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A ética profissional é regida, em parte por princípios, em parte 
pela casuística. Entre os princípios que norteiam a ética, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
1. O princípio de beneficência consiste em, em nenhuma 

hipótese, provocar o mal do paciente. 
2. De acordo com o princípio de autonomia as escolhas do 

paciente devem ser respeitadas, a menos que sejam 
gravemente prejudiciais para o paciente ou para terceiros. 

3. Segundo o princípio de justiça todos os pacientes em 
situação semelhante devem receber tratamento 
equivalente. 

4. A formação inadequada do terapeuta contraria a aplicação 
do princípio de não-maleficência. 

5. No tratamento de crianças e doentes mentais, dada sua 
incapacidade de tomar decisões, o princípio de autonomia 
não se aplica. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
 
 
O Código de Ética Profissional do Psicólogo estabelece regras 
e proibições para o exercício profissional. Assinale a 
alternativa correta de acordo com o Código. 

 
A) É dever do psicólogo prestar serviços psicológicos de 

qualidade, em condições dignas e apropriadas à natureza 
do serviço. 

B) É facultado ao psicólogo participar de greves ou 
paralisações, independentemente de comunicação prévia 
aos usuários. 

C) No relacionamento em equipes interprofissionais o 
psicólogo deve partilhar todas informações a que tiver 
acesso em virtude do tratamento. 

D) É vedado ao psicólogo prestar serviços profissionais sem 
receber remuneração pára tal. 

E) È facultado ao psicólogo utilizar o preço do serviço como 
forma de propaganda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O Conselho Federal de Psicologia instituiu o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos como intuito de 
“subsidiar o psicólogo na produção qualificada de documentos 
decorrentes da avaliação psicológica”. Assinale a alternativa 
correta com relação a esses documentos. 

 
A) Deve-se evitar o emprego da linguagem profissional para 

que o documento seja acessível a leigos. 
B) Os documentos devem se basear exclusivamente em 

instrumentos técnicos compatíveis com o que se propõem 
a avaliar. 

C) Da Declaração deve constar o registro de sintomas, 
situações ou estados psicológicos. 

D) O Relatório deverá abranger todas as informações a que o 
psicólogo tiver acesso em virtude dos procedimentos 
realizados. 

E) Havendo quesitos na solicitação do Parecer, o psicólogo 
deverá deixar em branco aqueles que não foram avaliados 
ou a respeito dos quais não tem elementos suficientes para 
se pronunciar. 

 

 
 
 

O Teste de Rorschach é um instrumento largamente 
empregado para a avaliação da personalidade. A respeito desse 
teste, assinale a alternativa incorreta.  
 
A) O teste apresenta ao sujeito material não verbal, 

desprovido de significado prévio ao qual se exige que 
sejam atribuídos significados. 

B) As respostas globais (G), quando bem vistas e ligadas a 
determinantes variados, são indicativas de um bom nível 
de inteligência. 

C) Respostas G confabuladas e contaminadas aparecem 
freqüentemente em protocolos de indivíduos 
esquizofrênicos. 

D) Um protocolo com grande número de respostas de detalhe 
grande (D) sugere um caráter obsessivo. 

E) A sucessão das respostas na ordem G – D – Dd – Dbl 
indica disciplina lógica e rigor no pensamento. 

 

 
 
 

Ainda com relação à interpretação do teste de Rorschach, 
assinale a alternativa correta.  
 

A) As respostas com determinante forma (F) costumam ser 
pouco freqüentes em protocolos de indivíduos sadios. 

B) As respostas de cor – FC, CF, C – são classificadas assim 
em função do caráter predominante secundário ou 
ausência da forma na elaboração da resposta. 

C) A presença de respostas vulgares (V) é indicativa de 
funcionamento patológico. 

D) A terceira lâmina evoca a angústia do despedaçamento. 
E) A percepção de animais na oitava lâmina é sinal de 

dificuldades de ligação com a realidade. 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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“O gesto pineliano de desacorrentar os loucos para 
implementar ‘meios completamente diferentes’, mito de 
origem da psiquiatria, é signo de que, desde sua fundação, a 
ciência psiquiátrica nasceu como reforma” (Tenório). A 
respeito dos antecedentes da reforma psiquiátrica brasileira, 
assinale a alternativa incorreta no que se refere às 
comunidades terapêuticas. 
 
A) A experiência das comunidades terapêuticas, que vicejou 

no Brasil entre as décadas de 1960 e 1970 tem como 
ponto de contato com o movimento atual o fato de 
representar uma crítica radical ao paradigma clínico em 
saúde mental. 

B) Tratava-se de uma tentativa de aplicação da psicanálise no 
sentido de uma leitura do inconsciente, não apenas dos 
pacientes, mas da equipe e da própria instituição. 

C) Constituiu uma tentativa de montar um espaço 
institucional mais liberal e equânime. 

D) Buscava ultrapassar a linguagem psiquiátrica, centrada no 
sintoma, substituindo-a por uma linguagem centrada no 
indivíduo em sua relação com o outro. 

E) Entre os méritos da comunidade terapêutica está o de por 
em discussão a cidadania e os direitos do doente mental. 

 
 
 
 
Ainda sobre os antecedentes da reforma psiquiátrica, assinale 
a alternativa incorreta em relação ao movimento da psiquiatria 
comunitária. 
 
A) Propunha uma intervenção na comunidade visando evitar 

o adoecimento mental. 
B) Buscava não apenas detectar precocemente as situações 

potencialmente críticas para resolvê-las sem precisar 
chegar a internação, mas organizar o espaço social de 
forma a evitar o adoecimento. 

C) Centra-se na noção de território, entendido como aquilo 
que demarca a regionalização da assistência. 

D) Tentava identificar na comunidade as causas da doença de 
alguns e da saúde de outros para manipular algumas das 
circunstâncias da população a fim de evitar o surgimento 
de casos novos. 

E) Entre as críticas que se faz a esse movimento está a de 
promover a psiquiatrização do social, identificando a 
saúde mental à adaptação social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Apesar dos inegáveis avanços obtidos, algumas falhas têm 
sido apontadas na atual política de Saúde Mental. Assinale a 
alternativa incorreta em relação a essas falhas. 
 
A) O ritmo de criação de serviços substitutivos está aquém 

do de extinção de leitos em hospitais psiquiátricos. 
B) O fato dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) 

poderem ser geridos por profissionais não médicos 
prejudica a qualidade dos serviços prestados. 

C) A legislação prevê a criação de leitos psiquiátricos em 
hospitais gerais, mas estes não têm sido equipados nem 
têm seu pessoal treinado para esta finalidade. 

D) O valor da diária paga pelo SUS, não atende às 
necessidades básicas dos pacientes hospitalizados. 

E) O modelo de assistência centrado nos CAPS não atende 
satisfatoriamente àqueles pacientes que não contam com 
suporte familiar e social. 

 
 
 
 
Ainda sobre a reforma psiquiátrica, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
A) A Portaria 224 regulamentou o funcionamento dos 

serviços de saúde mental tendo como diretrizes os 
princípios de universalidade, hierarquização e 
integralidade das ações. 

B) A normalização da performance social e profissional do 
paciente mostra-se insuficiente como estratégia única de 
tratamento já que as pesquisas comprovam que não há 
diferença significativa nos índices de reinternamento entre 
aqueles que têm emprego ou atividade ocupacional 
regular e aqueles que não os têm. 

C) Uma das formas de exercer o controle social dos serviços 
de saúde mental é a participação efetiva dos trabalhadores 
na garantia de boas condições de trabalho e na gestão 
democrática, pluralista e interdisciplinar dos serviços e 
programas de saúde mental. 

D) Entre as atribuições dos CAPS está a de responsabilizar-
se, por delegação do gestor local, pela organização da 
demanda e da rede de cuidados em saúde mental no 
âmbito do seu território. 

E) Todos os hospitais gerais deverão dispor de leitos para 
internações psiquiátricas em proporção não superior a 
10% da capacidade instalada, limitada ao máximo de 30 
(trinta) leitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08
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Secretaria de Saúde de Pernambuco – SES 
Processo Seletivo à Residência – 2007 

Grupo 71 / Psicologia            

Página 3/12  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
A popularidade da abordagem terapêutica centrada na pessoa 
(ACP) se deve, em parte ao fato de que “é fácil de aprender e 
requer pouco ou nenhum conhecimento de diagnóstico e de 
dinâmica da personalidade para ser usada” (Lindzey e Hall). A 
respeito desta abordagem, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. Para Rogers, o objetivo do processo terapêutico é 

possibilitar a passagem de um estado de fixidez para uma 
realidade processual. 

2. O reflexo de sentimentos consiste em resumir a 
comunicação do cliente ou em assinalar um elemento 
relevante dela. 

3. A reiteração visa a descobrir a intenção, atitude ou 
sentimento contidos na comunicação, propondo-os ao 
cliente. 

4. O papel do terapeuta é assumir, na medida do possível, o 
quadro de referência interior do cliente e captá-lo tal 
como este vê a si mesmo. 

5. O efeito terapêutico é decorrente da compreensão plena e 
sensível das atitudes e sentimentos do cliente e de sua 
aceitação incondicional pelo terapeuta. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 2, 4 e 5. 
 
 
 
 
Embora não tenha chegado a construir uma teoria da 
personalidade, Carl Rogers utiliza alguns conceitos para 
explicar e justificar a abordagem terapêutica que criou. 
Assinale a alternativa incorreta em relação aos conceitos de 
Rogers. 
 
A) O campo fenomenal é a estrutura de referência do 

indivíduo que só pode ser conhecida pelo próprio 
indivíduo. 

B) O self é uma estrutura organizada, consistente e 
necessariamente consciente que representa aquilo que a 
pessoa gostaria de ser. 

C) O comportamento é basicamente a tentativa intencional 
do organismo de satisfazer suas necessidades conforme 
experienciadas no campo percebido. 

D) As avaliações de um indivíduo pelos outros tendem a 
favorecer o distanciamento entre as experiências do 
organismo e as experiências do self. 

E) A psicopatologia acontece quando os indivíduos foram 
expostos a uma consideração positiva condicional. 

 
 

 
 
 
 
 
A abordagem gestáltica considera que a neurose surge quando 
o indivíduo usa mecanismos cristalizados em sua interação 
com o meio. A respeito da teoria das neuroses na Gestalt, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
A) As neuroses traumáticas são essencialmente padrões de 

defesa que se originam da tentativa de se proteger contra 
intromissões apavorantes e choques com o meio. 

B) Introjeção é o mecanismo pelo qual incorporamos 
normas, atitudes e modos de pensar que não são 
verdadeiramente nossos. 

C) Projeção é a tendência de fazer o meio responsável pelo 
que se origina na própria pessoa. 

D) Confluência é o estado patológico em que a pessoa perde 
a capacidade de discriminar entre si e os outros. 

E) Formação reativa é a criação de uma barreira no interior 
de si mesmo que cinde a personalidade entre agente e 
paciente da ação. 

 
 
 
 
Um dos instrumentos empregados pela gestalterapia é o 
trabalho com a produção onírica dos pacientes. A respeito da 
concepção sobre os sonhos nessa abordagem terapêutica, 
assinale a alternativa incorreta.  
 
A) Cada um dos elementos que compõem o sonho versa 

sobre o próprio sonhador, sendo um fragmento de sua 
personalidade. 

B) O sonho externaliza conflitos interiores produzidos pela 
alienação de aspectos da personalidade e pela atitude 
fóbica da pessoa ante a possibilidade de tomada de 
consciência de si própria. 

C) O sonho é uma mensagem existencial que diz ao paciente 
como modificar o pesadelo da sua existência, tornando-se 
consciente e assumindo seu lugar na vida. 

D) O sonho é a manifestação dos significados atribuídos à 
própria existência do sonhador a partir da relação 
intencional da consciência de si mesmo e do mundo a sua 
volta. 

E) O trabalho da terapia com os sonhos consiste em que cada 
elemento seja tomado pelo seu valor representacional, 
buscando o significado oculto em cada um deles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12
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Uma grande variedade de tratamentos psicossociais é 
empregada no tratamento de pacientes psicóticos. A respeito 
dessas abordagens, assinale a alternativa incorreta.  

 
A) Na fase aguda das psicoses as intervenções envolvem a 

provisão de um ambiente que ofereça limites e contenção 
aos pacientes. 

B) As intervenções de apoio têm por objetivo principal 
melhorar o acesso aos recursos terapêuticos disponíveis. 

C) Na fase crônica uma das mais importantes intervenções é 
no sentido de ajudar o paciente a readquirir habilidades 
sociais perdidas com a doença.  

D) A modificação ambiental busca reduzir a presença de 
estressores psicossociais ou proteger o paciente da ação 
dos mesmos quando não é possível removê-los do 
ambiente. 

E) O treinamento de habilidades sociais visa a melhorar as 
capacidades para lidar com situações sociais. 

 
 
 
 
 
A respeito da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), 
assinale a alternativa incorreta. 

 
A) O pressuposto básico é que o sofrimento psíquico é 

decorrente de pensamentos mal-adaptados. 
B) A aplicação correta das técnicas da TCC exige que a 

duração de tratamento se prolongue por meses, ou mesmo 
anos. 

C) A fase inicial da TCC envolve a identificação dos 
elementos do problema e o esclarecimento ao paciente 
sobre os procedimentos terapêuticos. 

D) Terapeuta e paciente planejam atividades a serem 
realizadas entre as seções. 

E) A identificação de pensamentos disfuncionais, a 
exposição gradual e o treino de habilidades são algumas 
das estratégias utilizadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A grupoterapia está se firmando como um tratamento de 
escolha para a abordagem de pacientes psicóticos. Considere 
as seguintes afirmativas sobre essa forma de tratamento. 
 
1. Seu êxito depende grandemente da seleção adequada de 

pacientes, devendo se formar preferencialmente grupos 
heterogêneos quanto ao diagnóstico. 

2. Há o desenvolvimento de uma ressocialização, na qual os 
pacientes cultivam amizades e se sentem apoiados e 
respeitados. 

3. O grupo funciona como continente que absorve as 
fantasias, angústias e a confusão existencial de cada um. 

4. As interpretações devem visar principalmente a 
transferência de cada membro do grupo em relação ao 
terapeuta. 

5. No caso de pacientes que fazem uso de medicação o 
grupo facilita a compreensão a respeito da doença e o 
aumento da adesão ao tratamento. 

 
 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
 
Durante década de 1940, Wilfred Bion criou e difundiu 
conceitos totalmente novos e originais acerca da dinâmica 
grupal. Com referência ao pensamento de Bion, assinale a 
alternativa correta.  
 
A) A cultura do grupo se refere ao fato de que um grupo 

adquire uma unanimidade de pensamento e de objetivos 
que transcende aos indivíduos e se instituem como uma 
entidade a parte. 

B) O grupo sem líder se refere à tendência para manter a 
coesão grupal em grupos onde não existe qualquer forma 
de liderança. 

C) O conceito de gênio se refere àquele que, por ser portador 
de uma idéia nova, representa uma ameaça, despertando 
no grupo a necessidade de segregá-lo ou cooptá-lo. 

D) Bion se dedicou principalmente ao estudo dos 
mecanismos neuróticos no interior do grupo. 

E) O grupo de pressupostos básicos está voltado para 
aspectos conscientes de uma dada tarefa e equivale às 
funções do Ego consciente. 

 
 
 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17
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As técnicas de grupo são largamente utilizadas nos serviços de 
saúde mental. Analise as seguintes afirmativas com relação às 
técnicas de grupo. 
 
1. O grupo operativo é organizado em função de uma tarefa. 
2. A dinâmica dos grupos se processa no plano da 

intencionalidade consciente e no de fatores inconscientes 
individuais e grupais. 

3. O tratamento em grupo é indicado principalmente no 
tratamento de transtornos de personalidade paranóica. 

4. Grupos de familiares de pacientes com transtornos 
mentais ajudam a diminuir os sentimentos de culpa e a 
prestar esclarecimentos sobre a doença. 

5. Os grupos de auto-ajuda exigem a participação de um 
terapeuta treinado na condução desses grupos. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
A terapia do grupo familiar comporta muitas variações 
teórico-técnicas provindas, principalmente, das correntes da 
psicanálise e da teoria geral dos sistemas. A respeito dessa 
modalidade terapêutica, assinale a alternativa incorreta.  
 
A) O terapeuta de família deve ter cuidado de não permitir 

que o tratamento se concentre num único paciente 
emergente. 

B) Do ponto de vista da teoria sistêmica a dinâmica familiar 
consiste basicamente em uma compreensão dos vários 
subsistemas componentes. 

C) O sistema familiar se comporta como um conjunto 
integrado onde qualquer modificação de um elemento 
necessariamente afeta o todo do sistema. 

D) O terapeuta deve ter condições de não se envolver na 
trama das identificações projetivas que se cruzam na 
família e que procuram afastá-lo de sua posição de 
neutralidade. 

E) A terapia de família procura preservar os mitos familiares 
e a compulsão à repetição entre gerações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A respeito do behaviorismo radical de Skinner, considere as 
seguintes afirmativas. 
 
1. As explicações dos fenômenos comportamentais devem 

ser feitas a partir de causas naturais, reais e passíveis de 
observação. 

2. A causa do comportamento não está dentro da mente do 
indivíduo, mas sim no ambiente interno ou externo a ele. 

3. Estímulo discriminativo é o contexto para que o 
organismo se comporte de uma maneira ou de outra. 

4. Comportamento respondente é aquele cuja causa primeira 
não está determinada, mas cuja conseqüência pode ser 
observada. 

5. O behaviorismo radical admite a existência de emoções e 
sentimentos, mas nega sua importância subjetiva para o 
indivíduo. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 
 
 
 
 
 
A expressão Psicoterapia de Apoio (PA) designa um modelo 
eclético de terapia, muito utilizada em instituições. A respeito 
da PA, considere as afirmativas que se seguem: 
 
1. É utilizada principalmente nos casos de descompensação 

psicóticas e em crises agudas de qualquer natureza. 
2. Suas intervenções mais típicas são o aconselhamento, a 

sugestão e o reforço de defesas adaptativas. 
3. Tenta-se trazer à consciência os conflitos inconscientes 

relacionados à crise atual. 
4. É definida como uma forma de terapia que tem por 

objetivo a eliminação de sintomas e de comportamentos 
desadaptativos. 

5. É indicada principalmente nos casos de transtornos 
factícios e de sintomas que implicam um ganho 
secundário considerável. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 
 
 
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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As Psicoterapias Breves Dinâmicas (PBD) derivam de 
tentativas de oferecer um tipo de tratamento que não se 
prolongue no tempo e, por isso, seja acessível a grande 
número de pacientes. Assinale a alternativa incorreta com 
relação a essas psicoterapias. 

 
 

A) O crescimento dessas terapias se deve, em parte, à pressão 
dos planos de saúde que limitam o atendimento a 
determinado número ou freqüência de sessões. 

B) Diversos autores apontam a seleção adequada de 
pacientes como um critério determinante do sucesso 
terapêutico. 

C) Embora afirmem a existência de uma derivação teórica a 
partir da psicanálise, os teóricos das PBD propõem limitar 
o uso da regra fundamental da associação livre nessas 
terapias. 

D) O conceito de Experiência Emocional Corretiva, 
desenvolvido por Alexander, diz respeito à possibilidade 
de viver no ambiente seguro da terapia situações 
emocionais semelhantes às que não foram resolvidas no 
passado. 

E) As interpretações realizadas incidem preferencialmente 
sobre a relação transferencial como forma de facilitar o 
desenvolvimento da neurose de transferência. 

 
 
 
 
O reconhecimento do brincar como uma das formas de 
expressão da criança e como via de acesso ao seu mundo 
interior é unânime entre os psicólogos. Assinale a alternativa 
incorreta a respeito da psicoterapia infantil. 
 
A) O trabalho terapêutico com crianças em diferentes idades 

apresenta características específicas relativas à fase de 
desenvolvimento em que se encontra. 

B) O terapeuta precisa estar familiarizado com o 
desenvolvimento normal da criança para que possa avaliá-
la em função da faixa etária em que se encontra. 

C) Indica-se a terapia para crianças diante de sintomas 
específicos, de dificuldades interpessoais persistentes e de 
atraso, parada ou regressão no curso do desenvolvimento. 

D) Em situação de conflito entre os pais o terapeuta deve se 
aliar a um deles como forma de viabilizar a terapia. 

E) O estabelecimento de uma boa relação com os pais 
favorece a obtenção de dados sobre a criança e o 
entendimento da dinâmica familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diversas abordagens têm sido propostas para lidar com a 
questão das dependências químicas. Relacione as abordagens 
listadas abaixo com as respectivas características. 

 

1. Modelo AA / NA. 
2. Terapias aversivas. 
3. Redução de danos. 
4. Prevenção de recaídas. 
 

(   ) Utiliza técnicas de condicionamento através do reforço 
negativo. 

(   ) Visa à diminuição da morbidade e da mortalidade 
associada ao consumo de drogas. 

(   ) Considera a dependência como uma doença sem cura e 
controlável apenas pela total abstinência. 

(   ) Promove a percepção das situações onde o consumo da 
substância ocorre e o aprendizado de técnicas para lidar 
com essas situações. 

 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) 1, 2, 4, 3. 
B) 1, 3, 2, 4. 
C) 2, 3, 1, 4. 
D) 3, 2, 4, 1. 
E) 4, 2, 1, 3. 
 

 
 
 

O assunto drogas tem sido constante na mídia, no entanto, 
utilização de substâncias psicoativas pelo homem é um 
fenômeno que não se limita à época atual nem ao contexto 
cultural em que vivemos. A respeito das várias formas de uso 
de drogas, considere as afirmativas que se seguem. 
 
1. A dependência deve ser entendida como um problema de 

cuja gênese participam a substância e suas propriedades 
farmacológicas, o indivíduo com suas características de 
personalidade e singularidade biológica e o contexto onde 
se dá o encontro do indivíduo com a droga. 

2. A noção de dependência química se confunde com a de 
conduta toxicomaníaca visto que toda dependência 
biológica se associa a uma conduta desse tipo. 

3. As pesquisas psicanalíticas têm se direcionado no sentido 
de considerar a toxicomania não apenas como uma forma 
específica de uso de drogas, mas como um caso particular 
de adição ou dependência. 

4. Para a psicanálise o efeito buscado com a droga é um 
curto-circuito pulsional através de um gozo corporal sem 
objeto. 

5. O usuário de drogas é classificado pela psicanálise na 
categoria psicopatológica das perversões e dos transtornos 
de caráter. 

 

Estão corretas apenas: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 4 e 5. 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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O estudo dos tipos de alucinações pode ser de fundamental 
importância para o diagnóstico diferencial entre quadros 
orgânicos do quadro psicótico esquizofrênico. E sobre essa 
alteração da sensopercepção, assinale a alternativa incorreta: 

 
A) As alucinações visuais caracterizadas por zoopsias, 

juntamente com as alucinações táteis são freqüentes nos 
quadros de delirium. 

B) As alucinações auditivas, com audição de vozes de 
comando, ou vozes imperativas, são comuns na 
esquizofrenia na forma paranóide. 

C) As alucinações musicais, ou a audição de melodias sem 
estímulo externo, ocorre com maior freqüência nos 
idosos. 

D) As ditas alucinações funcionais, que são desencadeadas 
por estímulos reais, são mais caracterizadas como 
fenômeno ilusório que como alucinação verdadeira. 

E) As alucinações extracampinas, experimentadas fora do 
campo perceptivo, apesar de raras, podem ocorrer nas 
psicoses. 

 
 
 

As alterações da memória, especialmente as hipomnésias, são 
comuns nos quadros demenciais.  No entanto, existem várias 
condições clínicas que podem cursar com alteração de 
memória e sequer ser conseqüência de transtorno orgânico. A 
“lei de regressão mnêmica de Ribot” (1982) tem grande 
utilidade e validade para suspeição de lesão cerebral. Assinale 
a alternativa correta com relação à lei de Ribot. 

 
A) A perda dos conteúdos de memória tende a seguir a 

maneira como as recordações foram fixadas, ou seja, dos 
fatos mais antigos aos fatos mais remotos. 

B) Os elementos mais simples são esquecidos mais 
facilmente que os mais complexos. 

C) Valoriza como caráter orgânico as amnésias seletivas. 
D) Não existe esquecimento normal. 
E) Perde-se a memória primeiramente dos elementos mais 

estranhos, menos habituais e só posteriormente dos mais 
familiares. 

 
 
 

O ato suicida está com freqüência associado aos transtornos 
mentais, contudo muitos autores desde a sociologia de 
Durkheim à psiquiatria contemporânea, estabeleceram perfis e 
fatores de risco de suicídio. Dentre os fatores abaixo, assinale 
a alternativa incorreta: 
 

 

A) O suicídio é mais comum no homem que na mulher.  
B) O suicídio é mais comum nos divorciados que nos 

casados.  
C) O suicídio é raro de ocorrer em pessoas idosas. 
D) As pessoas que portam armas de fogo têm mais risco de 

suicídio. 
E) Fatores físicos como câncer, portadores de HIV e 

epiléticos têm mais risco de suicídio. 
 
 

 
 
 
O estudo do pensamento delirante é de fundamental 
importância para o diagnóstico dos quadros psicóticos, 
especialmente nos quadros esquizofrênicos. Um dos tipos 
mais freqüentes e importantes de delírio surge a partir de uma 
percepção normal e são significadas de maneira delirante. A 
esse fenômeno denomina-se: 

 
A) Delírio catatímico. 
B) Delírio onírico. 
C) Delírio imaginativo. 
D) Delírio interpretativo. 
E) Percepção delirante. 
 
 
 
 
 
“A crônica anual da moda geralmente se limita às novas 
tendências em tecidos e designs, mas em 2006 foram a 
anorexia e a saúde das modelos, de quem se exige uma 
magreza esquelética, que marcaram tragicamente esse mundo 
marcado pela frivolidade”. (María Carmona – O Globo)  
 
Sobre este tema, a anorexia nervosa, assinale a alternativa 
incorreta: 

 
A) Ocorre com freqüência em mulheres jovens ou 

adolescentes. 
B) Embora as causas fundamentais da anorexia nervosa 

permaneçam imprecisas, há evidências causais na 
interação sociocultural e biológico. 

C) Há uma distorção na imagem corporal na forma de uma 
psicopatologia específica por meio da qual um pavor de 
engordar persiste como uma idéia intrusiva ou 
sobrevalorada. 

D) A anorexia nervosa tem como um dos sinônimos o 
diagnóstico de perda de apetite. 

E) Se a anorexia nervosa ocorre no período pré-puberal, pode 
acarretar em retardo ou cessação do desenvolvimento da 
puberdade.  

 
 
 
 
Assinale a alternativa correta com relação ao maior indicativo 
de dependência de uma determinada substância psicoativa. 

 
A) Uso habitual. 
B) Desejo de usar a substância. 
C) Desenvolvimento de síndrome de abstinência por ocasião 

de interrupção ou diminuição na ingestão da substância. 
D) Intoxicação severa. 
E) Comportamento agressivo. 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Os transtornos de personalidade são eventualmente difíceis de 
serem diagnosticados nas situações em que o traço anormal da 
personalidade tem um caráter transitório ou de pouca 
intensidade. Assinale a alternativa incorreta: 

 
A) As manifestações da personalidade sempre aparecem na 

infância e na adolescência, portanto o diagnóstico pode 
ser firmado desde o período escolar. 

B) O padrão anormal de comportamento nesses transtornos é 
permanente, de longa duração e não limitado a episódios 
de doença mental.  

C) Atitudes e condutas marcadamente desarmônicas, 
envolvendo em várias áreas de funcionamento psíquico. 

D) Em culturas diferentes, para se atribuir o diagnóstico de 
transtorno de personalidade antissocial pode ser 
necessário desenvolver conjuntos específicos de critérios 
com respeito a normas, deveres e obrigações sociais. 

E) Os transtornos de personalidade são condições não 
diretamente atribuíveis à lesão ou doença cerebral 
flagrante. 

 
 
 
 
Uma forma de esquizofrenia, que ocorre geralmente entre as 
idades de 15 a 25 anos, na qual as alterações da afetividade 
que se apresenta superficial e hipomodulada são proeminentes, 
os delírios e as alucinações são fugazes e fragmentários, o 
pensamento é desorganizado e incoerente. A forma de 
esquizofrenia que mais se aproxima dessas características é: 

 
A) Catatônica. 
B) Paranóide. 
C) Simples. 
D) Hebefrênica. 
E) Residual. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta em relação ao transtorno bipolar 
do humor: 

 
A) Os transtornos do humor são mais freqüentes nos homens 

que nas mulheres. 
B) O transtorno bipolar do humor é mais freqüente que o 

transtorno unipolar do humor. 
C) Entende-se por hipomania uma forma de depressão leve. 
D) A perda de peso é mais comum no bipolar que no 

unipolar. 
E) Geralmente o transtorno bipolar tende a desencadear mais 

no pós-parto que o transtorno unipolar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Em relação aos transtornos neuróticos e ansiosos assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) O transtorno de pânico tende a desencadear agorafobia 

concomitantemente. 
B) As amnésias dos quadros dissociativos geralmente são em 

decorrência de lesão cerebral mínima. 
C) O pensamento obsessivo pode se assemelhar com o 

pensamento delirante, no entanto a capacidade crítica à 
idéia falseada mantém-se íntegra. 

D) Devem-se afastar antes de se firmar um diagnóstico de 
quadros de transe ou possessão dissociativas as 
manifestações culturais religiosas. 

E) O exame de rádio-imagem cerebral por si só geralmente 
não diferencia uma convulsão dissociativa da convulsão 
epilética.  

 
 
 
 
“Os discursos mais loucos e as mais estranhas posturas e 
atitudes adotadas por esses pacientes tornam-se inteligíveis e 
podem ser encaixados na cadeia de processos mentais, se 
forem abordados com base em hipóteses psicanalíticas” 
(Freud). A respeito da compreensão freudiana das psicoses, 
considere as seguintes alternativas: 
 
1. Na esquizofrenia, há uma retirada da libido do ego e dos 

objetos exteriores e um maior investimento nos objetos da 
fantasia. 

2. O delírio é explicado como uma tentativa de restauração 
na qual a libido é mais uma vez ligada a objetos. 

3. Na esquizofrenia, a ligação entre a representação de 
palavra e a representação de coisa está impedida, 
passando as palavras a ocupar o lugar das representações 
de coisa. 

4. A ambivalência afetiva da esquizofrenia é em parte 
explicada pela desfusão entre as pulsões de vida e de 
morte. 

5. A clivagem do ego é um mecanismo específico das 
psicoses, não sendo encontrado em outras formações 
psicopatológicas. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 2 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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Apesar da descrença de Freud na possibilidade de sucesso no 
trabalho psicanalítico com psicóticos, vários de seus 
seguidores têm utilizado a psicanálise no tratamento das 
psicoses. Sobre as contribuições pós-freudianas à clínica das 
psicoses, assinale a alternativa correta: 
 
A) Para Melanie Klein a interpretação deve promover a 

idealização do bom objeto como forma de combater a 
incorporação do objeto mau. 

B) André Green defende a necessidade de priorizar a 
abordagem da angústia de castração com o intuito de 
diminuir a ansiedade de separação. 

C) Winnicott postula que é preciso aprofundar a desfusão 
pulsional para evitar a erotização do sofrimento psíquico. 

D) Piera Aulagnier fala da importância da análise reconstruir 
a história do paciente para que ele possa adquirir uma 
identidade própria. 

E) Lacan advoga que a análise deve possibilitar uma 
reorganização psíquica que faça o sujeito passar da 
estrutura psicótica para a histérica. 

 
 

 
 
 
“Mas, verdade seja dita, estamos vivendo a democratização da 
tristeza em sua dimensão mais aguda. Não é mais uma forma 
de situar-se no mundo, porém uma característica do homem da 
atualidade. Globaliza-se um estado d’alma. A depressão é o 
mal do século”. (Peres). Sobre a melancolia, assinale a 
alternativa incorreta. 
 
A) O melancólico sofre por uma perda em relação à qual ele 

sabe quem perdeu, mas desconhece o que perdeu. 
B) O suicídio do melancólico é visto por Freud como um ato 

que representa o retorno para si de um ódio e de um 
desejo de matar o outro. 

C) Para Freud, na melancolia a sombra do objeto recai sobre 
o eu. 

D) Ocorre nesses estados o investimento libidinal do 
superego que goza a partir do sofrimento do sujeito. 

E) A psicanálise classifica a melancolia entre as estruturas 
neuróticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Foi através de Freud que a Neurose Obsessiva ganhou o 
estatuto de entidade nosográfica, distinta das psicoses, da 
mania e da melancolia. Assinale a alternativa incorreta quanto 
à compreensão psicanalítica da Neurose Obsessiva. 
 
A) A primeira concepção freudiana sobre o assunto é que a 

Neurose Obsessiva resulta de um trauma sexual vivido 
inicialmente de forma passiva e posteriormente de forma 
ativa.  

B) O pensamento na Neurose Obsessiva assume o caráter de 
defesa contra a angústia na qual o afeto se desloca de uma 
representação a outra. 

C) A estratégia obsessiva consiste em fazer calar o desejo do 
outro e em manter o próprio desejo como impossível. 

D) A regressão oral da libido na Neurose Obsessiva é 
responsável pela meticulosidade, pela atitude quanto à 
limpeza e a ordem e pela tendência à obstinação. 

E) A reação terapêutica negativa, comum na Neurose 
Obsessiva é decorrente do sadismo do superego. 

 
 
 
 
“... as histéricas evoluem conforme a época... É na 
microcultura que as rodeia que encontram os materiais com os 
quais constroem suas ‘máscaras feitas a mão’ que lhes 
permitem aparecer com diferentes rostos” (Alonso). A respeito 
da estrutura histérica, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. O corpo da histérica é recortado por uma ‘geografia 

simbólica’ organizada a partir das concepções populares e 
das suas fantasias inconscientes. 

2. Para a histérica suas falhas são sentidas como feridas 
narcísicas graves, de modo que a busca da perfeição e a 
da felicidade se confundem. 

3. A histérica busca um mestre que supostamente detém o 
saber sobre o seu desejo para, em seguida, desafiá-lo a 
apontar-lhe as falhas do seu saber. 

4. Uma característica sempre presente na histeria é a 
excessiva erotização da região genital aliada à quase 
completa inibição do resto do corpo. 

5. A identificação histérica é uma mera imitação, através da 
qual reproduz não somente o que pertence à sua 
problemática pessoal, como também o que circula como 
representação coletiva. 

 
Estão corretas apenas:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
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A psicopatia é considerada por muitos como uma condição 
difícil de apreender e de tratar. A respeito da clínica da 
psicopatia, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A maior dificuldade no atendimento dos psicopatas é a 

qualidade egossintônica dos comportamentos 
apresentados. 

2. Os casos de psicopatia em mulheres são sempre 
acompanhados de forte inibição sexual, chegando à total 
recusa da sexualidade. 

3. Para a psicanálise, a psicopatia deve ser classificada entre 
as neuroses de transferência. 

4. Esses pacientes, devido à sua dificuldade de suportar 
tensões e sublimar impulsos, apresentam dificuldades de 
fazer associações livres. 

5. Freqüentemente nas famílias dos psicopatas existe uma 
cisão em que os aspectos positivos são depositados em 
alguns de seus membros e os negativos em outros. 

 
Estão corretas apenas:  
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 5. 
C) 1, 4 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
O interesse de Winnicott pela vida dos bebês lhe possibilitou 
oferecer importante contribuição para a compreensão dos 
distúrbios cuja etiologia era anterior à fase edipiana. A 
respeito do pensamento desse autor, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
A) Preocupação materna primária é a capacidade da mãe de 

viver um estado alterado em que ela se identifica 
plenamente com o bebê para se adaptar perfeitamente às 
suas necessidades. 

B) A mãe suficientemente boa permite a integração somato-
psíquica do bebê, a integração no espaço e no tempo, a 
personalização e a sensação de habitar o próprio corpo.   

C) O espaço transicional é ocupado por variadas atividades 
lúdicas e criativas, que terão sempre a função de aliviar da 
tensão presente no relacionamento entre realidade interna 
e externa. 

D) O objeto transicional é dotado pela criança das qualidades 
tranqüilizadoras da mãe e lhe permite suportar melhor a 
angústia depressiva. 

E) Na fase de dependência relativa a criança se conscientiza 
de sua sujeição à mãe, passando a tolerar menos suas 
falhas uma vez que estas se tornam importantes 
obstáculos a seu desenvolvimento.  

 
 

 
 
 
 
Melanie Klein inovou a psicanálise através da introdução de 
novos conceitos derivados, principalmente, de sua experiência 
clínica com crianças. Analise as afirmativas abaixo em relação 
ao pensamento de Melanie Klein. 
 
1. A análise de crianças é possível nas mesmas condições 

transferenciais que a dos adultos, pois seus jogos 
correspondem às associações livres. 

2. Os bebês desde muito cedo experimentam intensos 
sentimentos de culpa devido a seus impulsos destrutivos e 
às fantasias dirigidas ao objeto primário. 

3. A severidade punitiva do superego precoce deriva dos 
próprios impulsos sádicos e canibalísticos da criança. 

4. A posição depressiva é marcada por fortes impulsos 
destrutivos e ansiedades persecutórias. 

5. A imaturidade do eu da criança determina a condução da 
análise num sentido pedagógico e educativo, devendo ser 
restringido o desenvolvimento da transferência. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 

 
 
 
 
A leitura lacaniana da obra de Freud resgata aquilo que de 
mais original e radical existe na psicanálise. A respeito das 
idéias de Lacan, assinale a alternativa correta. 
 
A) O conceito de Real em Lacan coincide com o que 

normalmente se chama de realidade, ou seja, aquilo que 
existe objetivamente, independente do sujeito. 

B) O Outro é o registro do imaginário, uma vez que não 
existe a não ser como criação do sujeito. 

C) O Simbólico determina o sujeito em sua divisão 
constituinte, dividido pelos significantes que o 
constituem. 

D) O Imaginário é o núcleo do inconsciente, uma vez que 
este é constituído de imagens que não alcançam a 
representação de palavra. 

E) O Real é aquilo que é simbolizado e, como tal, se inscreve 
no inconsciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 41 

QUESTÃO 42 

QUESTÃO 43
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Segundo Lacan, o conceito de objeto a foi a sua única 
invenção teórica. Com relação ao conceito de objeto a assinale 
a alternativa incorreta. 
 
A) O objeto a é a presença de um vazio, ocupável por 

qualquer objeto e cuja instância só conhecemos na forma 
de objeto perdido. 

B) É definido na teoria lacaniana como objeto causa do 
desejo. 

C) Na topologia lacaniana, é situado na interseção entre os 
registros Real, Simbólico e Imaginário. 

D) Em sua dimensão Real, o objeto a representa aquilo que é 
do âmbito do proibido. 

E) Na transferência, o analista ocupa para o paciente o lugar 
do objeto a, tornando-se, assim, causa de seu desejo. 

 
 
 
 
A psicossomática de Pierre Marty desfruta de grande 
popularidade entre aqueles que se propõem a estudar a relação 
entre o adoecimento físico e os processos psíquicos. Com 
relação às teorias de Pierre Marty, assinale a alternativa 
incorreta.  
 
A) O princípio básico dessas teorias é o de que a mente, em 

certas condições, pode não assimilar um traumatismo, 
resultando em uma somatização. 

B) O conceito de mentalização se refere aos conteúdos 
inconscientes e ao conjunto de defesas empregadas contra 
esses conteúdos. 

C) Nos indivíduos a que chama de mal mentalizados 
observa-se pobreza da vida fantasmática, impulsividade e 
emotividade primária e intensa.  

D) A depressão essencial implica a perda dos investimentos 
afetivos e a diminuição do tônus vital, mas não comporta 
sentimentos de inferioridade e culpa. 

E) As doenças que podem ser revertidas são por ele 
chamadas de regressões, enquanto as graves e/ou 
evolutivas são denominadas desorganizações 
progressivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para Freud “o recalque é a pedra angular sobre a qual repousa 
toda a estrutura da psicanálise”. A respeito da teoria freudiana 
do recalque, assinale a alternativa incorreta. 
 
A) O recalque ocorre entre diferentes sistemas psíquicos, 

produzindo a mudança de algum elemento de um sistema 
para outro. 

B) O recalque originário consiste em negar entrada no 
consciente ao representante psíquico da pulsão. 

C) O único mecanismo em jogo no recalque originário é o 
contra-investimento. 

D) No recalque propriamente dito, operam a repulsão a partir 
do consciente e a atração inconsciente daquilo que foi 
previamente recalcado. 

E) O recalque afeta os derivados mentais do representante 
recalcado, impedindo que qualquer um desses derivados 
tenha acesso à consciência. 

 
 
 
 
“Com a pulsão, na verdade, Freud introduz um conceito 
radicalmente novo para abordar a sexualidade humana e sem o 
qual esta restaria completamente enigmática” (Coutinho 
Jorge). Considere as afirmativas abaixo, a respeito da pulsão: 
 
 
1. Os destinos possíveis para a pulsão são: o recalque, a 

sublimação, a forclusão e a renegação. 
2. A pulsão sexual permanece sempre insatisfeita, uma vez 

que os objetos encontrados são meros substitutos do 
objeto perdido. 

3. A parcialidade da pulsão indica o erro inerente ao fato de 
se restringir a sexualidade humana ao aspecto da 
reprodução. 

4. As pulsões devem ser consideradas como uma medida de 
exigência de trabalho feita ao psiquismo. 

5. O recalque provoca um desvio do alvo pulsional, 
enquanto a sublimação indica o afastamento de seu 
representante psíquico. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 1, 3 e 5. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 2, 3 e 5. 
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A segunda tópica freudiana incorpora e modifica a primeira, 
trazendo uma nova maneira de pensar a estrutura do aparelho 
psíquico. Assinale a alternativa correta sobre a segunda tópica 
freudiana. 

 
A) O Ego é constituído a partir da modificação de uma fração 

do Id em conseqüência do contato com as exigências da 
realidade. 

B) O conceito de Ego corresponde ao de Pcs/Cs da primeira 
tópica. 

C) O Id, por ser o reservatório das pulsões, é definido como 
sendo antes de tudo corporal. 

D) O Superego, por ser uma instância censora, não pode ser 
objeto de investimento libidinal. 

E)  Ideal do Ego e Ego Ideal são partes do Ego que se 
encontram ausentes nas estruturas perversas. 

 
 
 
 
 
“A psicanálise nasce com a teoria traumática e o conceito de 
trauma psíquico percorre toda sua história, ao longo da qual 
sofre uma evolução considerável” (Fuks). Sobre o conceito 
psicanalítico de trauma, assinale a alternativa incorreta.  
 
A) Os dois elementos que definem a concepção freudiana do 

trauma são: o seu caráter sexual e a significação aportada 
a posteriori pelo segundo tempo. 

B) A afirmação de que o traumatismo está relacionado a uma 
fonte de excitação interna implica que é negado aos 
acontecimentos externos o valor de desencadeante de 
trauma psíquico.  

C) Freud explicava a necessidade de repetição em parte 
como uma tentativa de modificar après coup as condições 
em que se havia produzido o trauma e chegar a torná-lo 
progressivamente mais inócuo. 

D) A angústia-sinal protege o sujeito dos excessos 
traumáticos possibilitando a mobilização de medidas 
defensivas. 

E) O modelo freudiano de traumatismo é o da separação do 
objeto primordial, perdido desde sempre e impossível de 
ser reencontrado como tal. 
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