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1) Em sua obra “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, Max Weber sublinha o 

papel decisivo do calvinismo: 

A) na supressão do umbanda e do candomblé. 

B) na mudança do escravismo e do feudalismo. 

C) no desencantamento do mundo e no desenvolvimento de um ascetismo intramundano. 

D) na constituição do absolutismo monárquico. 

E) nenhuma das respostas acima. 

 

2) “Todos os homens, por natureza, tendem ao saber”. Para Aristóteles, o conhecimento é um 

processo de abstração e de generalização pelo qual as qualidades essenciais de uma coisa são 

apreendidas numa unidade verdadeira. Entre as alternativas abaixo, assinale a única que 

representa corretamente o processo de conhecimento conforme descrito por Aristóteles na 

Metafísica: 

 

A) Sensação – Percepção – Intuição – Reflexão - Teoria 

B) Sensação – Opinião – Crença – Raciocínio - Sabedoria 

C) Sensação – Memória – Experiência – Arte – Ciência 

D) Sensação – Imaginação – Intelecto – Percepção – Razão 

E) Sensação – Intelecto – Percepção – Imaginação – Razão 

 

3) Dentre os sociólogos listados abaixo qual deles influenciou decididamente o pensamento 

social brasileiro no final do século XIX. 

A) Otavio Ianni 

B) Levy-Strauss 

C) Habermas 

D) Florestan Fernandes 

E) Nenhuma das respostas 

acima 

 

4) Kant, em sua Crítica da razão pura, se propõe a tarefa de examinar os limites da razão 

teórica e estabelecer os critérios de um conhecimento legítimo. O foco central de sua filosofia 

crítica é superar a dicotomia entre racionalismo e empirismo. Dentre os argumentos 

apontados abaixo, assinale a alternativa que representa somente os três que são 

verdadeiramente formulados por Kant: 

 

I. “o conhecimento do objeto resulta da contribuição de duas faculdades de nossa mente – a 

sensibilidade e o entendimento”. 

II. “a sensibilidade nos dá a unidade conceitual, permitindo pensar os dados da experiência fornecidos 

pelo entendimento”. 

III. “o que conhecemos não é o real, a coisa em si, mas sempre o real em sua relação com o sujeito do 

conhecimento”. 

IV. “dizemos que conhecemos algo quando o apreendemos por conceitos, que são independentes de 

nossos juízos e categorias”. 

V. “a intuição sem conceitos é cega, os conceitos sem intuição são vazios”; “(...) só conhecemos a 

priori das coisas o que nós mesmos colocamos nelas”. 

 

A) Somente as alternativas I, III e V estão corretas. 

B) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e IV estão corretas. 

D) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

5) O Tabu do incesto foi necessário para estabelecer: 

A) As modernas formas de produção 

B) O parentesco e a diferenciação consanguínea 

C) As grandes pirâmides 

D) A lógica das sociedades de casta 

E) Nenhuma das respostas acima 
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6) O conceito de Democracia Racial para caracterizar as relações entre brancos, negros e 

índios nasceu na obra de: 

A) Marcel Mauss 

B) Otavio Ianni 

C) Gilberto Freire 

D) Florestan Fernandes 

E) Nenhuma das respostas acima 

 

7) As pirâmides e a decussação das pirâmides fazem parte do (a): 

 

A) Mesencéfalo. 

B) Ponte. 

C) Bulbo. 

D) Cerebelo. 

E) Tálamo. 

 

8) De acordo com as afirmativas abaixo: 

 

I. O líquido cefalorraquidiano (líquor) é produzido nos plexos corióides (rede capilar) nas paredes dos 

ventrículos. É produzido pelas células ependimárias. 

II. As meninges envolvem o encéfalo e os nervos espinhais. 

III. Entre a meninge aracnóide e a pia máter tem o espaço subdural. Nesse espaço percorre o líquor. 

IV. A circulação do líquor ocorre em sequência: Ventrículos laterais – forame interventricular – III 

ventrículo – aqueduto cerebral – IV ventrículo – sai através das aberturas (laterais e mediana). 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) Somente as alternativas I e III estão corretas. 

B) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e IV estão corretas; 

D) Somente as alternativas II e IV estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

9) A Área de Broca tem a seguinte localização: 

 

A) Giro Parahipocampal Direito. 

B) Giro Frontal Inferior Esquerdo. 

C) Giro Angular Direito. 

D) Giro Cúneus Esquerdo. 

E) Giro Temporal Superior Direito. 

 

10) Assinale a alternativa correta: 

A) Sono é o estado de inconsciência que a pessoa não pode ser despertada por estímulos. 

B) O sono Não Rem (NREM) apresenta 4 estágios. Nos estágios III e IV do sono NREM a frequência 

cardíaca e respiratória estão irregulares, podendo ocorrer sonhos ativos. 

C) A vigília ocorre devido ativação constante do sistema reticular ascendente do tronco encefálico, 

devido a vários estímulos que entram na formação reticular, como sinais auditivos, visuais, 

posturais. A atividade tônica de neurônios catecolaminérgicos e colinérgicos da substância 

reticular ativadora ascendente modula a ativação de neurônios destes centros subcorticais e do 

córtex cerebral, promovendo a vigília.  

D) No sono REM ocorre ativação de neurônios serotoninérgicos da rafe, inibindo a transmissão de 

impulsos sensoriais para o córtex cerebral, diretamente, ou através do tálamo.  

E) No sono NREM a inibição talâmica sobre o córtex é revertida, como na vigília, gerando o padrão 

dessincronizado. 
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11) Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Denomina-se memória à aquisição, armazenamento e evocação de informações. A aquisição é 

também denominada de aprendizado. 

B) Memória de curto prazo dura por alguns segundos ou minutos. 

C) Memória de prazo intermediário ocorre devido mudanças químicas e moleculares, através 

principalmente pela facilitação e liberação de serotonina. 

D) Memória de longo prazo considera o mesmo mecanismo fisiológico da memória de prazo 

intermediário, ou seja, somente mudanças químicas. 

E) A consolidação da memória ocorre pela repetição da memória de curto prazo. Para uma 

consolidação mínima são necessários Cinco (5) a dez (10) minutos, e uma (1) hora ou mais para 

uma consolidação forte. 

 

12) Leia as afirmativas abaixo: 

 

I. O sistema límbico está relacionado fundamentalmente com a regulação dos processos emocionais, 

motivacionais e do Sistema Nervoso Autônomo. 

II. São estruturas subcorticais do sistema límbico: área septal, área paraolfatória, núcleo anterior do 

tálamo, partes dos gânglios da base, hipocampo, amígdala, giro cingulado, e giro para-hipocampal. 

III. O hipocampo reconhece expressões faciais de raiva e medo, avalia o perigo e desencadeia 

respostas de medo. O estímulo de alguns núcleos do hipocampo pode levar a padrões de raiva, 

fuga, punição, dor grave e medo. A estimulação de outros núcleos pode levar a recompensa e 

prazer. 

IV. A amígdala tem como principal função a memória e sua consolidação. 

V. O circuito de Papez ocorre na seguinte sequência: Hipocampo→ fórnix → corpo mamilar→ 

fascículo mamilo-talamico→ núcleos anteriores do tálamo→ cápsula interna→ giro do cíngulo→ 

giro para-hipocampal→ hipocampo, fechando o circuito. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 

B) Somente a alternativa I, II e III estão corretas. 

C) Somente as alternativas I e V estão corretas. 

D) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13) Segundo Dejours (1992), “a carga de trabalho psíquica representada pelo sofrimento 

proveniente de um desconforto do corpo coloca inteiramente o trabalhador e sua 

personalidade à prova de uma realidade material, primeiramente. O conflito não é outro 

senão o que opõe o homem à organização do trabalho (na medida em que o conteúdo 

ergonômico do trabalho resulta da divisão do trabalho)”. Sendo assim é correto afirma que: 

 

A) Cabe ao corpo fazer triunfar as aspirações do sujeito, construindo um arranjo entra a realidade que 

possibilite produzir satisfações concretas e simbólicas simultaneamente.  

B) As satisfações concretas e simbólicas fornecem atividades físicas, sensoriais e intelectuais com 

proporções que estejam em concordância com economia psicossomática individual. 

C) No centro das discussões sobre a relação saúde- trabalho está o retorno que o trabalhador recebe 

das suas atividades. Assim, os aspectos simbólicos estão submetidos à ergonomia e ao esforço 

físico que cada atividade requer. 

D) A satisfação concreta se destaca diante da satisfação simbólica, o que implica em afirmar que o 

desempenho do corpo está ligado ao tônus muscular e a rapidez do desempenho que influencia 

diretamente na produtividade. 

E) A satisfação simbólica diz respeito à vivência qualitativa da tarefa. É o sentido, a significação do 

trabalho que importam na sua relação com o desejo.  
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14) Analise as seguintes afirmações e abaixo assinale a alternativa correta: 

I) O ego tem o papel de satisfazer todos os desejos da pessoa. 

II) Os principais principios da Gestalt são: proximidade, continuidade, similitude e fechamento;  

III) Na regressão o indivíduo retorna a etapas anteriores de seu desenvolvimento 

IV) A abordagem teórica que tem como preocupação conhecer os estados elementares da consciencia 

como as estruturas do sistemana nervoso central é o estruturalismo; 

V) O Superego é regido pelo principio da realidade. 

 

A) As alternativas I, II e III estão corretas;  

B) As alternativas II, III e IV estão corretas; 

C) As alternativas I, III e V estão corretas; 

D) As alternativas II, III e V estão corretas; 

E) As alternativas I, III e IV estão corretas. 

 

15) Na dinâmica homem-trabalho, o medo se constitui uma das dimensões da vivência dos 

trabalhadores quase sempre ignorada por todos os estudos em psicopatologia do trabalho, 

considerando que algumas categorias profissionais são expostas a riscos relacionados à 

integridade física. Assinale a alternativa correta. 

 

A) O risco é combatido por medidas e regras de segurança, que quase sempre conta com uma 

prevenção incompleta pela organização do trabalho, seja devido à limitação dos investimentos 

necessários, seja porque o risco ou suas manifestações são mal conhecidos. 

B) O risco de acidente é uma fonte de ansiedade constante no trabalhador, o que o impele a seguir 

regras de segurança obstinadamente na tentativa de aplacar aquilo que incomoda, influenciando no 

comportamento dentro das empresas/fábricas. 

C) A intensidade do medo é verificada na tendência do trabalhador em procurar atividades recreativas 

fora do ambiente de trabalho e a pouca habilidade em manter relações interpessoais.  

D) O medo revela a inabilidade adaptativa do trabalhador diante das novas demandas da Organização 

Científica do Trabalho que, mesmo incluindo as necessidades do indivíduo, ainda não é suficiente 

para propiciar a identificação do trabalhador com o trabalho. 

E) As pesquisas sobre a saúde do trabalhador apontam que independente da atividade exercida, 

haverá sempre uma inadequação do homem ao trabalho. Sendo assim, o medo é apenas mais uma 

das queixas sem relevância para o estudo do adoecimento do trabalhador. 

 

16) Para Guareschi (2004) as Políticas Públicas “são conjuntos de ações coletivas voltadas para a 

garantia dos direitos sociais, configurando um compromisso público que visa dar conta de 

determinada demanda, em diversas áreas”.  Esta conceituação refere-se a: 

I) A transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço público. 

II) A transformação daquilo que é do âmbito público em ações coletivas no espaço privado. 

III) Ações coordenadas, com objetivo público, isto é, coletivo. 

IV) Políticas de Estado e não de governo e pressupõe uma capacidade de impacto no sentido da 

construção da cidadania; 

V) Políticas de governo e pressupõe uma capacidade de impacto no sentido da construção da 

cidadania por ações não compensatórias. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I, II e III estão corretas;  

B) As alternativas II, III, e IV estão corretas; 

C) As alternativas III, IV e V estão corretas; 

D) As alternativas I, III e IV estão corretas; 

E) As alternativas I, III e V estão corretas. 
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17) Assinale as ferramentas utilizadas nas práticas psicológicas que potencialmente podem 

enfrentar os processos de exclusão social vividos por parcelas significativas da população:  

 

I – Vínculo e Escuta. 

II – Cuidado e intervenções coletivas. 

III – Aproximação com o território e com as redes/conexões estabelecidas pelos sujeitos enquanto suas 

estratégias de existência ou mesmo de resistência. 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) As alternativas I e III estão corretas;  

B) As alternativas II e III estão corretas; 

C) As alternativas I e II estão corretas; 

D) Apenas a alternativa III está correta; 

E) Todas alternativas estão corretas. 

 

18) Analisando a evolução das políticas públicas em saúde é possível afirmar que, desde a 

criação da previdência social em 1923 (Lei Eloy Chaves), o sistema de saúde brasileiro 

apresentou: 

I) Características de desigualdade de acesso e centralização na esfera federal. 

II) Uma Separação entre ações curativas e preventivas e de promoção de saúde, e concentração de 

recursos na assistência médico-hospitalar.  

III) As políticas de saúde num projeto excludente, que não contemplou os movimentos populares nem 

as reivindicações por outras políticas no setor.  

IV) As reformulações efetuadas, principalmente a referente à separação entre saúde pública e 

assistência médica, culminaram num serviço de assistência de alta qualidade. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) As alternativas I, II e III estão corretas; 

B) As alternativas I, II e IV estão corretas; 

C) As alternativas II, III e IV estão corretas; 

D) As alternativas I, III e IV estão corretas; 

E) Todas alternativas estão corretas. 

 

19) Em se tratando da Teoria do Apego de John Bowlby (1907-1990), marque a alternativa 

CORRETA:  

A) considera exclusivamente as bases biológicas no desenvolvimento.  

B) caracteriza-se por uma teoria etológica.  

C) conclui que os vínculos estabelecidos pela criança e seu cuidador principal são restritos à primeira 

infância.  

D) a ligação emocional interfere no desenvolvimento emocional da criança, mas não na dimensão 

cognitiva.  

E) descreveu apenas um tipo de apego, que ficou chamado de apego seguro. 

 

20) Em se tratando do self na meia-idade, marque a alternativa INCORRETA.  

 

A) de acordo com as seis dimensões de Ryff, esta fase se relaciona a um período de bem-estar e saúde 

mental. 

B) pesquisas não apoiam uma crise normativa nesta fase. 

C) pesquisas apontam uma “masculinização” nas mulheres e uma “feminização” nos homens. 

D) a identidade estagna nesta fase.   

E) confirmam ou revisam suas experiências as percepções sobre si mesmo com base na experiência 

dos outros. 
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21) Sobre o modelo de desenvolvimento humano desenvolvido por Erik Erikson (1902-1994), 

marque a alternativa INCORRETA.  

 

A) a autonomia está relacionada a socialização, em que hábitos e habilidades são desenvolvidos e 

compartilhados por membros produtivos da sociedade. 

B) a integridade versus desespero está relacionada à fase da adolescência.  

C) a generatividade é a preocupação em orientar a próxima geração. 

D) a iniciativa versus culpa é o estágio aproximado dos três anos de idade.   

E) aprofunda os estudos sobre as influências sociais no desenvolvimento humano. 

 

22) Em se tratando das Teorias e Sistemas da Personalidade em Psicologia, é INCORRETO 

afirmar que: 

 

A) as inúmeras orientações teóricas convergem em suas visões de homem. 

B) a psicologia da ciência estuda a teoria da personalidade e a sua relação com a biografia do autor 

principal.  

C) as teorias psicodinâmicas enfatizam os motivos inconscientes e o conflito intrapsíquico resultante. 

D) as teorias da aprendizagem enfatizam a base aprendida das tendências de resposta, com uma 

ênfase no processo de aprendizagem em vez de nas tendências resultantes. 

E) a epistemologia apresenta a filosofia que fundamenta o sistema de personalidade. 

 

23) Sobre os Cinco Grandes Fatores marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) é uma teoria dos traços e menos das características. 

B) baseia-se na estatística e é considerada atualmente, um dos maiores avanços nos estudos sobre a 

personalidade.  

C) existem discrepâncias em como são chamados os cinco fatores. 

D) os traços podem sofrer influência de aspectos motivacionais, afetivos, comportamentais e 

atitudinais. 

E) sua contribuição para a avaliação psicológica é limitada e apresenta mais funcional para a 

compreensão dos fenômenos psicopatológicos. 

 

24) Assinale a alternativa CORRETA sobre Abraham Maslow: 

 

A) fundamentou sua teoria da personalidade com base nos processos de aprendizagem. 

B) complementou os estudos da compreensão psicodinâmica da personalidade.  

C) sua teoria é considerada holístico-dinâmica.  

D) sua teoria da hierarquia das necessidades compreende que as necessidades superiores devam ser as 

motivadoras. Portanto, estas deverão ser atendidas em primeiro plano.  

E) as necessidades conativas são correlatas da vida afetiva, o que significa que apresentam um caráter 

afetivo fundamental. 

 

25) Com o tempo e o avanço da medicina, começou-se a perceber que os ditos de “loucos” não 

possuíam apenas comportamentos desviantes, mas apresentavam sintomas claros que se 

repetiam em várias pessoas. Agora, ao invés de trancados em cadeias com criminosos 

comuns, eles eram trancados em asilos e manicômios para serem estudados e tratados. Neste 

ponto, passou-se a reconhecer a loucura como doença mental. Sobre este período, destacou-

se o trabalho do médico:  

 

A) Philippe Pinel.  

B) Jean-Martin Charcot.  

C) Sigmund Freud.  

D) Rollo May.  

E) Alfred Adler.  
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26) O trabalho de Karl Jaspers (1883-1969) possibilitou a autonomia da Psicopatologia que 

antes, era área da medicina. A sua base metodológica estabelece um foco na vivência, na 

percepção e na fala do paciente. Para ele, uma pessoa não é uma doença. Sua compreensão 

subjetiva inseriu a existência humana na temática do psicopatológico. O seu método de 

aproximação na saúde mental foi predominantemente:  

 

A) objetivo.  

B) analítico.  

C) nosológico.  

D) estrutural.  

E) fenomenológico.  

 

27) Com base no instrumento técnico-nosográfico DSM-5 marque a alternativa INCORRETA:  

 

A) a tricotilomania está classificada como um transtorno do espectro obsessivo-compulsivo. 

B) o termo transtorno do sintoma somático substituiu a terminologia hipocondria.   

C) os transtornos depressivos e transtornos de ansiedade podem ser diagnosticados como 

comórbidos de quaisquer outros transtornos.  

D) o transtorno de personalidade antissocial apresenta dupla listagem: uma como transtorno de 

personalidade e outra, como transtorno disruptivo.  

E) o TDAH está classificado como transtorno do controle dos impulsos.  

 

28) Como a fenomenologia se vincula com algumas das propostas psicoterápicas existentes no 

universo da psicologia? 

 

A) O pensamento fenomenológico surgiu com Husserl tendo como propósito central repensar os 

fundamentos epistemológicos das principais correntes psicológicas existentes à sua época: o 

behaviorismo e a psicanálise. 

B) A fenomenologia considera a metodologia das ciências naturais falha, considerando impossível a 

validação de qualquer conhecimento produzido a partir desta, e, portanto, desconsidera qualquer 

abordagem psicológica. 

C) A fenomenologia pode se vincular a propostas psicológicas tanto na fundamentação 

epistemológica de determinadas abordagens quanto oferecendo a atitude fenomenológica como 

referência para a atitude clínica. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

E) Nenhuma alternativa anterior está correta. 

 

29) De que modo o tema da “atitude natural”, que começa a ser debatido por Husserl, é 

pertinente à psicologia? 

 

A) Esclarece como as pessoas “naturalizam” crenças, valores, preconcepções que dizem respeito à 

época, família, história pessoal que podem limitar suas possibilidades de ser, já que têm a marca 

de serem consideradas naturais, ou seja, “é assim que têm que ser”. 

B) Alerta o psicólogo para não se ater a determinadas “verdades” de sua época como se fossem 

absolutas, o que limitaria a compreensão da vivência dos pacientes.  

C) É sinônimo de atitude fenomenológica. 

D) As alternativas A e B estão corretas. 

E) Nenhuma alternativa está correta. 
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30) Como o pensamento fenomenológico existencial pode contribuir para a compreensão dos 

fenômenos psicopatológicos? 

A) Considerando estes fenômenos como exclusivamente determinados pelo funcionamento biológico 

do sujeito. 

B) Compreendendo-os de modo contextualizado na história de vida da pessoa e de sua época, como 

modos possíveis de ser que ela encontra para lidar com sua existência (o que inclui seu 

sofrimento) por um determinado tempo, mesmo que este tempo dure (ou não) o resto de sua vida.   

C) Compreendendo os quadros psicopatológicos como modos imutáveis de ser, como condições 

determinadas por seus aparatos biológico e mental desde seu nascimento e que acompanharão a 

pessoa que o possuem até a sua morte. 

D) Considerando-os como fenômenos que são determinados pelo aparelho psíquico da pessoa, 

imutáveis ao longo de sua vida. 

E) Compreendendo-os como fenômenos absolutamente individuais, predeterminados e sem nenhuma 

vinculação com suas relações sociais.  

 

31) Quanto à observação participante é correto afirmar que: 

A) Trata-se de um modo de observação pouco rigorosa do ponto de vista científico, na qual o 

observador participa do fenômeno estudado, utilizada somente quando lhe é impossível separar-se 

do seu objeto de estudo. 

B) O mesmo que observação individual. 

C) Um tipo de observação em que, diferentemente da não participante, o pesquisador participa do 

fenômeno estudado, pois considera que deste modo poderá compreendê-lo melhor do que se 

colocando de fora dele. 

D) Um tipo de observação que, embora neutra, imparcial e distante, não se utiliza de nenhum recurso 

tecnológico como filmagem, mas observação direta. 

E) Trata-se de um tipo de observação não utilizada em trabalhos científicos. 

 

32) Considerando uma atuação ética e política do psicólogo social nas instituições, como deve ser 

sua observação? 

A) Neutra, imparcial e objetiva. 

B) Deve levar sempre seu olhar técnico, enquanto detentor de um saber neutro, já estabelecido e já 

comprovado pela ciência para compreender a dinâmica institucional e ajudar seus integrantes. 

C) Deve procurar, por meio de sua observação, as causas pessoais para os problemas coletivos, 

oferecendo psicoterapia individual àqueles integrantes que apresentarem maior necessidade. 

D) Deve implicar-se na sua atuação na instituição, procurando elaborar a compreensão daquilo que 

observa como um olhar pessoal subjetivo e, portanto parcial, mas possível e válido, procurando 

propiciar uma troca de observações a fim de construir uma compreensão coletiva e conjunta (com 

outros profissionais e com integrantes) para aquela situação e para aquele contexto únicos.  

E) Deve ser realizada, indispensavelmente, com a intenção de contemplar os interesses impostos pela 

chefia do setor ao qual o psicólogo pertencer.   

 

33) O que tem sido apontado como principal motivo de uma atuação impertinente do psicólogo 

no contexto das instituições públicas? 

A) Uma formação do psicólogo que privilegia a atuação clínica tradicional psicoterápica e de 

consultório, de modo que o profissional muitas vezes reproduz essa prática em detrimento de uma 

crítica à pertinência da mesma ao seu contexto específico. 

B) Uma incompreensão dos usuários do serviço de psicologia em relação à atuação do psicólogo, 

ainda muito vinculada ao tratamento da loucura. 

C) Uma incompreensão por parte dos outros profissionais da instituição sobre o trabalho do 

psicólogo. 

D) A desvalorização crescente em instituições de trabalhos que problematizam a dinâmica 

institucional.  

E) A falta de demanda para o trabalho deste profissional nestes locais. 

  



 9 
Universidade Federal do Acre – Processo Seletivo de Vagas Residuais – Edital 08/2017 – Prograd 

Prova de Psicologia 

34) A partir das informações abaixo, é possível afirmar que: 

 

 
 

Este caso infringe o Art. 2º e quais de seus incisos: 

I - Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão; 

II - Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas,  de orientação sexual ou 

a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais; 

III - Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como 

instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência; 

IV - Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da 

profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional; 

V - Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais 

praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. 

 

É correto o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 

b) III IV e V, apenas.  

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

e) I, II, III, IV e V. 

35) A seguinte queixa foi encaminhada ao Conselho Regional de Psicologia. Uma adolescente, 

atendida no setor de orientação vocacional, queixou-se de que o psicólogo influenciava 

pacientes a participar de cultos, relacionando acontecimentos à vontade de Deus; utilizava-se 

de mapa astral em suas orientações e realizava atendimento a diferentes pessoas de uma 

mesma família realizando a troca de informações sobre elas. Foi constatado o uso de mapas 

astrológicos em sessões de orientação vocacional como ferramenta complementar de análise. 

Verificou-se, ainda, que houve indução a convicções morais e religiosas e que foi realizado 

atendimento individual a diversos membros da família. Em sua defesa, o psicólogo negou ter 

abordado a questão religiosa e devassado o sigilo, destacando ser relativa à inviolabilidade, 

já que a atendida era menor de idade. Afirmou utilizar-se somente de instrumentos 

científicos e, eventualmente, da técnica de mapa astral para melhor compreender os 

pacientes e abreviar os processos psicoterápicos. Psi Jornal de Psicologia CRP SP, n. 168, 

mar./abr./2011. (adaptado).   

 

 Com base na situação apresentada e tendo como referência o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, avalie as afirmações abaixo. 

I. A astrologia não é prática complementar da Psicologia e tampouco método científico; desse modo, 

não pode ser utilizada direta ou indiretamente no decorrer de um processo ou tratamento 

psicológico.  

II. O psicólogo tem o dever de respeitar o sigilo profissional, protegendo, por meio da 

confidencialidade, a intimidade das pessoas; entretanto, na situação apresentada, a pessoa atendida 

era menor de idade, o que autoriza o psicólogo a repassar aos familiares as informações obtidas.  

III. Ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas no 

exercício de suas funções profissionais; portanto, no caso relatado, o psicólogo infringiu o Código 

de Ética Profissional.  

O Caso Rozangela Justino 

refere-se ao processo de 

censura pública aplicado pelo 

Conselho Federal de Psicologia 

do Brasil à psicóloga brasileira 

Rozangela Alves Justino por 

oferecer tratamento a pacientes 

que quisessem deixar a 

homossexualidade. (Wikipédia) 



 10 
Universidade Federal do Acre – Processo Seletivo de Vagas Residuais – Edital 08/2017 – Prograd 

Prova de Psicologia 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas.  B) II, apenas. C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas.  E) I, II e III. 

 

 

36) O Código de Ética Profissional do Psicólogo foi aprovado na Resolução CFP nº 010/05, em 

21 de julho de 2005.  Este procura fomentar a autorreflexão exigida de cada indivíduo 

acerca de sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por ações e suas 

consequências no exercício profissional. Assim,  

 

I - O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, 

contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de 

prática. 

II - É dever e compete ao psicólogo, visar a saúde e a qualidade de vida de qualquer classe social, 

eliminando as negligências e as discriminações existentes. 

III - O exercício profissional precisará ser realizado com dignidade, rejeitando situações em que a 

psicologia esteja sendo aviltada. 

IV - Assumir responsabilidades profissionais, com base em um trabalho que respeite a dignidade e a 

liberdade do indivíduo, tendo como princípio fundamental o direito individual descrito na 

Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), o conhecido Pacto de San José da Costa 

Rica. 

V - As relações de poder nos contextos nos quais a psicóloga ou o psicólogo atua e os impactos dessas 

relações sobre as suas atividades profissionais são elementos prioritários na intervenção 

profissional, no entanto, não cabem posicionamentos críticos por parte do profissional, pois a 

hierarquia institucional precisa ser acatada, mesmo quando vai de encontro ao Código de Ética 

Profissional do Psicólogo. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas.   B) III IV e V, apenas.   C) I, II e III, apenas.  

D) II e III, apenas.   E) I, II, III, IV e V. 

 

37) Com base no texto abaixo responda as questões 1 e 2: 

1 - O objetivo deste artigo é apresentar alguns apontamentos teóricos e metodológicos sobre a 

pesquisa documental. Ao fazermos essa exposição pública, por meio de ensaio bibliográfico, 

queremos provocar o debate sobre a utilização desse procedimento no cotidiano das 

pesquisas de estudantes, professores e pesquisadores. Primeiramente, conceituamos a 

pesquisa documental, apresentando as similaridades e diferenças entre esta e a pesquisa 

bibliográfica, para, em seguida, discutirmos o conceito de documento. Na sequência, 

abordamos os critérios metodológicos de pré-análise do documento escrito e, por fim, 

apresentamos as etapas da análise documental. Palavras-chave: Pesquisa documental; 

Metodologia; Documentos escritos.  (Resumo publicado na Revista Brasileira de História & 

Ciências Sociais Ano I - Número I - Julho de 2009. Pesquisa documental: pistas teóricas e 

metodológicas. Jackson Ronie Sá-Silva, Cristóvão Domingos de Almeida, Joel Felipe 

Guindani) 
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2 - A partir do texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  

 

I. Trata-se da apresentação de uma pesquisa bibliográfica.  

 

PORQUE 

 

II.  Utiliza da bibliografia publicada sobre pesquisa documental para fazer uma análise deste tipo de 

pesquisa no cotidiano das pesquisas de estudantes, professores e pesquisadores. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

38) Tomando como base as definições abaixo, responda as questões 3 e 4. 

Modalidades de Pesquisa 

• Exploratória: – Seu objetivo é a caracterização inicial do problema, sua classificação e de sua 

definição. Constitui o primeiro estágio de toda pesquisa científica. • Teórica: – Tem como 

objetivo ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, 

relacionar e enfeixar hipóteses. • Aplicada: – Tem como objetivo investigar, comprovar ou 

rejeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. Pesquisa de campo: – É a observação dos fatos 

tal como ocorrem. Não permite isolar e controlar as variáveis, mas perceber e estudar as relações 

estabelecidas. • Experimental: – Objetiva criar condições para interferir no aparecimento ou na 

modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com fenômenos correlacionados. • 

Bibliográfica: – Recupera o conhecimento científico acumulado sobre um problema. 

(Metodologia Científica. Prof. William Costa Rodrigues FAETEC/IST Paracambi 2007) 

3 - A partir do texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.  

 

I. As modalidades de pesquisa apresentadas são todas qualitativas 

 

PORQUE 

 

II. Em todas elas o objetivo é mensurar o fenômeno estudado. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

 

39) Considerando o tema abordado no texto anterior, avalie as afirmativas a seguir.  

I – A pesquisa Exploratória pode ser classificada como quantitativa, pois sempre utiliza como 

instrumento as escalas de Likert. 

II – Os tipos de pesquisa Teórica, Aplicada, de Campo, Experimental e Bibliográfica são exemplos de 

pesquisas qualitativas. 

III – A pesquisa Experimental pode se classificada como quantitativa, pois, neste tipo de pesquisa, se 

faz necessária a mensuração do fenômeno que se pretende pesquisar. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas.  B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas.  E) I, II e III. 
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40) A partir do texto abaixo, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas e 

marque a alternativa correta. 

 
 

Fonte: HULAK, Samuel. Entrevista: mitos, métodos, modelos. 2ª Ed. Recife: OEDIP, 1988 

 

I. Trata-se de uma intervenção que tenta manejar o silêncio da paciente na sessão 

 

PORQUE 

 

II. O silêncio da paciente/cliente/usuária na psicoterapia sempre é uma forma de resistência 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.  

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

41) Considerando a sessão descrita acima, avalie as afirmativas a seguir:  

I – Trata-se de uma entrevista/consulta/sessão inicial, pois o psicoterapeuta explica como será o 

processo psicoterápico. 

II – A intervenção do psicoterapeuta é explicativa. 

III – O psicoterapeuta faz uma intervenção equivocada, pois nesta não cabe nenhuma explicação 

quando a intervenção psicoterápica é de base psicanalítica. 

IV- Trata-se de uma sessão que o psicoterapeuta precisou manejar os fantasmas da paciente. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas.  

B) I, III e IV, apenas. 

C) I e II, apenas.  

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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42) Com base no texto abaixo responda a questão que se segue: 

 

Fonte: HULAK, Samuel. Entrevista: mitos, métodos, modelos. 2ª Ed. Recife: OEDIP, 1988 

 

Considerando a sessão descrita acima, avalie as afirmativas a seguir:  

I – Pode ser considerada uma psicoterapia eclética caso o objetivo do psicoterapeuta seja trabalhar os 

sintomas e suas causas. 

II - Trata-se de uma intervenção que deseja entender qual é a queixa do 

paciente/cliente/usuário/usuária; 

III – Trata-se de uma psicoterapia eclética, pois existe resistência; 

IV – Trata-se de uma sessão na fase inicial do processo psicoterápico, pois o psicoterapeuta tenta 

mostrar o que a psicoterapia pode oferecer; 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas.  

B) I, III e IV, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I e II, apenas.  

E) I, II, III e IV.  

 

43) Com base no texto abaixo responda as questões que se seguem: 

“Não tenho a pretensão de haver desvendado por completo o sentido desse sonho, nem de 

que sua interpretação esteja sem lacunas. Poderia dedicar muito mais tempo a ele, tirar dele 

outras informações e examinar novos problemas por ele levantados. Eu próprio conheço os 

pontos a partir dos quais outras linhas de raciocínio poderiam ser seguidas. Mas as 

considerações que surgem no caso de cada um de meus próprios sonhos me impedem de 

prosseguir em meu trabalho interpretativo. Se alguém se vir tentado a expressar uma 

condenação apressada de minha reticência, recomendo-lhe que faça a experiência de ser 

mais franco do que eu. No momento, estou satisfeito com a obtenção dessa parcela de novos 

conhecimentos. Se adotarmos o método de interpretação de sonhos que aqui indiquei, 

verificaremos que os sonhos têm mesmo um sentido e estão longe de constituir a expressão 
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de uma atividade fragmentária do cérebro, como têm alegado as autoridades. Quando o 

trabalho de interpretação se conclui, percebemos que o sonho é a realização de um desejo.” 

(Sigmund Freud. A interpretação dos Sonhos. Vol. 1). 

 

A partir do texto acima, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. 

 

I - O sonho é a realização de um desejo recalcado 

 

PORQUE 

 

II - Seu sentido só é decifrado após um trabalho interpretativo. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.  

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

44) A psicanálise é: 

A) Um método de investigação do inconsciente. 

B) Uma técnica terapêutica. 

C) Uma disciplina científica. 

D) Um método de investigação do inconsciente, uma técnica psicoterápica e uma disciplina científica. 

E) Nenhuma das anteriores. 

 

45) Quanto às noções fundamentais da técnica psicanalítica: 

I - Evolução histórica da técnica analítica transitou do método cartático de Breuer; passando pelo 

método da sugestão; até chegar ao  método das associações livres.             

II - O método da associação livre das ideias está na base da Regra fundamental da análise. 

III - É somente na dinâmica da transferência que as resistências têm uma chance de serem vencidas e 

que a tomada de consciência reveste sua eficácia terapêutica. 

IV - A transferência é o processo pelo qual o paciente desloca sobre a analista, os fantasmas, 

sentimentos e representações de suas vivências infantis. 

V - A técnica analítica é fundamentalmente uma técnica da interpretação. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas.  

B) I, II, III e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas.  

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

46) O método clínico é um conjunto de técnicas e de estratégias: 

I - Que possui dupla vertente: terapêutica e de investigação. 

II - Visa compreender de forma global, qualitativa e aprofundada casos individuais (pessoas ou 

grupos). 

III – Utiliza como forma de controle a padronização de situações externas. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas.  

B) II, apenas.  

C) III, apenas.  

D) I e III, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

47) O Método Clínico-Piagetiano se caracteriza por: 

I - Avaliação quantitativa das habilidades, em busca de um escore final; 

II - Busca as respostas mais características do pensamento do sujeito; 

III - Respostas com maior convicção e não maior rapidez;  

IV - Controle do entendimento das perguntas e instruções; 

V - Condições de avaliação padronizadas rigidamente. 
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Está correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas.  

D) II e IV, apenas. 

E) I, II, III, IV e V. 

 

48) No processo psicodiagnóstico, utilizando um modelo psicológico de natureza clínica, existem 

alguns passos a seguir. Ao final da avaliação, ocorre a comunicação de resultados, orientação 

sobre o caso e encerramento do processo. A entrevista final voltada a esse intuito é 

denominada entrevista de: 

A) reflexão. 

B) devolução. 

C) resolução. 

D) mediação.  

E) delineamento.  

 

49) O mal-estar, abordado por Sigmund Freud, no artigo “O mal estar na civilização”, está 

relacionado: 

 

A) À civilização do período entre guerras, com suas incertezas e aflições; 

B) A um resíduo necessário do “quantum” de renúncia pulsional exigido por qualquer civilização 

humana; 

C) Ao ponto onde o profissional de saúde mental deve atuar em nível coletivo, com a expectativa da 

passagem do “mal–estar” para o bem-estar; 

D) À civilização moderna de forma mais ampla, com suas sequelas de um desenvolvimento 

ordenado: aumento da violência, da poluição, do desemprego; 

E) Ao sofrimento vindo do mal estar do nosso próprio corpo. 

 

50) A fase da organização infantil da libido caracteriza pela unificação das pulsões parciais sob o 

primado do órgão genital masculino é chamada: 

A) Fálica. 

B) Oral. 

C) Oral-sádica. 

D) De Latência. 

E) Anal-sádica. 

 

51) Em Psicanálise, a instância crítica que observa, mede os desempenhos do sujeito pelo ideal e 

se instaura como voz, como “dito” dos pais enquanto porta-voz da lei da moral, é chamada 

de:  

A) Id. 

B) Ego. 

C) Superego. 

D) Ego Ideal. 

E) Consciência. 

 

52) O pressuposto de que o comportamento compõe-se de elementos de resposta e pode ser 

analisado cuidadosamente por métodos científicos, naturais e objetivos, é característica da 

seguinte teoria: 

A) Gestaltista. 

B) Funcionalista. 

C) Associacionista. 

D) Behaviorista. 

E) Psicanalítica. 

 

53) A Caixa de Skinner permite o estudo controlado do (a): 

A) Comportamento operante. 

B) Comportamento respondente. 

C) Reflexo condicionado. 

D) Variável interveniente intra-organísmica. 

E) Modelo E-O-R. 

 

54) Na teoria Skinneriana entende-se por reforço: 

A) Qualquer evento que aumenta a frequência da resposta. 

B) Qualquer evento que diminui a frequência da resposta. 

C) Qualquer evento que pode aumentar ou diminuir a frequência da resposta. 

D) Qualquer evento que aumenta a probabilidade de uma resposta (reforço positivo) ou reduz a 

probabilidade de uma resposta (reforço negativo). 

E) Qualquer resposta imitativa adquirida de modelos adultos. 
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55) A Psicologia da Gestalt nasceu com o seguinte autor e o respectivo artigo: 

A) Hermann Ebbinghaus/ A Silaba sem sentido. 

B) Max Werttheimer/ O movimento aparente. 

C) Bluma Zeigarnik/ O sistema de tensões. 

D) Kurt Lewin / O Espaco Vital. 

E) Wilhelm Friedrich Hegel/ Estudos Experimentais da percepção do movimento. 

 

56) A perspectiva em Psicologia que explica o pensamento e o conhecimento como decorrentes 

das sucessivas reestruturações do campo perceptual é: 

A) Fenomenológica 

B) Psicanalise 

C) Gestalt 

D) Estruturalismo 

E) Psicometria 

 

57) A ideia de estima positiva condicional foi abordada por: 

A) Wilhelm Reich 

B) Abraham Maslow 

C) Alfred Adler 

D) Carl Rogers 

E) Erick Erickson. 

 

58) Sobre a Consciência de Si, de acordo com Silvia Lane (2009), é correto afirmar que: 

A) Os papeis são construções ideológicas necessárias para a consciência de que as opções são livres. 

Assim, os papeis são naturais e independentes das condições sociais caracterizado com um 

atributo biogenético. 

B) As condições sociais, decorrentes da produção da vida material, são responsáveis pela 

determinação dos papeis e também da identidade social, contudo tais condições atestam a 

veracidade da influência das características biológicas em detrimento do contexto social na 

formação do indivíduo.   

C) As condições sociais apresentam aspectos herdados geneticamente e a consciência de si revela 

traços de temperamento e de personalidade desconectados da identidade social. 

D) A consciência de si é um fator de modificação da identidade social, tendo em vista que dentro dos 

grupos, o indivíduo poderá questionar os papeis quanto à sua determinação e funções históricas na 

medida em que os membros do grupo se identifiquem entre si quanto a esta determinação e 

constatem as relações de dominação que reproduzem uns sobre os outros. 

E) A interferência dos grupos sociais na construção da consciência de si aponta para a irrelevância 

desta perspectiva, tendo em vista que os determinantes biológicos são os únicos traços que devem 

ser considerados na construção do eu.  

 

59) A teoria das Representações Sociais constitui um recurso importante para analisar a 

produção de saberes, e é partir dela que é possível investigar a “origem” de alguns conceitos. 

É correto afirmar que as Representações Sociais são: 

A) Alternativas ao saber. 

B) Teoria da participação comunitária. 

C) Dispositivos concretos. 

D) Teoria da linguagem. 

E) Teoria do senso comum. 

 

60) A segunda metade do século XX caracterizou-se pela “Crise da Psicologia Social”, a que se 

deve a origem de tal acontecimento? Assinale a alternativa correta. 

A) Não aplicabilidade dos conhecimentos produzidos e a redução da necessidade do saber do 

psicólogo para as questões do indivíduo. 

B) Pouco ou nenhum mercado de trabalho que influenciou na identidade profissional dos psicólogos. 

C) Crescimento da relevância social aliado a não aplicabilidade dos conhecimentos produzidos. 

D) Supremacia e crescente suspeita das abordagens clínicas. 

E) Falta de interesse dos profissionais pelas transformações sociais. 


