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PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D,
E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
O texto a seguir servirá de base para as questões 01 a 05:
O CARIOCA E A ROUPA
[...] Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada: fui ao centro da cidade de
blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que
introduziu um caráter inédito à situação: levava debaixo do braço uma pasta de papéis,
feita de nylon.
Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores
quase nada significa isoladamente; reunidos, alteraram radicalmente o tratamento que
me deram todas as pessoas desconhecidas.
Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara, mas não percebi o que se
passava, pois experimentei semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei
também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco, mas
permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com
uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava,
entrou a diminuí-los: “aqui a gororoba é uma coisa só; serve para encher o bandulho”.
Não sou de raciocínio rápido mas, em súbita iluminação, percebi, com todo o prazer da
novidade, que eu estava vestido de mensageiro: pasta e blusa. Ao longo da tarde, fui
compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro. Pois
eu lhes conto. Um mensageiro é, antes de tudo, um triste. Tratado com familiaridade
agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e “garotão”, o que há de afetivo nestes
nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o tom de voz é de comando. “Quer deixar
o papai trabalhar, garotão”, disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés
com a ponta da vassoura.
Entendi muitas outras coisas humildes: o mensageiro não tem direito a réplica; é
barrado em elevadores de lotação ainda não atingida; posto a esperar sem oferecimento
de cadeira; atendido com um máximo de lentidão; olhado de cima para baixo; batem-lhe
com vigor no ombro para pedir passagem; ninguém lhe diz “obrigado” ou “por favor”;
prestam-lhe informações em relutância; as mulheres bonitas sentem-se ofendidas com o
olhar de homenagem do mensageiro; os vendedores lhe dizem “não tem” com
um deleite sádico.
Foi uma incursão involuntária à natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso
à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No
fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com
precauções e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade de um sorriso
inútil, jamais correspondido. Dentro de mim uma vontade de sofrer. Por todos os
mensageiros do mundo, meus irmãos. Por todos os meus irmãos para os quais a
humilhação de cada dia é certa como a própria morte. Porque o pior de tudo é que as
pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros.
CAMPOS, Paulo Mendes. Crônicas. São Paulo: Ática,1982.
01)Sobre o texto:
1-O mensageiro se sente ditoso pela forma como é tratado pelas pessoas.

2-O narrador sofre preconceito pela forma de se vestir e, mostra-se solidário a todos os
que são desprestigiados socialmente.
3-O mensageiro teve empatia para com o motorista de táxi.
4-No fim da tarde o narrador se aproximava das pessoas com tenência.
a) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 3 e 4 estão corretas.
d) Somente 1 e 2 estão corretas.
e) Somente 2 e 4 estão corretas.
02) Em qual dos fragmentos retirados do texto o autor faz referência ao leitor:
a) “Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri
para os mensageiros.”
b) “Ao longo da tarde, fui compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que
é ser um mensageiro. Pois eu lhes conto.”
c) “Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão”, o que há de afetivo nestes nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o
tom de voz é de comando.”
d) “Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco,
mas permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar.”
e) “Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua
cinzenta.”
03) “...Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão...” Os termos em destaque podem ser substituídos sem acarretar prejuízo de
sentido ao texto, por:
a) pela ironia
b) pelo codinome
c) pela alcunha
d) pela epígrafe
e) pelo epitáfio
04) “Entendi muitas outras coisas humildes...” O superlativo absoluto sintético da
palavra em negrito é:
a) humeldíssimos
b) humilderríssimos
c) humildessíssimos
d) humildérrimos
e) humílimos
05) “... me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor...” Assinale
a alternativa onde a conjunção não tem o mesmo valor da sublinhada no fragmento
anterior:
a) porém
b) portanto
c) todavia
d) contudo
e) entretanto

06)Qual grupo de palavras aponta pelo menos um vocábulo com erro de grafia:
a) gurisada - excepcional
b) excitação - catequese
c) frisar - exuberante
d) exercer - lousa
e) relativizar - ojeriza
07) Marque a frase que está no pretérito imperfeito:
a) O rapaz entrega as encomendas aos sábados.
b) Eles nunca tiveram problemas com a vizinha.
c) Antigamente, algumas mulheres não tinham trabalho para sobreviver.
d) O menino nunca tivera quarto para dormir.
e) Algumas famílias nunca terão casa própria.
08) O emprego de uma palavra parônima fora de seu contexto prejudica a coerência de
uma das sentenças abaixo:
a) Algumas palavras não possuem mais acento agudo.
b) Combinaram de assuar o prefeito no centro da cidade.
c) A janela foi cerrada, pois estava muito frio.
d) O presidiário reclamou que a sela estava fria.
e) O conserto do carro custou caro.
Imagem para a questão 09:

Post do Instagram Acesso:10/02/2020.

09) Sobre a frase acima está correta a informação contida na alternativa:
a)O verbo precisar deveria estar conjugado no Futuro do Pretérito (precisaria).
b) O emprego do porquê está correto, pois pode ser substituído pela palavra “motivo”.
c) O emprego do porquê está incorreto, pois deveria ser separado e sem o acento (por
que).

d) Para que a sentença esteja de acordo com a norma culta padrão deveria usar por quê
(separado), adequado para finais de frases.
e) A palavra buquê é dissílaba e paroxítona.
10)Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Somente 1 e 2 estão corretas.

Matemática
11) Um produto é adquirido por uma loja pela quantia de R$ 148,00 após aplicar uma
certa porcentagem é vendido por R$181,30. Que porcentagem a loja aplicou neste
produto?
(a) 33,3%

(b) 22,5%

(c) 11,1%

(d) 28%

(e) 19,5%

12) Gustavo tem 69 bolinhas de gude, enquanto seu irmão Leonardo tem 96. Leonardo
deu algumas bolinhas de gude para Gustavo. Depois dessa doação, é possível que
Gustavo e Leonardo fiquem, respectivamente, com as seguintes quantidades de bolinhas
de gude:
(a) 68 e 97.

(b) 72 e 94.

(c) 80 e 75.

(d) 81 e 84.

(e) 83 e 79.

13) A respeito dos produtos notáveis temos que
valor pode assumir positivamente
:
(a) 8.

(b) 12.

(c) 23.

14) A inequação
quadrática:
(a)

(d) 28.

(b)

(b) 10.

. Que

(e) 32.

qual o conjunto que melhor satisfaz a essa inequação

(c)

(d)

15) Uma das raízes da equação
assumido por
só pode ser:
(a) 23.

e que

(c) 8.

(e)
é 6. Nessas condições o valor

(d) 16.

(e) 14.

16) Marta pretende aplicar R$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que rende 0,5% ao
mês de juro na modalidade de juro composto. Se Marta deixar aplicado esse valor por
um período de 3 meses qual o montante que poderá retirar aproximadamente:

(a) R$ 48.723,61.

(b) R$ 48.240,00.

(c) R$ 48.480,00.

(d) R$ 48.484,84.

(e) R$ 49.123,46.
17) Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48 dias para
conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra tivesse sido
construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido
concluída:
(a) 35 dias.

(b) 33 dias.

(c) 31 dias.

(d) 28 dias.

(e) 27 dias.

18) Uma área de terra tem o formato retangular de modo que o comprimento é o
quádruplo da medida da largura e que seu perímetro é de 1250m. Essa área de terra
apresenta que área em metros quadrados:
(a) 82.350m².

(b) 70.200m².

(c) 62.500m².

(d) 58.750m².

(e) 44.400m².
19) Gustavo este empinando pipa em um terreno plano distante 45m de um edifício de
22,8m de altura supondo que a pipa se encontre exatamente no topo desse edifício e que
fio que segura a pipa está de tal maneira esticado que faz uma linha reta. Sabendo que o
menino segura o fio a 0,8m de altura em relação ao terreno, que medida aproximada
apresenta esse fio:
(a) 50m.

(b) 60m.

(c) 65m.

(d) 70m.

(e) 72m.

20) Supondo que uma máquina do tipo pega brinquedo de pelúcia receba algum tipo de
programa que libera o primeiro brinquedo após receber 64 moedas e que máquina
obedece a uma progressão aritmética decrescente, deste modo a razão aplicada pelo
programa é 3. Quantas moedas são necessárias para retirar 4 bichinhos de pelúcia. Logo
após a máquina ser instalada:
(a) 132 moedas.

(b) 144 moedas.

(c) 167 moedas.

(d) 186 moedas.

(e) 238 moedas.

Conhecimentos Específicos
21. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que “saúde é um estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de doença ou
enfermidade”. Sobre a doença mental assinale a alternativa INCORRETA.
a) As doenças mentais podem manifestar-se de forma aguda, crônica ou intermitente.
Tais perturbações podem ser precedidas por dificuldades de ordem social, pessoal e
educacional antes dos sintomas definitivos da doença se tornarem evidentes.
b) Caracteriza-se por reações emocionais inapropriadas dentro de vários padrões e graus
de gravidade, por distorções (e não por deficiência) da compreensão e da comunicação,
e por um comportamento social.

c) Nas doenças mentais agudas, constitui uma primeira necessidade proporcionar
tratamento psiquiátrico e de enfermagem, quer na comunidade, no dispensário ou em
consultas externas, ou em centros especializados para tratamento psiquiátrico.
d) As doenças mentais graves surgem habitualmente na adolescência ou na vida adulta,
sendo com menos frequência, nas crianças.
e) Todas alternativas estão corretas.
22. De acordo com a Resolução nº 008/2010 do Conselho Federal de Psicologia, que
dispõe sobre o psicólogo perito ser um profissional:
a) Profissional de confiança da parte, deve assessorá-la e garantir o direito ao
contraditório.
b) Profissional que for especialista na temática que se pretende avaliar, irá elucidar e
dirimir pontos controversos sobre o assunto.
c) Profissional que, no limite de suas atribuições, é designado para assessorar a Justiça.
d) Profissional atento à realidade social e cultural, produzirá uma análise crítica e
politicamente comprometida com as relações de poder em que atua.
e) Profissional que, na perspectiva terapêutica, acompanha as psicodinâmicas familiares,
comprometido eticamente com a saúde mental dos envolvidos.

23. De acordo com à Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), assinale a afirmativa
INCORRETA:
a) O Estatuto do Idoso destina-se a regular os direitos assegurados às pessoas com idade
igual ou superior a 70 (setenta) anos.
b) O Estado deve garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas públicas que permitam um envelhecimento saudável e em
condições de dignidade.
c) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de
optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
d) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante,
devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência
em tempo integral, segundo o critério médico.
e) As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às
necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais,
assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda.

24. Sobre Transtorno do Pânico, assinale a alternativa CORRETA:
a) Um ataque de pânico constitui uma doença.

b) Características diagnósticas incluem crises súbitas com fatores desencadeantes
aparentes.
c) Não se deve ensinar o paciente a evitar a hiperventilação quando sob estresse.
d) Em situações que não expressam real perigo, o pânico pode se tornar uma doença
chamada de transtorno do pânico, que gera disfuncionalidades em diversas áreas da vida
da pessoa.
e) Todas as alternativas estão corretas.
25. Todo mundo carrega em sua história lembranças boas e ruins daquilo que viveu ou
que vivenciou com outras pessoas. Algumas dessas lembranças são verdadeiros traumas
que atormentam e causam sintomas difíceis de conviver, que podem dar origem a um
Transtorno de Estresse Pós-Traumático, ou o conhecido TEPT. Assinale V
(VERDADEIRO) ou F (FALSO) para as afirmativas:
(V) O TEPT é caracterizado por lembranças intrusivas angustiantes, recorrentes e
involuntárias do evento traumático.
(V) Reações dissociativas são por exemplo flashbacks.
(V) Em crianças, a reencenação especifica do trauma pode ocorrer na brincadeira.
(F) Dificilmente ocorrerão alterações negativas em cognições e no humor associados ao
evento traumático.
(F) No TEPT não há reações fisiológicas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a) V V F V F
b) V V V F F
c) F V V V F
d) V F V F F
e) V F F V F
26. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget sugere que as crianças
passam por estágios diferentes de desenvolvimento mental. Assinale a alternativa
correta:
a) Sensório motor, pré-operatório e operações concretas.
b) Pré-operatório, operações formais e operações concretas.
c) Operatório formal, operatório concreto e pré-operatório.
d) Sensório-motor, pré-operatório, concreto operatório.
e) Sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal.

27. Com base no Código de Ética Profissional, conforme o Art 1º em relação aos
deveres fundamentais dos psicólogos. Analise os itens abaixo:
I - Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;
II - 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;
III - Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços
psicológicos, transmitindo todas as informações que possa ter para a tomada de decisões
que afetem o usuário ou o beneficiário.
IV - Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações
concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;
V - Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não
puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, sem a
necessidade de fornecer ao profissional substituto as informações necessárias para a
continuidade do trabalho;
Estão corretos:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Somente I, II e V.
e) Todos os Itens.
28. Quando a psicologia se fundou como ciência, em meados do século XIX, encontrou
como foco de investimento:
a) Os processos da consciência.
b) O inconsciente.
c) O comportamento e suas atitudes.
d) A alma humana.
e) Nenhuma das alternativas.

29 Se tratando das características da psicoterapia é correto afirmar:
a) Utiliza a comunicação não verbal como principal recurso.
b) Não é uma atividade iminentemente colaborativa entre paciente e terapeuta.

c) O terapeuta utiliza meios psicológicos como forma de influenciar o cliente ou
paciente.
d) É um método de tratamento realizado por qualquer profissional, com o objetivo de
reduzir ou remover um problema, queixa ou transtorno definido de um paciente ou
cliente.
e) Nenhuma das alternativas.
30 A psicanálise é um método de tratamento de transtornos mentais, moldado pela
teoria psicanalítica. Fundada por Sigmund Freud. É uma contribuição da psicanálise
para o campo das psicoterapias:
a) A busca do insight através do superego
b) O reconhecimento da contratransferência.
c) O reforço positivo para a mudança do comportamento.
d) A ênfase no "aqui e agora".
e) Os efeitos da recompensa e da punição no comportamento.
31. Estresse excessivo e crônico provocado por sobrecarga ou excesso de trabalho.
Trata-se, portanto, de um esgotamento físico e mental decorrente de uma vida
profissional desgastante e sobrecarregada. Assinale a alternativa que apresenta o nome
dessa síndrome.
a) Síndrome do Estado de Estresse Pós-Traumático.
b) Síndrome de Burnout.
c) Síndrome Mielodisplásica
d) Síndrome da Depressão
e) Nenhuma das alternativas
32 Na segunda tópica freudiana, ou teoria estrutural, Freud remodela a teoria do
aparelho psíquico e o divide em três sistemas principais: id, ego e superego. Para as
afirmações abaixo assinale V (VERDADEIRO) ou F (FALSO):
(V) O id é a área de ação psíquica mais antiga e todo o seu material é inconsciente.
(V) O id funciona regido pelo princípio do prazer porque sua energia é livre e o seu
único compromisso é descarregar.
(F) Como o id é o reservatório de energia de toda a personalidade ele precisa manter-se
numa dose excessiva de energia, não podendo suportar a diminuição dos seus níveis de
tensão.
(V) A principal função do ego é buscar uma harmonização inicialmente entre os desejos
do id e a realidade do superego.
(F) O ego, é formado a partir do superego, nos auxilia a lidar com os impulsos do id e
com as exigências do superego.

(F) O ego, é formado a partir do superego, nos auxilia a lidar com os impulsos do id e
com as exigências do superego.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
a)
b)
c)
d)
e)

VVFVFF
VVVVFF
FFVVFF
VVFVFV
VVFFFV

33. Assinale a alternativa correta que corresponde aos principais mecanismos de defesa,
propostos por Freud:
a) Recalque, formação reativa, regressão, projeção, contenção;
b) Formação reativa, projeção, recalque, angústia, regressão;
c) Projeção, regressão, formação reativa, racionalização, interpretação;
d) Negação, racionalização, projeção, formação reativa, regressão;
e) Regressão, angústia, racionalização, formação reativa, projeção;

34. Abordagem psicológica que tem como unidades básicas os estímulos e as respostas:
a) Psicanálise.
b) Gestalt.
c) Behaviorismo.
d) Fenomenológica Existencial.
e) Nenhuma das alternativas.
35. A avaliação psicológica é um processo que permite a compreensão dos fenômenos
psicológicos através de procedimentos diagnósticos e prognósticos. Também se define
como um conjunto de práticas investigativas com finalidade de responder alguma
questão-problema. Este processo de investigação é o que fundamenta o trabalho do
Psicólogo nas várias áreas de sua atuação (clínica, escolar, organizacional, jurídica) e
tem como objeto o indivíduo, mas também um grupo, instituição ou comunidade. Nesse
processo, o profissional utiliza métodos e instrumentos a fim de realizar a coleta de
dados, estudo e interpretação das informações obtidas. Além disso, busca compreender
as relações entre os fenômenos psíquicos, o indivíduo e a sociedade. Assinale a
alternativa que aponta os principais instrumentos de Avaliação Psicológica:
a) Narrativa e escuta.
b) Escuta e observação.
c) Entrevista psicológica, testes psicológicos.
d) Entrevista psicológica e aconselhamento.

e) Testes psicológicos e aconselhamento.

36. Quando falamos em Anamnese é correto afirmar que:
a) É uma compreensão da dinâmica geral da personalidade do entrevistado no seu
âmbito pessoal e social.
b) É a relação de empatia que se estabelece antes de uma entrevista, e sem a qual a
avaliação fica prejudicada.
c) É uma avaliação preliminar realizada em pacientes internados em hospitais,
geralmente antes da entrevista.
d) É um registro cronológico dos principais sintomas, patologias e tratamentos
realizados pelo entrevistado.
e) Nenhuma das alternativas.
37. De acordo com à Lei 8.080/90 de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa
correta:
a) Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e dispõe sobre a participação da comunidade
na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
b) Conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os aspectos
referentes à implantação dos postos de saúde em municípios de até 100 mil habitantes e
dá outras providências.
c) Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e
dá outras providências.
d)Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento das equipes de
saúde da família e dá outras providências.
e) Lei Cidadã que trata dos direitos da população em relação ao atendimento de saúde
no Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

38 O aparelho psíquico, é o nome dado ao método estrutural proposto por Freud. Esse é
composto por Id, Ego e Superego. Sobre o aparelho psíquico assinale a alternativa
CORRETA.
a) O ID é parte original desse aparelho a partir dele se devolve apenas o superego, pois
o ego foi o primeiro implementado no aparelho.
b) O ID é a parte racional que realiza uma transação realista considerando os aspectos
próprios da natureza do indivíduo e o tipo de meio onde esse vive.

c) Nem o ego nem superego são realista, pois agem imediata e irrefletidamente, o
primeiro buscando de forma discriminada o prazer o segundo censurando
automaticamente.
d) O ego ao confrontar as demandas do meio, a criança precisa gradualmente
redirecionar os impulsos ao superego para que esses sejam satisfeitos dentro do
princípio do prazer.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
39. É um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo
psicológico cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Tem como finalidade
apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de
uma avaliação especializada, de uma “questão-problema”, visando a dirimir duvidas que
estão interferindo na decisão, sendo, portanto, uma resposta a uma consulta:
a) Atestado psicológico.
b) Parecer psicológico.
c) Laudo psicológico.
d) Relatório psicológico.
e) Declaração.
40.É um equipamento público onde são oferecidos serviços, programas e benefícios
com o objetivo de prevenir situações de risco e fortalecer os vínculos familiares e
comunitários:
a) Centros de Atenção Psicossocial – CAPS
b) Centro de Referência da Assistência Social – CRAS
c) Ambulatórios de Saúde Mental – ASM
d) Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS
e) Centro de Atenção de Pessoas – CADS

