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PSICÓLOGO

31. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme Carl Ro-
gers existem seis condições para se legitimar a re-
lação terapêutica centrada no cliente. Dentre essas
condições o psicólogo:

A) parte do princípio de que o cliente é responsável por si
próprio e dispõe de tendências atualizantes para isso.

B) estabelece estratégias claras de abordagem para as
questões mais relevantes no discurso do cliente.

C) diminui a ansiedade do cliente para fortalecer seu de-
sejo por obter ajuda e superar suas dificuldades.

D) faz intervenções pontuais que estimulem a confiança
incondicional do cliente no processo terapêutico.

E) apresenta, ao cliente, as circunstâncias da desordem do
inconsciente que esclareçam os seus sintomas e dificul-
dades.

32. (CONCURSO JARDIM/2022) Nos estudos de Mo-
reno acerca da Socionomia foi desenvolvido um
conceito base intitulado Teoria dos Papéis. Con-
forme os psicodramatistas, os papéis:

A) evitam que o indivíduo se redimensione adequada-
mente no mundo.

B) formam uma superficialidade do que pode ser chamado
de neurose.

C) se constituem a partir da construção de um eu embrio-
nário.

D) constitui-se a partir dos cinco anos de idade.

E) estruturam o ego no manejo com o meio ambiente.

33. (CONCURSO JARDIM/2022) Referente às abor-
dagens cognitivo-comportamentais empregadas
nas técnicas psicoterápicas, pode-se afirmar que:

A) A constatação, pelo paciente, de pensamentos automá-
ticos em uma situação ansiogênica é imprópria, porque
o espairece e bloqueia o envio de respostas aspiráveis
nessa conjuntura.

B) Após exposição do paciente a episódios traumáticos,
como, por exemplo, catástrofes ambientais, é ade-
quado o uso da técnica de dessensibilização sistemá-
tica.

C) Na aplicação da técnica de relaxamento muscular pro-
gressivo de Jacobson, informa-se ao paciente, que de-
verá ficar assentado e sossegado, para sentir simulta-
neamente as partes do corpo sendo gradativamente re-
laxada.

D) A técnica de exposição e prevenção de resposta con-
siste na apresentação simultânea do estímulo temido
e de vários estímulos agradáveis, para que o paciente
fique tranquilo, confiante e curioso, motivado pelos es-
tímulos agradáveis.

E) A técnica de solução de problemas consiste em ativi-
dades cognitivas numéricas e é utilizada para treinar
profissionais que precisam fazer cálculos como distân-
cia e velocidade em situações de trabalho.

34. (CONCURSO JARDIM/2022) O enquadre ocorre
antes de se iniciar o processo de psicodiagnóstico.
Desse modo, pode-se afirmar que o enquadre, no
contexto do psicodiagnóstico clínico:

A) geralmente é desnecessário, pois a conjuntura de psi-
codiagnóstico, em si, é bem estruturada.

B) é sempre necessário, ainda que seja preciso reconfigu-
rar o tipo de enquadre ao tipo de paciente.

C) deve ser condicionado à personalidade do psicólogo e
espelhar seu modo pessoal de estar-no-mundo.

D) aplica-se durante as entrevistas, mas não ao psicodiag-
nóstico intermediado por testes.

E) é explicitado no contexto da entrevista devolutiva, cujo
objetivo pauta-se na finalização do processo apropri-
ado.

35. (CONCURSO JARDIM/2022) Na perspectiva teó-
rica da psicanalista argentina, Arminda Aberas-
tury, no processo de psicodiagnóstico infantil, a de-
manda clínica da "fantasia de doença e cura":

A) costuma surgir na primeira sessão de jogo, sendo es-
treitamente relacionada ao motivo latente da consulta.

B) se constituirá com base na comunicação verbal entre a
criança e o psicólogo, em que a probabilidade de cura
poderá ser posta.

C) é estabelecida no primeiro encontro com o psicólogo
(fantasia de doença) e conscientizada na entrevista de-
volutiva (fantasia de cura).

D) ocorre no decorrer do processo diagnóstico infantil, à
medida que se elucidam os reais motivos de seus sin-
tomas.
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E) só surgirá durante o processo psicoterapêutico de longa
duração, sendo desconsiderada no contexto do psicodi-
agnóstico.

36. (CONCURSO JARDIM/2022) A hora do jogo diag-
nóstica possibilita à criança, durante manejo com o
brinquedo, simular suas fantasias, representar seus
conflitos e atualizar suas relações no aqui e agora.
Acerca da caixa lúdica, é indicado deixar o seu con-
teúdo:

A) à mostra, como um amontoado indiscriminado, de
modo a representar, para a criança, sua própria con-
fusão interna.

B) espalhado pela sala, para despertar na criança a habi-
lidade de guardar os brinquedos e não brincar com o
que lhe é oferecido.

C) fechado na caixa, oferecendo-a somente quando solici-
tar abertura para que seja revelado, aos poucos, a dis-
posição de seu conteúdo.

D) à mostra, bem organizado, de modo a representar, para
a criança, a função egóica do brincar.

E) à mostra, sem agrupamentos rígidos, de modo a permi-
tir que a criança o ordene a seu próprio modo.

37. (CONCURSO JARDIM/2022) A convivência do in-
divíduo na sociedade é afetada por características e
sintomas decorrentes de transtornos mentais diver-
sos. O DSM-5, sugere que:

A) o transtorno mental é um arquétipo estável do ensaio
clínico e comportamental que se afasta gradualmente
das percepções culturais do paciente, aparecendo nas
áreas: cognitiva, afetiva, funcionamento interpessoal e
controle de impulsos.

B) nos transtornos de personalidade, o diagnóstico não
deve avaliar os precedentes étnicos, culturais e soci-
ais do paciente, porque deve prevalecer a intensidade e
frequência dos sintomas.

C) a recomendação diagnóstica de tratamento para paci-
ente portador de transtorno mental analisa o agrava-
mento e relevância dos sintomas, o sofrimento do pa-
ciente, entre outros aspectos.

D) seu uso designa-se a respaldar clínicos e diferen-
tes profissionais acerca do diagnóstico de transtornos
mentais e de personalidade, como, por exemplo, os que
trabalham no campo da Justiça.

E) seja utilizado concomitante ao CID 11 para embasa-
mento das diferentes formas de apresentação dos qua-
dros e doenças mentais, mesmo sem haver correlação
entre as classificações dos quadros mentais apresenta-
dos por ambos.

38. (CONCURSO JARDIM/2022) Em alusão à psico-
patologia, aprecie o item falso.

A) Conforme a fenomenologia o diagnóstico diferencial
tem o embasamento do sofrimento psíquico grave
quando se excede a ordem do orgânico, do afetivo e
do espiritual.

B) Os sintomas que constituem os critérios obrigatórios
para o diagnóstico da síndrome do pânico incluem ata-
ques de pânico recorrentes e espontâneos (inespera-
dos), preocupações persistentes em relação a ataques
adicionais com perda de controle, medo de enlouque-
cer e presença determinante de agorafobia associada.

C) A psicopatologia fenomenológica foi criada visando-
se à análise das patologias que vão além da sintomato-
logia e semiologia médica.

D) A psicopatologia fenomenológica diferencia a psiqui-
atria da psicopatologia ao apresentar uma semiologia
que busca as causas e a natureza das doenças e o fenô-
meno consciente.

E) A daseinsanalyse tem por finalidade impulsionar uma
atitude de abertura do indivíduo para o mundo e ajudar
na busca de sentidos através do ?ser-no-mundo?, sedi-
mentado em uma visão mais abrangente de homem.

39. (CONCURSO JARDIM/2022) Como estrutura de-
fensiva da psicose que constitui rejeição de aspec-
tos inconscientes implicando na instalação de pen-
samentos incômodos nas possíveis áreas impenetrá-
veis da mente inconsciente é a:

A) Regressão

B) Denegação

C) Sublimação

D) Repressão

E) Compensação

40. (CONCURSO JARDIM/2022) Acerca das teorias
do desenvolvimento humano existem diversos as-
pectos teóricos. Cada aspecto destaca diferen-
tes perspectivas dos processos de desenvolvimento
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e concepções. Correlacione as teorias com suas
respectivas concepções do processo de desenvolvi-
mento.

I. Teoria psicanalítica.

II. Teoria behaviorista.

III. Teoria humanista de Maslow.

IV. Teoria dos estágios cognitivos de Piaget.

V. Teoria sociocultural de Vigotsky.

1. Os indivíduos têm disposição para cuidar de suas vidas
e organizar o próprio desenvolvimento.

2. A totalidade sociocultural da criança tem enorme força
sobre o desenvolvimento.

3. As pessoas são reativas; o ambiente controla o com-
portamento.

4. O comportamento é guiado por fortes impulsos incons-
cientes.

5. Modificações qualitativas no pensamento acontecem
entre a primeira infância e a adolescência.

Assinale o item que está associado corretamente.

A) I-2, II-1, III-4, IV-5, V-3.

B) I-4, II-3, III-1, IV-5, V-2.

C) I-4, II-5, III-3, IV-2, V-1.

D) I-5, II-1, III-3, IV-4, V-2.

E) I-5, II-4, III-1, IV-2, V-3.

41. (CONCURSO JARDIM/2022) Os estudos de Erik-
son acerca do desenvolvimento psicossocial, indica
oito estágios para o ciclo vital. Em cada está-
gio ocorre uma "crise" na personalidade, corres-
pondente ao amadurecimento do sujeito em que
quando bem resolvida promove o desenvolvimento
saudável do ego. Conforme essa perspectiva, pode-
se afirmar que na adolescência,

A) a produtividade e a autoestima são os subsídios princi-
pais da crise.

B) o interesse por entender a própria identidade é resul-
tante de um processo saudável e correlacionado às re-
alizações dos estágios anteriores, constituindo-se em
alicerces para enfrentamento das crises da vida adulta.

C) a possibilidade de envolver-se de forma profunda com
outras pessoas é um dos principais focos da crise de
identidade.

D) não acontecerá modelagens de sub-estágios anteriores,
pois, quando acomodadas as crises da infância, essas
não influenciam mais na vida do sujeito.

E) a identidade se processa com base no: 1) desenvol-
vimento de diferenciação e integração; 2) desenvolvi-
mento de substituição.

42. (CONCURSO JARDIM/2022) Alguns adolescentes
não dormem regularmente. Dormem tarde em re-
lação às crianças mais jovens e acordam cedo para
as atividades escolares. A privação do sono ou hábi-
tos de sono irregulares entre os adolescentes resul-
tam numa sonolência crônica durante o dia, acom-
panhado por sintomas de depressão e baixo desem-
penho escolar. Esses adolescentes ficam acordados
até tarde porque:

A) necessitam alcançar o ritmo das atividades extraclasse.

B) adoram conversar nas redes sociais até tarde.

C) percebem-se como adultos e anseiam agir como tal.

D) deliberam as atividades de lazer no período da noite.

E) o organismo tem alterações no ritmo circadiano.

43. (CONCURSO JARDIM/2022) O papel da família
é fundamental na maturação e desenvolvimento bi-
opsicossocial dos sujeitos. Como funções primordi-
ais, existem três categorias que podem ser agrupa-
das em: biológicas, psicológicas e sociais. Acerca
dos aspectos emocionais no desenvolvimento hu-
mano relacionados à família, pondere as afirmati-
vas a seguir.

I. O relacionamento inicial do bebê com a mãe é impor-
tante para o desenvolvimento humano. Apesar de ter
configurações diferentes, o apego e a dependência da
figura materna, possuem como base a relação vínculo
mãe-bebê.

II. A família se caracteriza por ser um suporte para as
ansiedades existenciais dos indivíduos durante o pro-
cesso de desenvolvimento, contribuindo-os no enten-
dimento das ?crises vitais? pertinentes aos seres hu-
manos no processo do seu ciclo vital.
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III. Com base no processo socializador, ocorre a elabora-
ção da identidade e subjetividade do indivíduo. As
normas e os valores introjetados no interior da famí-
lia continuam com o indivíduo durante um período da
vida e se decompõem no decorrer do desenvolvimento,
sendo decisório na tomada de decisões e atitudes du-
rante a fase adulta.

IV. O esforço de pais para levarem seus filhos à indepen-
dência precoce resulta em um aceleramento do desen-
volvimento emocional e em uma separação precoce
dos filhos em relação a seus pais, cuidadores e demais
familiares.
Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

D) Somente as afirmativas I e II são corretas.

E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

44. (CONCURSO JARDIM/2022) A família tem orga-
nização própria. Assim sendo, mediante o adoeci-
mento de um dos seus componentes, ocorrerá a de-
sestruturação dessa organização familiar, e os pa-
péis individuais da família incluirão uma reorga-
nização. Desse modo, considerando uma linha de
cuidado junto às famílias dos pacientes internados,
pondere acerca das afirmações a seguir.

I. Os familiares têm necessidades específicas e apresen-
tam com frequência nível elevado de estresse, distúr-
bios do humor e ansiedade durante o acompanhamento
da internação, que, muitas vezes, persistem após a
morte do seu familiar.

II. Comumente, o familiar mais próximo do paciente é
quem recebe a notícia acerca da gravidade do processo
de adoecimento. Ao psicólogo é delegado informar a
esse familiar, assim como deliberar a ocasião de parti-
lhar a enfermidade com o paciente.

III. A função do psicólogo é fazer a avaliação do paciente
em estado terminal e, constatando seu desejo de mor-
rer, deve comunicar a família e orientá-la sobre a euta-
násia.

IV. O cuidado com o paciente e a sua família é favorecido
quando o médico e sua equipe reconhecem a impor-
tância do psiquismo humano em um momento como

esse.

Assinale a alternativa correta.

A) Somente as afirmativas I e II são corretas.

B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.

C) Somente as afirmativas III e IV são corretas.

D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.

E) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas

45. (CONCURSO JARDIM/2022) A integração, no de-
correr da existência, de experiências variadas, de-
vidamente interpretadas, num processo de constru-
ção progressiva, explica as mudanças observadas
com o tempo e as diferenças que se manifestam en-
tre indivíduos ou grupos. A importância do papel
das instituições de socialização neste processo é con-
sensual. A família enquanto uma instituição, é in-
correto afirmar.

A) A abordagem diacrônica da família permite perce-
ber as diversas configurações familiares que coexistem
num determinado momento histórico.

B) A instituição família, ao deliberar relações de paren-
tesco e regular as relações sexuais, marca a passagem
da ordem natural para a ordem cultural.

C) Toda família constrói certa mitologia que dá forma
à sua imagem interna e lhe permite manter um certo
equilíbrio.

D) Alguns pesquisadores consideram a família como pro-
dutora e mantenedora da ordem social e como assujei-
tada a essa mesma ordem.

E) A família geralmente impõe a seus membros injunções
conflitantes tanto em si mesmas, quanto com relação às
condições oferecidas para a sua realização.

46. (CONCURSO JARDIM/2022) Os estágios das ope-
rações concretas acontecem aproximadamente aos
sete anos. Nesse período, Piaget afirma que as cri-
anças empregam operações mentais para resolver
os problemas concretos. Desse modo, terão uma
melhor compreensão dos conceitos:

A) contextuais - de tempo - de divisão - de identidade - de
palavras numéricas.

B) espaciais - de causalidade - de categorização - de con-
servação - de número.
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C) distributivos - de organização - de autoproteção - de
causa-e-efeito - de gênero, número e grau.

D) de distância - de independência - de classificação - de
afirmação - matemáticos.

E) relacionais - de seleção - de consequência - de auto-
proteção - de algarismos arábicos.

47. (CONCURSO JARDIM/2022) A interdisciplinari-
dade se fez necessária para o avanço da apreensão
de problemas complexos. São exemplos de interdis-
ciplinaridade, segundo Piaget:

A) psicometria - psicologia - sociologia - ciências sociais.

B) geometria - matemática - cálculo - psicometria.

C) biofísica - psicossociologia - fisioquímica - bioquí-
mica.

D) ciências políticas - ciências sociais - ciências exatas.

E) geologia - fisioquímica - biologia - psiquiatria.

48. (CONCURSO JARDIM/2022) Benjamim Bloom
organizou uma Taxonomia dos objetivos educaci-
onais ou instrucionais e teórico do aprendizado
de domínio. A aprendizagem foi dividida em
três domínios: cognitivo (aprendizagem intelec-
tual), afetivo (aspectos valorativos e de sensibili-
dade) e motor ou psicomotor (habilidades orgânico-
musculares). Marque a alternativa que exibe so-
mente subcategorias do domínio cognitivo:

A) conhecimento, compreensão, aplicação, análise, sín-
tese e avaliação

B) recepção, resposta, valorização, organização e interna-
lização de valores

C) percepção, resposta conduzida, automatismos, respos-
tas complexas e adaptação

D) resposta, valorização, conhecimento e adaptação

E) automatismos, compreensão, aplicação, análise, sín-
tese e avaliação

49. (CONCURSO JARDIM/2022) Conforme Silva e
Ferreira (2013), cinco categorias frequentemente
são adotadas nas investigações destinadas a avaliar
a incidência relativa da qualidade de vida e bem-
estar no trabalho. Qual das alternativas abaixo não
é uma dessas categorias?

A) Condições físicas e de segurança no ambiente de tra-
balho.

B) Oportunidades de uso e desenvolvimento das próprias
competências.

C) Natureza da tarefa, no que tange a sua variedade, cla-
reza de metas e grau de autonomia.

D) Contexto socio cultural do ambiente de trabalho.

E) Relacionamento interpessoal entre colegas de trabalho.

50. (CONCURSO JARDIM/2022) Um dos fatores cau-
sadores de sofrimento no trabalho é a ansiedade.
Acerca do sofrimento no trabalho Dejours, ela-
bora a psicodinâmica da relação prazer-trabalho-
sofrimento a partir de categorias centrais. Nessa
perspectiva, pode-se destacar a ansiedade:

A) gerada pelo autoritarismo.

B) relativa à perda do sentido da vida.

C) da desestruturação das relações psicoafetivas.

D) gerada pelo ritmo do trabalho.

E) relativa à degradação do organismo.

51. (CONCURSO JARDIM/2022) Dentro das organi-
zações o papel do psicólogo é:

A) estimular a adaptação do trabalhador à dinâmica da
empresa, levando ao desenvolvimento dela.

B) atuar como facilitador e conscientizador do papel dos
vários grupos que constituem a instituição, ponde-
rando acerca das questões direcionadas à saúde e sub-
jetividade dos indivíduos.

C) condicionar um ambiente de trabalho favorável às re-
gras ambientais e ecológicas, beneficiando a saúde dos
trabalhadores.

D) estabelecer e implementar políticas públicas de saúde
no ambiente organizacional.

E) desburocratizar as relações de trabalho.

52. (CONCURSO JARDIM/2022) O comportamento
antissocial conforme Pacheco e Hutz (2009), pode
ser definido como:

A) Um transtorno de origem filogenética que depende de
aprendizado social para se instaurar na personalidade
do indivíduo; inicialmente sua ocorrência estaria dire-
tamente relacionada à ação de uma outra pessoa.
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B) A consequência de um ego frágil que estabelece me-
canismos de defesa perversos para lidar com o sofri-
mento; inicialmente sua ocorrência independe da ação
de uma outra pessoa.

C) Um padrão de respostas cuja consequência é maximi-
zar gratificações imediatas e evitar, ou neutralizar, as
exigências do ambiente social; sua ocorrência estaria
diretamente relacionada à ação de uma outra pessoa.

D) Sintoma de um ego sobrecarregado e um superego ex-
tremamente permissivo; sua ocorrência estaria direta-
mente relacionada à ação de uma outra pessoa.

E) Um problema social, mais do que psicológico; por
isso, sua ocorrência estaria diretamente relacionada à
ação de uma outra pessoa.

53. (CONCURSO JARDIM/2022) Na Psicologia Social
ocorrem os estudos da interação social, sendo cor-
reto afirmar:

I. A Psicologia Social conecta a Psicologia à Sociologia.

II. O seu objeto de estudo é o comportamento dos indiví-
duos quando estão em interação.

III. Enquanto campo de conhecimento e prática, os psi-
cólogos sociais atuantes a nível terciário e primário,
devem buscar contextualizar socio-historicamente as
questões sociais, procurando favorecer ações integra-
das, em nível intra e interdisciplinar.

IV. Dedicada ao estudo do condicionamento que os pro-
cessos mentais impõem à vida social do homem, ao
mesmo tempo em que as diversas formas da convivên-
cia social influem na manifestação concreta dos mes-
mos.
Perante essas afirmativas, assinale a alternativa
correta:

A) a afirmativa IV está incorreta.

B) as afirmativas II, III e IV estão incorretas.

C) a afirmativa II está correta.

D) as afirmativas I, II e IV estão corretas.

E) as afirmativas III e IV estão corretas

54. (CONCURSO JARDIM/2022) Referente à história
da Psicologia Social e Comunitária brasileira, as-
sim como a prática nessa área, considere:

I. No Brasil, o desenvolvimento da psicologia social co-
munitária ocorreu num período de críticas aos mode-
los tradicionais da psicologia social, especificamente
a perspectiva norte-americana e suas pesquisas experi-
mentais.

II. O início do campo da psicologia social comunitária
brasileira possibilitou reformular formas de atuação
priorizando as questões individuais com o propósito de
promover transformações por meio da participação da
comunidade.

III. A psicologia social comunitária prioriza a qualidade
de vida de indivíduos, o desenvolvimento das relações
comunitárias e a construção de políticas sociais com-
prometidos com os direitos humanos.

IV. A prática nessa área destaca a participação de indi-
víduos na construção de um ambiente favorável às
relações sociais.

Assinale a alternativa verdadeira:

A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.

C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

E) Todas as afirmativas estão corretas.

55. (CONCURSO JARDIM/2022) Na interface da Psi-
cologia com os Direitos Humanos, é correto afir-
mar:

A) O Programa Nacional de Direitos Humanos, destaca
que o acesso à educação básica é satisfatório na ga-
rantia da preparação infantil para conviver com a dife-
rença e diversidade social.

B) Perde seus direitos como cidadã, a pessoa com trans-
torno mental grave, por depender completamente de
cuidadores no cumprimento das tarefas cotidianas.

C) A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)
versa sobre os direitos civis e políticos, dos quais deri-
varam os direitos sociais, econômicos e culturais.

D) Por cidadã entende-se a pessoa que aciona o judiciário
sempre que seus direitos privados são violados.

E) Entende-se por discriminação positiva a discriminação
que tem por fim a promoção da igualdade.
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