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No ano de 1900 o psicanalista Sigmund Freud inicia o século XX com a publicação de uma de suas 
obras mais influentes, e que em breve, se tornaria um dos clássicos da ciência moderna e da 
psicologia: A interpretação dos sonhos. Nesta obra o autor sistematiza definitivamente - teórica e 
metodologicamente - sua ciência cujo objeto de estudo é o inconsciente, e chega a uma inovadora 
compreensão a respeito dos processos anímicos no sonho. Segundo o autor os sonhos: 
 

A) São realizações disfarçadas de desejos reprimidos. 
B) São alucinações resultantes de descargas oriundas do lobo frontal do cérebro. 
C) Contém três processos importantes: o conteúdo latente, o conteúdo manifesto e o conteúdo 

ilusório. 
D) São expressões arquetípicas. 

 
                                          
 

Sigmund Freud é conhecido pela invenção da chamada teoria psicanalítica e seu estudo do 
inconsciente. Teoria esta, utilizada inicialmente para o tratamento e explicação das neuroses e 
depois amplamente aplicada a outros saberes como: a sociologia, a filosofia, a história da 
civilização. Concomitantemente ao avanço de seus estudos sobre as neuroses, Freud também 
desenvolveu uma pormenorizada compreensão da estruturação da Personalidade. Esses estudos 
envolvem uma compreensão da psiquê em seus prolongamentos tópicos, econômicos e dinâmicos. 
Uma interessante compreensão da teoria freudiana corresponde à formulação de dois importantes 
princípios no funcionamento psíquico: o princípio do prazer e o princípio de realidade. Qual dos 
elementos abaixo é o representante direto do princípio de realidade? 
 

A) Id. 
B) Ego. 
C) Superego. 
D) Pulsão de morte. 

 
                                          
 
 
Um importante nome no campo da Psicologia e dentro das teorias da personalidade é o Psiquiatra 
suíço Carl Gustav Jung. Esse autor é reconhecido pela formulação da chamada Psicologia Analítica 
cujo surgimento está diretamente vinculado ao rompimento teórico e metodológico do autor com a 
Psicanálise. Assinale a alternativa que contém dois importantes pontos teóricos pertencentes ao 
conjunto conceitual da Psicanálise severamente criticados por Jung e motivos de sua discidência. 
 

A) Autorealização e inconsciente. 
B) Causalidade e libido. 
C) Teleologia e inconsciente. 
D) Complexos e inconsciente coletivo. 

 

 
                                          
 
 
Carl Jung desenvolve sua chamada teoria da Personalidade formulando uma compreensão da vida 
anímica pautada no entendimento dos chamados inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. 
Assinale a alternativa que apresenta o elemento que pertencente e estrutura o inconsciente pessoal. 
 

A) Os arquétipos. 
B) Os complexos. 
C) A anima. 
D) O self. 
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Carl Rogers é um importante Psicólogo norte americano responsável pela formulação da chamada 
Psicologia Humanista. Em seus estudos, o autor busca transcender principalmente: o determinismo 
presente na Psicologia Comportamental e na Psicanálise; a visão patologizante desta última. Para 
tanto, Carl Rogers busca ressaltar os aspectos positivos e saudáveis da natureza humana, para 
depois entender os meios pelos quais os indivíduos entram em sofrimentos. Em seus estudos 
Rogers formula a idéia de que a personalidade se desenvolve e busca seus objetivos seguindo a 
partir de uma única e importante força. Assinale a alternativa que contém esse impulso apontado 
por Rogers: 
 

A) A individuação. 
B) A autorelização. 
C) A pulsão de vida. 
D) O inconsciente. 

 
                                          
 
 
Dentre os importantes representantes da chamada Psicologia Humanista encontra-se Abraham 
Maslow. O referido autor seguiu de forma criativa os eixos teóricos e metodológicos da chamada 
terceira força da Psicologia e criou uma pirâmide que leva seu nome. Nesta Maslow busca 
descrever possíveis etapas percorridas pelos indivíduos em sua trilha rumo à saúde e a boa 
performance afetivo-intelectual, e no movimento oposto encontram-se as chamadas metapatologias. 
 Segundo o autor, essa pirâmide representa uma importante forma de se entender a dinâmica e o 
funcionamento da personalidade. Assinale a alternativa que contém os componentes dessa 
pirâmide de Maslow, levando em consideração a ordem linear das necessidades da base até o 
cume. 
 

A) Necessidades fisiológicas; Necessidades de estima; Necessidades de segurança; 
necessidades sociais; Autorealização. 

B) Necessidades de segurança; Necessidades Fisiológicas; Necessidades sociais 
Necessidades de estima; Autorealização. 

C) Necessidades fisiológicas; Necessidades de segurança; Necessidades sociais; 
Necessidades de estima; Autorealização. 

D) Necessidades fisiológicas; Necessidades sociais; Necessidades de segurança; 
Necessidades de estima; Autorealização. 

 
                                          
 
 
Melanie Klein foi uma importante psicanalista representante da chamada escolha inglesa de 
Psicanálise. Essa autora, de aguda sensibilidade clínica, desenvolveu a chamada Psicoterapia 
Psicanalítica com crianças, privilegiando a importância do brincar e das fantasias na compreensão e 
manejo clinico. Juntamente com o desenvolvimento de um método, Klein privilegiou em seus 
estudos sua experiência clinica com bebês e crianças, acabando por aprofundar as discussões e a 
teorias da personalidade nos pontos mais arcaicos da mente. 
De acordo com Klein, a personalidade apresenta sua dinâmica fundamentada na relação entre duas 
importantes posições: a esquizo-paranóide e a depressiva. Para a autora essas posições se 
alternam em seus funcionamentos e manifestações de acordo com desenvolvimento do ego rumo à 
integração, e pela natureza de angústias que acompanham o indivíduo em toda a sua vida. Assinale 
a alternativa que contém o elemento fundamental para a passagem da posição esquizo-paranóide 
para a posição depressiva: 
 

A) Inveja. 
B) Culpa. 
C) Gratidão. 
D) Negação. 
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A psicanalista Melanie Klein propõe que a mente têm sua dinâmica e estrutura pautados no 
movimento da posição esquizo-paranóide e posição depressiva. A respeito destas posições assinale 
a alternativa incorreta. 
 

A) A posição esquizo-paranóide é marcada pela angústia persecutória, e seu mecanismo de 
defesa privilegiado é a cisão e/ou divisão. 

B) A Posição depressiva é marcada pelo momento de integração e reparação dos objetos. 
C) Um dos fundamentos para uma satisfatória integração das experiências e do ego na 

dinâmica entre as duas posições é a manutenção e segurança em relação aos objetos bons 
internalizados. 

D) Na posição depressiva observa-se a fundamental cisão entre os objetos bons e os objetos 
maus, esse movimento marca uma atitude defensiva do ego diante da angústia de 
fragmentação. 
 
   

       

Donald Winnicott é um importante psicanalista, responsável por muitos avanços nas teorias e 
técnicas de tratamento psicológico com crianças e adultos. Devido sua origem inglesa, Winnicott é 
marcadamente influenciado pelas idéias de Melanie Klein, ao mesmo tempo em que promove 
importantes transformações no pensamento desta autora. Uma das maiores contribuições de 
Winnicott reside em seus estudos sobre a sublimação e a importância do brincar na saúde psíquica 
dos sujeitos. Ao contrário de Sigmund Freud e Melanie Klein que apontam para o brincar  e a 
criatividade como um desdobramento pulsional, Winnicott constrói uma teoria da personalidade que 
localiza a criatividade dentro do aparelho psíquico, como resquício da construção entre o interno e o 
externo. A essa área entre o interno e o externo Winnicott dá o nome de: 
 

A) Espaço potencial. 
B) Zona de progressão sublimatória. 
C) Zona de desenvolvimento proximal. 
D) Espaço criacional. 

              
                 
 
   

 
Sobre a Teoria da Personalidade Sigmund Freud assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Para Sigmund Freud um importante momento no desenvolvimento da Personalidade é o 
chamado complexo de édipo, responsável pelo surgimento do ego e tido como núcleo das 
neuroses. 

B) De acordo com o autor a personalidade pode ser entendida do ponto de vista topográfico a 
partir do estudo do id, ego e superego. 

C) Segundo o autor, a personalidade encontra nas organizações e fixações da libido pontos de 
ancoramento, tornando-se uma importante influência no surgimento das neuroses. As fases 
de organização da libido são chamadas de Fase oral, anal e fálica. 

D) Em seu entendimento sobre o fundamento do desenvolvimento da Personalidade, o autor 
fala de duas classes de instintos: os instintos sexuais e os instintos de auto-conservação. 
Sigmund Freud aponta para a importância da psicosexualidade na formação e dinâmica da 
personalidade. 
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Carl Gustav Jung é responsável pela invenção da chamada Psicologia Analítica. Esta têm seu 
estudo clínico fundamentado no entendimento sobre o inconsciente utilizando o método sintético-
construtivo. Segundo a teoria junguiana, qual é o objetivo terapêutico da Psicologia Analítica? 
 

A) Ajudar na construção da individuação do paciente. 
B) Possibilitar o fortalecimento do ego do paciente. 
C) Tornar o inconsciente consciente analisando as resistências do paciente. 
D) Ajudar no desenvolvimento de uma satisfatória “Dasein”. 

 
 

                                          
 

 
É notável que as bases teóricas e metodológicas do “Aconselhamento Psicológico” no Brasil 
estejam pretensamente vinculadas à Teoria Humanista de Carl Roger. Assim, faz-se desejável que 
o Psicólogo conheça alguns elementos fundamentais da técnica psicoterápica “Centrada na 
Pessoa” do autor.  
Na definição de sua técnica, Rogers faz questão de apresentar sua preocupação em não “engessar” 
ou “alienar” o Psicólogo nos labirintos metodológicos diante de seu paciente. Para isso, propõe uma 
visão de psicoterapia centrada na pessoa em que o foco reside na relação terapêutica. Com relação 
a isso, assinale a alternativa que contém, segundo Rogers, um dos fundamentos do papel/atitude do 
psicólogo na psicoterapia que funcional de base para o surgimento do Self congruente/saudável do 
paciente: 
 

A) Neutralidade relacional. 
B) Estima positiva condicional. 
C) Estima positiva incondicional. 
D) Estima relacional. 

 
 
                                          

 
 
Para Carl Rogers a “Psicoterapia centrada na Pessoa” corresponde a uma possibilidade do paciente 
seguir um caminho de “tornar-se pessoa”. Segundo o autor, esse trajeto psicoterápico configura-se 
na força de um Self empenhando-se em sua superação a partir da relação terapêutica, marcado 
pela saída de um self em sofrimento psíquico para a saúde psíquica. Na psicoterapia considerada 
como um processo, Rogers apresenta alguns estágios do processo terapêutico. Com relação a eles, 
assinale a alternativa verdadeira. 
 

A) Segundo Carl Rogers o processo terapêutico apresenta cinco etapas. 
B) Na psicoterapia considerada como um processo, percebe-se claramente a passagem de um 

self congruente para um self incongruente, quando neste último, a saúde psíquica se 
manifesta. 

C) Quando a psicoterapia é considerada como um processo, de acordo com a psicoterapia de 
Carl Rogers, ela apresenta sete etapas. 

D) A primeira etapa do processo terapêutico é marca pela fluidez dos sentimentos do paciente 
e sua facilidade em falar de si mesmo. 
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O método psicoterápico de Sigmund Freud passou por importantes transformações até alcançar sua 
última representação no chamado “Método da Associação Livre”. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa incorreta. 
 

A) O primeiro método utilizado por Freud no estudo das neuroses foi o chamado “método 
catártico”, e tinha como base fundamental o livre fluxo do discurso do paciente como 
caminho para acessar o inconsciente. 

B) O chamado “método da associação livre” foi ó último método desenvolvido por Freud e 
utilizado até os dias atuais. Esse método já não conta com o auxilio da hipnose, 
encontrando seu fundamento em uma compreensão dinâmica do inconsciente. 

C) Visto como um meio-caminho entre o “método catártico” e o “método da associação livre”, o 
“método da pressão” ficou conhecido devido à importância dada as resistências nas 
descobertas de Freud na clinica das neuroses. 

D) A utilização da hipnose no primeiro método de trabalho de Freud é resultado da influência 
de Jean Martin Charcot e Josef Breuer. 

 
 
                                          
 

 
Uma das formas de utilização da Psicanálise em organizações é a “Psicoterapia breve de 
orientação psicanalítica” (PBP). Em relação a este tema assinale a alternativa correta. 
 

A) A única diferença da “Psicoterapia breve de orientação psicanalítica” para a psicoterapia 
tradicional é o tempo.  

B) A P.B.P tem como uma de suas estratégias de intervenção a eleição de um foco de 
trabalho. 

C) A P.B.P surgiu independentemente da demanda de utilização da psicanálise como 
ferramenta clínica com tempo determinado. 

D) Uma das aproximações da P.B.P e a psicoterapia tradicional relaciona-se ao descarte do 
manejo da transferência.  

 
 
                                          
 

 
No que tange o conhecimento do Psicólogo sobre a teoria, intervenção e métodos da Psicologia 
Social, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A psicologia social tem por objeto de estudo a sociedade e buscar desenvolver as 
potencialidades de indivíduos, classes e grupos para a transformação social. 

B) Alguns fenômenos como a ideologia, o trabalho alienado, dentre outros; correspondem à 
percalços no surgimento de modificações sociais e subjetivas. 

C) A consciência social é um importante componente na estruturação da modificação social e 
subjetiva. 

D) A consciência de si é um pressuposto fundamental para as transformações social, e tem 
seu surgimento por meio da consciência social. 

 
               
                            

 

Tendo em vista o “Código de ética do profissional Psicólogo” assinale a alternativa incorreta. 
 

A) É dever do Psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso 
no exercício profissional. 

B) Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo 
registrará todo tipo de informação sobre o cliente.  
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C) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos 
responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. 

D) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao 
psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo 
substituto. 

 
 
                                          

 

O “código de ética do Profissional Psicólogo” dedica todo um parágrafo para tratar da forma como o 
profissional deve promover publicamente seus serviços, em qualquer meio, sejam eles individuais 
ou coletivos. Sobre o tema, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Divulgará qualquer tipo de qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e 
práticas ditas psicológicas. 

B) Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda 
C) Não fará previsão taxativa de resultados 
D) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro; 

 
 

                                          
 

 
Assinale a alternativa incorreta sobre os procedimentos que o profissional psicólogo deve tomar 
com seus materiais e arquivos confidenciais, depois de uma exoneração ou demissão. 
 

A) Deverá lacrá-lo para posterior utilização de outro profissional Psicólogo. 
B) Em caso de extinção do serviço, buscar pelo conselho regional de Psicologia que 

providenciará os devidos procedimentos para o material confidencial. 
C) Caso haja continuação do serviço por outro profissional, o psicólogo poderá repassar o 

material para o companheiro. 
D) d) Deverá deixar os materiais sob responsabilidade da empresa contratante de seus 

serviços. 
 
 

                                          
 
 
Sobre o sofrimento psíquico denominado de Histeria, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) Na chamada “histeria de conversão” o fenômeno apresentado pode ser definido como uma 
somatização simbólica dos conflitos afetivos no corpo do paciente. 

B) Na histeria o que se observa é uma considerável fixação da libido em sua fase de 
organização chamada de fase genital. 

C) Um dos processos inconscientes mais observados na histeria no que tange as defesas é o 
chamado deslocamento. 

D) A histeria é marcada pela exacerbação e sexualização dos acontecimentos.  
 
 

                                          
 

 
De acordo com o entendimento psicanalítico sobre a “Neurose Obssessiva”, assinale a alternativa 
incorreta: 
 

A) Uma das manifestações que podem ser observadas na neurose obssessiva é o surgimento 
de rituais. Estes são entendidos como defesas secundárias do ego diante do conflito 
psíquico. 

B) Sobre o tema das defesas nesta psicopatologia, um processo inconsciente bastante 
recorrente é o do deslocamento dos afetos. 
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C) Levando-se em consideração as fases e desenvolvimento da libido nesta psicopatologia, 
podemos perceber a influência das fixações orais. 

D) O constante sentimento de culpa e os pensamentos mágicos são elementos que podem 
estar presentes nesta patologia. 

 
 

                                          
 

 
Sobre a estrutura clinica da “Psicose” assinale a alternativa incorreta. 
 

A) A psicose é um sofrimento psíquico que surge como um desdobramento do conflito entre o 
ego e o superego. 

B) Na psicose o mecanismo de defesa privilegiado pelo ego é a projeção. 
C) Quando pensamos nas fases e organizações da libido, podemos dizer que na psicose a 

fixação da libido esta vinculada a fase oral. 
D) Um dos principais traços observados na psicose é a dificuldade de simbolização do sujeito. 

 
 
                                          

 

 
Assinale a alternativa não pode ser entendida como um critério diagnóstico para o transtorno de 
personalidade Borderline. 
 

A) Sentimentos crônicos de Vazio. 
B) Presença de traços de impulsividade que podem ser a causa dano à própria pessoa. 

(gastos financeiros, abuso de substância, sexo, etc.) 
C) Esforços para evitar um abando real ou imaginário. 
D) Incapacidade de apresentar gestos ou ameaças de automutilação, suicídio, etc. 

 
 
                                          
 

 
Quando trata-se de um “Transtorno de Personalidade Narcisista”, assinale a alternativa que não faz 
parte de seu critério diagnóstico. 
 

A) Forte exigência de admiração. 
B) Apresenta atitudes arrogantes e insolentes. 
C) Forte capacidade de empatia. 
D) Sentimento grandioso da própria importância. 

 
 
                                          

 

 
Sobre a personalidade antisocial, assinale a alternativa incorreta. 
 

A) O transtorno de personalidade anti-social é marcado por uma impulsividade e agressividade 
para com os outros, embora esta não seja direcionada para o próprio indivíduo. 

B) Sujeitos neste estado, apresentam indiferença em relação à dor alheia. 
C) Nestes casos a psicanalista inglesa Melanie Klein aponta para a influência de um superego 

arcaico, impossibilitando a experiência do sentimento de culpa. 
D) O psicanalista Donald Winnicott discorre sobre a privação da ternura como fonte das 

atitudes antisociais. 
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Sobre a Psicologia Organizacional e do trabalho, assinale a alternativa correta. 
 

A) A Psicologia organizacional se diverge da atuação interdisciplinar que procura compreender 
os fenômenos organizacionais que se desenvolvem em torno de um conjunto de questões 
referentes entre sujeito e trabalho. 

B) A Psicologia do trabalho pode compreender uma mistura de fontes teóricas e aplicadas. 
Nesta vertente a Psicologia objetiva a intervenção, tanto sobre a subjetividade como sobre o 
trabalho. Faz isso com o intuito de melhor satisfazer as necessidades dos trabalhadores, 
sem deixar de lado os benefícios e rendimentos da empresa. 

C) O psicólogo do trabalho tinha como foco o recrutamento e seleção, utilizando-se de teste 
para alavancar a produção da empresa, sem preocupação com os sujeitos. 

D) O psicólogo industrial tinha como objetivo a análise das relações de produção e a 
preocupação de entender a subjetividade do trabalhador dentro da empresa, preocupando-
se, inclusive, com a saúde mental do trabalhador. 

 
 

                                          
 

 
Assinale a alternativa incorreta sobre a Psicologia hospitalar e a função do Psicólogo nesta área. 
 

A) O psicólogo hospitalar deve trabalhar com pacientes de qualquer faixa etária e também com 
seus familiares. Seu objetivo é auxiliar e ajudar na profilaxia e na atenção aos sofrimentos 
psíquicos decorrentes de patologia, tratamentos e internações. 

B) Na sua funcionalidade o Psicólogo pode trabalhar com indivíduos e grupos; fazer 
psicodiagnósticos; triagens; orientar psicologicamente a equipe de saúde, os pacientes e 
familiares, etc. 

C) No contexto hospitalar, o psicólogo deve orientar seus estudos e intervenções sob os 
mesmo critérios e fontes teórico-metodológicos do modelo médico, uma vez que esta área 
apresenta-se como uma importante aliada. 

D) O psicólogo deve estar atento e dar suas contribuições em equipes multidisciplinares, uma 
vez que esta ocasião transforma-se e um campo enriquecedor para o profissional e para a 
profissão. 

 
                                          
 

 
Sobre o psicodiagnóstico assinale a alternativa incorreta. 
 

A) O psicodiagnóstico é de extrema valia para o trabalho do Profissional psicólogo e para a 
profissão principalmente por dois elementos: devido sua base que respeito os padrões 
científicos; por causa de sua finalidade enquanto marco distintivo da profissão de psicólogo 
em relação a outras ciências. 

B) Alguns psicodiagnóstico encontram na Psicanálise a contribuição para os seus fundamentos 
projetivos. 

C) Quando pensado do ponto de vista clinico, o psicodiagnóstico apresenta-se como uma 
ferramenta para descobrir e investigar os recursos subjetivos do paciente. Por outro lado, o 
psicodiagnostico apresenta uma etapa devolutiva, possuindo um caracter mais informativo 
quando comparado à psicoterapia. 

D) Os passos necessários para se alcançar os objetivos do psicodiagnóstico, de forma linear e 
resumida, são necessariamente: I) aplicação de testes; II) entrevista devolutiva; III) 
entrevista inicial; IV) se necessário, encaminhamento. 
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Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
Conforme a Lei Complementar nº 11/2009 (Prefeitura Municipal de Goioerê), são requisitos básicos 
para investidura em cargo público: 
 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - ter idade mínima de dezesseis anos; 
VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica. 
 
A alternativa correta é: 
 

A) Somente os itens I, III e V estão corretos; 
B) Somente os itens I, II, III e VI estão corretos; 
C) Todos os itens estão corretos; 
D) O item V está incorreto. 

 

 

 

 
Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
 
A  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 

A) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; 
B) Dispõe sobre a proteção integral à criança e parcial ao adolescente; 
C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade;  
D) Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
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