ou objetos
dentro de seu corpo é chamado de delírio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

infestação.
referência.
influência.
cenestopático.
negação de orgãos.
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53. O impulso patológico de destruir os objetos que circundam o indivíduo
denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dipsomania.
poriomania.
negativismo.
cleptomania.
frango filia.

54. Analise as afirmativas acerca das principais incapacitações mentais que
acometem o idoso, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de
afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A
seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) A demência acomete predominantemente as pessoas da terceira idade.
( ) A demência é um sintoma e pode ser ocasionada por uma variada gama de
condições.
( ) Idosos que apresentam problemas progressivos com a memória e solução de
problemas, estão sofrendo de Mal de Alzheimer.
( ) A autópsia é a única forma conclusiva de diagnosticar a doença de
Alzheimer.
( ) Os estágios iniciais de Alzheimer costumam se dar abruptamente, com
perdas de memória seletiva e desorientação em locais familiares.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-V-V-F-F
F-F-V-F-V
F-V-V-F-V
F-F-F-V-V
V-V-F-V-F

55. Para Chomsky, a linha de demarcação entre a espécie humana e as demais
espécies animais estabelece-se mediante a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cultura.
linguagem.
fílogenética.
prematuridade.
lei da proibição do incesto.

de
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56. Considerando as características da criança de 6 anos. analise as afirmativas
abaixo e em seguida selecione aquela (s) que reflete (m) o pensamento de Gesell.
I.
II.

A perseverança constitui parte integrante deste nível de maturidade.
Quase podemos dizer que esta é a idade da borracha, pois apaga muitas
vezes seguidas os traços do lápis.
III. O sono raras vezes é perturbado por pesadelos.
IV. E nesta idade que a criança começa a interessar-se pela maneira como um
bebê começa a existir.
V. A distinção entre o meu e o seu é quase tão difícil de fazer como era quando
tinha dois anos e meio.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente
Somente
Somente
Somente
Somente

I está correta.
IV está correta.
I e II estão corretas.
IV e V estão corretas.
II, III e IV estão corretas.

57. Piaget aponta que entre os dois e sete anos existe uma inteligência prática,
constatando efetivamente que a (o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

criança ainda não consegue fazer associações de ideias.
pensamento da criança é fundamentalmente egocêntrico.
criança é muito mais adiantada nas ideias do que nas palavras.
pensamento da criança traduz o que captou do pensamento adulto.
criança já possui um domínio verbal capaz de expressar suas ideias.

58. Tomando como referência o desenvolvimento normal do controle de atenção
(VEGA, 1988), a partir de que idade ocorre uma mudança notável no controle
interno da atenção, onde a criança é capaz de desenvolver estratégias para atender
seletivamente os estímulos que considera relevantes para a solução de
problemas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4 anos.
5 anos.
6 anos.
7 anos.
8 anos.
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59. São exemplos de Heurísticas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

percepção e julgamento.
traço central e preconceito.
acessibilidade e falso consenso.
uso do ponto de referência e percepção.
representatividade e profecia autorrealizadora.

60. Analise as afirmativas acerca do desenvolvimento e alteração da personalidade
ao longo dos ciclos vitais, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se
tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa.
A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
( ) a criança inicia a vida com certas qualidades, padrões de resposta e estilos
de interação considerados inatos.
( ) é na fase pré-escolar que a criança aprende sobre o papel sexual apropriado
ao seu gênero.
( ) segundo a psicanálise, a personalidade possui uma estrutura que se
desenvolve com o tempo.
( ) certos aspectos da personalidade são altamente inconsistentes durante a vida
adulta, tais como a extroversão e a abertura à experiência.
( ) Erikson afirmava que a tarefa de alcançar a integridade do Ego começa na
terceira idade.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-F-F-V-F
F-V-F-F-F
F-F-V-V-F
F-V-F-V-V
V-V-V-F-V

61. A liberação de emoções que ocorre quando o sujeito fala sobre os seus problemas
é denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

associação livre.
catarse.
libido.
projeção.
processo primário.
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62. O conceito de Bowlby para as representações mentais do Self e do "Outro ”,
associados à emoção, que se desenvolvem durante os primeiros anos de vida,
chama-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apego.
fixação.
sintoma.
transferência.
modelo interno.

63. O resultado positivo do estágio psicossocial do desenvolvimento de Erikson
integridade X desespero, leva à (ao):
(A) continuidade interior e promessa de uma carreira.
(B) capacidade de ser absorvido em um trabalho produtivo.
(C) capacidade de se entregar ao trabalho e nos relacionamentos.
(D) exercício da vontade, auto-controle e capacidade de fazer escolhas.
(E) contentamento com o Self e com as realizações próprias, senso de ordem e
significado.
64. Quando o indivíduo está envolvido em desejos intensos, como a paixão, a
percepção da realidade pode resultar deformada e tal deformidade se manifestar
por ilusões dos objetos que o cercam. Neste caso, a deformação ocorre devido ao
mecanismo denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

projeção.
idealização.
introjeção.
identificação.
dissociação.

65. A escala especialmente utilizada para screening de problemas demenciais para
obter uma “avaliação abrangente da memória” é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

WASI.
W AIS-RNI.
WMS-III.
RORSCHACH.
ZULL1NGER.
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66. Um dos aspectos mais originais e controversos da teoria da personalidade de
Jung é o conceito de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

persona.
arquétipos.
um inconsciente pessoal.
um inconsciente coletivo.
que o ser humano é essencialmente um animal bissexual.

67. Tradução que Lacan fez do termo alemão Verwerfung, usado por Freud:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O desmentido.
A metáfora do desejo.
A foraclusão do Nome-do-pai.
O recalque neurótico.
O ponto de fixação.

68. O mecanismo pelo qual a ansiedade neurótica ou moral é convertida em um
medo objetivo, é denominado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

projeção.
clivagem.
repressão.
formação reativa.
deslocamento.

69. Segundo Schein, os níveis de apreensão da cultura organizacional são:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

os ritos, os rituais e os processos de comunicação.
a política de RH, a comunicação e o processo de trabalho.
os artefatos visíveis, os valores e os pressupostos básicos.
os pressupostos básicos, a comunicação e a política de RH.
os artefatos visíveis, a comunicação e os pressupostos básicos.

71. Acerca da representação pictórica dos padrões de interação familiar associe a
segunda coluna de acordo com a primeira e. a seguir, assinale a alternativa com a
sequência correta.
CONVENÇÃO GRÁFICA

uma aberração.
uma dessimbolização da ordem sexual.
analisável e curável.
analisável, mas nunca curável.
um estado limite.

SIGNIFICADO

1. [õ]

( ) Autor do genograma

2.

□

( ) Casamento.

3.

O

( ) Mulher.

4.

0 ---- □

( ) Relacionamento hostil.

5.

WWW

( ) Homem.

6.

—|

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I--

1-4-3-5-2
4-1-2-5-6
1-6-2-3-5
3-2-6-5-1
3-4-5-1-6

72. Analise as afirmativas sobre a Teoria Familiar Sistêmica, colocando entre
parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra “F”,
quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta.
( ) A família é um sistema fechado, autor regulado e com uma história comum
a todos os membros.
( ) A família define normas e padrões transacionais próprios.
( ) A organização da família é baseada em uma rede de relações que é
preexistente ao sujeito.
( ) Os mitos familiares podem ser destruidores quando se tomam rígidos.
( ) Nas famílias funcionais, as regras são usadas para inibir a mudança.

70. No sentido Lacaniano, a perversão é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

E n sin o

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F-V-V-F-V
F-V-V-V-F
V-V-F-V-V
F-F-V-F-V
V-F-F-V-F
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73. Selecione a alternativa que identifica qual é o produto da tradição familiar,
transmissível culturalmente, sancionado (a) pelo consenso geral e que exige
como condição básica a crença em sua eficácia e repetição constantes.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

estrutura familiar.
rito.
norma.
segredo.
disfunção familiar.

74. Freud fez de Ida Bauer, o caso que apresentou como protótipo de uma tratamento
psicanalítico com uma mulher histérica. Ficando na literatura conhecido como o
caso:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Irma.
Aimée.
da jovem homossexual.
Ana O.
Dora.

75. Com base em Francoise Dolto, no adulto “são”, que pode fazer uma regressão,
objetai e não libidinal, as crises de bulimia podem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

substituir o ato sexual.
simbolizar a culpa pela gula.
simbolizar uma atitude masoquista primaria.
representar um correlato da angustia de castração.
representar um mecanismo masturbatório compensatório.

76. De acordo com Francoise Dolto, uma fixação oblativa pode representar a:
(A)
(B)
(C)
(D)

repressão do instinto de autopreservação.
fixação de um instinto sexual perverso polimorfo.
deslocação adulta do narcisismo para a descendência.
repressão das pulsões parciais canalizadas para rituais obsessivos e práticas
religiosas.
(E) repressão do instinto sexual erótico que transforma-se na contemplação da
estética, do belo.

E n sin o

77. Analise as afirmativas sobre as principáfifabordagens teóricas em saúde mental e
trabalho, colocando entre parênteses a letra “V”, quando se tratar de afirmativa
verdadeira, e a letra “F”, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) A abordagem do desgaste utiliza o conceito de carga de trabalho em uma
dimensão biopsicossocial.
( ) As categorias teóricas da psicodinâmica do trabalho são apoiadas no modelo
biomédico.
( ) Os estudos sobre estresse seguem a tradição qualitativa de base psicanalítica
nas investigações.
( ) A abordagem epidemiológica em saúde mental utiliza a metodologia
empregada por Le Guillant.
( ) A abordagem da psicodinâmica do trabalho compreende que o trabalho
saudável é aquele que possibilita a sublimação.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V-F-V-F-F
F-V-F-F-V
F-F-V-V-F
V-F-F-V-V
F-V-V-F-V

78. Qual o termo criado por Mahler (1983), que descreve a relação dinâmica
especifica entre a criança autista e sua mãe?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Psicose puerperal.
Psicose simbiótica.
Síndrome do apego.
Psicose degenerativa.
Distúrbio autístico do contato afetivo.

79. Segundo Lichamele e Goldberg (1987), levando-se em conta a capacidade
cognitiva da criança de discriminar e compreender eventos de hospitalização e
doença, para a criança de três anos, a maior preocupação refere-se a (ao):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ansiedade de separação.
ambiente estranho fora de sua casa.
associação da doença com algum conflito.
sentimento de culpa em relação a doença.
crença de estar doente em função de mau comportamento.
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80. Analise as afirmativas abaixo acerca das necessidades do paciente terminal
segundo o pensamento de Wilma Bellkiss Romano. Em seguida, assinale a
alternativa correta.
I.

O manejo dos aspectos transferências efetivados pelo psicólogo são
trabalhados da mesma forma que na clínica.
II. E importante ao enfermo saber que forças ocultas o ligam aos membros da
equipe.
III. A transferência é interpretada e devolvida ao paciente, para que se possa
desenvolver um bom trabalho.
IV. Para o paciente, a agressão na fase da raiva significa destruição do vínculo
com o profissional agredido.
V. Tudo que o paciente espera é que a equipe suporte suas retaliações.
(A) Somente I está correta.

(B) Somente I e II estão corretas.
(C) Somente III e V estão corretas.
(D) Somente I, II e III estão corretas.
(E) Somente II, III, IV e V estão corretas.

in
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