
 

__                   ___________________________________________________________________________________________________________ 
                   PSICOLOGIA                                                      SIMULADO SISTEMAS PSICOLÓGICOS                                                                                                                                                                    1

SIMULADO SOBRE SISTEMAS PSICOLÓGICOS 
 
 

Aluno__________________________________________________________________________ 
 

 
A prova contém 40 questões de múltipla escolha. Utilize a folha de respostas abaixo para assinalar 
suas respostas. Ao final da prova, devolva apenas esta folha. Não se esqueça de pegar o gabarito 
comentado.  
 
             FOLHA DE RESPOSTAS 

Questão Resposta Questão Resposta

1 21

2 22

3 23

4 24

5 25

6 26
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8 28

9 29
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SIMULADO SOBRE SISTEMAS PSICOLÓGICOS 

 
Aluno (a)________________________________________________________________________________________ 

 
 

Para cada questão abaixo selecione a melhor alternativa. 
 
1- De acordo com a fenomenologia, o sujeito está para o 
objeto assim como 
a) a vida está para a morte 
b) o subjetivo está para o objetivo 
c) a introspecção está para a inspeção 
d) o inconsciente está para o consciente 
e) a razão está para a emoção 
 
2- Em 1913 Watson publicou um artigo denominado 
“Psychology as the behaviorist views it” (A  psicologia 

sob o ponto de vista behaviorista) que marcou a origem 
do behaviorismo em oposição a todas as escolas ou 
sistemas psicológicos da época: funcionalismo, 
estruturalismo e gestaltismo. Qual a grande marca dessa 
escola que a tornou diferente das demais? 
a) A importância do controle experimental nos estudos 
realizados em laboratório. 
b) A crença de que a psicologia poderia se tornar uma 
ciência natural da mesma forma que a física e a química. 
c) O comportamento é a única forma de estudar a 
atividade mental humana. 
d) A aplicação de uma metodologia quantitativa 
descartando qualquer abordagem qualitativa. 
e) A crença de que a atividade mental humana pode ser 
estudada e compreendida através de uma abordagem 
experimental. 
 
3- A capacidade inerente do ser humano em crescer e 
expressar todas as suas potencialidades é um pensamento 
característico de que sistema psicológico? 
a) Estruturalismo. 
b) Behaviorismo. 
c) Funcionalismo. 
d) Humanismo. 
e) Psicanalítico. 
 
4- A lei que regulamenta a formação e profissão do 
psicólogo entrou em vigor no ano de  
a) 1952 
b) 1962 
c) 1969 
d) 1972 
e) 1979 
 
5- Maslow foi um grande responsável pela divulgação de 
uma abordagem  
a) humanista 
b) existencialista 

c) funcionalista 
d) estruturalista 
e) behaviorista 
 
6- Que sistema psicológico fez grande uso de fenômenos 
relacionados com ilusões?  
a) Existencialismo 
b) Estruturalismo 
c) Gestaltismo 
d) Humanismo 
e) Psicanálise 
 
7- Um dos maiores estruturalistas foi 
a) James 
b) Freud 
c) Titchener 
d) Watson 
e) Wertheimer 
 
8- Que sistema psicológico dedicou-se ao estudo da 
percepção?  
a) Existencialismo 
b) Estruturalismo 
c) Behaviorismo 
d) Funcionalismo 
e) Gestaltismo 
 
9- O estruturalismo está para o funcionalismo assim como 
a) o consciente está para o inconsciente 
b) a perspectiva nomotética está para a perspectiva 
idiográfica 
c) uma medida está para uma avaliação  
d) a introspecção está para a adaptação 
e) a mente está para a alma 
 
10- A idéia de que “cada homem é o artesão de sua 
própria essência” está de acordo com que sistema 
psicológico?   
a) Estruturalismo 
b) Behaviorismo 
c) Funcionalismo 
d) Existencialismo 
e) Psicanalítico 
 
11- Para os ____________, a percepção de um estímulo é 
igual ao somatório de todas as sensações que compõem 
esse estímulo. Por outro lado, para os ______________ a 
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percepção de um estímulo é maior do que a soma de todas 
as sensações desse estímulo.  
a) estruturalistas – gestaltistas 
b) gestaltistas – estruturalistas 
c) funcionalistas – gestaltistas 
d) gestaltistas – funcionalistas  
e) behavioristas – gestaltistas  
 
As questões 12, 13 e 14 estão relacionadas com o texto 
abaixo 
 
O método científico pode ser resumido numa única 
palavra: “observação”. A única maneira de trabalhar em 
ciência é observando os fenômenos que compõem o 
objeto de estudo da ciência. E a observação envolve duas 
coisas: a atenção aos fenômenos e o seu registro; ou seja, 
a experiência clara e vívida e um relato da experiência em 
palavras ou fórmulas. Assim, o método da psicologia é a 
observação. Para distingui-la da observação da ciência 
física, que é a inspeção, um olhar para fora, a observação 
psicológica foi denominada introspecção, um olhar para 
dentro. Mas essa diferença de nome não nos deve deixar 
cegos para a semelhança essencial dos métodos. 
 
12- Em 1830, August Comte afirmou que: “A mente pode 
observar todos os fenômenos, exceto os seus próprios”. 
Calcado nessa afirmativa, conclui-se que Comte  
a) está totalmente de acordo com as idéias expressas no 
texto acima 
b) está parcialmente de acordo com as idéias expressas 
no texto acima 
c) está totalmente em desacordo com as idéias expressas 
no texto acima 
d) não aborda a idéia principal expressa no texto acima 
e) não se interessa pelo método da psicologia 
 
13- O texto acima foi provavelmente escrito por 
a) Skinner 
b) Freud 
c) Jung 
d) Watson  
e) Titchener 
 
14- O principal objetivo do texto é o de  
a) mostrar que a psicologia não pode ser uma ciência 
experimental seguindo os mesmos padrões da física 
b) enfatizar que a consciência e o comportamento 
humano são os principais objetos de estudo da psicologia. 
c) valorizar o método da introspecção utilizado pela 
psicologia em detrimento do método da inspeção utilizado 
pela física 
d) caracterizar a introspecção como o principal método 
de investigação da psicologia. 
e) Comparar os principais objetivos de investigação 
científica da física e da psicologia.    
 
15- “O estudo da mente humana e como ela se adapta ao 
seu meio ambiente consiste no grande objeto de estudo da 

psicologia. A consciência guia o organismo aos seus 
objetivos necessários à sua sobrevivência. Dessa forma, a 
atividade mental consiste numa espécie de órgão que está 
sempre buscando se adaptar às adversidades encontradas 
no meio”.  
Essa idéia é defendida pelos 
a) existencialistas 
b) estruturalistas 
c) behavioristas 
d) funcionalistas 
e) psicanalistas 
  
16- Historicamente, escolas psicológicas de origem 
européia tendem a valorizar processos ligados à (ao) 
______ enquanto escolas psicológicas que tiveram origem 
nos Estados Unidos tendem a valorizar  processos ligados 
à (ao) ______ 
a) introspecção – comportamento observável 
b) pensamento consciente – pensamento inconsciente 
c) abordagem dialética – abordagem experimental 
d) perspectiva biológica – perspectiva cultural  
e) atividade acadêmica – atividade aplicada.  
 
17- Qual foi o primeiro grande sistema psicológico?  
a) Humanismo 
b) Gestaltismo 
c) Funcionalismo 
d) Psicanálise 
e) Estruturalismo 
 
18- Relacione a primeira coluna com a segunda 
1- Estruturalismo  (    ) Aprendizagem 
2- Gestalt  (    ) Sensação 
3- Behaviorismo  (    ) Percepção 
4- Psicanálise  (    ) Inconsciente 
5 -Funcionalismo                (    ) Adaptação 
 
A melhor seqüência é: 
a) 3, 1, 5, 4, 2 
b) 3, 2, 5, 4, 1 
c) 3, 5, 1, 4, 2 
d) 3, 1, 2, 4, 5 
e) 3, 1, 4, 2, 5 
 
19- A primeira demonstração empírica que possibilitou o 
estudo de fenômenos psicológicos através de uma 
metodologia experimental foi a descoberta  
a) da lei do efeito 
b) da lei de Fechner 
c) das leis da organização da percepção 
d) do reflexo condicionado 
e) da tríplice contingência 
 
20- O pragmatismo pode ser entendido como “qualquer 
coisa é verdadeira desde que ela funcione”. Esse princípio 
é uma característica de que sistema psicológico?  
a) Existencialismo 
b) Estruturalismo 
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c) Behaviorismo 
d) Funcionalismo 
e) Psicanálise 
 
As questões 21, 22 e 23 estão relacionadas com o texto 
abaixo: 
 
Há pouca concordância entre os introspeccionistas. E, 
quando há, podemos atribuí-la ao fato de eles terem de ser 
meticulosamente treinados, tendo, pois, uma 
predisposição intrínseca no tocante às suas observações. 
Um corpo de conhecimento fundamentado na 
introspecção não pode ser indutivo; nenhuma descoberta 
pode ser feita por alguém que é treinado especificamente 
sobre o que observar. Devido ao alcance da patologia da 
mente, dificilmente se deve confiar num relato que a 
pessoa faz de si mesma. O conhecimento introspectivo 
não pode ter o caráter geral que esperamos da ciência. 
(Maudsley, 1867).  
 
21- De acordo com essa passagem: 
a) A psicologia não pode ser uma ciência de natureza 

experimental. 
b) A introspecção, embora  apresente problemas de 

fidedignidade, pode ser utilizada para se estudar, de 
forma científica,  processos relacionados com a 
consciência. 

c) Para que a psicologia possa adquirir um status 
científico, ela não pode utilizar a introspecção como 
método. 

d)  O objetivo da psicologia enquanto ciência é o estudo 
do comportamento. 

e) O relato introspectivo tem valor científico desde que a 
pessoa que está relatando o fenômeno mental tenha 
sido adequadamente treinada. 

 
22- Que escola ou sistema psicológico certamente 
concordaria com os pontos levantados pelo texto? 
a) Estruturalismo 
b) Behaviorismo 
c) Gestaltismo 
d) Psicanálise 
e) Humanismo 
 
23- Essa passagem faz sérias críticas ao método da 
introspecção utilizado pelos: 
a) psicanalistas 
b) behavioristas 
c) existencialistas 
d) humanistas  
e) estruturalistas 
 
24- O evento que marcou a origem da psicologia como 
uma ciência experimental foi 

a) a fundação do primeiro laboratório por Wundt -  
Alemanha, 1879 

b) o desenvolvimento do primeiro teste mental por Binet 
– França, 1905 

c) a descoberta de Broca mostrando que uma área 
específica do sistema nervoso, conhecida hoje como 
área de Broca, está relacionada com uma função 
psicológica específica – França, 1861 

d) a implementação da reforma psiquiátrica  por Pinel – 
França , 1793 

e) a publicação do livro ″A interpretação dos sonhos” por 
Freud – Áustria, 1900 

 
25- A teoria da evolução de Darwin causou um profundo 
impacto em que sistema  (s) psicológico (s)?  
a) Behaviorismo 
b) Funcionalismo 
c) Gestaltismo 
d) Estruturalismo 
e) Duas das alternativas acima. 
 
As questões 26 e 27 estão relacionadas com o texto 
abaixo 
 
O Dr. Klaus convida o Sr. Cristian para participar de um 
pequeno experimento. Ao entrar no laboratório, o Dr. 
Klaus pergunta ao Sr. Cristian que objeto ele vê sobre a 
mesa.  
“Um livro” - responde o Sr. Cristian.  
“Sim, claro, um livro” - concorda o Dr. Klaus, “Mas o 
que você vê de fato?” - insiste Dr. Klaus. “O que você 
quer dizer com o que de fato eu vejo?” - pergunta atônito 
o Sr. Cristian. “Eu lhe disse que vejo um livro. É um 
pequeno livro de capa vermelha.”- O Dr. Klaus 
insistentemente continua: “Qual é realmente a sua 
percepção?  Descreva-a para mim com toda máxima 
exatidão”. “Você quer dizer que não é um livro? De que 
se trata, alguma espécie de truque?”-  responde o Sr. 
Cristian. “Não...., não se trata de qualquer tipo de truque. 
Gostaria apenas que você descrevesse para mim o que 
você vê exatamente, sem mais nem menos” - responde o 
Dr. Klaus impacientemente. A essa altura, já desconfiado, 
o Sr. Cristian responde: “Bem, deste ângulo a capa do 
livro parece um paralelogramo vermelho escuro.” “Sim” - 
diz o Dr. Klaus satisfeito. “Sim, você está vendo uma 
mancha vermelha escura com a forma de um 
paralelogramo. E o que mais?”. “Há um rebordo branco 
abaixo dessa mancha vermelha escura com cerca de 3 cm 
de altura” - continua o Sr Cristian 
“Muito obrigado por participar deste experimento” 
Agradece o Dr. Klaus. “Mais uma vez o Sr. confirma 
minha teoria da percepção. Obrigado”. “Isso é um 
absurdo!!!” - grita o Dr. Heinz do extremo oposto do 
laboratório. “Qualquer pessoa que ande por aí vendo 
manchas vermelhas escuras quando deveria ver livros está 
doente” - grita mais uma vez o Dr. Heinz deixando o 
laboratório (adaptado de Miller, 1962). 
 
26- De acordo com o texto, pode-se afirma que o Dr. 
Klaus é um ____________ enquanto o Dr. Heinz é um 
___________. 
a) gestaltista – estruturalista 
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b) estrutura lista – gestaltista 
c) behaviorista – gestaltista 
d) gestaltista – behaviorsita 
e) funcionalista – gestaltista 
 
27- Qual o método utilizado neste experimento? 
a) Comportamental 
b) Fenomenológico 
c) Introspectivo 
d) Da associação livre 
e) Projetivo 
 
28- Que sistema psicológico emprega a introspecção 
como principal método de investigação ?  
a) Humanismo 
b) Estruturalismo 
c) Existencialismo 
d) Behaviorismo 
e) Psicanálise 
 
29- Galton contribuiu para o desenvolvimento da 
psicologia criando o primeiro:  
a) laboratório. 
b) teste psicológico sensório-motor. 
c) conceito de doença mental. 
d) curso de psicologia. 
e) método psicofísico. 
 
30- Uma das maiores contribuições de Alfred Binet foi a 
construção do primeiro teste 
a) projetivo 
b) de inteligência para adultos 
c) de inteligência para crianças 
d) de personalidade para crianças 
e) de orientação vocacional para adolescentes 
 
31- A história da Psicologia Social na América Latina nos 
informa sobre a crise dos paradigmas teóricos no final dos 
anos 70. No Brasil, psicólogos sociais, fundamentados no 
materialismo histórico, lançaram críticas contundentes às 
concepções socioculturais e a neutralidade da ciência 
defendida pelos pesquisadores inspirados na Psicologia 
Social norte-americana. Fazem parte desta proposta 
crítica: 
I-O ideal democrático do humanismo liberal; 
II-A concepção do indivíduo concreto como manifestação 
da totalidade histórico-social; 
III-A concepção do indivíduo como produto das 
determinações econômicas.  
Está (ão) correto (s): 
a ) I apenas. 
b ) I e II apenas. 
c ) I e III apenas. 
d ) II e III apenas. 
e ) I, II e III. 
 
32- A história da Psicologia revela uma ampla diversidade 
de abordagens teóricas que se reflete nas diferentes 

definições do seu objeto de investigação no interior dos 
grandes sistemas. A esse respeito, é correto afirmar que: 
a) No surgimento da Psicologia seu objeto de estudo é a 

consciência, substituído, com o advento do 
Behaviorismo, pelo comportamento, único objetos na 
atualidade. 

b) Do final do século XIX aos dias d hoje, os processos 
mentais têm sido o único objeto de estudo da 
Psicologia, dividindo-se em consciência e 
inconsciência. 

c) A abordagem mentalista, característica da Psicologia na 
ocasião de seu surgimento, cede lugar ao estudo do 
condicionamento, nas vertentes teóricas do 
Behaviorismo e do Gestaltismo. 

d) O objeto de estudo da Psicologia é atualmente o 
comportamento, e o estudo da mente caracteriza 
apenas a Psicologia do século XIX. 

e) O Behaviorismo opera uma crítica radical da Psicologia 
da consciência em favor do estudo do comportamento, 
mantendo-se a importância da investigação dos 
processos mentais na contemporaneidade. 

 
33- Historicamente, o Behaviorismo Metodológico 
proposto por J. B. Watson (1879 - 1958) foi seguido 
pelo Behaviorismo Radical de B. F. Skinner (1904 - 
1990). Sobre o Behaviorismo Metodológico e o 
Behaviorismo Radical, é INCORRETO afirmar: 
a) O Behaviorismo Radical, nos termos da Psicologia, 

contrapõe-se ao Behaviorismo Metodológico no que 
se refere à concepçao dualista corpo-mente. 

b) Metodologicamente, o Behaviorismo Radical privilegia 
a análise comportamental de cada organismo 
individualmente, enquanto que o Behaviorismo 
Metodológico privilegia as comparações entre 
diferentes organismos. 

c) Para Watson, o comportamento dos organismos deriva 
de uma infinidade de relações reflexas mecanicamente 
estabelecidas com o meio ambiente. 

d) O Behaviorismo Radical insiste na verdade por 
consenso como critério de validade científica e nega o 
mundo privado do indivíduo tais como sentimentos, 

pensamentos etc. 
e) Para Skinner, o comportamento é produto de 

contingências estabelecidas nos níveis filogenético, 
ontogenético e cultural. 
 
34- Na história da Psicologia, observam-se muitas 
correntes ou escolas psicológicas que definiram 
diferentemente o objeto e o método da Psicologia 
enquanto ciência.Dentre essas correntes, pode-se dizer 
que apenas uma abalou a concepção das condições e dos 
limites de um saber científico, concebendo de uma 
maneira nova o conhecimento psicológico. Propunha a 
compreensão das condutas segundo sua lei de organização 
interna. Tal escola ficou conhecida como 
a ) Behaviorismo. 
b ) Psicologia da Gestalt. 
c ) Funcionalismo. 
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d ) Estruturalismo. 
e ) Psicologia Comparativa. 
 
35- O projeto epistemológico da Psicologia realiza-se 
através da busca de leis gerais e princípios invariantes dos 
processos psicológicos. No caso do Behaviorismo e do 
Gestaltismo, são eles, respectivamente: 
a ) Associação e reforço / boa forma e equilíbrio. 
b ) Punição e motivação / figura e fundo. 
c ) Condicionamento / elementarismo. 
d ) Totalidade / isomorfismo. 
e ) Hábito / associação. 
 
36- A emergência da experiência de uma subjetividade 
privatizada (em que nos reconhecemos como livres, 
diferentes, capazes de ter desejos e pensar 
independentemente), a partir do advento da Idade 
Moderna, é considerada uma condição necessária, porém 
não suficiente, para o surgimento da Psicologia como área 
independente de conhecimento e atuação profissional. São 
condições que podem também ser consideradas 
necessárias para o surgimento da Psicologia: 
 
I. A crise da subjetividade privatizada, quando se 
descobre que a liberdade e a diferença individuais são, 
fundamentalmente, ilusões. 
 
II. O surgimento da necessidade social de construção de 
instrumentos de controle, fiscalização e previsão de 
características e ações individuais, com a finalidade de 
corrigir desvios comportamentais. 
 
III. A fundamental contribuição do ideário romântico, 
viabilizando concepções de liberdade positiva, através de 
experiências de autonomia e auto-engendramento. 
 
Estão corretas APENAS as afirmações 
a ) I, apenas. 
b ) II, apenas. 
c ) I e II, apenas. 
d ) II e III, apenas. 
e ) I, II e III. 
 
37- A gestão do espaço psicológico no século XIX, 
quando tem lugar o advento da Psicologia como ciência 
independente, relaciona-se histórica e culturalmente à 
articulação conflitiva de formas de pensar e praticar a 
vida em sociedade. Tais formas se articulam aos seguintes 
movimentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a ) Romantismo e Classicismo. 
b ) Regime Disciplinar e Socialismo. 
c ) Liberalismo e Socialismo. 
d ) Liberalismo, Classicismo e Regime Disciplinar. 
e ) Liberalismo, Romantismo e Regime Disciplinar. 
 
38- A distinção epistemológica das teorias psicológicas 
em molares (ênfase no enfoque globalizante e 
antielementarista) e moleculares (ênfase no enfoque 
associacionista e elementarista) permite que se afirme 
que são predominantemente molares e moleculares, 
respectivamente: 
a ) Psicanálise e Teorias Fenomenológico-Existenciais. 
b ) Psicologia da Gestalt e Estruturalismo de Titchener. 
c ) Funcionalismo e Teorias Humanistas. 
d ) Behaviorismo e Teorias Sócio-históricas. 
e ) Psicologia Cognitiva e Psicologia Analítica de Jung. 
 
39- Em seu momento histórico inaugural como disciplina 
científica, a Psicologia, marcada pelas pesquisas em 
laboratório de Wundt e de Titchener, teve como objeto de 
estudo e método de investigação: 
a ) a experiência emocional e a observação controlada. 
b ) o comportamento e a observação naturalista. 
c ) a percepção e a observação controlada. 
d ) a inteligência e a observação sistemática. 
e) a experiência imediata e a auto-observação sistemática. 
 
40- A abordagem fenomenológica, em Psicologia, 
caracteriza-se pela: 
a) elaboração de instrumentos e procedimentos cuja 

finalidade é o conhecimento do ser humano na sua 
totalidade, convertendo-se em leis e teorias. 

b) elaboração de métodos de intervenção e seus contínuos 
ajustes para que o sujeito conviva, da melhor maneira 
possível, com o mal-estar característico do ser 
humano, cuja erradicação é da ordem do impossível. 

c) concepção de causalidade segundo a qual se busca 
analisar as multideterminações dos fenômenos 
psíquicos, de maneira a apostar na eliminaçao dos 
focos de sofrimento humano. 

d) busca incessante da apreensão da experiência, seus 
significados e valores, irredutível a esquemas 
explicativos formais e generalizantes. 

e) elaboração de instrumentos e procedimentos de 
observação do comportamento humano, cuja 
finalidade é o autoconhecimento movido pela 
esperança do sujeito na sua capacidade estética e 
criativa. 


