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 Você recebeu sua folha de resposta e este caderno contendo 30 questões objetivas. 

 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta 
imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala. 

 Leia atentamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

 Marque na folha de resposta com caneta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu. 

 A duração da prova é de 3 horas, já incluindo o tempo para o preenchimento da folha de 
respostas. 

 Só será permitida a saída da sala e do prédio após transcorridos 30 minutos do início da 
prova. 

 Os três últimos candidatos permaneceram na sala até que o ultimo candidato entregue seu 
caderno de questões e folha de respostas. Os mesmos deverão assinar a ata de ocorrências.  

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas assinada e este caderno com todas as 
páginas rubricadas, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado abaixo, para 
futura conferência.  

 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 
 
 

 
AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVA 

 
 
NOME DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 
Corte a linha pontilhada --------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

 
 
 

 



 

 

Para responder as questões 1, 2 e 3, leia o texto de Yuri Vasconcelos 

Quem inventou o aplauso? 

Yuri Vasconcelos 

 Ninguém sabe ao certo. De acordo com uma das teorias mais bizarras, ele teria surgido 
entre os homens das cavernas como forma de comemorar caçadas bem - sucedidas. A princípio, 
nossos antepassados celebrariam o banquete dando cabeçadas uns nos outros, até que, 
finalmente, algum sujeito cansado dos galos na cabeça sugeriu a troca da dolorosa celebração. 

  A versão mais plausível, contudo, aponta que o surgimento do aplauso, ocorrido há cerca de 
3 mil anos, teria conotação religiosa: seria o instrumento usado por membros de tribos pagãs para 
chamar a atenção dos deuses nos rituais. Mais tarde, na Grécia antiga, a plateia de espetáculos 
teatrais passou a usar as palmas para invocar os espíritos protetores das artes. Já no Império 
Romano, o gesto começou a ser utilizado também como sinal de aprovação a autoridades que 
faziam aparições públicas. Por volta do século 18, os franceses inventaram a claque teatral: grupo 
de pessoas previamente contratadas por um artista espertalhão para aplaudir seu espetáculo. Se 
vivesse nessa época, o jovem americano Kent French teria emprego garantido: ele é dono do 
recorde mundial de bater palmas, com nada menos que 721 batidas por minuto – uma média de 12 
por segundo. Mas nem sempre um aplauso é sinônimo de elogio. Com o tempo, as palmas 
ganharam significados bem variados. (Mundo Estranho–jan.2009.)  

1) O texto trata: 

A) da pessoa que inventou o aplauso. 

B) da importância do aplauso para as pessoas. 

C) das razões religiosas que os gregos tinham para o aplauso. 

D) das origens e da história do aplauso. 

 

2) Assinale a alternativa INCORRETA sobre o texto.  

A) A origem do aplauso pode ter ocorrido por motivos religiosos. 

B) O americano Kent French trabalha aplaudindo artistas por dinheiro.  

C) A invocação dos espíritos protetores das artes era o objetivo do aplauso para os antigos gregos.  

D) O aplauso como sinal de aprovação começou a ser utilizado no Império Romano. 

3) Qual das alternativas abaixo pode substituir a palavra “contudo”, no trecho abaixo, 
mantendo o sentido original? “A versão mais plausível, contudo, aponta que o surgimento 
do aplauso, ocorrido há cerca de 3 mil anos, teria conotação religiosa”: 

A) portanto 

B) por exemplo 

C) todavia 

D) pois 

LINGUA PORTUGUESA 



OBSERVE O CARTUM E DEPOIS RESPONDA À QUESTÃO SOLICITADA: 

 

 

 

4) De acordo como cartum, o ultimo aluno, compreendeu que a professora durante a 
chamada estava se referindo: 

A) ao número 38 

B) a um revólver 

C) a uma piada 

D) a uma presença 

 

5) Assinale a frase cujas palavras sublinhadas sejam substantivo e pronome, 

respectivamente: 

A) A lata de doce é dele. 

B) A Inglaterra é um país muito bonito. 

C) Fale sobre tudo o que lhe perguntar. 

D) As pessoas estão inconformadas. 

 

6) A palavra 'encarecidamente' pertence à classe dos (as): 

A) Substantivos 

B) Verbos 

C) Adjetivos 

D) Advérbios 
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7) (UFMG) As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo, exceto em: 

A) João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. 

B) Demorava-se de propósito naquele complicado banho. 

C) Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. 

D) Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. 

 

8) LEIA A TIRINHA DE SURIÁ. 

 

A IRONIA NA TIRINHA SE DEVE AO FATO DE:  

A) a plateia bater palmas para que o urso Kurtz toque novamente.  

B) as pessoas saberem que Kurtz é o urso tocador de tuba mais aplaudido do mundo.  

C) Kurtz ser o urso tocador de tuba mais aplaudido do mundo porque toca mal.  

D) um urso tocar tuba e ser o mais aplaudido do mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Uma torneira aberta despeja 150 litros de água, em 33 minutos. Quantos litros de água 
essa torneira despejará no tanque se ficar aberta durante 1 hora e 28 minutos? 

A) 375 

B) 380 

C) 400 

D) 420 

 

10) Para reformar o telhado de seu armazém, Carlos decidiu comprar telhas colonial. 
Utilizando este tipo de cobertura são necessárias 20 peças para cada metro quadrado de 
telhado. 

 

 

Se a cobertura do local é formada por duas placas retangulares, como na figura acima, 
quantas telhas Carlos precisa comprar? 

A) 12000 telhas 

B) 16000 telhas 

C) 18000 telhas 

D) 9600 telhas 

 

11) Sabe-se que o perímetro de um retângulo é 60 cm e o comprimento desse retângulo é de 
22 cm. Defina a largura do retângulo. 

A) 5 

B) 7 

C) 8 

D) 16 

 

MATEMÁTICA 



12) Para facilitar o cálculo de quantas pessoas participam de eventos públicos, geralmente, 
considera-se que um metro quadrado é ocupado por quatro pessoas. 

 

 

Para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura contratou uma banda para tocar na 
praça localizada no centro, que possui uma área de 4000 m2. Sabendo que a praça ficou lotada, 
quantas pessoas aproximadamente compareceram ao evento? 

A) 16 mil pessoas. 

B) 32 mil pessoas. 

C) 12 mil pessoas. 

D) 40 mil pessoas. 

 

13) CONSIDERE OS CONJUNTOS: 

A = { 0, 1, 2, 3 } 

B = { 1, 3 } 

C = { 1, 2, 3 } 

 

Qual conjunto representa o resultado de (A ∩ B) U C? 

 

A) { 0, 1, 2, 3 } 

B) { 1, 2, 3 } 

C) { 1, 3 } 

D) { 0, 2 } 

 

 

 

 



14) João possui um pote com balas coloridas. Um dia ele resolveu contar quantas balas de 
cada cor havia no recipiente e chegou aos números: 

6 balas vermelhas 

3 balas verdes 

5 balas brancas 

7 balas amarelas 

Colocando todas as balas de volta ao pote e escolhendo dois doces para comer, qual a 
probabilidade de João pegar aleatoriamente uma bala vermelha e uma amarela? 

A) 4/19 

B) 3/27 

C) 1/23 

D) 2/21 

 
15) Se em uma turma é formada por 8 alunos do sexo feminino e 7 do sexo masculino e a 
professora escolher aleatoriamente um estudante para ir ao quadro resolver um exercício, 
qual a probabilidade de ser selecionada uma aluna? 

A) 8/15 

B) 7/15 

C) 11/15 

D) 13/15 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16) “A emergência e a formação da Psicologia Social Comunitária (PSC) no Brasil, nos últimos 50 

anos, foram marcadas, por um lado, pela contraposição aos dispositivos conceituais, aos locais de 

trabalhado consagrados e às práticas da psicologia social norte-americana ao longo do século XX 

e, por outro, pela inserção da noção de comunidade em seu conjunto de princípios [...]É importante 

lembrar que essa aproximação da Psicologia aos setores denominados menos favorecidos ou 

populares também se concretizou a partir do final da década de 80, com o processo de 

redemocratização do país, a promulgação da nova Constituição e a consolidação de um conjunto 

de políticas sociais, principalmente no setor de saúde, e com a organização do Sistema Único de 

Saúde (SUS).” (FONTE: GONCALVES, Mariana Alves; PORTUGAL, Francisco Teixeira. Alguns 

apontamentos sobre a trajetória da Psicologia social comunitária no Brasil. Psicol. cienc.prof., 

Brasília, v.32, n. spe, p. 138-153, 2012. Disponível em: . Acesso em 19 de agosto 2018.). As 

orientações do Conselho Federal de Psicologia acerca da atuação em Psicologia Social, 

especialmente no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), têm possibilitado 

direcionamentos aos profissionais da Psicologia em seus processos de trabalho. Sobre esta 

atuação, especialmente nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), analise as 

assertivas seguintes: 

 I. A atuação do profissional da Psicologia como trabalhador da Assistência Social tem como 

finalidade básica o fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento das 

políticas públicas. II. As práticas psicológicas não devem categorizar patologizar e objetificar as 

pessoas atendidas, mas buscar compreender e intervir sobre os processos e recursos 

psicossociais, estudando as particularidades e circunstâncias em que ocorrem.  

II. A atuação do profissional da Psicologia necessita ocorrer de forma integrada com o contexto 

local, com a realidade municipal e territorial, fundamentada em seus aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. 

 III. A atuação do profissional da Psicologia necessita ocorrer além dos settings convencionais, em 

espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento das ações, nas instalações do CRAS, da rede 

sócio-assistencial e da comunidade em geral. Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas?  

A) As assertivas I, II, III  estão corretas.  

B)  As assertivas   I e II estão corretas. 

C)  As assertivas   II e IV estão corretas.  

D)  As assertivas   III e IV estão corretas. 

17) “O trabalho de avaliação psicológica imprime uma força, é uma força. Qualquer trabalho que 

se proponha a interpretar uma situação altera o campo de forças daquela situação, pois a 

interpretação é sempre uma escolha em um campo amplo de possibilidades [...] Avaliamos, 

portanto, a potência de mudanças em vidas e situações singulares. E a potência aumenta ou 

diminui conforme as possibilidades que criamos”. (MACHADO, 2011, p. 73-77). (FONTE: 

MACHADO, A. M. Avaliação psicológica e as relações institucionais. In: Conselho Federal de 

Psicologia. Ano da avaliação psicológica: Textos geradores. Brasília: Conselho Federal de 

Psicologia, 2011. Disponível em: http://satepsi.cfp.org.br/docs/anoda avaliação 

psicologica_prop8.pdf. Acesso em 11 de agosto de 2018.). A partir da citação de Machado (2011), 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 



sugere-se que a avaliação psicológica se constitui em um dos processos de trabalho mais 

complexos à atuação do profissional da Psicologia. Considerando-se tal complexidade, a 

Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 9, de 25 de abril de 2018, veio estabelecer 

diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica e regulamentar o Sistema de Avaliação de 

Testes Psicológicos. Sobre a Resolução CFP no 9, de 25 de abril de 2018, analise as assertivas 

seguintes: 

 I. A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos 

psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações 

à tomada de decisão, geralmente definitiva sobre o avaliando, por isso insere-se em um campo de 

forças peculiar. 

 II. Na realização da avaliação psicológica, o profissional da Psicologia deve basear as decisões 

em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos diversos, sendo obrigatória a divulgação 

sistemática e detalhada de funcionamento dos mesmos em documentos emitidos a outros 

profissionais e à pessoa avaliada.  

III. Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características 

psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do 

comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade 

científica. 

 IV. Os documentos decorrentes do processo de Avaliação Psicológica deverão ser elaborados em 

conformidade com normas técnicas do CFP, sendo facultativa a manutenção de todos os registros 

dos atendimentos do processo de avaliação psicológica.  

V. A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e 

instrumentos empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na 

literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do CFP. Sobre as assertivas anteriores, 

quais estão corretas?  

A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  

B) As assertivas I, II, IV e V estão corretas.  

C) As assertivas  III e IV estão corretas. 

D) As assertivas III e V estão corretas. 

 

18)  O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos 
alegados ou reais do encaminhamento e/ou da consulta que norteiam o elenco de hipóteses 
inicialmente formuladas e delimitam o escopo da avaliação. Segundo Jurema Cunha (2007), 
relacione a primeira coluna à segunda e, em seguida, assinale a opção CORRETA:  

 1. Descrição 

 2. Classificação nosológica  

 3. Diagnóstico diferencial 

 4. Avaliação compreensiva  



( ) Ultrapassa a classificação simples, interpretando diferenças de escores, identificando forças e 
fraquezas e descrevendo o desempenho do paciente, como em uma avaliação de déficits 
neuropsicológicos. 

 ( ) É determinado o nível de funcionamento da personalidade, são examinadas as funções do ego, 
em especial a de insight, condições do sistema de defesas, para facilitar a indicação de recursos 
terapêuticos e prever a possível resposta aos mesmos. 

 ( ) São investigadas irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático, para diferenciar 
alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia. 

 ( ) Hipóteses iniciais são testadas, tomando como referência critérios diagnósticos. 

 A sequência CORRETA é:  

A) 1, 3, 4, 2;  

B) 2, 4, 1, 3;  

C) 1, 4, 3, 2;  

D) 3, 1, 2, 4. 

19) Conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificada a prática de ato 
infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente medidas sócio-educativas. 
Marque a opção INCORRETA: 

 A) obrigação de reparar o dano;  

 B) internação em estabelecimento prisional;  

 C) liberdade assistida; 

 D) prestação de serviço à comunidade. 

 

20) A entrevista de anamnese consiste em um recurso fundamental para o processo de 

psicodiagnóstico, por possibilitar a coleta de informações aprofundadas sobre as áreas mais 

importantes da vida do avaliando e os motivos da busca por atendimento, favorecendo a formulação 

de hipóteses diagnósticas iniciais e a escolha de instrumentos e técnicas para seguir no processo 

de psicodiagnóstico. (Texto adaptado da FONTE: SILVA, Mônica Aparecida; BANDEIRA, Denise 

R. A Entrevista de Anamnese. In C. S Hutz, D. R. Bandeira, C. M. Trentini, & J. F. Krug. (Orgs.), 

Psicodiagnóstico. Porto Alegre - RS: Artmed, 2016, p. 52-67.). Sobre a entrevista de anamnese, 

analise as assertivas seguintes e escolha a única incorreta:  

A) A anamnese é um tipo de entrevista clínica direcionada a investigar fatos e, por isso, o 

profissional da Psicologia assume uma posição mais ativa nos questionamentos. 

B) Ao se realizar a entrevista de anamnese, deve-se adotar o uso de interpretações e de 

apontamentos, pois é um momento para melhor entender os motivos do atendimento e ter 

indicativos dos resultados.  



C) A entrevista de anamnese geralmente é feita em forma de entrevista semiestruturada, ou seja, 

há um roteiro prévio contendo aspectos essenciais a serem abordados para orientar algumas 

perguntas e esse roteiro pode ser adaptado durante a entrevista.  

D) Ante de iniciar a anamnese, é necessário estabelecer um rapport adequado com o informante, 

explicando os objetivos gerais da entrevista, bem como sua duração e seu papel no processo de 

psicodiagnóstico. 

21) O CRAS tem como objetivo o desenvolvimento local, buscando potencializar o território de 

modo geral. O foco da atuação do CRAS é a prevenção e promoção da vida, por isso o trabalho do 

psicólogo deve priorizar as potencialidades, assim é CORRETO afirmar que: 

A) O importante, no entanto, é compreender a demanda espontânea dos usuários, em seu aspecto 

contextual, para se realizar uma intervenção psicológica mais efetiva.  

B) Atuar de modo integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial nas interfaces entre a 

Psicologia e a Medicina, buscando a interação de saberes e a complementação de ações, com 

vistas à maior resolutividade dos serviços oferecidos. 

C) Atuar de forma integrada com o contexto local, com a realidade municipal e territorial, 

fundamentada em apenas aspectos sociais e políticos.  

D) Os psicólogos no CRAS devem promover e fortalecer vínculos sócio-afetivos, de forma que as 

atividades de atendimento gerem progressivamente independência dos benefícios oferecidos e 

promovam a autonomia na perspectiva da cidadania. 

 

22) Para a Psicologia Social, nós desenvolvemos atitudes, como crenças, valores e opiniões, em 

relação aos objetos do meio social, Bock (1999) afirma que “As atitudes do ser humano são 

importantes, pois são elas que norteiam nosso comportamento. Há a influência dos motivos, 

interesses e necessidades com que nos apresentamos na situação. Este conjunto de aspectos 

psicológicos permite-nos entender, atribuir significado e responder ao outro”. Sendo assim é 

ERRADO afirmar que:  

A) A socialização secundária tem valor mais importante para o indivíduo; a estrutura básica de toda 

a socialização primária deve assemelhar-se à da socialização secundária.  

B) A formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações dão-se no processo de 

socialização, em que o indivíduo torna-se membro de um determinado conjunto social, aprendendo 

seus códigos, suas normas e regras básicas de relacionamento, apropriando-se do conjunto de 

conhecimentos já sistematizados e acumulados por um determinado conjunto social.  

C) A partir da percepção do meio social e dos outros, o indivíduo vai organizando as informações, 

relacionando-as com afetos (positivos ou negativos) e desenvolvendo uma predisposição para agir 

(favorável ou desfavoravelmente) em relação às pessoas e aos objetos presentes no meio social.  

D) Todos os comportamentos que manifestamos no nosso encontro são chamados, na Psicologia 

social, de papel desempenhado. Tais comportamentos, por sua vez, podem ou não estar de acordo 

com a prescrição social, isto é, as normas prescritas socialmente para o desempenho de um 

determinado papel 



23) A técnica de Aconselhamento, segundo a abordagem proposta por Carl Rogers, afirma, como 

um dos princípios básicos com respeito à atuação do orientador, que este 

 A) compreende as vivências reveladas pelo orientando e expressa sua opinião e aconselha o 

melhor para o orientando.  

 B) aceita o orientando, mas dirige a entrevista e dirige as ações ou a conversa. 

 C) aceita o orientando como ele é na realidade; estabelece um clima permissivo na sua relação 

com o orientando, a fim de que este possa expressar livremente suas vivências emocionais.  

 D) estabelece metas e responsabilidades das decisões pertencentes ao orientando, a fim de 

estabelecer imediato rapport.  

 

24) As transgressões dos preceitos do Código de Ética do Psicólogo constituem infração disciplinar 

com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais, 

considerando a sequência.  

A) Advertência; Censura Pública; Multa; Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) 

dias ad referendum do Conselho Estadual de Psicologia; Cassação do exercício profissional ad 

referendum do Conselho Estadual de Psicologia. 

 B) 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. 

 C) Multa, Advertência, Suspensão do exercício profissional, por 90 (noventa) dias ad referendum 

do Conselho Estadual de Psicologia; Cassação do exercício profissional, ad referendum do 

Conselho Estadual de Psicologia.  

 D) Censura Pública; Multa; Suspensão do exercício profissional, por até 90 (noventa) dias ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia.  

 

25) O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi criado a partir da IV Conferência Nacional 

de Assistência Social. A Lei 8.742 preconiza que:  

A) Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas apenas na Cultura, através 

das manifestações culturais mais diversas, como: teatro, dança, música, museus, livros e 

patrimônio Cultural.  

B) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas apenas na valorização 

da mão de obra feminina para determinados cargos e funções já reconhecidas socialmente. 

C) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas setoriais, visando ao 

enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalidade dos direitos sociais.  

D) A assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas públicas, através das 

manifestações de rede e defesa dos direitos humanos, não visando o enfrentamento da pobreza, 

mas o acesso ao Sistema Único de Saúde.  



26) A característica essencial no Transtorno Paranoide da Personalidade é uma tendência 

persistente para interpretar as ações das pessoas. Assinale a alternativa CORRETA que explicita 

os critérios que identifiquem tal transtorno. 

A) Perfeccionismo que interfere na conclusão de tarefas; inflexibilidade, rigidez e teimosia; Pouco 

interesse em relações sexuais 

B) Autovalorização excessiva; indiferença aos sentimentos alheios; poucos interesses sexuais; 

indiferença a elogios e críticas; raramente vivenciam emoções fortes como raiva e alegria.  

C) Busca constante de afirmação, aprovação ou elogios; autodramatização; teatralidade; 

Intolerância severa; discurso impressionista. 

D) Sensibilidade exagerada a contratempo e rejeições, desconfiança e tendência a interpretar 

erroneamente as experiências amistosas ou neutras; autovalorização excessiva, suspeitas 

injustificáveis em relação à fidelidade. 

27) De acordo com a teoria psicanalítica e na concepção de Freud, todas as alternativas são 
corretas, EXCETO:  

A) As neuroses de transferência correspondem a um conflito entre o ego e o id.  

B) A neurose narcísica corresponde a um conflito entre o ego e o superego. 

C) Nas psicoses há uma primeira etapa que consiste na separação do ego da realidade e uma 
segunda etapa em que há a criação de uma nova realidade.  

D) Nas neuroses não podemos dizer que há, como nas psicoses, uma tentativa de reparação do 
rompimento com a realidade, afinal, o conflito neurótico se dá entre o ego e o id. 

28) A respeito da Reforma Psiquiátrica no Brasil, indique a opção ERRADA.  

A) A reforma psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de caráter político estritamente 

influenciado pela ideologia de grupos dominantes. A práxis da reforma psiquiátrica faz parte do 

cotidiano de um bom número de profissionais de saúde mental. 

B) A substituição progressiva dos manicômios por outras práticas terapêuticas e a cidadania do 

doente mental vem sendo objeto de discussão não só entre os profissionais de saúde, mas também 

em toda a sociedade.  

C) A reforma psiquiátrica, hoje defendida, é fruto de maior maturidade teórica e política, alcançada 

ao longo das últimas décadas, com maior conscientização da sociedade civil organizada.  

D) No percurso da reforma psiquiátrica brasileira, houve um momento em que as denúncias sobre 

a precariedade da assistência psiquiátrica desencadearam estudos e trouxeram a público dados e 

informações de órgãos públicos como, por exemplo, do Ministério da Saúde, antes não valorizados, 

tais como número de leitos, custos e qualidade da assistência.  

 

 

 

 



 

29)  Associe o Nome ao Conceito e assinale a ordem correta:  

1. Síndrome de Estocolmo.  

2. Autismo. 

3. Síndrome de Burnout. 

 4. Síndrome do coração Partido. 

 (___) é um distúrbio neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, 

comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e repetitivo. Os sinais são notados nos 

dois primeiros anos de vida da criança e desenvolvem-se gradualmente. Em algumas crianças 

observa-se que alcançam um nível de desenvolvimento em um ritmo normal e depois regridem.  

(___) é uma metáfora comum usada para descrever a intensa dor psicológica, normalmente 

associado com a perda de um cônjuge ou parceiro romântico, embora a perda de pais, filhos, 

animais de estimação ou amigo íntimo também causam esse mal estar. O sentimento é 

frequentemente experienciado durante fases de luto e pesar. A frase refere-se à dor física que pode 

ser sentida no peito como resultado da perda, embora também, por extensão, inclua o trauma 

emocional, mesmo que não seja acompanhado de dor somática.  

(__) é o mal do trabalho, advém da consequência do ritmo estressante da contemporaneidade. 

Apresenta um estado de tensão emocional e estresse crônico provocado por condições de trabalho 

desgastantes que danificam aspectos físicos e psicológicos da pessoa. Considerada doença laboral 

e acomete profissionais de alto contato que lidam direto e intensamente com pessoas como os das 

áreas de educação, assistência social, saúde, recursos humanos, bombeiros, policiais, advogados 

e jornalistas. 

(___) é o nome normalmente dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, 

submetida há um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo sentimento 

de amor ou amizade perante o seu agressor. 

 A) 1,2,3,4, 

 B) ,4,3,2,1  

 C) 2,,4,3,1 

 D) 4,1,2,3  

 

 

 

 

 

 

 



30) Diante de eventos que causam ansiedade, o indivíduo pode lidar diretamente com a situação, 

enfrentando e resolvendo o problema eliminando as dificuldades e diminuindo a probabilidade de 

sua repetição. Porém, em outras situações, o indivíduo nega a situação que causa a ansiedade, e 

o seu ego, na tentativa de proteger a sua personalidade contra a ameaça e a natureza do fato, 

distorce a realidade falseando a situação. Aos modos pelos quais se dão estas distorções, 

chamamos de:  

A) Mecanismos de Negação  

B) Mecanismos de Defesa  

C) Mecanismos de Isolamento  

D) Mecanismos de Racionalização 
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