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QUESTÃO  30  
Compete ao Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, no exercício de suas 
atividades, em âmbito federal ou estadual nos 
estritos termos do art. 64, da Lei nº 7.210/84, 
exceto: 
 

a. estimular e promover a pesquisa 
criminológica. 

b. estabelecer os critérios para a elaboração 
da estatística criminal. 

c. acompanhar a fiel aplicação das normas 
de execução penal em todo o Território 
Nacional.  

d. elaborar programa nacional penitenciário 
de formação e aperfeiçoamento do 
servidor.  

e. propor diretrizes da política crimina quanto 
à prevenção do delito, administração da 
Justiça Criminal e execução das penas e 
medidas de segurança.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO
 

31
  

Segundo a Lei de Execução Penal, n° 7210, de 
17 de julho de 1984, "a classificação do 
condenado deve ser feita segundo seus 
antecedentes e personalidade para orientar a 
individualização da execução penal", em 
programa individualizado, o qual é baseado na 
análise de uma Comissão Técnica de

 

Classificação.
 

 
 
 
 

De acordo com o art. 7°
 
da LEP, além do 

psicólogo, quais outros membros fazem parte 
dessa comissão?

 
 a.
 

O diretor da penitenciária, um psiquiatra, 
um psicólogo e um assistente social.

 b.
 

O diretor da penitenciária, um chefe de 
serviço e dois assistentes sociais.

 c.
 

Um psiquiatra, um assistente social, dois 
diretores da penitenciária e dois chefes de 
serviço.

 
d.
 

O diretor da penitenciária, dois chefes de 
serviço, um psiquiatra e um assistente 
social.  

e. 
O diretor da penitenciária, um defensor 
público, um psiquiatra e um assistente 
social.  

 
QUESTÃO  32  
A função do psicólogo, como membro de equipe 
de uma instituição prisional, deve ter como foco: 
 

a. o reeducando ou preso, que deve ser 
acolhido como se fosse acolhido em 
consultório particular.  

b. o cumprimento das determinações 
judiciais, já que há uma hierarquia 
institucional que não poderá ser 
destituída.  

c. as técnicas e testes psicodiagnósticos, já 
que estes se constituem  como práticas 
específicas do trabalho do psicólogo.   

d. o trabalho para a manutenção do bom 
relacionamento interpessoal, mediando as 
relações  entre a equipe e a administração.  

e. além do reeducando, as questões 
institucionais e sua relação com a 
sociedade, lutando por políticas públicas 
que visem saúde, educação e inclusão 
social.  

 

QUESTÃO  33  

O psicodiagnóstico clínico constitui-se pelo uso 
de testes e entrevistas. O Teste Rorschach é 
bastante utilizado na Criminologia, já que ele 
oferece ao entrevistador dados a respeito:   

a. da cognição e percepção do sujeito. 

b. dos afetos e do controle da agressividade 
do sujeito.

 

c.
 do nível de ansiedade e agressividade do 

sujeito.
 

d.
 

da capacidade de memorização e de 
emissão de resposta.

 

e.
 

da capacidade de percepção e emissão 
de resposta.
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QUESTÃO
 

34
  O trabalho do psicólogo, como técnico do 

sistema prisional, na realização do Exame 
Criminológico é conflitante com o artigo 2°, 
alínea K, do Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, a partir do qual "é vedado a este 
profissional ser perito, avaliador ou parecerista 
em situações nas quais seus vínculos 

 
pessoais 

 ou profissionais, atuais ou anteriores, possam 
afetar a qualidade do trabalho a ser realizado 
ou a fidelidade aos resultados da avaliação".

 
 Assinale a alternativa que representa a maneira 
pela qual o psicólogo deverá atuar nesta 
comissão, sem infringir seu próprio Código de 
Ética. 
 
a. O psicólogo poderá decidir pela quebra de 

sigilo, baseando sua decisão na busca do 
menor prejuízo.  

b. O psicólogo poderá compor a Comissão 
Técnica de Classificação da LEP,  desde 
que se afaste de sua função no contexto 
institucional. 

c. O psicólogo não deve ferir os princípios 
fundamentais do Código de Ética 
Profissional, a partir dos quais é dever do 
psicólogo respeitar o sigilo profissional, 
resguardando direito à confidencialidade e 
intimidade das pessoas. 

d. O psicólogo deve recusar-se a prestar 
informações que impliquem em quebra do 
sigilo profissional.  

e. O psicólogo deverá cumprir com as 
determinações judiciais sempre, sem 
questionar sua função institucional. 

 

QUESTÃO  35  
Durante o cotidiano de uma instituição prisional, 
um sujeito recém - admitido na instituição 
encontra-se em estado de agitação 
psicomotora, gritando coisas sem sentido, 
agressivo, com alucinações visuais e tácteis, 
sensação de estar sendo perseguido. O 
psicólogo é chamado para avaliar o caso e, em 
contato com a família, obtém a informação de 
que o sujeito era usuário de drogas ilícitas 
(derivadas da cocaína). 

 
 

Nesse caso, o profissional terá que fazer um 
diagnóstico diferencial entre:

 
 

a.
 

F 20 –
 
Esquizofrenia e F 04 –

 
Síndrome 

amnésica orgânica não induzida pelo 
álcool e por outras substancias 
psicoativas.

 

b.
 

F 29 –
 
Psicose não orgânica e não 

especificada e F 30 –
 
Episódio Maníaco.

 

c.
 

F 23.3 –
 
Transtorno psicótico agudo 

polimorfo com sintomas esquizofrênicos e 
F 41.0 –

 
Transtorno de pânico.

 

d.
 

F 19 –
 

Transtorno Mental e 
Comportamental, devido ao uso de 
múltiplas drogas e uso de outras 
substâncias psicoativas e F 29 –

 
Psicose 

não orgânica e não especificada.
 e.

 
F 06.3 –

 
Transtorno delirante (tipo 

esquizofrênico) orgânico e F 06.0 –
 Alucinose orgânica.

 
 QUESTÃO

 
36

  Um casal tem um filho de 30 anos de idade, 
que vem apresentando comportamento antissocial
(mos t rando as pa r tes ín t imas aos 
transeuntes da rua, não realizando higiene 
pessoal, jogando lixo na casa dos vizinhos, 
etc.). O casal pretende deixá-lo 
permanentemente internado (com Mandado 
Judicial) em instituição psiquiátrica, pois já não 
sabe como lidar com ele. Em entrevista, o 
psicólogo colhe a informação de que este rapaz 
nunca conseguiu frequentar a escola, sempre 
apresentou dificuldades em relacionar-se e em 
compreender e realizar sozinho as atividades 
da vida diária (AVD); não tem história de 
alucinações visuais ou auditivas, não tem 
história de construção delirante.  
 

De qual psicopatologia trata-se o quadro clínico 
deste rapaz? 
 

a. Transtorno Mental.  
b. Distúrbio Mental.  
c. Psicose. 
d. Neurose. 

e. Deficiência ou Debilidade Mental.  
 

QUESTÃO  37  
Segundo Villegas (1981), a Psicoterapia 
Existencial foi elaborada sob influência da 
Fenomenologia e do Existencialismo. 

Nesta linha, qual é o objetivo do trabalho 
psicoterápico?  

a. O  trabalho, por tempo indeterminado, com 
conteúdos inconscientes. 

b. Facilitar, na pessoa do cliente, um auto
conhecimento e uma autonomia 
psicológica suficiente

 
para que ele possa 

assumir livremente a sua existência.
 

c.
 

Fortalecer, na pessoa do cliente, os 
recursos inconscientes para a superação 
de impedimentos subjetivos.

 

d.
 

Favorecer o trabalho, visando à  cura dos 
sintomas.

 

e.
 

Promover uma reestruturação cognitiva, já 
que o pensamento é predominante à 
existência da pessoa do cliente.
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QUESTÃO
 

38
  Dentro das possibilidades contidas na Lei de 

Execução Penal, o fato de um apenado ser 
beneficiado a sair do regime fechado para o 
regime semiaberto caracteriza:

 
 a.
 

a regressão da pena.
 

b.
 

a progressão da pena.
 

c.
 

o indulto.
 

d.
 

a conversão da pena.
 

e.
 

a individualização da pena.
 

 
QUESTÃO  39  
Goffman (1974) denomina os hospitais 
psiquiátricos, as prisões e os conventos como 
"instituições totais".  
 
Quais são as características comuns a estas 
instituições que fazem com que o autor assim 
as denomine? 
 

a. São instituições nas quais há uma 
anulação do sujeito (tanto do internado, 
quanto daquele que lá trabalha) em prol 
do funcionamento das regras 
institucionais,  que são fechadas.  

b. São instituições com a finalidade de 
aprimorar o sujeito de modo integral, por 
isso, "totais". 

c. São instituições que contribuem de modo 
generalizante e adaptativo com a 
manutenção da ordem social.  

d. São instituições que possuem vínculo 
intenso com a comunidade externa a ela.  

e. São instituições que levam à mudança 
total de comportamento, reabilitando 
integralmente o sujeito.  

 

QUESTÃO  40  
O Código de Ética Profissional do Psicólogo é 
norteado por sete princípios fundamentais.  
 

O primeiro Princípio Fundamental deste Código 
está apoiado nos valores de qual documento 
público?  

a. Constituição Federal Brasileira de 1988.  

b. Leis de Execução Penal. 

c. Código de Ética Profissional do Médico.  

d.
 Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 
 

e.
 Declaração da Organização Mundial de 

Saúde.
 

 

QUESTÃO
 

41
  

Em "Vigiar e Punir" uma das hipóteses críticas 
desenvolvidas por Michel Foucault (1977), a 
respeito da Criminologia Crítica, é a de que o 
sistema penal atual é instrumento de gestão 
diferencial 

    
e 
    

não 
    

de 
    

supressão 
      

da 
 

criminalidade. Segundo Foucault, a instituição 
da prisão substitui o espetáculo punitivo da 
sociedade feudal porque na economia feudal de 
subsistência, a ilegalidade dos corpos foi 
substituída pela ilegalidade dos bens

 
na 

economia capitalista da mais-valia. Desta 
forma, o autor institui uma divisão intrínseca ao 
sistema econômico capitalista que interfere 
diretamente na forma de classificar a 
ilegalidade do sujeito do delito.

 
 Assinale a alternativa que apresenta

 
a divisão 

de que trata a análise de Foucault.  
 a. 

Desigualdade racial, que divide a 
ilegalidade dos bens  (de negros, 
indígenas, sem-terras) da ilegalidade dos 
bens da burguesia (sancionada com 
multas). 

b. Desigualdade de classes sociais, que 
divide a ilegalidade dos bens das classes 
populares (punida com a prisão) da 
ilegalidade dos direitos da burguesia 
(sustentada por tolerâncias da legislação 
e imune à punição ou sancionada com 
multas). 

c. Desigualdade subjetiva, que divide a 
ilegalidade dos marginalizados  
(moradores de favelas, sem-terras, sem-
tetos, drogadictos) da ilegalidade de 
políticos e parlamentares  (sustentada pela 
imunidade à punição). 

d. Desigualdade inata ou genética, que 
divide a ilegalidade de criminosos em 
potencial (já nascidos em meio insalubre, 
sem estrutura familiar e educacional) da 
ilegalidade de cidadãos  (que cumprem 
com seus direitos e deveres estabelecidos 
no contrato social). 

e. Desigualdade de intenções, que divide a 
ilegalidade dos corpos  (que devem ser 
disciplinados e adaptados à vida útil em 
sociedade) da ilegalidade da alma (que 
está instituída como predestinada a ser 
punida como meio de reabilitação social).  

 

QUESTÃO  42  

Sabe-se que no modelo diagnóstico 
psiquiátrico, o quadro clínico de neurose foi 
abolido. Porém, no CID 10 encontra-se um 
quadro clínico chamado F 60.4 –

 
Transtorno de 

Personalidade Histriônica. Este quadro se 
caracteriza por apresentar sintomas como 
exagero na demonstração do sofrimento, 
manipulação do ambiente, simulação não 
consciente de sensações físicas. 

 
 

Em um diagnóstico de base psicanalítica, a que 
dinâmica neurótica este quadro da psiquiatria 
corresponde?
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a.
 

Neurose obsessiva.
 b.

 
Neurose fóbica.

 c.
 

Perversão.
 d.

 
Neurose histérica.

 e.
 

Psicose.
 

 QUESTÃO
 

43
  Segundo a Resolução do CFP nº 007/2003, 

"torna-se imperativo a recusa, sob toda e 
qualquer condição, do uso dos instrumentos, 
técnicas psicológicas e da experiência 
profissional da Psicologia na sustentação de 
modelos institucionais e ideológicos de 
perpetuação da segregação aos diferentes 
modos de subjetivação".  
 Em caso de conflito entre a instituição e o 
trabalho do psicólogo, qual a conduta correta  a 
ser tomada por este profissional?  
 

a. Recusar-se a executar a prestação de 
serviço demandada pela instituição, 
denunciando-a na Comissão de Direitos 
Humanos. 

b. Trabalhar para amenizar a expressão das 
desigualdades subjetivas, tratando os 
sujeitos para a readaptação social.  

c. Intervir sobre a própria demanda e 
construir um projeto de trabalho que 
aponte para a reformulação dos 
condicionantes que provoquem o 
sofrimento psíquico, a violação dos 
direitos humanos e a manutenção das 
estruturas de poder que sustentam as 
condições de dominação e segregação. 

d. Construir um projeto de intervenção de 
anulação de todo e qualquer modelo de 
segregação, tentando afirmar as 
estruturas de poder que sustentam a 
instituição.  

e. Construir um projeto de intervenção de 
anulação de todo e qualquer modelo de 
segregação, promovendo a igualdade e 
anulando as diferenças subjetivas. 

 

QUESTÃO  44  

Segundo a Resolução do CFP nº 007/2003, um 
dos documentos elaborados pelo psicólogo 
consiste em "uma apresentação descritiva 
acerca de situações e/ou condições 
psicológicas e suas determinações históricas, 
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no 
processo de avaliação psicológica. Deve ser 
subsidiado em dados colhidos e analisados, à 
luz de um instrumental técnico (entrevistas, 
dinâmicas, testes psicológicos, observação, 
exame psíquico, intervenção verbal), 
consubstanciado em referencial técnico-
filosófico

  
e 
 
científico

  
adotado pelo

   
psicólogo, 

 
 

sendo composto por cinco etapas: Identificação, 
Descrição da demanda, Procedimento, Análise 
e Conclusão". 

 
 A que documento se refere o enunciado?

 
 a.
 

Declaração.
 b.

 
Parecer.

 
c.
 

Atestado.
 

d.
 

Teste.
 

e.
 

Laudo ou relatório.
 

 
QUESTÃO  45  
Na CID – 10, a classificação F 31 designa o 
Transtorno do Humor Afetivo Bipolar, que 
anteriormente era chamado de "PMD" (Psicose 
Maníaco-Depressiva). Na teoria e clínica 
psicanalítica existem elementos que são 
considerados na realização de diagnóstico 
diferencial, que podem substanciar o trabalho 
em equipe multidisciplinar. Isto porque há 
quadros clínicos diagnosticados pela psiquiatria 
como pertencentes ao Transtorno Bipolar que, 
para a Psicanálise, apresentam fenômenos 
característicos da psicose, sendo que outros 
quadros deste Transtorno não apresentam tais 
elementos, mesmo na fase aguda.  
 

Assinale a alternativa que apresenta o conjunto 
de elementos identificados pela Psicanálise 
como fenômenos elementares da estrutura 
psicótica. 
 

a. Alucinações (verbais, visuais, tácteis), 
acompanhadas de construção de núcleo 
delirante, desorganização da percepção 
espaço-temporal, submissão a ordens 
supostamente externas.  

b. Oscilação entre mania e estado 
depressivo, menções ou tentativas de 
suicídio.  

c. Período de depressão, seguido de período 
de mania. 

d. Agitação psicomotora, 
heteroagressividade, seguidas de 
depressão e alucinações. 

e. Oscilação entre estado de mania 
(agressividade, agitação psicomotora) e 
estado de catatonia (estado de torpor e 
imobilidade).

 
 

QUESTÃO
 

46
  

A técnica que consiste em que o paciente 
empreenda a comunicação de quaisquer 
pensamentos, sem exceção, que lhe venha à 
mente, abstendo-se de exercer sobre eles uma 
orientação consciente ou censura, diz respeito 
a qual linha psicoterápica?
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a.
 

Existencialismo.
 b.

 
Psicanálise.

 c.
 

Terapia Centrada no Cliente.
 d.

 
Psicoterapia Breve.

 e.
 

Bioenergética.
 

 QUESTÃO
 

47
  Sabe-se que o conceito de normalidade em 

Saúde Mental esbarra na tênue linha que 
separa os ditos

 
"loucos" ou "doentes" dos ditos 

"normais". Independentemente da estrutura de 
personalidade, o sujeito pode apresentar 
sofrimento psíquico agudo, cujos fenômenos 
são emergências psiquiátricas. Em um 
psicodiagnóstico clínico o psicólogo pode 
deparar-se com quadros nos quais se faz 
necessário o encaminhamento para 
atendimento em nível terciário.  
 
Refletindo sobre tais fenômenos, assinale a 
alternativa nas quais todos os quadros clínicos 
descritos sejam caracterizados como uma 
emergência psiquiátrica. 
 

a. Overdose por psicotrópicos (intoxicação), 
conversão ou distúrbio neuro-vegetativo 
(DNV) e depressão.  

b. Depressão, crise de pânico e ansiedade 
constante. 

c. Síndrome de abstinência alcoólica, 
overdose por psicotrópicos (intoxicação) e 
tentativa de suicídio.  

d. Tentativa de suicídio, agitação motora, 
transtorno obsessivo compulsivo.  

e. Ansiedade constante, overdose por 
psicotrópico e fobia. 

 

QUESTÃO  48  

No trabalho institucional é comum o psicólogo 
ser convocado ao trabalho da Psicoterapia de 
Grupo. No tocante à escolha, entre realizar a 
Psicoterapia Individual e a Psicoterapia de 
Grupo, assinale a alternativa correta. 
 

a.
 Uma técnica deve necessariamente 

excluir a outra, já que o instrumento 
fundamental para a psicoterapia (grupal 
ou individual) é o vínculo estabelecido 
entre o profissional e o sujeito atendido e, 
o que definirá a técnica mais adequada é 
a singularidade de cada caso. Assim, o 
psicólogo deverá indicar em qual delas o 
sujeito poderá beneficiar-se.

 

b.
 

As duas técnicas podem ser aplicadas 
concomitantemente em todos os casos, já 
que elas têm objetivos diferentes e o 
acompanhamento psicológico deve ser o 
mais abrangente possível.

 
 

c.
 

A Psicoterapia de Grupo é mais indicada 
para instituições públicas que à 
Psicoterapia Individual, pois atende

 
à 

grandes demandas, otimizando o tempo 
de permanência do psicólogo em termos 
de número de atendimentos.

 d.
 

A Psicoterapia de Grupo poderá ser 
aplicada por qualquer profissional da 
equipe multidisciplinar, já que não visa ao 
aprofundamento em questões individuais 
e sim tratar da dinâmica grupal ou tema 
previamente proposto pelo profissional.

 e.
 

A Psicoterapia de Grupo deve buscar a 
interação dos participantes entre si, o 
relaxamento, a troca de experiências para 
amenizar a ansiedade, enquanto que a 
Psicoterapia Individual deve focar as 
questões conflituosas, aprofundando o 
tratamento. 

 
QUESTÃO  49  
Sobre o quadro clínico de alcoolismo, assinale 
a alternativa correta. 
 

a. É uma das dependências químicas e 
psíquicas que, como tal, apresenta um 
quadro de deterioração de todos os 
aspectos da vida do alcoolista. 

b. É um transtorno de cunho exclusivamente 
afetivo, devendo ser tratado em 
Psicoterapia de Grupo, com a condição de 
haver desejo por parte do paciente. 

c. Não é uma doença, devendo o alcoolista 
ser tratado em grupos de autoajuda, 
superando suas dificuldades através de 
seu próprio desejo. 

d. É um problema estritamente social, 
fomentado pela mídia, que deve ser 
tratado com campanhas junto às 
autoridades. 

e. É fruto de questões familiares, devendo o 
alcoolista ser afastado desta fonte 
causadora, assim como afastado de locais 
onde poderá encontrar o álcool. 

 

QUESTÃO
 

50
  

Perda da alteridade, perda da noção espaço-
temporal, alucinações visuais e/ou auditivas são 
fenômenos sintomáticos que acometem o 
sujeito em fase aguda e que podem se tornar 
crônicos e mais ou menos estabilizados em 
qual das psicopatologias?

 
 

a.
 

F 42 –
 
Transtorno Obsessivo Compulsivo.

 

b.
 

F 41.0 –
 
Transtorno do Pânico (ansiedade 

paroxística episódica).
 

c.
 

F 60.0 –
 
Transtorno de Personalidade 

Paranoica.
 

d.
 

F 40 –
 
Agorafobia.
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e.
 

F 20 –
 
Esquizofrenia.

 
 QUESTÃO

 
51

  Qual das alternativas abaixo não
 
se constitui 

como um dever fundamental do psicólogo, 
segundo o art. 1°, do Código de Ética 
Profissional?

 
 a.
 

Assumir responsabilidades profissionais 
somente por atividades para as quais 
esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente.

 b.
 

Prestar serviços psicológicos de 
qualidade, em condições de trabalho 
dignas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na 
ciência psicológica, na ética e na 
legislação profissional. 

c. Estabelecer acordos de prestação de 
serviços que respeitem os direitos do 
usuário ou beneficiário de serviços de 
Psicologia. 

d. Manter em sigilo o Código de Ética 
Profissional. 

e. Prestar serviços profissionais em 
situações de calamidade pública ou de 
emergência, sem visar benefício pessoal.  

 
QUESTÃO  52  
O quadro clínico que tem como sua principal 
formação sintomática a eleição inconsciente de 
um elemento simbólico, que representa toda a 
fonte de angústia possível na história de vida do 
sujeito, é:  
 

a. histeria. 

b. neurose obsessiva.   

c. psicose. 

d. fobia. 

e. perversão. 
 

QUESTÃO
 

53
  

A Depressão é uma psicopatologia que vem 
sendo considerada epidêmica no século XXI. 
Há uma grande discussão acerca desta 
questão, trazendo à tona, inclusive, a influência 
demasiada da indústria farmacêutica nos 
diagnósticos psiquiátricos. 

 

Para diagnosticar uma Depressão, 
diferenciando-a de uma outra psicopatologia ou 
mesmo de um mal -estar comum, quais  
características devem ser observadas no 
quadro clínico?

 
 

a.
 

Sentimento de falta e insatisfação 
constante, isolamento afetivo, excesso de 
sono.

 

b.
 

Sentimento de perda constante, aumento 
do apetite e da libido, isolamento afetivo, 
eleição inconsciente de objeto fóbico.

 c.
 

Perda da capacidade anímica para 
realizar as atividades

 
cotidianas, ideias 

potencialmente suicidas, isolamento físico 
e afetivo, oscilação exacerbada nos 
impulsos do sono e apetite. 

 d.
 

Ansiedade constante, sentimento de 
perda da capacidade de realização das 
atividades cotidianas, realização de rituais 
repetitivos.

 e.
 

Ansiedade constante, insônia, sentimento 
de fracasso, ideias culpabilizantes.

 
 
QUESTÃO

 
54

  
Segundo a leitura de Jacques Lacan da 
Psicanálise, a estrutura ________ tem como 
efeitos constitutivos da dinâmica de 
personalidade do sujeito, o fato de que este 
ouve a voz do Outro.  Assim, não diferencia seu 
eu do Outro de forma compartilhada, sentindo-
se muitas vezes acuado e vigiado. Já a 
estrutura ________ tem como efeitos 
constitutivos da dinâmica de personalidade do 
sujeito, a sensação de falta e insatisfação 
constante, a dificuldade em reconhecer seu 
próprio modo de se relacionar.  
 

Assinale a alternativa que apresenta as duas 
categorias da Psicanálise que completam  as 
lacunas no enunciado. 
 

a. neurótica – psicótica  

b. esquizofrênica – paranoica  

c. psicótica – neurótica  

d. psicótica histérica – neurótica obsessiva  

e. pervertida – psicótica  
 

QUESTÃO  55  

Os sintomas agudos de um neurótico 
obsessivo, conhecidos na Psiquiatria como 
característicos do quadro clínico de Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo (TOC -

 
F 42), são:

 
 

a.
 

conversão e ansiedade.
 

b.
 

gestos e comportamentos ritualísticos e 
ansiedade.

 

c.
 

ansiedade e convulsão.
 

d.
 

gestos e comportamentos ritualísticos e 
megalomania.

 

e.
 

megalomania e ansiedade.
 

 

QUESTÃO
 

56
  

O Grupo Operativo é
 

uma prática muito 
utilizada no trabalho institucional, porém nem 
todo trabalho grupal se configura como o Grupo 
Operativo criado por Pichon-Riviére.
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Assinale a alternativa que define corretamente
 o Grupo Operativo.

 a.
 

É um trabalho semelhante às Oficinas, 
com fins de desenvolver habilidades, cujo 
objetivo é realizar uma tarefa concreta, e 
está baseado na teoria Gestaltista.

 b.
 

É um trabalho semelhante aos grupos de 
Educação em Saúde, sem fins 
terapêuticos e com fins educacionais, 
centrado em uma tarefa,

 
baseado na 

teoria Cognitivo-Comportamental.
 c.

 
É um trabalho semelhante aos Grupos de 
Cidadania, centrado no discurso, cujo 
objetivo é resolver situações 
estereotipadas, baseado na teoria 
Existencialista.   

d. É um trabalho semelhante aos Grupos de 
Auto-Ajuda, centrado na tarefa grupal, 
cujo objetivo é demarcado por passos 
previamente determinados, baseado na 
teoria psicanalítica de Jacques Lacan.  

e. É um tipo de Psicoterapia de Grupo, 
centrado em uma tarefa, cujo objetivo é 
superar e resolver situações  
estereotipadas, e está baseado na teoria 
psicanalítica de Melanie Klein.  

 
QUESTÃO  57  
Segundo Bleger (1984), em uma instituição há 
dois lugares de atuação diferenciados, nos 
quais o psicólogo ocupa lugar primordial, 
quando não, é o único a ocupar esse lugar. O 
de ________ consiste em ocupar um lugar junto 
à diretoria ou administração central da 
instituição, seguindo as etapas propostas de 
diagnóstico institucional, de intervenção e de 
direcionamento para ações a médio e longo 
prazo. Já o ________ é um membro da equipe 
cumprindo a atividade fim da instituição, 
intervindo nas relações internas a ela, advertido 
de sua participação nas mesmas.  

Assinale a alternativa que apresenta as duas 
categorias que completam as lacunas  no 
enunciado.  

a. Psicólogo na instituição – Psicólogo 
Institucional

 

b.
 

Psicólogo institucional –
 
Psicólogo na 

instituição
 

c.
 

Psicólogo clínico –
 

Psicólogo 
Organizacional

 

d.
 

Psicólogo Organizacional –
 

Psicólogo 
Clínico

 

e.
 

Psicólogo Organizacional –
 

Psicólogo 
Hospitalar

 
 
 
 
 

QUESTÃO
 

58
  Segundo o art. 8º da LEP 7210/1984, o Exame 

Criminológico somente será necessário para a 
adequada classificação com vistas à 
individualização da 

 
execução

  
da pena,

  
em

  casos de:
 a.

 
condenação ao cumprimento de pena 
alternativa, em regime fechado

 (Manicômio Judicial).
 b.

 
condenação ao cumprimento de pena 
alternativa, em regime semiaberto.

 c.
 

condenação ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime semi
aberto. 

d. 
condenação ao cumprimento de pena 
alternativa, em regime semiaberto  com 
Tratamento psiquiátrico acompanhado 
pelo judiciário. 

e. condenação ao cumprimento de pena 
privativa de liberdade, em regime fechado.  

 
QUESTÃO  59  
Segundo o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, "pleitear ou receber comissões, 
empréstimos, doações ou vantagens outras de 
qualquer espécie, além dos honorários 
contratados, assim como intermediar 
transações financeiras", é: 
 

a. vedado ao psicólogo. 
b. dever do psicólogo. 
c. princípio fundamental do psicólogo.  
d. facultado ao psicólogo. 
e. obrigação do psicólogo. 
 
QUESTÃO  60  
Dentro das linhas psicoterápicas, a Psicoterapia 
Breve tem como características de sua 
metodologia terapêutica: 
 

a. a supressão da ansiedade, o trabalho com 
um foco, a atitude do terapeuta é de 
orientador e delimitador de associações 
do paciente. 

b. a atitude do terapeuta é de atenção 
flutuante, o trabalho é com a escuta do 
inconsciente, não respondendo às 
demandas de orientação.

 

c.
 o incentivo à ansiedade para a superar 

conflitos com maior resolutividade.
 

d.
 

o foco no sintoma atual, a atitude do 
terapeuta é orientar mudança 
comportamental, deixando com que o 
paciente delimite a queixa e o sintoma a 
ser trabalhado.

 

e.
 

a atitude do terapeuta é o 
aconselhamento de acordo com a 
demanda do paciente, sem 
estabelecimento de foco.
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