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• Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada
um deles esteja vinculado, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item
CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos
os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único
documento válido para a correção da sua prova objetiva.

• Em sua prova, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação Hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados
como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de prova poderão ser
utilizados para anotações, rascunhos etc.

PROVA OBJETIVA

Uma paciente de cinquenta e três anos de idade, mãe de
três filhos, procurou tratamento psicológico depois de sete meses do
falecimento de seu marido, ocorrido por complicações decorrentes
de um acidente vascular cerebral. A paciente relatou perda de
apetite e constantes episódios de choro. Ela afirmou que tem
vontade de morrer para reencontrar o marido; que a vida não tinha
mais sentido; que às vezes sentia raiva do marido, por ele não ter
lutado para se manter vivo, e de Deus, sentindo-se, em seguida,
culpada; e concluiu que, por não conseguir acreditar no falecimento
do marido, parecia que estava vivendo um permanente sonho.

A respeito dessa situação hipotética e com base no Manual

estatístico e diagnóstico dos transtornos mentais (DSM-V),
julgue os itens a seguir.

1 Caracterizam um quadro de transtorno disruptivo da
desregulação do humor os seguintes sintomas apresentados
pela paciente: humor deprimido, perda de interesse ou de
prazer em atividades, sentimentos de inutilidade ou culpa
excessiva e pensamentos recorrentes de morte.

2 Nessa situação, o quadro da paciente é caracterizado por medo
ou ansiedade impróprios e excessivos em relação à separação
do ente querido, além de alucinações visuais e ilusões.

3 Os sintomas apresentados pela paciente não atendem aos
critérios diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático.

4 A paciente em questão apresenta um quadro de transtorno de
luto complexo persistente, visto que o tempo transcorrido do
falecimento do esposo, as reações e os pesares persistentes
ultrapassaram o período de seis meses.

5 A ideação suicida apresentada por essa paciente, não associada
a um estado de delirium, pode indicar o início do
desenvolvimento de um transtorno de comportamento suicida.

6 A paciente dessa situação hipotética apresenta um quadro
típico de transtorno bipolar tipo II, de acordo com os critérios
para episódio depressivo maior, com sintomas ansiosos.

No que se refere ao processo do luto, julgue os itens que se seguem.

7 O luto configura-se como um estressor psicossocial grave que
pode precipitar um episódio depressivo maior, contribuindo
para maior risco de sofrimento, prejuízos na vida social,
laboral, além de ideação suicida e sentimentos de desvalia. 

8 A vivência do luto em decorrência de morte traumática pode
desencadear transtornos comórbidos com o transtorno do luto
complexo persistente, como, por exemplo, o transtorno
depressivo maior e o transtorno por uso de substâncias.

Acerca do trabalho do psicólogo no âmbito hospitalar, julgue os

itens subsequentes.

9 O enfoque da medicina diagnóstica é a doença e as

particularidades associadas ao contexto situacional do paciente
no processo de adoecimento.

10 A atuação do psicólogo hospitalar deve estar pautada na visão
holística do paciente, considerando os aspectos singulares que

influenciam e são influenciados pela doença, assim como
dificuldades e pontos de apoio no enfrentamento desta.

11 No diagnóstico reacional ou situacional, são considerados os
aspectos sociais, culturais, psíquicos e a dimensão corporal do

paciente envolvido no processo de adoecimento.

12 No contexto da psicologia hospitalar, é fundamental a distinção

entre doença aguda e doença crônica, se considerados os
efeitos psicológicos divergentes decorrentes dessas doenças.

13 Ao estimar o tempo de duração da internação e do tratamento,
a programação terapêutica auxilia o psicólogo hospitalar a

estabelecer a estratégia terapêutica mais adequada para ser
desenvolvida no atendimento aos pacientes.

No que concerne ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao
Código de Processamento Disciplinar e à atuação do profissional de

psicologia, julgue os próximos itens.

14 Cabe ao Conselho Federal de Psicologia prestar as informações

necessárias, dando ampla divulgação dos procedimentos
realizados durante a instrução processual, a fim de que sejam

resguardados os prováveis pacientes do psicólogo que estiver
sendo investigado por falta ética.

15 É vedada a citação da instauração do processo disciplinar por
edital, tendo em vista os prejuízos que podem ser causados no

que tange à oportunidade de defesa do profissional.

16 A censura pública é uma das penalidades aplicáveis ao

psicólogo em caso de processamento disciplinar.

17 A advertência, a suspensão e a cassação do exercício

profissional devem ser publicadas no Diário Oficial, jornais ou
boletins do conselho regional e afixados na sede e nas seções

em que o psicólogo processado estiver inscrito.

18 Na aplicação da penalidade por processamento disciplinar,

deverão ser considerados a gravidade da falta; a
individualidade da pena; o caráter primário ou não do infrator;

e a especial gravidade das faltas relacionadas ao exercício
profissional.
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Com relação aos métodos de pesquisa adotados por psicólogos,
julgue os itens a seguir.

19 Caso se realize um estudo com um grupo de pacientes
deprimidos e se observe maior recorrência de episódios de
depressão em famílias de mais baixa renda, expressa-se uma
correlação positiva ou direta entre renda familiar e número de
episódios de depressão.

20 Caso testes de inteligência na população brasileira indiquem
que cerca de 68% das pessoas apresentam inteligência mediana
e que menos de 1% da população tem os escores mais altos de
inteligência, será correto concluir que esses resultados são
compatíveis com uma distribuição normal ou equilibrada.

21 Estudos de caso são limitados em relação ao alcance da
generalização dos dados.

22 Se, na realização de uma pesquisa sobre memória com dois
grupos (G1 e G2), o tempo transcorrido entre a fase de teste e
o estudo foi distinto entre os grupos, com teste imediato para
G1 e posterior em duas semanas para G2, a variável
dependente de interesse nesse estudo é o tempo transcorrido
entre as fases de estudo e de teste.

23 Em um estudo observacional conduzido em ambiente natural,
o observador deve manipular as variáveis de interesse e
observar o efeito dessa manipulação sobre a variável
dependente. 

Julgue os próximos itens, acerca de neurociência, sensação e
percepção.

24 Os ramos autônomos do sistema nervoso, que são o simpático
e o parassimpático, exercem efeito pelo princípio da inibição
recíproca.

25 O uso de indicadores de profundidade como interposição,
tamanho relativo ou perspectiva linear indica a ocorrência de
processos de aprendizagem subjacentes à percepção do objeto
em um espaço tridimensional.

26 A percepção de cores envolve a ativação das células-bastonetes
da retina.

27 Prever o final de um filme nunca visto antes ilustra a
ocorrência de processamento descendente (top-down).

28 A cocaína tem efeito farmacológico estimulante, pois atua
como antagonista dopaminérgico.

Em relação à abordagem behaviorista, julgue os seguintes itens.

29 A modelagem é a seleção de comportamentos mais adaptativos
mediante contingências reforçadoras.

30 Para um analista do comportamento, mudanças no
comportamento em função do contexto são mais bem
explicadas por diferenças na personalidade do indivíduo.

31 Os reforçadores secundários abarcam os reforçadores
condicionados, tais como salários e prêmios.

32 Trabalhadores rurais que recebem por safra têm seu
comportamento contingenciado por esquemas de razão.

No que diz respeito aos processos cognitivos, julgue os itens
subsequentes.

33 A memória de trabalho tem recursos de armazenamento
limitados, porém apresenta componentes com capacidades de
armazenamento independentes.

34 Um motorista bem treinado que fala ao celular enquanto
dirige aloca recursos atencionais focalizados e apresenta
processamento serial.

35 A perspectiva cognitiva experimental foi a primeira que surgiu
na psicologia e firmou-se como a abordagem hegemônica entre
os psicólogos durante a primeira metade do século XX.

Em relação às entrevistas clínicas utilizadas para a intervenção no
contexto hospitalar, julgue os itens seguintes. 

36 No atendimento inicial de transtornos mentais graves, como a
depressão e as fobias, o psicólogo utiliza a deflexão e a
confrontação como técnicas de entrevista clínica.

37 De acordo com a perspectiva da abordagem sistêmica da
personalidade, os principais dispositivos de escuta utilizados
para manejar a perlaboração de pacientes terminais são a
transferência e o silêncio. 

38 A entrevista clínica é um instrumento para análise da demanda
e subsidia as observações sistemáticas dos casos em
atendimento.

39 No acolhimento, são usadas entrevistas de avaliação e
entrevistas clínicas em grupo.

40 No atendimento ao paciente terminal, o psicólogo deve usar
como técnica de intervenção primeiramente o acolhimento e,
em um segundo momento, as técnicas psicoterápicas. 

Com relação ao sofrimento humano, julgue os itens que se seguem. 

41 A escuta do sofrimento permite a ressignificação do sofrer,
além de deslocar o sujeito para uma posição subjetiva menos
patológica.

42 Sofrimento grave está mais presente nos casos de pacientes
diagnosticados com transtornos paranoide quando comparados
aos pacientes com transtornos bipolar.

43 Recalque e sublimação são mecanismos de defesa essenciais
para evitar o adoecimento mental.

Julgue os próximos itens, acerca de psicodinâmica do trabalho.

44 Para a psicodinâmica do trabalho, transgredir o prescrito é um
sinal de adoecimento do sujeito, devendo este ser remanejado
das suas funções para evitar um transtorno psíquico mais
grave.

45 O mal-estar do trabalhador é um modo de denunciar a angústia
e o medo diante das situações de violência no trabalho. 

46 O assédio moral ocorre com personalidades perversas e quando
há a precarização das condições de trabalho.

47 A perlaboração é um processo de resistência à elaboração
psíquica envolvida na escuta clínica. 

48 A banalização do mal é uma defesa que se articula à servidão
voluntária, o que produz psicopatologias do trabalho e
adoecimento mental. 

49 Os conflitos intersubjetivos no trabalho são estudados por meio
da técnica de análise psicodinâmica, que significa nomear os
processos socioafetivos provocados pelos constrangimentos da
organização do trabalho.

50 A tensão trabalho vivo e trabalho morto é mediada pelas
relações intersubjetivas entre o sujeito e a organização do
trabalho.




