
 

 

 

INFORMAÇÕES 
 
 

 

 02/12/2013 - A partir das 15h (horário de 
Brasília) – Divulgação do Gabarito Preliminar 
das provas objetivas. 
 

 Não serão conhecidos os recursos em 
desacordo com o estabelecido em edital 
normativo. 
 

 É permitida a reprodução deste material 
apenas para fins didáticos, desde que citada a 
fonte. 
 

 A desobediência a qualquer uma das 
determinações constantes em edital, no 
presente caderno ou no CARTÃO-RESPOSTA 
poderá implicar a anulação da sua prova. 
 

 

 

Para uso do Instituto QUADRIX 
 
 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES 
 

15. Confira se seu CADERNO DE PROVAS corresponde à especialidade escolhida em sua 
inscrição. Este caderno contém quarenta questões objetivas, corretamente ordenadas 
de 1 a 40, uma prova discursiva (contendo quatro questões) e quatro folhas de 
rascunho. 

16. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis imediatamente, pois não serão aceitas reclamações 
posteriores. 

17. O CARTÃO-RESPOSTA e as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, que serão entregues pelo 
fiscal durante a prova, são os únicos documentos válidos para a correção das questões 
objetivas e da prova discursiva expostas neste caderno. 

18. Quando o CARTÃO-RESPOSTA estiver em suas mãos, confira-o para saber se está em 
ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de dúvidas, solicite orientação ao fiscal 
de sala. 

19. Ao receber as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de sua prova 
discursiva, verifique imediatamente se o número de sequência (canto superior direito) 
confere com o número de sequência impresso no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

20. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondente às suas respostas deve 
ser feita com caneta esferográfica azul ou preta. O preenchimento é de sua exclusiva 
responsabilidade. 

21. Não danifique o CARTÃO-RESPOSTA ou as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS, pois em 
hipótese alguma haverá substituição por erro do candidato. 

22. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas cinco alternativas 
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde ao 
quesito proposto. O candidato deve assinalar uma resposta. Marcação rasurada, 
emendada, com campo de marcação não preenchido ou com marcação dupla não 
será considerada.  

23. A duração total das provas objetiva e discursiva é de 4 horas e 30 minutos, incluindo o 
tempo destinado à entrega das provas, identificação - que será feita no decorrer da 
prova -, à transcrição dos textos para as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova 
discursiva e ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.  

24. Reserve, no mínimo, os 30 minutos finais para preencher o CARTÃO-RESPOSTA e as 
FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS. Não será concedido tempo adicional para o 
preenchimento.  

25. Você deverá permanecer obrigatoriamente em sala, no mínimo, por 1 hora após o 
início das provas e poderá levar este caderno somente no decurso dos últimos 30 
minutos anteriores ao horário determinado para o seu término. 

26. É terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no 
CARTÃO-RESPOSTA da prova objetiva. 

27. Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorização do fiscal 
de sala. 

28. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, devolva-lhe o CARTÃO-
RESPOSTA, as FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS e deixe o local de prova. 
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QUESTÃO 1  
Os estudos e pesquisas em neurociência trazem qual 
perspectiva para as psicoterapias, entre as citadas a seguir? 
 
(A) A substituição das terapias pelos tratamentos 

orgânicos. 
(B) A real compreensão do mistério do funcionamento 

psíquico. 
(C) O questionamento severo do fundamento das 

abordagens que adotam o inconsciente. 
(D) As explicações da neurociência para compreensão dos 

efeitos produzidos pela psicoterapia. 
(E) As variáveis biológicas são desnecessárias para a 

compreensão do fenômeno psicológico. 
 
 
 

QUESTÃO 2 

Na questão da validação do conhecimento psicológico que 
se apresenta como sendo científico, é correta a afirmação 
de que: 
 
(A) há um abandono no intento de fazer repousar o 

conhecimento científico em bases sólidas e 
inquestionáveis. 

(B) há que se atingir um conhecimento imediato e 
indiscutível. 

(C) é consenso que o conhecimento científico só é 
reconhecido com bases na tradição cartesiana. 

(D) não se pode fugir de projetos epistemológicos da 
modernidade, de inspiração Baconiana. 

(E) todos os pressupostos deverão ser verificados ou 
refutados. 

 
 
 

QUESTÃO 3 

O tema da psicoterapia do idoso passa por dificuldades 
ligadas: 
 
(A) à falta de apoio da família. 
(B) aos parcos recursos de elaboração mental do idoso. 
(C) à tendência a asilar o idoso. 
(D) aos estereótipos de rigidez atribuídos ao idoso. 
(E) à proverbial teimosia do idoso. 
 
 
 

QUESTÃO 4 

A indicação de terapia cognitiva está bem estabelecida: 
 
(A) no retardo mental. 
(B) na psicose aguda. 
(C) nos transtornos alimentares. 
(D) no transtorno bipolar. 
(E) na dor crônica. 

 

 
QUESTÃO 5 
No tratamento dos transtornos ligados ao abuso do álcool, 
a atuação do Alcoólicos Anônimos (A.A.) tende a:  
 
(A) ser vista como procedimento místico não científico. 
(B) ter resultados positivos, em alguns casos. 
(C) ser discutível, pois seus resultados não são claros. 
(D) ser vista com reserva, pois troca o álcool pela religião. 
(E) ser bem sucedida em seus programas de recuperação. 
 
 
 

QUESTÃO 6 

Em psicoterapia de orientação psicodinâmica, o tema da 
alta é tratado de que forma?  
 
(A) A iniciativa sempre deve partir do paciente. 
(B) A iniciativa pode vir tanto do paciente como do 

terapeuta. 
(C) A iniciativa cabe ao terapeuta. 
(D) Cabe ao terapeuta no máximo interpretar o material 

de término, não explicitado. 
(E) Não há um consenso na literatura sobre quem introduz 

o tema. 
 
 
 

QUESTÃO 7 

No que se refere à terapia de casal, as pesquisas informam 
que: 
 
(A) só melhoram os casais mais jovens. 
(B) os resultados são inferiores aos das terapias 

individuais. 
(C) 70% dos casais melhoram. 
(D) 35% dos casais melhoram. 
(E) casais disfuncionais não respondem ao tratamento. 
 
 
 

QUESTÃO 8 

Segundo o Código de Ética dos Psicólogos, é vedado ao 
profissional psicólogo: 
 
(A) Ser adepto de instituição mística. 
(B) Não se importar com os erros técnicos de colegas 

psicólogos. 
(C) Exercer atividades não ligadas à natureza da formação 

do psicólogo. 
(D) Exercer atividades em todas as áreas de abrangência 

da Psicologia. 
(E) Trabalhar com o psicólogo fora da área de jurisdição de 

seu CRP de origem. 
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QUESTÃO 9 

Num texto de 1926, discorrendo sobre o conteúdo da 
Psicanálise, Freud apresenta várias afirmativas. Aponte a 
afirmativa que não pertence a Freud. 
 
(A) A psicanálise traz aos pacientes benefícios maiores do 

que outras formas de tratamento. 
(B) A psicanálise não se configura como panaceia para 

todos os transtornos psíquicos. 
(C) Sua influência sobre a demência precoce e a paranoia é 

inquestionável. 
(D) Seu principal setor de aplicação é aquele das neuroses 

mais leves, como a histeria e as fobias. 
(E) No futuro, provavelmente a Psicanálise será vista 

muito mais como ciência do inconsciente do que como 
um método terapêutico. 

 
 
 

QUESTÃO 10 

Assinale a opção que não faz parte dos fatores terapêuticos 
da terapia de grupo. 
 
(A) Repertório diminuto de seguimento de normas grupais. 
(B) Compartilhamento de informações. 
(C) Aprendizagem interpessoal. 
(D) Vivências catárticas. 
(E) Instilação de esperança. 
 
 
 

QUESTÃO 11 

Assinale a afirmativa que aponta para indicação de terapia 
familiar. 
 
(A) Negação familiar de ocorrência de problemas. 
(B) Tendência irreversível à ruptura familiar. 
(C) Quando os cônjuges têm segredos não reveláveis. 
(D) O problema atual envolve dois ou mais membros da 

família. 
(E) Há problemas individuais que necessitam de outros 

tratamentos. 
 
 
 

QUESTÃO 12 

O conceito de Efeito Carambola está vinculado: 
 
(A) à terapia interpessoal. 
(B) à Psicanálise. 
(C) ao Projeto Genoma. 
(D) à experiência emocional corretiva de terapia focal. 
(E) às técnicas comportamentais. 

 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

Quando se discute a utilização de drogas em concomitância 
com a psicoterapia, é incorreto afirmar que: 
 
(A) as drogas devem ser vistas como procedimento auxiliar 

à psicoterapia. 
(B) não é adequado juntar os dois procedimentos porque a 

droga inibe totalmente a capacidade de elaboração do 
paciente. 

(C) o terapeuta precisa estar alerta para não depositar 
confiança demasiada na eficácia da droga. 

(D) o terapeuta precisa discutir com clareza e firmeza a 
necessidade da medicação. 

(E) a droga, ao ajudar na melhora do mal-estar do 
sintoma, oferece o fortalecimento da relação com o 
terapeuta. 
 
 

QUESTÃO 14 
No que tange ao binômio Psicoterapia e Pesquisa, é correto 
afirmar que: 
 
(A) pesquisa e clínica são processos antagônicos. 
(B) cada tratamento é único. Isso torna inviável qualquer 

generalização. 
(C) instrumentos de mensuração baseados no cenário 

clínico abrem espaço para progressos significativos. 
(D) somente a terapia cognitivo-comportamental é 

compatível com o procedimento de pesquisa. 
(E) não há instrumentos de investigação compatíveis com 

processos psicanalíticos. 
 
 

QUESTÃO 15 

No psicodrama, o desempenho de papéis fica prejudicado 
quando o: 
 
(A) ego auxiliar mostra visível habilidade na representação 

dos papéis. 
(B) protagonista atua histrionicamente na caracterização 

de um papel. 
(C) protagonista chega a desempenhar grande número de 

papéis. 
(D) papel desempenhado conduz à entrada do mundo 

inconsciente do protagonista. 
(E) paciente está identificado com seu papel oficial. 

 

 

QUESTÃO 16 

Segundo Moreno, o berço do psicodrama foi: 
 
(A) o brincar de Deus aos quatro anos de idade com as 

crianças da vizinhança no sótão de sua casa. 
(B) a Konoediemhaus (Teatro Dramático de Viena), onde 

se apresentou sozinho, sem preparação prévia, diante 
de mais de mil pessoas. 

(C) o clima de rebelião do pós-guerra em Viena. 
(D) a instabilidade de governo em toda a Europa. 
(E) os jardins de Viena, onde se reuniam crianças para 

representações improvisadas. 
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QUESTÃO 17 

No contrato de trabalho para o psicodiagnóstico, o 
psicólogo avaliador incorre em erro quando: 
 
(A) define com o paciente ou responsáveis os informes 

necessários e quem terá acesso aos dados do exame. 
(B) computa no estabelecimento do honorário as horas 

empregadas na confecção do laudo. 
(C) embute no preço final o tempo em que foi 

supervisionado para a realização do exame. 
(D) define a data e forma de pagamento. 
(E) define o número de sessões necessárias para o exame. 

 
 
 

QUESTÃO 18 
Em abordagens psicodinâmicas, qual das afirmações 
seguintes não se enquadra na contratransferência? 
 
(A) Manifestar curiosidade a respeito dos segredos do 

paciente. 
(B) Ficar encantado com a capacidade intelectual do 

paciente. 
(C) Entender que é inevitável para o terapeuta algum tipo 

de projeção sobre o paciente. 
(D) Não permitir que o paciente viva com normas e valores 

diferentes dos vivenciados pelo terapeuta. 
(E) Ser manipulado e controlado pelo paciente, ao ser 

arrastado a uma atividade excessiva no atendimento. 
 
 
 

QUESTÃO 19 
Quando o psicólogo realiza um psicodiagnóstico utilizando 
testes: 
 
(A) é desnecessária a preocupação com a questão 

transferencial. 
(B) pode ocorrer contratransferência. 
(C) pode considerar que projeções de paciente e terapeuta 

são típicas só nas psicoterapias. 
(D) é preciso ver todos os testes como instrumentos 

meramente objetivos. 
(E) deve considerar que o período de contato é muito 

pequeno para se pensar em processos projetivos. 
 
 
 

QUESTÃO 20 

Em terapias de enfoque dinâmico, é papel do paciente: 
 
(A) acatar as explicações e interpretações do terapeuta. 
(B) adotar como fonte de transformação a autoridade 

técnica e teórica do terapeuta. 
(C) produzir esforços contínuos de autoexploração. 
(D) colaborar com o processo terapêutico por meio de 

leituras complementares. 
(E) falar, expressar-se, responder e se relacionar com o 

terapeuta. 
 
 
 

QUESTÃO 21 

O processo terapêutico que auxilia o paciente a explicitar as 
variáveis que influenciam seu comportamento, podendo, a 
partir disso, levar a pessoa a modificar seu ambiente para 
que possam ocorrer mudanças no seu comportamento é: 
 
(A) terapia energética. 
(B) terapia cognitivo-comportamental. 
(C) terapia de orientação analítica. 
(D) terapia de suporte. 
(E) terapia de grupo de base analítica. 

 
 

QUESTÃO 22 
Assinale a alternativa que não apresenta elemento que 
contraindique a terapia breve de apoio. 
 
(A) Presença de insight.  
(B) Transtornos graves. 
(C) Problemas crônicos e incapacitantes. 
(D) Tratamento prolongado. 
(E) Reagudização de transtorno psiquiátrico. 

 
 

QUESTÃO 23 

As principais características dos transtornos da 
personalidade associadas à refratariedade da terapia 
cognitiva são: 
 
(A) apresentação difusa, problemas interpessoais, rigidez e 

evitação. 
(B) expressão temporal, limitação cognitiva, incapacidade 

de mudanças e ansiedade. 
(C) alterações egoicas, inflexibilidade, alterações cognitivas 

e depressão. 
(D) alterações psicóticas, depressão, ansiedade e rigidez. 
(E) fobias sociais, ansiedade, incapacidade de mudanças e 

psicoses. 
 
 

QUESTÃO 24 

Tendo em vista o aumento da busca de atendimentos 
psicológicos por idosos, os processos psicoterapêuticos são 
cada vez mais requisitados. Como objetivos da psicoterapia 
com idosos, podemos citar: 
 
(A) alívio sintomático, adaptação às alterações de vida, 

aceitação de uma situação de maior dependência e 
melhora da autoestima. 

(B) diminuição da dependência, redução de quadros 
demenciais, ativação cardiorrespiratória e valorização 
de esquemas anteriores de comportamento. 

(C) diminuição do risco de demências, mudanças de 
humor, incremento da ansiedade situacional e 
aumento da autoestima. 

(D) alterações do humor, restrição de ações aversivas, 
adaptação às alterações vitais e aumento da 
longevidade. 

(E) diminuição do risco de adição, alterações da percepção 
social, limitações vitais e diminuição da ansiedade. 
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QUESTÃO 25 

Leia as seguintes afirmações sobre os aspectos da 
resistência do paciente ao processo terapêutico. 
 
I. Mantém o desejo em níveis inconscientes, evitando as 

fantasias perigosas e afetos desagradáveis, resistindo 
aos esforços de torná-los conscientes. 

II. A resistência resulta da representação da neurose em 
procurar satisfação dos impulsos infantis. 

III. A tentativa de encontrar novos padrões de adaptação é 
acompanhada de temor. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) somente I.  
(B) somente II. 
(C) somente III. 
(D) todas. 
(E) nenhuma. 

 

QUESTÃO 26 

Segundo Dewald, os objetivos da psicoterapia dirigida ao 
insight são: 
 
(A) minimização do conflito, manutenção de condições 

adaptativas, reiteração e maturação da personalidade. 
(B) manutenção da personalidade, maximização da 

comunicação e redução da ansiedade. 
(C) resolução do conflito, maturação da personalidade e 

desenvolvimento de novos modos de adaptação. 
(D) minimização do conflito, maximização da comunicação 

e reiteração e maturação da personalidade. 
(E) resolução do conflito, maximização da comunicação e 

reiteração e maturação da personalidade. 
 

QUESTÃO 27 

Características como a presença de objetivos limitados, 
alívio direto de sintomas, reforço de funções de defesa e 
adaptação, visando ao estado dinâmico, se referem à 
terapia de:  
 
(A) Insight. 
(B) TCC. 
(C) Psicanálise lacaniana. 
(D) grupo. 
(E) apoio. 
 

QUESTÃO 28 

Segundo Bleger, a regra básica da entrevista consiste em: 
 
(A) obter o encadeamento dos pontos abordados na 

sessão. 
(B) verificar a veracidade das informações prestadas pelo 

paciente. 
(C) realizar diagnóstico estrutural do quadro clínico por 

meio dos sintomas percebidos. 
(D) possibilitar confronto com as informações 

anteriormente obtidas pelos familiares. 
(E) obter dados completos do comportamento total no 

decorrer da entrevista. 
 

QUESTÃO 29 

O conjunto de experiências, conhecimentos e afetos com os 
quais o indivíduo pensa e atua é definido como: 
 
(A) ensino grupal. 
(B) esquema referencial. 
(C) aprendizagem. 
(D) grupo operativo. 
(E) ações grupais. 

 
 
 

QUESTÃO 30 
A clínica psicológica é objeto de atenção e estudo por parte 
de Figueiredo, sendo definida por: 
 
(A) sua ética. 
(B) seu ethos. 
(C) sua escuta. 
(D) seus conflitos. 
(E) suas tensões. 

 
 
 

QUESTÃO 31 

Para Straub, a definição de saúde é como um estado 
positivo e multidimensional que envolve a presença de três 
domínios. Quais? 
 
(A) Físico, mental e laboral. 
(B) Assistencialista, curativo e de promoção. 
(C) Imediato, curativo e preventivo. 
(D) Saúde física, saúde psicológica e saúde social. 
(E) Individual, comunitário e social. 

 
 
 

QUESTÃO 32 

A Resolução nº 251/2002, do Ministério da Saúde, propõe 
caracterizar e abordar as questões de desenvolvimento: 
 
(A) dos Centros de Atenção Psicossocial que poderão 

constituir-se nas modalidades de serviços. 
(B) de atividades de assessoramento, internação e 

classificação de psicopatologias e terapêuticas 
medicamentosas. 

(C) da estrutura do atendimento psicossocial de pessoas 
com necessidades especiais. 

(D) de estrutura do atendimento psicossocial de pessoas, 
além das internações psiquiátricas na rede do SUS. 

(E) da assistência hospitalar em psiquiatria, reclassificando 
os hospitais psiquiátricos,  definindo e estruturando a 
porta de entrada para as internações psiquiátricas na 
rede do SUS. 
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QUESTÃO 33 

Sobre a elaboração de uma bateria de testes para um 
processo avaliativo, Arzeno caracteriza como aspectos 
importantes o fato de o psicólogo atentar para: 
 
(A) demanda, frequência de encontros, elementos da 

personalidade a serem investigados e o sexo do 
examinando. 

(B) tempo de atendimento, demanda, idade e sexo do 
examinando e nível cultural dos pais do examinando. 

(C) o solicitante, a idade e o nível cultural do avaliando, 
possíveis deficiências, o momento vital, o contexto 
espaço-temporal da avaliação e elementos da 
personalidade a investigar. 

(D) base teórica do psicólogo, tempo de atendimento, 
idade e sexo do avaliando, escolaridade da família e 
motivo do atendimento. 

(E) formação e linha teórica do psicólogo, sexo e idade do 
avaliando, demanda do atendimento, aspectos 
culturais e diagnóstico do avaliando. 
 
 

QUESTÃO 34 
As infrações disciplinares dispostas no Código de Ética 
Profissional do Psicólogo são objeto das seguintes 
penalidades e procedimentos: 
 
(A) Advertência; multa; censura pública; suspensão do 

exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia; cassação 
do exercício profissional, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia. 

(B) Advertência escrita; multa; censura pública; suspensão 
do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia; 
cassação do exercício profissional, ad referendum do 
Conselho Regional de Psicologia. 

(C) Advertência; multa; censura pública; suspensão do 
exercício profissional, por até 20 (vinte) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia, e 
posterior denúncia ao Ministério Público Federal. 

(D) Advertência verbal; multa; censura pública; suspensão 
do exercício profissional, por até 60 (sessenta) dias, ad 
referendum do Conselho Regional de Psicologia; 
cassação do exercício profissional, ad referendum do 
Conselho Federal de Psicologia, e posterior denúncia ao 
Ministério Público Federal. 

(E) Advertência; multa; censura pública; suspensão do 
exercício profissional, por até 10 (dez) dias, ad 
referendum do Conselho Federal de Psicologia; cassação 
do exercício profissional, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia e posterior denúncia ao Ministério 
Público do Trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

Como aspectos das indicações de internação hospitalar ao 
paciente que estava em atendimento ambulatorial, 
Zimmerman e Osório preconizam: 
 
(A) dependência grave, complicações orgânicas e/ou 

psíquicas evidentes, negação maciça, 
comprometimento familiar e econômico. 

(B) alterações clínicas, perda do foco terapêutico, 
mudanças na motivação ao tratamento, redução do 
apoio social. 

(C) alterações do enquadre, perda de foco no 
atendimento, comprometimento financeiro e familiar, 
alterações motivacionais. 

(D) dependência social, alterações clínicas que incapacitam 
a manutenção do enquadre terapêutico, negação. 

(E) perda da motivação ao atendimento ambulatorial, 
alterações quanto ao suporte social, negação maciça, 
comprometimento financeiro. 
 
 

QUESTÃO 36 

São fatores que contraindicam o atendimento em grupo de 
pacientes com alcoolismo: 
 
(A) as alterações de caráter, estar em processo de 

desintoxicação há menos de dois anos e ter 
escolaridade inferior. 

(B) os quadros neuróticos, idade do participante e estar 
em abstinência há, no mínimo, três anos. 

(C) os quadros clínicos alterados, escolaridade inferior e 
pessoas com reconhecimento público. 

(D) os quadros de comorbidade, idade do participante e 
estar pouco convicto quanto à abstinência. 

(E) as alterações psicóticas e pessoas com reconhecimento 
público, intoxicados ou pouco convictos quanto à 
abstinência. 

 
 

QUESTÃO 37 

Segundo Bleger, nos atendimentos grupais a tática a ser 
empregada com vistas a possibilitar mudanças na 
concepção da situação está em:  
 
(A) desenvolver nos participantes mecanismos de 

percepção dos problemas. 
(B) assegurar um ambiente tranquilo e estimulante para 

facilitar a integração grupal. 
(C) realizar questionamentos constantes e revisão do 

esquema referencial. 
(D) possibilitar o desenvolvimento de estratégias de 

autoestimulação do grupo, visando à sua autonomia. 
(E) fornecer feedbacks constantes e dinâmicos sobre a 

utilização de mecanismos defensivos por parte dos 
membros do grupo. 
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QUESTÃO 38 

Freud, no seu trabalho “A questão da Análise leiga” (1926), 
identifica e caracteriza a possibilidade da Psicanálise ser: 
 
(A) uma ciência voltada às necessidades mais cotidianas 

das pessoas. 
(B) realizada por médicos e por não médicos. 
(C) realizada em quadros clínicos sem se atentar à questão 

de diagnósticos definidos por médicos. 
(D) possível de ser realizada fora do meio acadêmico em 

atividades clínicas. 
(E) uma ciência que se volta à noção da normalidade, mais 

que à patologia do cotidiano. 
 
 

QUESTÃO 39 

Na definição de Freud sobre a Psicanálise, presente em seu 
trabalho “Dois verbetes de Enciclopédia” (1922), pode-se 
verificar que: 
 
(A) a psicanálise é caracterizada como uma ciência leiga 

para além da medicina que usa um método já 
consagrado. 

(B) apresenta a psicanálise como um método, um 
procedimento e uma coleção de informações 
psicológicas. 

(C) limita a extensão da interpretação ao setting 
terapêutico. 

(D) remodela a noção de Inconsciente com o uso dos 
mecanismos de recalque. 

(E) caracteriza o Ego como uma instância de menor 
importância quanto à expressão dos dinamismos 
mentais. 

 
 

QUESTÃO 40 
Sobre o tratamento analítico com crianças, Zimmermann 
descreve: 
 
Certos transtornos da infância são _______ com 
tratamentos ________ e que a efetividade da análise é 
_______ quanto mais _____ ela tenha começado. 
 
Assinale a alternativa que completa, corretamente, as 
lacunas acima. 
 
(A) mais bem diagnosticados, menos intensivos, tanto 

menor, cedo 
(B) mais bem entendidos, mais intensivos, tanto maior, 

tarde 
(C) mais bem tratados, menos intensivos, tanto maior, 

cedo 
(D) melhor avaliados, menos intensivos, tanto maior, cedo. 
(E) melhor caracterizados, mais intensivos, tanto menor, 

tarde 
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1. Ao receber as suas FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS para a elaboração de suas respostas, verifique 
imediatamente se o número de sequência (canto superior direito) de cada folha confere com o número impresso 
no seu CARTÃO-RESPOSTA. 

2. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; não 
serão permitidas interferências e/ou participação de outras pessoas. 

3. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas ou conter, em 
outro local, que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. 
Portanto, a detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos, 
acarretará a anulação da prova. 

4. As FOLHAS DE TEXTOS DEFINITIVOS serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova. As folhas de 
rascunho presentes neste caderno de provas são de preenchimento facultativo e não valerão para tal finalidade. 

5. A resposta de cada questão deverá ter extensão máxima de 30 linhas. Não ultrapasse as linhas e não utilize o 
verso. 

6. CADA QUESTÃO DEVERÁ SER RESPONDIDA EM SUA RESPECTIVA FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO. QUESTÕES 
RESPONDIDAS EM FOLHAS INVERTIDAS NÃO SERÃO CONSIDERADAS. 

 
 

QUESTÃO 1 
Em Freud, o conceito de narcisismo (num texto de 1917) é proveniente do mito grego referente ao adolescente que ficou 
enamorado pela própria imagem refletida numa fonte. Discorra sobre o conceito. 
 
 
 

QUESTÃO 2 
Os processos terapêuticos de enfoque dinâmico buscam de algum modo a compreensão ou a modificação das experiências 
psíquicas ou de comportamentos do paciente. A ação de professores, sacerdotes, advogados, amigos ou familiares também 
pode modificar satisfatoriamente o comportamento de outra pessoa. O que caracteriza a diferença entre as duas intervenções? 
 
 
 

QUESTÃO 3 
A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) é uma das mais atuais propostas psicoterapêuticas, com indicações e procedimentos 
bem definidos para sua realização. Descreva as principais contraindicações à sua realização. 
 
 
 

QUESTÃO 4 
A estrutura do processo de atendimento numa sessão de Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é planejada para maximizar a 
colaboração entre paciente e terapeuta, para, eficientemente, resolver os problemas listados. Caracterize os pontos definidos 
no modelo de Beck quanto à estrutura de uma sessão de TCC. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 1                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 2                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 3                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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RASCUNHO – QUESTÃO 4                                                                         
Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço. 
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