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Prezado (a) candidato (a):

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta.

Nº. de Inscrição

Nome

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL SUPERIOR

RIQUEZA DA LÍNGUA
(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos,
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo,
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado
no uso do português.
Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e
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habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se
que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de
que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas.

(TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de
2007, p. 89. Texto adaptado.)

QUESTÃO 01
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:
a) Explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua
portuguesa.
b) Argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso
profissional.
c) Tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico.
d) Descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia.

QUESTÃO 02
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Emprego de citações longas.
Uso de elementos persuasivos.
Exposição de opiniões e fatos relevantes.
Argumentos calcados em vozes credenciadas.
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TEXTO II
ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO

O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório,
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em
público.

(O’CONNOR, Johnson. Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº
36, 12/09/07, p. 88)
QUESTÃO 03
Pode-se afirmar que o texto II:
a)
b)
c)
d)

apenas fortalece comentários do texto I.
amplia os dados estatísticos do texto II.
apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios.
defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão.

QUESTÃO 04
A expressão “ Quanto maior seu repertório, mais competência e
segurança...”
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que:
a)
b)
c)
d)

o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio.
a ampliação lexical potencializa maior segurança e ascensão profissional.
falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição.
segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de
competência profissional.
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QUESTÃO 05

Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V
(verdadeiro ) e F (Falso):

( ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem.
( ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado.
( ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes.
Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V – F – V.
V – V – F.
F – F – V.
F – F – F.

QUESTÃO 06
Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística
NÃO está adequada à norma culta padrão:

a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.
“Houve problemas com os internautas dos blogs “.
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
“Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.
“Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”.
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.
“Esse assunto é entre ela e eu”.
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QUESTÃO 07
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as
lacunas abaixo?
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos.
a)
b)
c)
d)

mesmo – meio – mal – bastantes .
mesma – meia – mal – bastante.
mesma – meio – mau – bastante.
mesmo – meia – mau – bastantes.

Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10.
Conversa Digital
Como a Internet mudou a ortografia
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte.
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo.
Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”.
“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim,
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠
metodo: a 1ª eh q ñ sou propriamente 1 autor defunto, + 1 defunto autor, p/
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e +
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠ radical
entre este livro e o pentateuco”.
(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de
Setembro de 2007, p. 92).
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QUESTÃO 08
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra:
a)
b)
c)
d)

formalidade no uso da tradução.
incorporação de sinais gráficos.
transgressão ao tema definido.
inadequação de linguagem.

QUESTÃO 09
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto
machadiano sofreu:
a)
b)
c)
d)

interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral.
alteração temática.
alteração no grau de formalidade linguística.
modificação no emprego da concordância verbal.

QUESTÃO 10
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de
Assis, há a seguinte afirmação:
“(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no
cabo...”
Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés
caracteriza-se pela apresentação:
a)
b)
c)
d)

de argumentos contraditórios e antitéticos.
da opção pela estrutura composicional da narrativa.
da época em que foram produzidos.
das contradições entre autor defunto e defunto autor.
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SAÚDE PÚBLICA – NÍVEL SUPERIOR

QUESTÃO 11
Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de
19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de:
1234-

Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária.
Saúde do trabalhador, controle de endemias.
Saúde ambiental, vigilância nutricional.
Fiscalização do trabalho, atenção primária.

São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 3 e 4.
apenas 1,2,4.
apenas 1,2,3 .
apenas 2,3,4.

QUESTÃO 12
A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em
Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas
em três eixos:
1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas
prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de
mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da
saúde e fortalecimento da atenção básica.
2- Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos
princípios e consolidação do SUS.
3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento
do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação
dos profissionais de saúde.
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São CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

somente 1,2 e 3.
1 e 2 somente.
2 e 3 somente.
somente a afirmativa 1.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa considerada CORRETA:
De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de
Saúde será financiado com recursos do orçamento:
a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
c) da seguridade social, da União e dos Estados.
d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e das Universidades públicas e privadas.
QUESTÃO 14
Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS
01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de
hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no
Sistema Único de Saúde.
Acerca do processo de regionalização é correto afirmar, EXCETO:
a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada
Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de
intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.
b) O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado,
compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de
abrangência geográfica de um município.
c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus
problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou
mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o
atendimento de referências intermunicipais.
d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia
de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para
outros municípios.
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QUESTÃO 15
Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados
de uma doença provavelmente associados a uma epidemia:
deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas.
deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do
caso e requer confirmação laboratorial.
c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da
mesma doença em uma semana.
d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas.
a)
b)

QUESTÃO 16
A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem
321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram
91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana
de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior
37 crianças já haviam ficado doentes.
A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:
a)
b)
c)
d)

13%
10%
2,23%
6,7%

QUESTÃO 17
Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças
transmissíveis no Brasil e suas características:

1-Caráter persistente

( ) Hepatite B

2-Caráter declinante

( ) Hepatite C
( ) Sarampo
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A sequência CORRETA, de cima para baixo, e:
a)
b)
c)
d)

1, 2, 1, 2 e 2.
1, 2, 1, 1 e 1.
1, 1, 2, 2 e 2.
2, 1, 2, 2 e 2.

QUESTÃO 18
Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, NÃO
compete ao Agente Comunitário da Saúde:
a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.
b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade
de Saúde.
c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a
supervisão do enfermeiro.
d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população.

QUESTÃO 19
“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local
privilegiado para a construção de responsabilizações para com o usuário, não
apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da unidade como um todo.
No entanto, a força deste dispositivo repousa na implementação de outros,
como a classificação de riscos”.
(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004).
A citação acima faz referência à (ao):
a)
b)
c)
d)

integralidade da atenção a saúde.
regionalização da assistência a saúde.
hierarquização da assistência a saúde.
acolhimento dos usuários nos serviços de saúde.
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QUESTÃO 20

QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO
DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAETÉ?
Assinale a afirmativa considerada CORRETA:
a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a
capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar
assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal.
b) O principal responsável deve ser o município, através das suas
instituições próprias ou de instituições contratadas.
c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que
possui população superior a 100 mil habitantes.
d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as
secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa
a ser próprio Ministério da Saúde.

PSICÓLOGO ÁREA DA SAÚDE – CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Em relação aos transtornos de conduta, as alternativas a seguir apresentam
tipologias de alterações patológicas das pulsões instintivas, EXCETO:
a) Perturbações da tendência natural do sono (insônia,
catalepsia).
b) Perturbações da higiene corporal (polidipsia, dipsomania,
mericismo, pica).
c) Perturbações da tendência de expansão motora (impulso
poder, impulso agressivo).
d) Perturbações da tendência sexual (impotência, frigidez,
precoce, sadomasoquismo).

hipersonia,
coprofagia,
natural do
ejaculação
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QUESTÃO 22
Em relação à entrevista clínica, as alternativas abaixo representam
capacidades que o entrevistador deve dominar, EXCETO:
a) Tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista.
b) Reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente.
c) Ajudar o paciente a se sentir à vontade e desenvolver uma aliança de
trabalho.
d) Mudar o foco da entrevista, sempre que o paciente demonstrar apatia em
relação aos assuntos propostos.
QUESTÃO 23
Conforme proposições de Mata Machado (2001), as alternativas abaixo
apresentam cenários da prática relacionada à Psicossociologia, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Cenário Clínico.
Cenário Experimental.
Cenário Político.
Cenário Institucional.

QUESTÃO 24
Em relação ao conceito de “desconhecimento” elaborado por Eugène
Enriquez (2001), as alternativas abaixo apresentam seus fundamentos,
EXCETO:
a) A posição do “não-saber” é essencial para estrutura civilizatória.
b) A violência mortífera é frequentemente deslocada.
c) Os homens e os grupos funcionam à base da idealização, da ilusão e da
crença.
d) O homem não pode viver sem mitos e sem religiões.
QUESTÃO 25
Em relação à Abordagem Clínica nas Ciências Sociais, considere as
seguintes assertivas:
I.
II.
III.

A Sociologia Clínica é antes uma sociologia dos fatos sociais totais,
tal como definida por Marcel Mauss.
Toda a análise qualitativa remete a uma abordagem clínica.
A abordagem clínica se situa no quadro de uma teoria das relações
entre diferentes níveis de ação social: o pessoal, o organizacional e o
macrossocial.
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IV.
V.

A abordagem clínica se caracteriza por privilegiar a análise de um
caso individual.
O clínico em ciências humanas não pode evitar tomar partido.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

Apenas II, III e IV.
Apenas I, III e V.
Apenas I, II, III e IV.
Apenas I, III, IV e V.

QUESTÃO 26
As alternativas abaixo são modalidades de intervenção clínica produzidas
pelo movimento institucionalista, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

A sociopsicanálise.
A socioanálise.
A esquizoanálise.
A terapia institucional.

QUESTÃO 27
Em relação à abordagem da Clínica Social, considere as seguintes assertivas:
I.
II.
III.

IV.

V.

A concepção familiar e paternalista das relações sociais constitui uma
ideologia a serviço dos poderes estabelecidos e de sua perpetuação.
Os atores sociais, quando se assumem como tais, ou seja, quando
acedem à posição de sujeito social, exigem mais referências do que
figuras paternas.
A atividade específica dos dominados é semafórica. Quer ligada á
decisão, à informação, à gestão ou ao controle, trata-se do manejo de
signos e sinais.
O descentramento do sujeito social tem como primeira consequência
a inclusão da psicologia narcísica naquilo que permanece como uma
psicologia social. Por isso, deve-se assimilar uma à outra.
O imaginário investe os códigos e as estruturas oferecidas pelo social,
individualmente ou de maneira mais ou menos partilhada, para aí
construir roteiros (a ideologia, por exemplo) adotados por grupos ou
partes de grupos: uma psicologia social.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas INCORRETAS:
a) I, II e III.
b) II, IV e V.
c) I, III e IV.
d) III, IV e V.
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QUESTÃO 28
As alternativas a seguir apresentam modelos pregnantes que compõem o
mosaico do campo psicanalítico, EXCETO:
a) O kleinianismo e suas variações, conhecido como escola inglesa.
b) O movimento lacaniano conhecido como escola francesa.
c) A psicossociologia clínica, que inseriu as matrizes sociológicas no
pensamento psicanalítico.
d) A psicologia do ego como fruto de uma “americanização” da psicanálise,
liderada por imigrantes europeus.
QUESTÃO 29
Leia o excerto a seguir:
“Todos os procedimentos para determinar validade tratam, fundamentalmente,
das relações entre o valor obtido no teste ou escala e outros fatos (critérios)
observáveis, independentes, sobre as características do comportamento em
consideração.”
(Jandyra M.G. Fachel, in Psicodiagnóstico - organizada por CUNHA, 1986).
As alternativas a seguir apresentam tipos de validade relacionada a
constructo, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Validade preditiva.
Validade convergente.
Validade discriminante.
Validade fatorial.

QUESTÃO 30
As alternativas a seguir apresentam alterações da memória quanto à fixação e
à evocação, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Paramnésia.
Amnésia.
Hipomnésia.
Dismnésia.
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QUESTÃO 31
As alternativas a seguir apresentam dimensões que definem toda instituição,
EXCETO:
a) O instituído, que corresponde ao público, à exterioridade e à
normatividade da instituição.
b) O instituinte, que corresponde ao movimento de questionamento e
mudança do instituído. É produzido no confronto entre o instituído e o
relacional.
c) O funcional, que corresponde à organização, ou seja, a uma atualização
pragmática, embora ainda normativa. Põe em prática o instituído.
d) O relacional, que é a parte mais espontânea trazida pela confrontação do
instituído e do funcional com as pessoas que investem, assumem,
efetuam e imaginam.
QUESTÃO 32
Conforme apontamentos da obra “Psicologia de grupo e análise do ego” de
Freud, assinale a alternativa CORRETA:
a) A transferência é conhecida pela psicanálise como a mais remota
expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha um
papel na história primitiva do complexo de Édipo.
b) O desejo é expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome
à energia, considerada como uma magnitude quantitativa, daqueles
instintos que têm relação com tudo que pode ser abrangido sob a palavra
“amor”.
c) A psicologia individual assim, como a conhecemos a partir das descrições
a que com tanta frequência nos referimos, o definhamento da
personalidade individual consciente, a focalização de pensamentos e
sentimentos numa direção comum, a predominância do lado afetivo da
mente e da vida: tudo isso corresponde a um estado de regressão a uma
atividade mental primitiva, exatamente da espécie que estaríamos
inclinados a atribuir à horda primeva.
d) Algo mais está invariavelmente envolvido na vida mental do indivíduo,
como um modelo, um objeto, um auxiliar, um oponente, de maneira que,
desde o começo, a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas
inteiramente justificável das palavras, é, ao mesmo tempo, também
psicologia social.
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QUESTÃO 33
Em sua obra, “Pós-modernidade e fragilidade identitária” (2001), Jaqueline
Palmade apresenta quatro Teses da Pós-modernidade, buscando
compreender o que chamou de enfraquecimento dos processos de
identificação de apoio. São teses propostas pela autora, EXCETO:
a) Perda dos fundamentos da transcendência, da sublimação, como perda
do sentido.
b) Clivagem das Identificações Sociais.
c) Enfraquecimento do laço social.
d) Expansão do processo globalizatório e expancionista das relações
sociais.

QUESTÃO 34
Considere as sentenças a seguir, relacionadas à Psicopatologia:
O sintoma fundamental do delirium consiste no comprometimento da
consciência, geralmente visto em associação com comprometimentos
globais das funções cognitivas. Anormalidades do humor, percepção
e comportamento são sintomas comuns.
II. A demência é uma síndrome caracterizada por múltiplos
comprometimentos nas funções cognitivas e da consciência. As
funções cognitivas que podem ser afetadas na demência incluem a
inteligência geral, aprendizagem e memória, linguagem, etc. No caso
da consciência, podem ocorrer alterações do humor e redução da
capacidade de direcionar, focalizar, manter ou deslocar a atenção.
III. A esquizofrenia paranoide era chamada, anteriormente, de “paranoia”
ou “transtorno paranoide”. Esses termos, contudo, implicam
incorretamente que os delírios sejam sempre de conteúdo
persecutórios, e este não é o caso, os delírios na esquizofrenia
paranoide também podem ser grandiosos, eróticos, de ciúme,
somáticos e mistos, em seu conteúdo primário.
I.

Assinale a alternativa que apresenta a(s) afirmativa(s) CORRETA(S):
a)
b)
c)
d)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
I, II e III estão incorretas
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QUESTÃO 35
“Suas principais características são a revivência dolorosa do evento, um
padrão de esquiva, anestesiamento emocional e hiperexcitabilidade
razoavelmente constante.”

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o transtorno acima
caracterizado:
a)
b)
c)
d)

Transtorno de Estresse Agudo.
Transtorno de Humor Pós-Traumático.
Transtorno de Estresse Pós-Traumático.
Transtorno de Ansiedade Pós-Traumática.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE, funções do
Superego:
a)
b)
c)
d)

libido, consciência e recalque.
auto-observação, consciência moral e ideal do ego.
pulsão, contratransferência e ego ideal.
reversão do seu oposto, sublimação e ideal do ego.

QUESTÃO 37
Assinale a alternativa que MELHOR completa a seguinte prerrogativa
psicanalítica:
“O ego não é o lugar da verdade do sujeito, mas a imagem...”
a)
b)
c)
d)

que a defesa lhe confere numa função fundamental.
da lei, da realidade e do desejo.
da relação imaginária do estado especular.
que o sujeito tem de si mesmo.
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QUESTÃO 38
Considere as seguintes funções do psicólogo na equipe de atenção básica em
saúde e marque a opção INCORRETA:
a) Compartilhar tarefas e ter objetivos comuns na equipe.
b) Identificar, diagnosticar e intervir nos fenômenos psicológicos.
c) Atuar de modo a produzir conhecimentos e tecnologias que
promovam a psicologia apenas como profissão.
d) Redigir documentos técnicos e profissionais, laudos e pareceres
acerca de problemáticas psicológicas atendidas pela equipe
multiprofissional.

QUESTÃO 39
Correlacione, a seguir, os conceitos referentes à teoria psicanalítica:
1.
2.
3.
4.
5.

Superego
Formação reativa
Pré-consciente
Consciente
Projeção

para isto, o indivíduo adota uma
atitude oposta a este desejo.

( ) Mecanismo de defesa em que
o ego procura afastar o desejo que
vai em determinada direção, e,
Para isto, o indivíduo adota uma
atitude oposta a este desejo.
( ) Refere-se ao sistema no qual
permanecem aqueles conteúdos
acessíveis à consciência.
( ) É uma confluência de
distorções do mundo externo e
interno. O indivíduo localiza algo
de si no mundo externo e não
percebe aquilo como algo seu que
considera indesejável.
( ) Origina-se com o complexo de
Édipo, a partir da internalização
das proibições, dos limites e da
autoridade.
(
) É o sistema do aparelho
psíquico que recebe ao mesmo
tempo as informações do mundo
exterior e as do mundo interior.

19

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para
baixo:
a)
b)
c)
d)

2, 3, 5, 1, 4.
1, 4, 2, 5, 3.
2, 4, 5. 1, 3.
1, 3, 5, 1, 4.

QUESTÃO 40
Freud concluiu que os instintos ativos em todo aparelho psíquico podiam ser
divididos em dois grupos. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE esses dois grupos:
a)
b)
c)
d)

Amor e ódio.
Vida e destruição.
Prazer e desprazer.
Razão e emoção.

