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QUESTÕES
01) Considerando-se o modo como o Código
de
Ética
do
Psicólogo
trata
o
relacionamento com profissionais não
psicólogos, pode-se dizer que, ao integrar
uma equipe multiprofissional, o psicólogo
deverá divulgar para os demais membros da
equipe:
A) Todas as informações que lhe forem
solicitadas, sem deixar de assinalar a
responsabilidade, de quem as receber, de
preservar o sigilo.
B) Somente informações que considerar
relevantes para a compreensão do caso,
assinalando a responsabilidade, de quem as
receber, de preservar o sigilo.
C) todas as informações que o Conselho
Federal de Psicologia autorizar, para não
correr o risco de violar o Código de Ética do
Psicólogo.
D) Somente informações que tenha submetido
à aprovação do cliente ou responsável para
divulgação a outros profissionais envolvidos
no atendimento.
02) Os casos de suspeita ou confirmação de
maus-tratos contra criança ou adolescente
serão obrigatoriamente comunicados ao
________ da respectiva localidade, sem
prejuízo de outras providências legais.
A) Conselho Tutelar.
B) Promotor.
C) Juiz.
D) Advogado.
03) Analise as afirmações abaixo referentes
ao laudo pericial.
I - O laudo pericial consiste em um
documento que será elaborado pelo perito ao
final de um processo de avaliação. Este
documento será bastante parecido com o
formato de um laudo psicológico em uma
avaliação clínica, diferenciando-se deste em
algumas peculiaridades.
II - O laudo pericial será composto pelos
dados de identificação do avaliando, pelos
métodos e procedimentos utilizados pelo
perito, seus achados e discussão sobre os
mesmos e, por fim, por uma breve conclusão.
III - Apesar de ser considerado um meio de
prova, o laudo pericial não se constitui em
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uma verdade absoluta e, consequentemente, é
passível de crítica e questionamento.
Quais estão corretas.
A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) I, II e III.
D) Apenas I e II.
04) A Síndrome de Alienação Parental
consiste num processo em que a criança é
programada para odiar um de seus
genitores.
A
respeito
dos
aspectos
psicológicos ligados a essa síndrome,
considere as afirmativas abaixo:
I - A criança vive um conflito de lealdade
exclusiva frente aos seus genitores.
II - Há, por parte de um ou ambos os
genitores, confusão entre conjugalidade e
parentalidade.
III - A criança sofre as consequências do
sentimento de vingança do ex-cônjuge em
relação ao outro.
IV - O filho reproduz com o guardião a
Síndrome
de
Estocolmo,
na
qual
o
sequestrado se identifica com o sequestrador.
Estão corretas as afirmações:
A) I e II, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III, apenas.
05) Segundo a teoria de campo de Kurt
Lewin:
I - "espaço de vida" é definido como a
totalidade dos fatos que determinam o
comportamento de um indivíduo num certo
momento e possui duas regiões, o indivíduo e
o meio.
II - O indivíduo e o meio são elementos
independentes que formam um conjunto
aditivo denominado "espaço de vida".
III - O meio que constitui o "espaço de vida" é
o meio geográfico e não o meio fenomenal,
segundo a distinção feita por Koffka.
IV - O "campo psicológico" engloba um
passado e um futuro psicológicos, de papel tão
importante
quanto
o
do
presente
propriamente dito.
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A) II e III.
B) III e IV.
C) I e II.
D) I e IV.

10) No psicodrama de Moreno, um dos
eixos centrais é:

06) O preconceito pode ser caracterizado
como:
A) Reação natural do indivíduo aos objetos
que lhe causam estranheza.
B) Ação racional do indivíduo, destituída de
afeto, frente à diversidade dos objetos
culturais.
C) Manifestação da autonomia da consciência
do indivíduo em relação à cultura.
D) Resultante das dificuldades do indivíduo
em experienciar e refletir sua relação com a
cultura.
07) As terapias Breves são contra indicadas
nos casos de:
A) indivíduos que fazem uso de mecanismos
de adaptação obsessivo.
B) Psicoses que impedem a sensibilidade ao
enquadre.
C) Dificuldades relacionais de ordem familiar
de longa duração.
D) Grau de narcisismo reduzido com baixo
nível de autoestima.
08) As estratégias importantes para o
tratamento cognitivo-comportamental do
transtorno do pânico com agorafobia
incluem:
A) Garantir a redução da ansiedade por meio
da esquiva agorafóbica.
B) Permitir que o paciente descreva apenas
superficialmente a crise, para evitar que a
verbalização dos detalhes seja um precipitador
de nova crise.
C) Desafiar as interpretações catastróficas em
relação ao significado das crises.
D) Iniciar a exposição interoceptiva como
forma principal de relaxamento.
em

A) pesquisa de conteúdos inconscientes
subjacentes ao comportamento manifesto.
B) utilização de um referencial teórico
consolidado empiricamente.
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C) busca contínua da experiência humana e
de seus significados, que não pode ser
reduzida a esquemas e modelos universais.
D) interpretação do discurso num contexto da
relação transferencial.

Está correto o que se afirma apenas em:

09) A abordagem fenomenológica,
psicologia, caracteriza-se pela:

-

A) Espontaneidade.
B) Homeostase.
C) Circularidade.
D) Transversalidade.
11) Em um processo diagnóstico o teste
projetivo é um material:
A) que não evidencia nitidamente o modo
pessoal de estabelecer contato com a realidade
interna e externa, dentro de uma situação
vincular, sendo melhor a opção pela utilização
de inventários.
B) completo e útil para a avaliação de pessoas
em geral, dispensando a aplicação de outros
materiais como gráficos e outras técnicas
verbais.
C)
que
raramente
permite
analisar
profundamente o indivíduo em um contexto
vincular e suas variações emocionais e de
conduta.
D) que permite a obtenção de informações
precisas sobre os distintos níveis de
funcionamento mental, em um curto espaço
de tempo.
12)
O
psicodiagnóstico
pode
ser
considerado como um processo científico
porque deve partir de um levantamento
prévio de hipóteses que serão confirmadas
ou infirmadas por meio de passos
predeterminados e com objetivos precisos.
Tal processo é limitado no tempo, baseado
num contrato de trabalho entre paciente ou
responsável e o psicólogo. Quando o
objetivo de uma avaliação psicológica
clínica
é
realizar
uma
avaliação
compreensiva...
A) são investigadas irregularidades ou
inconsistências do quadro sintomático para
diferenciar alternativas diagnósticas.
B) o exame compara a amostra do
comportamento do examinando com os
resultados de outros sujeitos da população
geral ou de grupos específicos, com condições
demográficas
equivalentes,
interpretando
diferenças de escores, identificando forças e
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fraquezas e descrevendo o desempenho do
paciente.
C) procura-se fornecer subsídios para
questões relacionadas com “insanidade”,
competência para o exercício das funções de
cidadão, avaliação de incapacidades ou
patologias que podem se associar com
infrações da lei, entre outras.
D) é determinado o nível de funcionamento da
personalidade, são examinadas as funções do
ego, em especial a de insight, condições do
sistema de defesas, para facilitar a indicação
de recursos terapêuticos e prever a possível
resposta aos mesmos.
13) Em um psicodiagnóstico, o psicólogo
optou por utilizar o teste H-T-P (Casa −
Árvore − Pessoa) de John N. Buck. Ele
consultou o Manual e Guia de Interpretação
desta técnica projetiva de desenho para
verificar o tempo sugerido para a aplicação
do teste e encontrou que a aplicação do HT-P requer de:
A) 60 a 120 minutos, incluindo todos os
desenhos e que, no mínimo, deve-se realizar o
inquérito em 4 dos desenhos da série
cromática e acromática.
B) 30 a 90 minutos, dependendo do número
de desenhos solicitados pelo examinador e
que, no mínimo, podem ser pedidos 3
desenhos e conduzido um inquérito sobre
cada desenho.
C) 25 a 50 minutos, dependendo da idade do
avaliado e da escolha do examinador pela fase
cromática, acromática ou ambas.
D) 40 a 80 minutos, dependendo do tamanho
do inquérito realizado para todos os desenhos
e da idade do avaliado.
14) O psicodiagnóstico clínico acaba com
uma entrevista, na qual o profissional
explica ao entrevistado as conclusões
extraídas e conversa sobre elas. Trata-se da
Entrevista de:
A) Solução.
B) Compreensão.
C) Comunhão.
D) Avaliação.
15) O Art. 10 da Resolução CFP Nº
002/2003, dispõe que será considerado
teste psicológico em condições de uso, seja
ele comercializado ou disponibilizado por
outros meios, aquele que:
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A) preencher os quesitos apontados pelo
Código de Ética do Psicólogo e for aprovado
pelo CRP – Conselho Regional de Psicologia
competente para tal.
B) preencher os quesitos apontados pelo
Código de Ética do Psicólogo e for aprovado
pelo CFP − Conselho Federal de Psicologia.
C) for aprovado pelo CFP − Conselho Federal
de Psicologia, após receber Parecer da
Comissão
Consultiva
em
Avaliação
Psicológica.
D) após ter seu estudo aprovado pelo Setor de
Ética dos Conselhos de Psicologia, preencher
os critérios mínimos do Estatuto de Avaliação
Psicológica.
16) No caso de crianças e adolescentes, a
violência
social
expressa-se
no
funcionamento de instituições que não
cumprem as diretrizes do Estatuto da
Criança e do Adolescente ou cultivam
padrões
culturais
de
aceitação
e
valorização de comportamentos hostis e
punitivos nas famílias, justificando-os
como prática disciplinar e com base na
crença de que os pais têm posse sobre os
filhos. Algumas das formas de violência
doméstica mais comuns são a violência
física, sexual, emocional ou psicológica e a
negligência, sobre as quais pode-se afirmar
corretamente:
A) A violência doméstica é aquela praticada
por funcionários que desempenham suas
atividades laborais na residência de criança
ou adolescente e têm, por esse motivo, acesso
livre ao cotidiano familiar.
B) A violência sexual corresponde aos atos de
natureza sexual impostos a uma criança ou a
um adolescente por um adulto que explora
seu poder hierarquicamente superior.
C) A violência emocional ou psicológica é
evidenciada pelo prejuízo à felicidade do
adolescente por meio de atos de hostilidade e
privação
que
podem
influenciar
nas
conquistas materiais e na autoestima, como
por exemplo, não prover os objetos de desejo
da criança ou adolescente.
D) A negligência é evidenciada pela falta da
oferta de atenção e carinho ao não
proporcionar ações, como acompanhar a
criança até a porta da escola, necessárias à
integração com outras mães da escola,
garantindo a moral e a convivência social do
adolescente, com prejuízo do seu sentimento
de bem-estar.

3

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE

17) Apesar do fato de a violência não estar
mais
limitada
a
estratos
sociais,
econômicos,
raciais
ou
geográficos,
levantamentos estatísticos demonstram
que ela atinge com maior intensidade
grupos específicos como, por exemplo, os
jovens do sexo masculino. Uma explicação
para essa incidência está relacionada com a
questão da vulnerabilidade social, sobre a
qual pode-se afirmar:
A) É um termo que traduz a situação em que o
conjunto de características, recursos e
habilidades inerentes a um dado grupo social
se revela insuficiente, inadequado ou difícil
para lidar com o sistema de oportunidades
oferecido pela sociedade.
B) É um termo que carrega a herança
conceitual do higienismo, pois trata de avaliar
as situações de exclusão social com base na
necessidade
de
manter
determinadas
condições de salubridade no ambiente da
cidade.
C) É um conceito histórico constituído nos
primórdios da psicologia social, quando houve
maior reflexão sobre a pobreza.
D) Expõe o risco de exclusão social, não em
razão de um conjunto de desequilíbrios
provenientes do mercado, Estado e da
sociedade, mas à violência inata que tende a
distanciar os indivíduos do curso central do
sistema social.
18)
Freud
designa
três
instâncias
dinâmicas como constitutivas do aparelho
psíquico, a saber: ego, superego e id.
Acerca dessas instâncias, é correto afirmar:
A) O ego é a camada mais profunda do ser ao
qual temos acesso através do superego.
B) O termo superego é empregado para
designar um sujeito com ego exacerbado.
C) É no id que os conflitos se resolvem. O ego
busca aí respostas para as demandas sociais.
D) O ego seria a camada do aparelho mental
(do id) que foi modificada pela influência do
mundo externo (da realidade).
19) Sobre os Transtornos da Personalidade,
marque a alternativa incorreta.
A) Sua sintomatologia é autoplástica.
B)
Em
geral,
sua
sintomatologia
é
egossintômica.
C) A literatura especializada e a prática clínica
reconhecem
que
pessoas
com
algum
transtorno de personalidade têm mais
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probabilidade de recusar tratamento e de
negar seus problemas do que as que
apresentam outros quadros de adoecimento
psíquico.
D) Não apresentam autocrítica, visto que não
se reconhecem doentes e tendem a estabelecer
comportamentos de manipulação na relação
com o outro.
20) “M” é uma jovem de 25 anos, e, nos
últimos 6 meses, vem apresentando alguns
sintomas que, além de um sofrimento
significativo, fez com que acabasse por ser
demitida de seu trabalho. Se antes do
surgimento dos sintomas era uma jovem
comunicativa e com vários amigos, hoje se
mantém afastada e isolada, perdendo
muitos de seus contatos sociais. “M”,
frequentemente, tem insônia, irritabilidade
aumentada,
angústia
constante
e
dificuldade
para
se
concentrar.
Fisicamente, “M” também sofre o revés de
seu atual estado, sendo comum a presença
de taquicardia, tontura, dores musculares,
sudorese fria, entre outros sintomas. Na
maior parte do tempo esses sintomas são
basais, no entanto, “M” sofre crises
intermitentes,
ocasiões
em
que
os
sintomas se intensificam. Seu isolamento é
decorrente do medo que sente desses
momentos de pico sintomatológico. Com
base nessa descrição sintomatológica, “M”
é portadora de síndrome:
A) mista de ansiedade e depressão.
B) fóbica.
C) do pânico.
D) de Münchausen.
21) Trabalhar com grupos é a estratégia
central de uma metodologia participativa e
é também um recurso precioso para os
diversos profissionais. Nas prisões, os
grupos terapêuticos promovem um espaço
singular
de
convivência
e
de
relacionamento interpessoal, sendo correto
afirmar:
A) O trabalho não envolve riscos maiores,
razão por que dispensa um número maior de
agentes de segurança ou o isolamento por
grades entre o técnico/professor e os
presos/alunos.
B) A preparação de dinâmicas para cada
encontro, escolhidas ou criadas em função
dos objetivos e características do grupo,
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facilitam a integração, a expressão dos
participantes e o alcance dos objetivos.
C) Devem ser estabelecidos de acordo com os
atos criminosos, pois é essencial que haja
uma motivação comum.
D) São oferecidos somente para presos em
progressão para regime semiaberto ou
livramento condicional.
22) Podemos encontrar na obra freudiana
duas teorias sobre a angústia. Na primeira
teoria, que compreende o período inicial
até a virada de 1920, Freud acreditava que
a angústia seria efeito do recalque, um de
afeto que permaneceria livre no aparelho
psíquico. Na última teoria da angústia, após
o texto “Inibição, sintoma e angústia”,
Freud admite não ser mais possível
sustentar sua posição inicial e não coloca
objeções quanto a pensar uma origem dupla
para a angústia, as quais nomeou:
A) angústia expectante e angústia traumática.
B) angústia livremente flutuante e angústia
fóbica.
C) angústia sinal e angústia traumática.
D) angústia sinal e angústia livremente
flutuante.
23) Sobre a atuação do psicólogo, de acordo
com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo é correto afirmar que:
A) é permitido induzir a convicções filosóficas,
morais e religiosas a fim de obter um melhor
desempenho de sua atividade profissional.
B) pode-se prestar serviços ou vincular o título
de psicólogo a serviços de atendimento
psicológico cujos procedimentos, técnicas e
meios não estejam regulamentados ou
reconhecidos pela profissão.
C) é um dever prestar serviços profissionais
em situações de calamidade pública ou de
emergência, sem visar benefício pessoal.
D) é um dever manter sigilo sobre
transgressões a princípios e diretrizes do
Código de Ética ou da legislação profissional.
24) Vygotsky elabora a seguinte definição
para um de seus conceitos acerca do
processo de desenvolvimento da criança: “a
distância entre o nível de desenvolvimento
atual,
determinado
pela
resolução
independente de problemas e o nível de
desenvolvimento potencial determinado
pela resolução de problemas sob orientação
ou em colaboração com parceiros mais
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capazes”. A que conceito essa definição se
refere?
A) Zona de aprendizagem proximal.
B) Zona de desenvolvimento proximal.
C) Espaço transicional.
D) Espaço de desenvolvimento relacional.
25) Piaget considera que o processo de
desenvolvimento
humano
ocorre
em
estágios,
caracterizados
por
formas
diferentes de organização mental que
possibilitam diferentes modos do indivíduo
se relacionar com o mundo. O estágio do
desenvolvimento
caracterizado
pela
emergência da capacidade da criança de
estabelecer relações e coordenar pontos de
vista diferentes (próprios e de outrem) e de
integrá-los de modo lógico e coerente é
denominado de:
A) pré-operatório.
B) operações concretas.
C) operações formais.
D) sensório-motor.
26) Os psicólogos que atuam no sistema
prisional brasileiro realizam relatórios,
laudos, pareceres e avaliações psicológicas
sobre as pessoas presas a fim de:
A) orientar diariamente a atuação dos agentes
de segurança.
B) informar os parentes que desejam
acompanhar
a
evolução
do
trabalho
psicológico.
C) subsidiar o Sistema Judiciário e as
Instâncias Superiores nas decisões.
D) avaliar a capacidade intelectual destas,
para autorizar o estudo durante o período de
privação de liberdade.
27) De acordo com o artigo 8º do Código de
Ética Profissional do Psicólogo, para
realizar atendimento não eventual de
criança, adolescente ou interdito, o
psicólogo deverá obter autorização:
A) de ao menos um de seus responsáveis.
B) de todos os seus responsáveis.
C) das autoridades competentes.
D) da Vara da Infância e Juventude.
28) Tendo em vista que são previstas a
articulação de ações e a integração
operacional entre a Polícia Civil e os
serviços
públicos
destinados
ao
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atendimento de crianças, adolescentes e
famílias, a atuação do psicólogo junto a
crianças e adolescentes deve:
A) ser orientada pelas várias formas de
intervenção próprias da
psicologia no
cotidiano da instituição e não se restringir à
elaboração de pareceres e relatórios.
B) seguir os preceitos e diretrizes da profissão
não priorizando a interação interdisciplinar
com a equipe técnica.
C) considerar o autor do ato infracional
independentemente do contexto de sua
história e circunstâncias de vida.
D) compreender que o atendimento a
adolescentes autores de ato infracional é
responsabilidade exclusiva do Estado e da
sociedade.
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C) restringe-se a descrever os procedimentos
utilizados na avaliação psicológica.
D) é um documento fundamentado e resumido
sobre
uma
questão
focal
do
campo
psicológico, cujo resultado pode ser indicativo
ou conclusivo.

29) Os psicólogos que atuam no sistema
prisional desenvolvem, muitas vezes, ações
reflexivas acerca do campo: estudando,
pesquisando, supervisionando estagiários,
escrevendo
artigos,
dissertações,
implementando projetos, entre outras,
visando a subsidiar as práticas realizadas
nesse campo. De acordo com o Código de
Ética
Profissional
do
psicólogo,
na
realização
de
estudos,
pesquisas
e
atividades voltadas para a produção de
conhecimento
e
desenvolvimento
de
tecnologias é preciso:
A) garantir o caráter compulsório da
participação dos envolvidos.
B) garantir o acesso às informações e
resultados somente às organizações e
instituições acadêmicas.
C)
compartilhar
a
elaboração
dos
instrumentos
usados
em
trabalhos
etnográficos com as pessoas e organizações
envolvidas.
D) avaliar os riscos envolvidos, tanto pelos
procedimentos, como pela divulgação dos
resultados, com o objetivo de proteger as
pessoas, grupos, organizações e comunidades
envolvidas.
30) Sobre o laudo psicológico, é correto
afirmar que:
A) tem a finalidade de apresentar os
procedimentos e as conclusões gerados pelo
processo de avaliação psicológica.
B) deve conter somente a identificação, a
descrição da demanda e a conclusão.
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