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PROVA A PSICÓLOGO 

 
 
 
1) Em se tratando da atuação do psicólogo nos programas de proteção à mulher, é 
fundamental que domine os conceitos relacionados à prática cotidiana. Qual alternativa 
apresenta todos os conceitos?  
a) Anamnese, acolhimento, estudo de caso.  
b) Anamnese, estudo de caso, psicoterapia breve.  
c)Acolhimento, planejamento da atuação/atendimento, encaminhamento, 
acompanhamento, estudo de caso.  
d) Acolhimento, encaminhamento, estudo de caso.  
 
2) O documento elaborado como “uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou 
condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais 
pesquisadas no processo de avaliação psicológica” é denominado, pela Resolução nº 
007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, como:  
a) atestado. 
b) declaração. 
c) parecer psicológico. 
d) laudo psicológico. 
 
3) Dos princípios e diretrizes dos serviços públicos e os serviços privados contratados 
ou conveniados que integram um sistema regido de acordo com as diretrizes previstas 
no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
Integralidade, Universalidade, Igualdade, dentre outros. Qual seria esse sistema?  
a) SUAS  
b) NOB SUS  
c) NOB SUAS  
d) SUS  
 
4) A formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações dá-se no processo 
que a Psicologia Social denominou de?  
a) Socialização 
b) Grupo social  
c) Papel social  
d) Psicodrama  
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5) Muitos foram os autores que sucederam Lewin. Mais recentemente, o francês Pichon-
Rivière, radicado na Argentina, desenvolveu uma abordagem de trabalho em grupo 
baseado tanto na tradição legada por Lewin quanto nos conhecimentos psicanalíticos. 
Qual é o nome dado a esse grupo?  
a) Grupo Focal  
b) Psicoterapia Grupal  
c) Grupo Operativo  
d) Grupo Psicanalítico 
 
6) Ao psicólogo que integra uma equipe multiprofissional, cabe realizar somente 
atividades que _____________ embasadas nos conhecimentos técnicos reconhecidos e 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Portanto, 
tais psicólogos ____________ser ____________ ao serem solicitados a colaborarem 
com outros profissionais, tendo sempre em foco que _____________ assumir atividades 
que sejam privativas de outra profissão. Assim, caso recebam demandas que extrapolem 
seu campo de atuação, ____________ encaminhá-las para o profissional ou instituição 
competente. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.  
a) não estejam, não devem, competentes, devem, deverão  
b) estejam, devem, cautelosos, não podem, deverão  
c) estejam, devem, cautelosos, podem, não deverão  
d) não estejam, devem, negligentes, podem, não deverão 
 
7) Esta questão refere-se ao texto seguinte:  
[…] para o aprofundamento do processo de descentralização, deve-se ampliar a ênfase 
na regionalização e no aumento da equidade, buscando a organização de sistemas de 
saúde funcionais com todos os níveis de atenção, não necessariamente confinados aos 
territórios municipais e, portanto, sob responsabilidade coordenadora da SES. […] 
(BRASIL, 2001). O artigo citado e seu respectivo parágrafo fazem parte do texto da:  
a) Lei 8.080/1990  
b) NOB-SUS /1996  
c) NOAS-SUS/01/02 
d) Lei 4.119/1962  
 
8) Os sintomas psicológicos da ansiedade podem se apresentar de várias formas. Qual 
das seguintes opções não corresponde a uma delas?  
a) Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto 
de tensão.  
b) Preocupação exagerada em comparação com a realidade.  
c) Controle e segurança dos sentimentos.  
d) Sensação de que algo ruim vai acontecer.  
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9) No pensamento da psicanálise, qualquer um de nós pode ser classificado em um 
destes três tipos de personalidade. Cada um está dentro de uma determinada estrutura e 
sempre estará dentro dessa estrutura. Como a psicose se divide?  
a) Esquizofrenia, Autismo e Paranoia.  
b) Neurose Obsessiva e Histeria.  
c) Fetichismo e Sexualidade.  
d) Paranoia, Repressão e Recalque.  
 
10) Dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, que serviço é 
considerado dispositivo estratégico para a organização da rede de atenção em saúde 
mental? 
a) Centro de Atenção à Saúde  
b) Centro de Atenção Psicossocial  
c) Unidade Básica da Saúde  
d) Centro de Atenção à Saúde Mental  
 
11) Política que aborda as questões individuais e coletivas, que contém políticas 
públicas através do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a proteção, inclusão 
e promoção da família vítima do processo de exclusão social. Sobre qual política 
estamos abordando?  
a) Instituições governamentais  
b) Integralidade  
c) Intersetorialidade  
d) Equidade 
 
12) Código de Ética do psicólogo está em vigor desde 2005 e é o terceiro da profissão. 
Ele traz os princípios fundamentais dos psicólogos e suas responsabilidades de 
profissional. Veja abaixo alguns pontos fundamentais da psicologia: 
I - É vedado a qualquer psicólogo ser conivente com práticas contrárias ao código de 
ética profissional. Desta forma, é permitido que delate qualquer ação negligente, de 
discriminação ou qualquer prática contrária aos valores estipulados pelo código e pela 
legislação.  
II- O psicólogo deve respeitar os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (liberdade, dignidade e integridade). Assim como zelar pela integridade da 
psicologia, usando-a apenas para promover o bem.  
III- É proibida a emissão de documentos sem fundamentação técnica e científica. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.  
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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13) Sobre o que dispõe a Lei 8.080/1990? 
a) Essa lei universalizou o direito à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o 
usuário do sistema público colocar-se como trabalhador ou como “indigente”, situações 
que condicionavam o acesso aos serviços públicos antes do SUS. 
b) Essa lei 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.  
c) Essa lei dispõe de um modelo de atenção integral à saúde, contempla o conjunto de 
ações de promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, assistência e recuperação.  
d) Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
 
14) De acordo com o Código de Ética profissional do psicólogo, assinale a opção 
incorreta quanto ao dever desse profissional: 
a) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações 
concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.  
b) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, 
consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo 
impedimento por motivo relevante.  
c) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas 
funções profissionais.  
d) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja 
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 
 
15) Conforme o Ministério da Saúde, a Política Nacional de Humanização (PNH) deve 
se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A PNH 
existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias, 
no processo de produção de saúde, entre os 
a) gestores, trabalhadores e usuários.  
b) trabalhadores e usuários.  
c) gestores e trabalhadores e instituições.  
d) usuários e gestores. 
 
16) Segundo o Código de Ética Profissional da categoria, o psicólogo deverá: 
a) trabalhar rigorosamente com seus objetos de estudo, ou seja, as instâncias psíquicas  
b) aproximar-se das relações sociais do paciente para aferir a veracidade de seus relatos  
c) ater-se às relações familiares do paciente, uma vez que essas são invariavelmente a 
fonte de seus conflitos psíquicos.  
d) atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 
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17) Servidores públicos são:  
a) as pessoas jurídicas que prestam serviços à União, ao Distrito Federal e às Entidades 
da Administração Indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga 
pelos cofres públicos.  
b) as pessoas físicas que prestam serviços à União, ao Estado, Distrito Federal, aos 
Municípios e às Entidades da Administração Indireta, com vínculo empregatício e 
mediante remuneração paga inclusive pelos cofres públicos.  
c) as pessoas físicas que prestam serviços ao Estado, sem vínculo empregatício e 
mediante remuneração paga pelas concessionárias.  
d) as pessoas jurídicas que prestam serviços às Autarquias Federais e Estaduais, com 
vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelas concessionárias. 
 
18) Qual é a Lei que dispõe conforme o que se segue? 
Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, dotados de 
personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, 
constituindo, em seu conjunto, uma autarquia, destinados a orientar, disciplinar e 
fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos 
princípios de ética e disciplina da classe. a) Lei nº 8.069 / 1990  
b) Lei nº 8.080 / 1990  
c) Lei nº 5.766 / 1971  
d) Lei nº 8.142 / 1990 
 
19) A ciência tem comprovado que existem alimentos que, ao serem consumidos, possuem 
propriedades anti-inflamatórias que ajudam o organismo a combater inflamações e a fortalecer a 
imunidade, sendo eles: açaí, mangarataia, manga, guaraná, abacate, entre outros. Assim como 
existem alimentos, muitos deles industrializados e processados, que, ao serem ingeridos em 
excesso, podem aumentar os processos inflamatórios. Dentre estes, encontram-se:  
a) coco, uva e abacaxi  
b) pimenta vermelha, gengibre e açafrão  
c) brócolis, tomate e espinafre  
d) salsicha, salaminho e toucinho 
 
20) O superaquecimento global tornou-se uma preocupação mundial e a busca de soluções para 
resolver o problema move cientistas, chefes de estado, ambientalistas e a imprensa 
internacional. As notícias de que o desmatamento da floresta amazônica tem se intensificado 
nos últimos meses desencadearam debates internacionais sobre em que medida esse fato pode 
aumentar a crise: 
a) climática mundial  
b) comercial nacional  
c) industrial internacional  
d) econômica continental 

 


