Estado do Amazonas
Prefeitura de Boca do Acre
Concurso Público - Edital 002/2015

Data  31/10/2015
Período  Tarde
Questões  50 questões

Caderno
de Prova
PSICÓLOGO

Instruções:

Atenção:

 Para fazer a prova você usará:

 Cada questão deste caderno possui somente
uma alternativa válida (A, B, C, D ou E).

- Este caderno de prova
- Um cartão – resposta que contém seu nome,
número de inscrição e espaço para assinatura;

 Verifique se seus dados estão corretos na
FOLHA DE RESPOSTA.

 Verifique se seus dados estão corretos no cartão
– resposta;

 Preencha a FOLHA DE RESPOSTA com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, cobrindo
totalmente o espaço da alternativa
assinalada.

 Verifique se não há divergências quanto ao
número de questões no caderno de prova.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade.

 Não deve ser feita nenhuma marca fora do

campo reservado para as respostas ou
assinatura.

www.institutoabare-ete.com.br

PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa
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3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um
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infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo de mineirim
Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate pra fazer uma
macarronada cum galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia! Fiquei sem
sabêdondecovim, proncovô, oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)
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a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:
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a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial especializada e
hospitalar.
Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções.
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
A saúde é direito de todos e dever do
estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – PSICÓLOGO

d)
e)

Discriminatório
Voluntario

16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a)
b)
c)
d)
e)

Nacionais .
Estrangeiros.
Público.
Privado.
Todas estão erradas.

18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
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a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
b) Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
c) Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
d) A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
e) As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.
20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:
a)
b)
c)
d)
e)

participação da comunidade
prioridade para o atendimento hospitalar;
centralização das ações de saúde no
governo federal;
financiamento privado da saúde;
regulação do setor de saúde suplementar.

Prefeitura Municipal de Boca do Acre/AM - Edital 002/2015 – PSICÓLOGO

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
21.
Com a crise econômica mundial os
postos de trabalho diminuem, o que traz
consequências desastrosas para o trabalhador
e sua saúde mental. A Organização Mundial
de
Saúde
aponta
várias
doenças
características do século XXI decorrentes das
relações com o trabalho. Dentre elas salientase a que deriva da síndrome dos sobreviventes
das demissões, conhecida como.
a)
b)
c)
d)
e)

Pânico.
Estresse
Alcoolismo.
Drogadicção.
Ansiedade.

22. As práticas psicoterápicas têm objetivos
que as diferenciam. Assinale o objetivo que diz
respeito à psicoterapia humanista existencial.
a) Focalização das experiências subjetivas.
b) Oportunidade para melhorar as habilidades
sociais.
c) Focalização no sintoma.
d) A pessoa é arquiteta de sua própria vida
e) Ajuda para revelar e entender a fonte do
conflito.
23. A adoção de uma política de avaliação de
desempenho por parte das organizações de
trabalho gera, segundo a literatura a respeito
do assunto, numerosas vantagens tanto para
os trabalhadores quanto para a própria
organização. Uma das principais vantagens
que tem sido destacada refere-se à:
a)
b)
c)
d)

Horizontalidade da avaliação.
Transparência do processo avaliativo.
Agilidade na obtenção dos resultados.
Interface com os demais processos de
gestão.
e) Melhoria do desempenho individual e
coletivo.
24. Considere as afirmativas abaixo, a respeito
da atuação de psicólogos na área clínica:
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1. Os psicanalistas dominam a psicoterapia
predominante e mais adequada para o
tratamento de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH).
2. São profissionais que atuam com
atendimento prioritariamente grupal, em
postos de saúde e em hospitais.
3. São profissionais que avaliam e intervêm em
demandas relativas à saúde e/ou à doença
psicológica, e que se utilizam de técnicas
como as entrevistas.
4.
São
profissionais
que
intervêm
prioritariamente na prevenção e reabilitação
de agravos e na epidemiologia.
5. Dentre as principais abordagens de
intervenção em psicoterapia nessa área
estão a psicanalítica, a comportamental e a
cognitivo-comportamental.
Assinale a alternativa que indica todas as
afirmativas corretas.

e) O feedback é parte importante do processo
de comunicação organizacional e deve ser
realizado exclusivamente na situação de
avaliação de desempenho.
26. No WISC-III qual dos subtestes abaixo se
refere a uma série de perguntas orais que
indagam conhecimentos da criança sobre fatos,
objetos, lugares e pessoas?
a)
b)
c)
d)
e)

Vocabulário.
Informação.
Compreensão.
Analogias.
Busca de Símbolos.

27. A _________ significa a capacidade de o
indivíduo se dar conta do que está ocorrendo
dentro e ao redor de si, ao alcance de seu
sensório.
A palavra que se encaixa na frase acima é:

a)
b)
c)
d)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e
3.
e) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e
5.
25. Assinale a alternativa correta, a respeito
dos diversos elementos componentes do
comportamento organizacional.
a) Todas as teorias sobre o uso do poder nas
organizações afirmam que o exercício do
poder ocorre sob situações de abuso e uso
da dominação autocrática.
b) B Há diferentes abordagens no estudo da
liderança e uma das principais definições é
que a liderança implica a capacidade do líder
de exercer influência sobre os demais.
c) Autores que desenvolveram teorias da
motivação de conteúdo estático afirmam que
a motivação para o trabalho ocorre devido a
fatores exclusivamente extrínsecos.
d) A intervenção profissional do psicólogo com
grupos de trabalho na organização
caracteriza uma intervenção em nível macroorganizacional.
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a)
b)
c)
d)
e)

Orientação.
Atenção.
Senso percepção.
Memória.
Consciência.

28. Na entrevista lúdica, a _________ é a
capacidade da criança para assumir e
desempenhar papéis no brinquedo. Qual das
alternativas abaixo se encaixa corretamente
nesta fase?
a)
b)
c)
d)
e)

Personificação.
Internalização.
Motricidade.
Sintomatologia.
Regressão.

29 - Alguns aspectos que de forma geral são
de grande auxílio para o sucesso do tratamento
de dependentes químicos são:
a. Internação, medicação, afastamento da
família.
b. Motivação para mudança, reintegração
com a família, grupos de auto-ajuda (AA,
NA, etc.).
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c. Terapia de família, psicoterapia focada no
insight, entrevista motivacional.
d. Tratamento medicamentoso, internações
sucessivas
prolongadas,
confrontar
negação.
e. Terapia de família, psicanálise, medicação.
30.
Segundo Jorge Ponciano, o conceito
__________________________________ tem
evoluído dentro da Gestalt-Terapia, sob a
influência de posições místicas ou orientais, ele
provém da Psicologia da Gestalt e está
intimamente ligado à solução isomórfica
apresentada pela Psicologia da Gestalt.
Quando se fala neste conceito, estamos de fato
perguntando se a experiência de uma
percepção passada de um objeto ou forma
influencia ou não na visão de um objeto que
está vendo no momento. Qual alternativa
completa o texto:
a)
b)
c)
d)
e)

Figura e Fundo
Todo e Parte
Campo
Aqui e Agora
Tudo e Nada

31. A estrutura teórica marxista da Psicologia
desenvolvida por Vygotsky pressupõe que:
a) Todos os fenômenos devem ser estudados
como processos em permanente movimento
e transformação.
b) O homem pode, através de suas
características inatas e de sua subjetividade,
transformar a natureza por meio do seu
trabalho.
c) O conhecimento psicológico se torna
possível a partir de uma análise apurada
daquilo que é aparente e atual.
d) A captura das determinações constitutivas
do objeto só é possível quando se abandona
a pretensão de conhecer suas gêneses.
e) A consciência do homem é que determina as
formas de vida e de construção das relações
produtivas.
32. O cérebro em processo de envelhecimento
experimenta declínios em uma série de áreas,
e isto é particularmente verdadeiro para tarefas
que requerem um tempo de reação rápido ou
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malabarismo de múltiplas tarefas. Alguns
desses declínios podem ser baseados em
alterações físicas reais no cérebro, como por
exemplo, o fenômeno.
a)
b)
c)
d)
e)

Da memória falha de sincronicidade.
Do esquecimento alternado.
Do esquecimento dissonante.
Da memória falha intercorrente.
Na ponta da língua.

33. As diretrizes diagnósticas desse transtorno
incluem, segundo a Classificação dos
Transtornos Mentais e de Comportamento da
CID-10: os aspectos da amnésia dissociativa;
percurso propositado para além dos limites
cotidianos usuais e manutenção dos cuidados
básicos consigo mesmo. Trata-se do transtorno
de ...
a)
b)
c)
d)
e)

Estupor dissociativo.
Fuga dissonante.
Obsessão compulsiva.
Fuga dissociativa.
Estupor associativo.

34. Ao Psicólogo é vedado, segundo o Código
de Ética:
A. Pleitear ou receber comissões, empréstimos,
doações ou vantagens outras de qualquer
espécie, além dos honorários contratados,
assim
como
intermediar
transações
financeiras.
B. Assumir responsabilidades profissionais
somente por atividades para as quais esteja
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
C. Emitir documentos sem fundamentação e
qualidade técnico-científica.
D.
Receber,
parar
remuneração
ou
porcentagem por encaminhamento de
serviços.
E. Prestar serviços profissionais em situações
de calamidade pública ou de emergência,
sem visar benefícios pessoais.
Quais alternativas estão corretas:
a) Apenas A-B-E
b) Apenas B-C-E
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c) Apenas A-C-D
d) Apenas C-D-E
e) Apenas A-B-C.

avaliação psicológica está descrito no texto
acima:
a) AC – Teste de Atenção Concentrada.
b) PMK – Psicodiagnóstico Miocinético.
c) M – 22 – Teste de Atenção
Concentrada.
d) G – 38 – Teste não Verbal de
Inteligência.
e) R – 1 – Teste não Verbal de Inteligência.

35. Assinale a alternativa que aponta para
indicação da terapia familiar.
a) Quando os cônjuges tem segredos não
revelados.
b) Tendência irreversível a ruptura familiar
c) Negação familiar por ocorrência de
problemas
d) Há problemas individuais que necessite de
outras intervenções
e) Quando o problema atual envolve dois ou
mais membro da família.
36. Segundo a Classificação de Transtornos
Mentais e de Comportamento da CID -10, este
transtorno ocorre tanto em mulheres como em
homens. O principal aspecto é a preocupação
com a possibilidade de ter um ou mais
transtornos físicos sérios e progressivos.
Aparências normais ou banais são muitas
vezes interpretadas como anormais e
angustiantes e a atenção é focalizada em um
ou dois órgãos ou sistemas do corpo. Muitos
indivíduos recusam em aceitar a informação de
vários médicos diferentes de que não há
nenhuma doença ou anormalidade física
causando os sintomas. Este transtorno também
inclui outros transtornos, como a dismorfofobia.
Qual transtorno está descrito acima:
a) Transtorno de Somatização.
b) Transtornos motores Dissociativos.
c) Transtorno
doloroso
somatoforme
persistente.
d) Transtorno hipocondríaco.
e) Nenhuma das alternativas esta correta.
37. Este teste foi criado inicialmente para
avaliar candidatos a motoristas. Ele tem como
objetivo avaliar a inteligência de adultos, para
motoristas e também para outras aplicações. A
construção dele foi baseada nas Matrizes
Progressivas de Raven, sendo que o tipo de
resposta exigida é eleição múltipla. A aplicação
deste instrumento pode ser individual ou
coletiva, sendo coletiva pode-se ter no máximo
30 pessoas no grupo. Qual instrumento de
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38. Trata-se da abordagem de um conflito entre
duas partes, que não possuem relacionamento
significativo no passado ou contínuo a futuro,
portanto, preferem buscar um acordo de forma
imediata para por fim à controvérsia ou ao
processo judicial. O terceiro, não tem vínculo
com nenhuma das partes e pode atuar com
mais liberdade e fazê-las refletir sobre as
sugestões apresentadas, que nunca são
impositivas ou vinculativas. Este método de
resolução de conflitos, que visa tão somente ao
acordo, é a.
a)
b)
c)
d)
e)

Conciliação.
Mediação.
Arbitragem.
Negociação.
Conexão.

39. Como princípios e dispositivos da Clínica
Ampliada, pode-se citar:
a) Base socioanalítica de formação
preferencialmente grupal.
b) Criação de projetos singulares pelo
Psicólogo responsável.
c) Resolução do caso no setor de entrada
(intersetorialidade).
d) A descrição de clientela e
Corresponsabilização
e) Ultrapassamento da equipe de referência e
do método da roda.
40. O tipo de psicoterapia que se destina a
procurar a origem intrapsíquica da situação de
crise vivida pelo paciente, com o objetivo de
efetivamente solucionar o quadro apresentado,
é chamado de Psicoterapia Breve:
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a)
b)
c)
d)
e)

Dissolutiva.
De Apoio.
Mobilizadora.
Resolutiva.
Nuclear.

41. A Síndrome de Burnout é composta por
alguns elementos, dentre eles, a.
a)
b)
c)
d)
e)

Memorização.
Personificação.
Desrealização.
Desqualificação.
Despersonalização.

42. O desenvolvimento de uma alteração
comportamental mal adaptativa e específica à
substância, com concomitantes fisiológicos e
cognitivos, devido à cessação ou à redução do
uso pesado e prolongado de uma substância
responde, necessariamente, ao critério de:
a)
b)
c)
d)
e)

Abstinência de substância.
Dependência de substância.
Abstinência e dependência de substância.
Dependência e tolerância de substância.
Tolerância de substância.

pensar e agir do indivíduo. As teorias da
personalidade na Psicologia estudam e avalia a
personalidade, cada uma da sua forma e
maneira de analisar. Dentro da perspectiva
Psicanalítica referente à personalidade os
elementos mais importantes desta teoria são: a
personalidade e a sexualidade. Segundo
Freud, existe cinco fases no desenvolvimento
da personalidade, quais são elas:
a) Oral, anal, fálica, período de latência e a
fase genital.
b) Oral, anal, fálica, período da infância e a
fase de latência.
c) Oral, fase do inconsciente, consciente,
EGO, ID.
d) Período de latência, fase oral e anal, EGO
e SUPEREGO.
e) Nenhuma das alternativas está correta.
46. A psiconeurose cujos conflitos emocionais
inconscientes surgem na forma de uma severa
dissociação mental ou como sintomas físicos,
independentemente de qualquer patologia
orgânica ou estrutural conhecida, é chamada
de:
a) Obsessão.
b) Histeria CORRETO
c) Transtorno
Somatofóbico.
d) Somatização.

43. O conjunto de experiências, conhecimentos
e afetos com as quais a pessoa pensa e age
define-se como:
e) Hebefrenia.
a)
b)
c)
d)
e)

Aprendizagem.
Ações grupais.
Esquema referencial.
Ensino grupal.
Grupo operativo.

44. Que fenômeno é considerado uma
ferramenta essencial para a realização do
diagnóstico numa avaliação psicodinâmica?
a)
b)
c)
d)
e)

O conflito atual do paciente.
A história pregressa do paciente.
O conteúdo manifesto do paciente.
A reação transferencial do paciente.
O conteúdo latente do paciente.

45.
Personalidade
são
características
individuais que determinam os padrões de
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47. Saúde Mental − Intersetorial / Por uma IV
Conferência Antimanicomial: contribuições dos
usuários” (Conselho Federal de Psicologia −
Brasília: CFP, 2010), consta que em 30 de
setembro de 2009, cerca de 2.300 pessoas
marcharam em Brasília por uma Reforma
Antimanicomial, ocasião em que coletivos de
usuários,
familiares
e
trabalhadores
organizaram-se para exigir uma assistência
efetivamente antimanicomial, isto é, exigência
pela completa substituição dos leitos em
hospitais psiquiátricos por:
a) Leitos em hospitais gerais.
b) Uma rede comunitária de serviços
c) Um conjunto de serviços em clínica não
estigmatizada.
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d) Completa liberdade assistida por
acompanhantes trerapêuticos.
e) Uma modalidade de tratamento grupal.
48. A hospitalização involuntária ou tratamento
determinado judicialmente de indivíduos
mentalmente doentes que precisam de
cuidados porque apresentam tendências
perigosas em relação a si e aos outros,
corresponde.
a)
b)
c)
d)
e)

À restrição civil.
À liberdade assistida.
Ao confinamento prisional.
Ao atendimento terapêutico domiciliar.
À contenção judiciária.

b)

c)

d)

49. Sobre a Anorexia Nervosa (DSMIV) e suas
caraterísticas essenciais é correto afirmar:
a) Um temor intenso de ganhar peso, uma
perturbação significativa na percepção da
forma
ou
tamanho
do
corpo
e
comportamentos de expulsão do alimento.
b) Um temor intenso de ganhar peso,
alucinose psicótica, uma negação em
manter a forma ou tamanho do corpo.
c) A recusa do indivíduo em manter um peso
corporal na faixa normal mínima, alucinose
psicótica, uma negação significativa na
percepção da forma ou tamanho do corpo.
d) O indivíduo em manter um peso corporal
na faixa normal mínima, um temor intenso
de ganhar peso e uma perturbação
significativa na percepção da forma ou
tamanho do corpo.
e) O indivíduo em manter um peso corporal
na faixa normal mínima, uma relação com
figura materna conflituosa, uma negação
significativa na percepção da forma e do
tamanho do corpo.

e)

com
a
finalidade
de
declarar
acompanhamento
psicológico
do
atendido, ou comparecimento às sessões,
e informações sobre as condições do
atendimento, por exemplo.
Um documento no qual não deve ser feito
o registro de sintomas, situações ou
estados psicológicos.
Uma apresentação descritiva acerca de
situações e/ou condições psicológicas e
suas determinações históricas, sociais,
políticas e culturais, pesquisadas no
processo de avaliação psicológica.
Um documento fundamentado e resumido
sobre uma questão focal do campo
psicológico, cujo resultado pode ser
indicativo ou conclusivo, tendo por
finalidade
apresentar
resposta
esclarecedora,
no
campo
do
conhecimento psicológico.
Um documento no qual deve ser feito o
registro de sintomas, situações ou
estados psicológicos do paciente.

RASCUNHO

50. Segundo o Manual de Elaboração de
Documentos Decorrentes de Avaliações
Psicológicas (Resolução CFP – Conselho
Federal de Psicologia, nº 007/2003), o relatório
ou laudo psicológico é:
a) Um documento que visa a informar a
ocorrência de fatos ou situações objetivas
relacionadas ao atendimento psicológico,
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