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3 h de duração*
40 questões

S107b Psicólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

Texto
“É a imprensa a via de acesso à divulgação da maioria
das inovações linguísticas, notadamente a imprensa
escrita, jornais e revistas. Isso porque a informação
jornalística está ligada à cultura de massa, de intenção
comunitária e generalizante. Nela a linguagem rebuscada foi substituída pela simplificação, a serviço de
uma maior comunicabilidade.”

(20 questões)
2. Suponha a seguinte notícia de jornal.
“As pesquisas que medem o nível de desemprego no
país, constataram que, nos últimos meses houve mais
demissões que contratações. Os analistas acreditam
que, se houverem mais turbulências na economia
mundial, o desemprego continuará em alta ao longo
do ano”.
Considerando a linguagem formal, analise as afirmativas abaixo sobre o texto.
1. O texto apresenta problemas de pontuação.
2. A concordância verbal está de acordo com a
norma culta da língua portuguesa.
3. O texto é composto por orações subordinadas.
4. Os substantivos “pesquisas”, “analistas” e
“desemprego” têm função de sujeito nas frases
em que aparecem no texto.
5. O texto emprega uma linguagem acessível
e, por isso, considerada aceita pela gramática
normativa.

Nelly de Carvalho. O que é neologismo.

1. Considere as seguintes afirmativas a respeito do
texto.
1. O pronome “nela”, grifado no texto, refere-se: à
“imprensa escrita” e à “informação jornalística”.
2. Se a palavra “divulgação” (primeira linha do
texto) estivesse no plural, o “a” craseado seria
mantido, já que continuaria sendo palavra
feminina.
3. Os verbos “ser” e “estar” foram empregados no
texto como verbos de ligação e, assim, constituindo predicados verbais.
4. A palavra “comunitária” é acentuada graficamente, pois se trata de uma paroxítona terminada em ditongo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) As rúbricas foram devidamente colocadas em
cada página do processo. (frase correta)
b. ( ) A cessão da Câmara dos Vereadores encerrou-se agora. (frase correta)
c. ( ) Os funcionários obedeceram às ordens dadas
pela chefia imediata. (erro de regência verbal)
d. ( X ) As empresas não enviaram os relatórios para
mim analisar. (erro no emprego do pronome)
e. ( ) Ele é amoral e tem atitudes imorais. (as palavras destacadas são homônimas)

4. Assinale a frase que apresenta correta colocação
pronominal.
a. ( ) Responsabilidade: é esse tipo de atitude que
busca-se aqui neste setor.
b. ( ) Em tempo nenhum, se percebeu qualquer
sinal de desrespeito.
c. ( ) Me pediram para falar pela equipe naquela
reunião.
d. ( ) Nunca envolva-se em discussões sobre as
quais não há o que argumentar.
e. ( X ) Comunicar-se-ão em tempo as novas regras
de conduta neste Departamento.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) O iminetente Deputado virá à nossa cidade.
b. ( ) Vultuosa quantia de dinheiro falso foi apreendida pela polícia naquela ronda diária.
c. ( X ) Memorando é um documento que circula
entre departamentos em uma instituição
pública.
d. ( ) “Respeitosamente” e “Atenciosamente” são
fechos de ofícios e devem ser usados, respectivamente, para: autoridades de mesma hierarquia e autoridades de hierarquia superior à
do remetente.
e. ( ) Pronomes de Tratamento equivalem à
segunda pessoa do plural. Assim, a frase
“Aguardamos a vossa consideração sobre
nosso pleito”, em documentos oficiais, está
correta.
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Temas Atuais

5 questões

6. O Banco Central Europeu decidiu recentemente
reduzir a taxa de juros da zona do Euro, de 1% para
0,75%.
Assinale a alternativa que indica uma das razões que
nortearam essa decisão.
a. ( X ) A desaceleração da economia europeia.
b. ( ) A necessidade de diminuir o nível de poupança e investimento na zona do Euro.
c. ( ) A aceleração dos níveis de emprego e falta de
mão de obra.
d. ( ) O aumento da produção industrial no último
trimestre.
e. ( ) O volume extremamente alto de reservas
de alguns países europeus, entre os quais a
Alemanha, Espanha, Grécia e Portugal.

7. O cenário político latino-americano foi sacudido,
recentemente, por acontecimentos ocorridos no
Paraguai que, segundo alguns analistas, constituem
um retrocesso na evolução da democracia na região.
Assinale a alternativa que indica o fato a que se refere
a afirmação.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Ollanta Humala, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) O cancelamento das eleições presidenciais em
que saiu vencedor Fernando Lugo, um ex-bispo católico, que iria governar o país.
( X ) A decretação de impeachment contra o presidente constitucional Fernando Lugo, aprovada pelo Congresso daquele país.
( ) A vitória, nas eleições gerais, do Partido da
Pátria Paraguaia, formado por antigos integrantes do governo Stroesner.
( ) A destituição do presidente constitucional do
país, apoiada pelos governos da Argentina
e do Brasil, mas fortemente contestada pelo
Peru e Venezuela.
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8. Examine as afirmativas abaixo:
1. Na última década, o perfil socioeconômico do
Brasil teve importantes mudanças.
2. Uma das mudanças ocorridas foi o fortalecimento da classe C.
3. Muitos autores defendem que milhares de
pessoas saíram da pobreza e ascenderam às
classes médias.
4. Entre os fatores que teriam sido responsáveis
por estas mudanças estão a estabilização dos
preços.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Em abril, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu matéria de grande importância, relacionada à
adoção do sistema de cotas raciais nas universidades
brasileiras.

10. O noticiário deu grande destaque à descoberta
da chamada “Partícula de Deus”.
Assinale a alternativa correta a respeito dessa
descoberta.
a. (

b.

c.

d.

e.

Qual foi a decisão em questão?
a. ( ) Proibiu a adoção do sistema de cotas raciais
em universidades brasileiras.
b. ( X ) O sistema de cotas raciais em universidades
não contraria a Constituição brasileira.
c. ( ) O sistema de cotas raciais em universidades,
além da injustiça que encerra, fere frontalmente a isonomia dos candidatos às vagas
disputadas nos Vestibulares.
d. ( ) Estendeu o sistema de cotas, em proporções
idênticas, aos indígenas, descendentes de
asiáticos, descendentes de marranos e aos
quilombolas.
e. ( ) Respeitando o direito dos que já ingressaram
em universidades, beneficiados pelo sistema
de cotas, entendeu ser a medida anticonstitucional, recomendando a sua imediata
suspensão.

) Trata-se de uma descoberta inesperada, pois
os cientistas contemporâneos, na sua maioria materialistas, há muito tinham abandonado as antigas pesquisas que pretendiam
encontrá-la.
( ) Vislumbrado na Idade Média pelo cientista
inglês John Higgs, é um novo elemento químico capaz de explicar a formação da matéria
no universo.
( ) Talvez seja a descoberta mais importante
da ciência moderna, uma vez que permite
comprovar racional e cientificamente o criacionismo, ou seja, que o universo e a humanidade são criações divinas.
( X ) A descoberta anunciada pode ser o há muito
procurado bóson de Higgs, considerado a
chave para entender a estrutura fundamental
da matéria.
( ) A Partícula de Deus é uma forma de vida que
não pode ser enquadrada em nenhum dos
reinos da natureza até então conhecidos.
Acredita-se tratar-se da sobrevivência de uma
espécie extinta no início da formação do
universo.

Conhecimentos Gerais
de Saúde Pública

10 questões

11. As ações e os serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único, organizado de acordo com diretrizes. As bases do SUS são estabelecidas em Lei pela:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei no 8142/90.
Lei no 8080/90.
Norma Operacional no 8.
Constituição Federal de 1967 no artigo 196.
Constituição Federal de 1988 no artigo 198.
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12. Das leis, normas operacionais e decretos que
regem o SUS, aquela conhecida como Lei Orgânica da
Saúde é a/o:

15. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Municipal na gestão do
SUS, através das Secretarias Municipais de Saúde.

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( X ) Não pode estabelecer parcerias com outros
municípios para garantir o atendimento pleno
de sua população e para procedimentos de
complexidade que estejam acima daqueles
que pode oferecer.
b. ( ) A estratégia adotada no país reconhece o
município como o principal responsável pela
saúde de sua população.
c. ( ) A partir do Pacto pela Saúde, de 2006, o gestor municipal assina um termo de compromisso para assumir integralmente as ações e
os serviços de seu território.
d. ( ) O gestor municipal deve aplicar recursos
próprios e os repassados pela União e pelo
Estado.
e. ( ) O município formula suas próprias políticas
de saúde e também é um dos parceiros para a
aplicação de políticas nacionais e estaduais de
saúde.

( )
( )
( )
(X)
( )

Lei no 8142, de 1990.
Norma Operacional no 7.
Norma Operacional no 8.
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990.
Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011.

13. O Decreto no 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
para dispor sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), instituindo as Regiões de Saúde.
Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de:
a. ( ) Atenção secundária e terciária e exames de
alta complexidade de imagem e laboratoriais.
b. ( ) Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica
e vigilância DST/AIDS.
c. ( ) Programas de cuidados à população de risco
como crianças, idosos e gestantes.
d. ( ) Autonomia administrativa e gestão financeira
para atenção básica.
e. ( X ) Atenção primária, urgência e emergência,
atenção psicossocial, atenção ambulatorial
especializada e hospitalar, e vigilância em
saúde.

14. Assinale a alternativa incorreta, considerando as
responsabilidades do Governo Federal na gestão do
SUS, através do Ministério da Saúde.
a. ( ) Formula as políticas nacionais de saúde.
b. ( ) A gestão federal da saúde é realizada por
meio do Ministério da Saúde.
c. ( X ) É o principal realizador de ações e projetos de
saúde.
d. ( ) É o principal financiador da rede pública de
saúde.
e. ( ) Planeja, cria normas, avalia e utiliza instrumentos para o controle do SUS.
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16. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à fonte de receitas dos Estados que deve ser
aplicada na saúde.
a. ( ) Imposto de Renda Retido na Fonte.
b. ( X ) Impostos de ICMS, IPVA e ITCMD (sobre
herança e doações).
c. ( ) Impostos de ISS, IPTU, ITBI (sobre transmissão
de bens imóveis).
d. ( ) Receita da dívida ativa de impostos, multas,
juros e correção monetária de impostos.
e. ( ) Transferências da União: cota-parte do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
cota-parte do ITR e transferências da Lei
Complementar no 87/96 – Lei Kandir.
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17. Com a Emenda Constitucional no 29 foram criados
pelos Estados, Distrito Federal e municípios os fundos
de saúde e os conselhos de saúde.
Em relação ao financiamento da saúde, é uma atribuição do fundo de saúde:
a. ( ) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente
na atenção básica.
b. ( ) Acompanhar os gastos realizados na área da
saúde e fiscalizar as aplicações.
c. ( ) Planejar onde serão aplicados os recursos nas
áreas críticas da saúde.
d. ( X ) Receber os recursos financeiros locais e os
transferidos pela União.
e. ( ) Distribuir os recursos financeiros na média e
alta complexidade, de acordo com a demanda
local.

18. Assinale a alternativa correta em relação ao
Conasems.
a. ( ) É composto por secretários de saúde dos
Estados e pode formular e propor políticas de
saúde.
b. ( ) Pode ser criado por lei municipal, ficando vinculado ao SUS, e tem a finalidade de planejar,
acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução de
políticas públicas, serviços e ações de saúde
em cada unidade de saúde.
c. ( X ) É composto por secretários municipais de
saúde e tem a função de formular e propor
políticas, promover o intercâmbio de experiências, apoiar os municípios e representá-los
na CIT.
d. ( ) Tem a finalidade de desenvolver atividades
ou implementar projetos comuns a grupos
de municípios, racionalizando a aplicação de
recursos financeiros e materiais.
e. ( ) É um conselho de cooperação federativa, do
qual podem participar União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

19. A estratégia adotada no Brasil reconhece o município como principal responsável pela saúde de sua
população, o que permite transferir aos municípios a
responsabilidade e os recursos necessários para exercerem a gestão sobre as ações e os serviços de saúde
prestados em seu território.
Identifique tal estratégia.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Municipalização
Territorialização
Regionalização
Universalização
Estratégia de saúde da família

20. O princípio que orienta a organização do SUS e
representa a articulação entre os gestores estaduais
e municipais na implementação de políticas, ações
e serviços de saúde qualificados e descentralizados,
garantindo acesso, integralidade e resolutividade na
atenção à saúde da população é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

a Equidade.
a Regionalização.
o Controle Social.
a Integralidade.
a Igualdade.
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Conhecimentos Específicos
21. Considere as afirmativas abaixo sobre distúrbios comuns nas fases da primeira infância até a
adolescência:
1. A idade precoce de início de um distúrbio
indica prognóstico mais desfavorável do que
início tardio da sintomatologia.
2. No processo de diagnóstico de um distúrbio,
entrevistas com um ou com ambos os pais, se
associadas à aplicação de escalas, dispensam
buscar a versão da criança e/ou adolescente a
respeito de sua sintomatologia.
3. Em episódios severos de depressão, processos psicoterapêuticos intensivos são efetivos
como métodos exclusivos de tratamento,
prescindindo de medicação.
4. Psicoterapia de grupo, familiar ou individual
são procedimentos benéficos e recomendados para o tratamento de transtornos
afetivos, associados ou não à prescrição
medicamentosa.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
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(20 questões)

22. Sobre os tipos de internação psiquiátrica, conforme os define a Lei n. 10.216/2001, assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) A internação involuntária deverá ser comunicada ao juiz que a determinou, no prazo
de quarenta e oito horas, pelo responsável
técnico do estabelecimento no qual tenha
ocorrido, sendo esse mesmo procedimento
facultativo por ocasião da alta.
( ) A internação voluntária prescinde de assinatura de documento firmando a opção da
pessoa por esse regime de tratamento no ato
da admissão, mas requer essa assinatura por
ocasião do término da internação, quando
esse término se der por sua iniciativa.
( ) A internação compulsória depende de laudo
médico circunstanciado caracterizando seus
motivos, emitido por médico registrado no
CRM do Estado onde se localiza o estabelecimento, e ocorre a pedido de terceiro que
tenha grau de parentesco com o paciente.
( X ) A internação compulsória é determinada pelo
juiz competente, considerando as condições
de segurança do estabelecimento quanto à
salvaguarda do paciente, dos demais internados e de seus trabalhadores.
( ) A internação involuntária termina quando
o interno, seu familiar ou responsável legal
assim o solicitar por escrito, ou quando o
especialista responsável pelo tratamento
assim o estabelecer.
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23. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F )
as afirmativas abaixo a respeito da ética profissional
do psicólogo, conforme normatizada pelo Código
de Ética Profissional instituído pela Resolução n.
010/2005 do Conselho Federal de Psicologia:
( ) A qualidade dos serviços oferecidos pelo profissional relaciona-se diretamente com o valor
acordado quando da fixação da remuneração
pelo seu trabalho.
( ) Ao psicólogo é vedado induzir pessoas ou
organizações a recorrerem a seus serviços,
bem como prolongar desnecessariamente a
prestação dos serviços profissionais.
( ) O encaminhamento de demandas que fujam
ao campo de atuação do psicólogo deve
ser feito somente a profissionais qualificados, conhecidos e de renome na área dessas
demandas.
( ) Nos documentos que embasam atividades
em equipe multiprofissional, o psicólogo
deve registrar todas as informações obtidas
na parte que lhe coube dessas atividades,
visando ao cumprimento dos objetivos do
trabalho.
( ) Compete ao psicólogo trabalhar em prol da
saúde e qualidade de vida, promovendo a
cidadania e contribuindo para a supressão de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, em suas diferentes formas de manifestação.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–F–V–F
V–V–F–F–F
F–V–F–F–V
F–V–V–F–V
F–F–V–F–V

24. Analise o texto abaixo:
“Estudos e pesquisas de Piaget demonstraram
que existem formas de perceber, compreender
e se comportar diante do mundo, próprias de
cada            , isto é, existe
uma            progressiva do meio
ambiente, que implica uma           
das                 a este novo
dado do mundo exterior”.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. (
b.
c.
d.
e.

) sexo ; assimilação ;
compreensão ; estruturas mentais
( X ) faixa etária ; assimilação ;
acomodação ; estruturas mentais
( ) faixa etária ; acomodação ;
assimilação ; percepções
( ) gênero ; compreensão ;
percepção ; estruturas cognitivas
( ) sexo ; dominação ;
assimilação ; estruturas mentais

25. O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) é
um distúrbio que pode acometer crianças e/ou adolescentes, sendo cada vez mais evidenciado na literatura e na prática psicológicas.
Dentre as principais fontes desse distúrbio estão:
a. ( X ) desastres naturais e/ou provocados pelo
homem; violência doméstica; testemunho de
violência extrema; vivência de procedimentos
médicos arriscados e/ou invasivos.
b. ( ) violência doméstica; dificuldades de desempenho acadêmico; testemunho de violência
extrema; sonhos traumáticos ou pesadelos.
c. ( ) desastres naturais e/ou provocados pelo
homem; traumas relativos à má socialização;
violência doméstica; separação dos pais.
d. ( ) pensamentos persecutórios; vivência de
procedimentos médicos arriscados e/ou
invasivos; separação dos pais; nascimentos de
irmãos.
e. ( ) testemunho de violência extrema; dificuldades extremas de internalização do papel
sexual; dificuldades de desempenho acadêmico; violência doméstica.
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26. A Portaria 336/2002 estabelece, quanto aos
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), que:
a. ( ) esses Centros poderão funcionar dentro dos
limites de uma área hospitalar desde que
garantido o acesso privativo, podendo os
profissionais atenderem às duas estruturas.
b. ( ) os CAPS I, II e III são definidos por ordem
decrescente de porte/complexidade e abrangência populacional.
c. ( ) todos os CAPS, independente de suas atribuições, devem funcionar unicamente no período de 8 às 18 horas, em dois turnos, durante
os cinco dias úteis da semana.
d. ( X ) esses Centros só poderão funcionar em área
física específica e independente de qualquer
estrutura hospitalar e com equipe profissional
própria.
e. ( ) a assistência prestada mediante a atividade de
oficinas terapêuticas é opcional nos CAPS I e II,
em substituição ao atendimento individual.

27. A personalidade humana busca ser compreendida pela Psicologia por meio de diferentes teorias,
cada qual possuindo alguns princípios norteadores.

28. Pode ser apontado como o procedimento mais
comumente utilizado nos diferentes processos de
intervenção da Psicologia, considerando os diferentes
contextos nos quais essa intervenção ocorre:
a.
b.
c.
d.
e.
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entrevista.
grupo focal.
avaliação psicológica.
testagem psicológica.
observação indireta do comportamento.

29. A respeito do atendimento de crianças e/ou adolescentes violentados sexualmente, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

Sobre essa temática, é correto afirmar:
a. ( ) A ênfase nos diferentes estados da consciência para compreender a conduta humana na
vida cotidiana traduz o princípio da determinação ambiental.
b. ( ) A tendência de compreensão da personalidade considerando características genéticas
dos sujeitos define os chamados determinantes conscientes ou inconscientes estruturais.
c. ( ) A consideração à estimulação do meio e às
vivências de aprendizagem como explicativas
da personalidade refere-se ao determinismo
sociocultural.
d. ( ) A compreensão da personalidade a partir de
impulsos, instintos, motivações e necessidades humanas reporta-se aos princípios da
determinação consciente ou inconsciente.
e. ( X ) A consideração aos contextos socioculturais
diz respeito à observância do mundo das relações sociais mais amplas para compreender a
estruturação da personalidade.

(X)
( )
( )
( )
( )

d.

e.

) Constituem condições fundamentais para
que o atendimento tenha êxito a experiência
do terapeuta no assunto e a colaboração da
vítima em narrar abertamente a experiência
vivenciada, desde o início do procedimento.
( ) Crianças e/ou adolescentes violentados sexualmente têm dificuldade em externar as condições precisas dessa violência, necessitando,
para tanto, a presença de um dos pais para
reconstituir a cena e explicitar seus temores.
( X ) Constituem dificuldades que se apresentam
frente a esse tipo de atendimento o assunto
em si, a ameaça aos papéis profissionais
tradicionais e o perigo, sempre presente, de
fracasso e/ou abandono de tratamento.
( ) Esse tipo de atendimento, por sua complexidade, requer sempre que seja adotada a
abordagem individual, isto é, o atendimento
bipessoal terapeuta-paciente, como forma de
instaurar a relação de confiança necessária ao
tratamento.
( ) Intervenções em nível familiar como forma de
atendimento em casos de violência sexual de
crianças e/ou adolescentes são contraindicadas, a menos que se trate de abuso extrafamiliar e que a dinâmica da família não esteja
comprometida pelo episódio.

Estado de Santa Catarina

30. Compete ao município, para operacionalização da
Rede de Atenção Psicossocial instituída pela Portaria
no 3.088, de 23 de dezembro de 2011:

32. Relacione as colunas abaixo, sobre transtornos mentais, conforme classificação do Manual
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais:

a. ( ) apoio à implementação, supervisão do Grupo
Condutor Municipal da Rede de Atenção
Psicossocial, financiamento, contratualização
com os pontos de atenção à saúde sob sua
gestão, monitoramento e avaliação da Rede
no território municipal.
b. ( ) apoio à implementação, coordenação do
Grupo Condutor Municipal da Rede de
Atenção Psicossocial, financiamento, definição
dos pontos de atenção à saúde sob sua gestão, monitoramento e avaliação da Rede no
território estadual.
c. ( ) coordenação da implementação e do Grupo
Condutor Municipal da Rede de Atenção
Psicossocial, financiamento, expansão dos
pontos de atenção à saúde sob sua gestão,
monitoramento e avaliação da Rede no território municipal.
d. ( X ) implementação, coordenação do Grupo
Condutor Municipal da Rede de Atenção
Psicossocial, financiamento, contratualização
com os pontos de atenção à saúde sob sua
gestão, monitoramento e avaliação da Rede
no território municipal.
e. ( ) implementação, coordenação do Grupo
Condutor Municipal da Rede de Atenção
Psicossocial, financiamento, contratualização
com os pontos de atenção à saúde em âmbito
estadual, monitoramento e avaliação da Rede
no território estadual.

Coluna 1 Classificação

31. O transtorno de Déficit de Atenção por
Hiperatividade (TDAH) se caracteriza principalmente
por sinais de:
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

inquietude, apatia e desatenção.
impulsividade, resistência e tédio.
desatenção, impulsividade e hiperatividade.
ações violentas, resistência e labilidade
emocional.
e. ( ) hiperatividade, desatenção e baixo rendimento intelectual.

1.
2.
3.
4.
5.

Transtornos do humor
Transtornos somatoformes
Transtornos relacionados a substâncias
Transtornos de ansiedade
Transtornos sexuais

Coluna 2 Transtornos
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Fobias ou pânico.
Abuso de álcool ou dependência de drogas.
Depressão ou transtorno bipolar.
Parafilias.
Transtornos conversivos ou dismórficos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–3–5–4–2
1–4–3–2–5
4–1–2–5–3
4–2–5–1–3
4–3–1–5–2

33. Considere a afirmação a seguir:
“Este autor divide os períodos do desenvolvimento de
acordo com o aparecimento de novas qualidades do
pensamento, o que, por sua vez, interfere no desenvolvimento global” (Bock; Furtado; Teixeira, 1995).
O texto se refere à teoria do desenvolvimento humano:
a. ( X ) interacionista de J. Piaget, com sua ênfase no
desenvolvimento intelectual.
b. ( ) psicossexual de J. Piaget, com sua ênfase no
desenvolvimento emocional.
c. ( ) psicossexual de S. Freud, com sua ênfase no
desenvolvimento global.
d. ( ) afetivocognitiva de S. Freud, com sua ênfase
em interações afetivas parentais.
e. ( ) sociointeracionista de J. Piaget, com sua
ênfase no desenvolvimento psicossexual.
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34. Sobre observação do comportamento, assinale a
alternativa correta.
a. ( ) Trata-se de um recurso para utilização
exclusiva em processos de investigação de
processos comportamentais, originado dos
estudos experimentais em psicologia do
desenvolvimento.
b. ( ) Configura-se como uma ferramenta exclusiva
para intervenção no âmbito clínico por parte
de profissionais adeptos da abordagem da
Análise Experimental do Comportamento.
c. ( ) Caracteriza-se como um conjunto de procedimentos cuja utilização é indispensável à intervenção no campo da psicologia educacional,
tendo em vista as variáveis presentes nesse
campo.
d. ( X ) Trata-se de um recurso utilizável tanto na pesquisa quanto na intervenção em psicologia,
tributário principalmente da abordagem da
Análise do Comportamento.
e. ( ) Configura-se como um procedimento exclusivo para estudos e investigações de caráter
experimental, em laboratório, onde se manipulam variáveis e se testam hipóteses de pesquisa.

35. Acerca de S. Freud (1856-1939) e suas concepções,
assinale a alternativa correta.
a. ( ) A sexualidade, bem como a consciência,
desenvolvem-se por meio de processos de
interação social, sendo, portanto, aquisições
dependentes destes processos.
b. ( X ) O autor descreveu estágios do desenvolvimento psicossexual, ocorrendo a partir de
elementos de maturação biológica, de modo
relativamente independente de fatores
ambientais.
c. ( ) O autor defendeu a primazia do princípio do
prazer sobre o princípio da realidade, como
resultado do desenvolvimento do ego, o qual
se completa na adolescência.
d. ( ) Em sua concepção, os anos da adolescência
são os que mais contribuem para a formação
e o desenvolvimento da personalidade.
e. ( ) Ao atribuir muita ênfase aos fatores biológicos
e instintivos no desenvolvimento da personalidade humana, o autor subestimou completamente a atuação das forças sociais.
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36. Sobre situações de risco e de extremo risco às
quais são submetidas crianças e/ou adolescentes,
assinale a alternativa correta.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Fatores ou processos protetivos são aqueles
que, associados a condições ou variáveis
positivas inseridas na situação problema, neutralizam as chances de o indivíduo apresentar
problemas desenvolvimentais.
( ) Baixa remuneração parental, baixa escolarização dos pais, famílias numerosas ou ausência
de um dos pais são elementos que se caracterizam como situações de risco a crianças e/ou
adolescentes, desde que associados a baixo
nível socioeconômico familiar.
( ) A redução da probabilidade de que crianças
e/ou adolescentes se engajem em comportamentos delinquentes vincula-se diretamente
à prevalência de monitoramento parental
realizado por profissionais especializados.
( ) Práticas educativas, disciplinares e de cuidado
são estratégias utilizadas pelos pais para promoverem a socialização de seus filhos; podem
incluir métodos diversificados, porém estes
são sempre consistentes entre si.
( X ) Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de distúrbios abrangem características
individuais, como sexo, história genética e
aspectos psicológicos, e ambientais, como
apoio social e características familiares e
culturais.

Estado de Santa Catarina

37. Considere o seguinte trecho:
“O próprio trabalho de luto em si já apresenta suas
dificuldades, e, se ligarmos a isso o estigma de uma
doença secular, um ambiente hospitalar aversivo
junto, a insegurança de alguns profissionais que muitas vezes negam-se a fornecer diagnósticos e prognósticos verdadeiros ao paciente nessas situações, colocando para a família toda a responsabilidade sobre a
decisão de informar ou não o paciente, teremos então,
um universo riquíssimo para a criação das mais variadas fantasias, surgimento de conflitos e quadros patológicos. Os problemas que o profissional de psicologia
enfrenta nessas situações são vários: desde a incerteza
do tempo de internação do paciente, até a falta de
um setting específico para realizar os atendimentos,
passando, muitas vezes, por um ambiente de trabalho
multidisciplinar fragmentado, aonde as informações
vêm e vão em constantes contradições, servindo apenas, para ampliar a tensão e angústia dos pacientes
internados, bem como de seus familiares”

38. Relacione as colunas abaixo, a respeito de fatores
internos e externos que influenciam o desenvolvimento humano:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.

Coluna 2
(
(
(

(

(

Silva, 2003.

O texto alude ao atendimento e/ou acompanhamento
psicológico a:
a. ( X ) familiares de pacientes com internação hospitalar e na condição de doentes terminais.
b. ( ) grupo de pacientes com internação hospitalar
e portadores potenciais de doença terminal.
c. ( ) profissionais da equipe de saúde do cotidiano
hospitalar cuidadores de doentes terminais.
d. ( ) pacientes adolescentes cujos pais são doentes
terminais com internação hospitalar.
e. ( ) familiares dos profissionais de saúde que convivem com o luto pelas perdas ocorridas no
ambiente de trabalho desses profissionais.

Maturação neurofisiológica
Meio
Hereditariedade
Crescimento orgânico

) Carga genética.
) Desenvolvimento neurológico que torna possível determinado padrão de comportamento.
) Conjunto de aspectos físicos que permitem ao
indivíduo progressivamente um domínio do
mundo à sua volta.
) Potencial de desenvolvimento do indivíduo,
que pode ou não se desenvolver, dependendo
das condições encontradas.
) Conjunto de influências e estimulações
ambientais.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–3–1–4–2
2–1–4–1–3
3–1–4–3–2
3–4–1–2–1
4–3–1–2–4
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39. Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F )
as afirmativas abaixo, sobre a importância da pesquisa
para a psicologia:
( ) Constitui-se como recurso de intervenção nos
diferentes contextos de trabalho, mas também
de investigação científica que possibilita a
construção e o desenvolvimento do conhecimento dos fenômenos psicológicos, considerando os aspectos da interdisciplinaridade
presentes nos processos de produção científica.
( ) Caracteriza-se como recurso de produção
científica exclusivamente voltado à produção
de conhecimentos a respeito dos fenômenos
psicológicos, uma vez que nas práticas cotidianas do psicólogo nos diferentes contextos
de trabalho a pesquisa não é aplicável nem
viável, considerando suas limitações à atuação
desse profissional.
( ) Possibilita alimentar práticas cotidianas do
psicólogo nos diferentes contextos de trabalho, considerando que a intervenção eficiente
e eficaz em psicologia depende do processo
contínuo de produção de conhecimentos
acerca dos fenômenos psicológicos.
( ) Possibilita o compartilhamento de ferramentas e procedimentos os quais, como a entrevista, geralmente podem ser utilizados em
processos de investigação científica realizados
em ambientes acadêmicos e também nas práticas cotidianas do psicólogo nos diferentes
contextos de trabalho.
( ) Exige que o psicólogo desenvolva condutas
éticas na realização de processos de investigação científica, uma vez que no campo da
produção de conhecimento a ética do pesquisador possui maior importância do que nos
diferentes contextos de trabalho do psicólogo
com suas possibilidades e limitações.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

V–V–F–V–F
F–V–F–F–V
V–V–F–F–F
F–F–V–F–V
V–F–V–V–F
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40. Sobre relações familiares e suas implicações no
comportamento de filhos na faixa etária da primeira
infância à adolescência, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) fatores como doença mental dos pais, falta
de disciplina, uso de castigo e desarmonia da
família não se constituem em fatores de risco
para a manifestação de psicopatologias em
crianças e/ou adolescentes.
( X ) adolescentes inseridos em famílias com
violência verbal e/ou física têm geralmente
menor satisfação vital, maior nível de raiva e
dificuldades no desempenho acadêmico.
( ) a boa qualidade das relações familiares não
exerce qualquer influência sobre o desenvolvimento adolescente, haja vista a preponderância de fatores externos à família nessa fase
do ciclo vital.
( ) o clima emocional familiar, os estilos de apego
e a qualidade das relações parentais afetam
e regulam as emoções infantis apenas até a
segunda infância, deixando de ter implicações
emocionais com a chegada da adolescência.
( ) relações familiares conflituosas e destituídas
de afeto indicam ao profissional que presta
atendimento familiar a necessidade imediata
de proceder à retirada de crianças e/ou adolescentes desse ambiente familiar, visando a
preservação da sua integridade psicológica.

FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br

