PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
Processo Seletivo Nº 004/2018
Edital Nº 065/2018

PROVA OBJETIVA
Psicólogo

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.
Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.
Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.
A duração da prova é de 3 horas.
Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1
hora do início da prova.
Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.
Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG

19-08-2018

Manhã

Cargo: Psicólogo
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CONHECIMENTOS GERAIS

(A)
(B)

Língua Portuguesa
Instrução: Leia o trecho do livro “A vantagem não
verbal”, de Carol Kinsey Goman, e responda às que stões de 01 a 07.

(C)

A linguagem corporal no local de tr abalho

(D)

Uma boa compreensão do papel que a linguagem
do corpo desempenha no dia a dia das empresas é
fundamental. E, todavia, estou sempre me deparando
com isso: executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos pelos
outros ou que não têm ideia sobre como sua comun icação não verbal vem sabotando seus esforços. Num
momento em que é amplamente reconhecido que o
sucesso profissional é alcançado com ou por meio de
outras pessoas, o poder e a necessidade de boas
habilidades interpessoais não poderia ser maior. [...]
Por outro lado, aqueles que dominam essas hab ilidades – não só a de decodificar com precisão os
silenciosos sinais alheios, mas também a de usar a
linguagem corporal alinhada com as atitudes que d eseja projetar – obtêm uma vantagem competitiva nos
negócios. E isso se aplica __ qualquer negócio em
que estiverem envolvidos!
Se você se encontra entre os 2,3 milhões de ex ecutivos, 4,3 milhões de vendedores, 6,8 milhões de
garçons, 735 mil advogados, 567 mil médicos, 212 mil
treinadores, 842 mil oficiais de polícia, 3,8 milhões de
professores, 1 milhão de guardas de segurança norte americanos – ou entre todos os profissionais de qua lquer país que lidam com o público, fazem apresent ações, negociam com o público ou administram pessoal –, seu sucesso profissional está intimamente ligado
ao uso e conhecimento da linguagem do corpo. [...]
Utilizar a comunicação não verbal como ferr amenta profissional significa tornar -se consciente do
que anteriormente se tratava de um processo essencialmente inconsciente. Em vez de apenas ter uma
impressão __ respeito de alguém, você pode desc obrir que sinais do corpo o levaram ________ insight –
e, em seguida, decidir se sua conclusão é válida.
Em vez de só ter aquela esperança de estar ca usando uma boa impressão, você pode aprender os
sinais não verbais da confiança e da credibilidade.
Dominar esse conjunto essencial de competê ncias profissionais não é uma questão de descobrir
algo novo, mas de tornar-se consciente do quanto __
comunicação não verbal é poderosa e aprimorar seus
instintos e talentos inatos para melhor explorar esse
poder.
GOMAN, Carol Kinsey. A vantagem não verbal : segredos e
ciência da linguagem corporal no trabalho. Petrópolis: Vozes,
2010. p.11-18. Adaptado).

01. Segundo o texto,

quem domina a linguagem não verbal é capaz
de manipular outras pessoas a seu favor.
a linguagem não verbal é incapaz de contr ibuir significativamente para as relações i nterpessoais, dado que utilizamos, na maior
parte das vezes, a linguagem verbal.
o conhecimento acerca da linguagem não
verbal pode ajudar nas relações de trabalho
e levar ao sucesso pessoal.
a linguagem não verbal deve ser definida
como um gênero menor na comunicação moderna, principalmente em empresas, nas
quais o distanciamento do sujeito é fundamental para a rotina de trabalho.

02. O texto apresenta um tom apelativo, ou seja, te nta convencer o leitor do ponto de vista da autora.
Um trecho que melhor evidencia essa tentativa
de convencimento está transcrito em:
(A)
(B)
(C)

(D)

“Uma boa compreensão do papel que a linguagem do corpo desempenha no dia a dia
das empresas é fundamental”.
“Dominar esse conjunto essencial de comp etências profissionais não é uma questão de
descobrir algo novo”.
“Em vez de só ter aquela esperança de estar
causando uma boa impressão, você pode
aprender os sinais não verbais da confiança
e da credibilidade”.
“... estou sempre me deparando com isso:
executivos, administradores e vendedores
que não estão lendo os sinais claros emitidos
pelos outros...”

03. De acordo com o segundo parágrafo,
(A)
(B)
(C)

(D)

quem domina apenas a habilidade de decod ificar com precisão os sinais alheios, obtém
uma vantagem competitiva nos negócios.
basta apenas dominar a habilidade de dec odificar a linguagem corporal para se ter va ntagem.
aquele que domina com propriedade a leitura
da linguagem corporal, mas ignora a decod ificação dos sinais alheios, vai bem nos neg ócios.
para se obter uma vantagem competitiva, é
necessário unir a decodificação dos sinais
alheios a utilização da linguagem corporal às
atitudes que deseja projetar.

04. O termo “insight” foi grafado em itálico por se
tratar de uma palavra de origem estrangeira. E ntretanto, no contexto em que foi utilizado, pode -se
inferir que “insight” significa
(A)
(B)
(C)
(D)

epifania.
engodo.
logro.
êxtase.
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05. A expressão “Em vez de” foi repetida duas v ezes
no texto. Esse recurso de construção recebe o
nome de
(A)
(B)
(C)
(D)

Zeugma.
Anáfora.
Pleonasmo.
Hipérbato.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente
as lacunas deixadas no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

à,
à,
à,
a,

à,
a,
à,
a,

adversidade.
adição.
conclusão.
explicação.

08. Analise as alternativas que se segue e assinale a
correta em relação à concordância nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Nós não estamos só.
Como se a substância não fosse já um crime
de leso-gosto e leso-seriedade, ainda por c ima as pernas saíram sobre as botas
Correm anexo aos processos vários doc umentos.
Vistas as circunstâncias, foram-se embora.

Matemática
09. Certo jogo de parque de diversões consiste em
acertar com um martelo de borrach a alguns “animaizinhos” de brinquedo que saem da toca. S upondo que este jogo seja composto por três “an imaizinhos” que saem da toca a cada 2, 3 e 5
segundos e que eles sempre começam juntos do
lado de fora, durante 6 minutos de jogo, a quant idade de vezes que eles estarão fora da toca juntos será
(A)
(B)
(C)
(D)

12.
14.
16.
20.

10. Ricardo costuma comprar roupas usadas e reve nder. Para que consiga realizar este comércio, ele
tem despesas fixas mensais de R$ 680,00. S upondo que no mês de maio ele comprou R$
1.322,00 em mercadoria e revendeu por R$
2.970,00, o lucro (diferença entre o valor de ve nda e compra, menos as despesas fixas) sobre o
valor de compra será de, aproximadamente,
(A)

40%.

80%.
73%.
60%.

11. Duas ruas A e B de um condomínio se cruzam
formando um ângulo reto. Durante o processo de
construção, cogitou-se a elaboração de uma rua C
que ligasse as ruas A e B, conforme a represent ação a seguir. Caso isso realmente tivesse se co ncretizado, a medida da rua C seria de

àquele.
àquele.
aquele.
àquele.

07. A expressão “não só... mas também”, em destaque no texto, exprime a ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

800 m.
700 m.
950 m.
1.100 m.

12. Pedro, ao produzir um trabalho gráfico no computador, necessitou reduzir uma imagem em 15%.
Portanto, uma reta presente na imagem original
que tivesse 13,7 cm, será alterada para aprox imadamente
(A)
(B)
(C)
(D)

11,6
12,2
10,8
12,7

cm.
cm.
cm.
cm.

13. Três impressoras trabalhando juntas conseguem
imprimir 2.500 páginas em duas horas e meia de
funcionamento. Entretanto, caso se deseje impr imir 3.000 páginas utilizando apenas 2 impress oras, a diferença de tempo será de
(A)
(B)
(C)
(D)

2h.
5h.
4h30.
3h.

14. Um garoto pegou uma folha de papel e cortou ao
meio. Em seguida, pegou novamente a metade da
folha e dividiu ao meio. Após realizar este proce sso por mais 3 vezes, a fração que representará o
pedaço de papel, em relação ao todo inicial será
(A)
(B)
(C)
(D)

1/4.
1/16.
1/32.
1/8.

15. Foi aplicado R$ 712,00, a juros compostos de 1%
a.m. durante o período de um ano. Assim, é correto afirmar que o valor dos juros em relação ao
valor incialmente aplicado corresponde a
(A)
(B)

15%.
12,7%.
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13,6%.
10,5%.

Conhecimento de Tarumã
16. “Procurando recuperar o passado da cidade de
Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila
que se desenvolveu até transformar -se na cidade
que conhecemos hoje, graças ao empenho e ded icação
de
___________”
(Fonte:
http://www.taruma.sp.leg.br). Assinale a alternat iva que completa corretamente a lacuna deixada
no texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Gilberto Lex.
Japolussi Lex.
Valdomiro Lex.
Gilmar Lex.

17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na
cidade de Tarumã foi instalado o primeiro estab elecimento comercial. Sobre o tema, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)

(D)

o estabelecimento recebeu o nome de Emp ório da Fortuna.
comercializava produtos agrícolas produzidos
no próprio vilarejo.
somente foi possível ser consolidado graças
a um empresário de outra vila que via na r ecém-nascida Tarumã certo potencial econ ômico.
seu proprietário também teve participação
importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.

18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malag oli, Antonio da Silva, Otto Herzog e José Machado
(o Machadinho), na história de Tarumã, estão r elacionados
(A)
(B)
(C)
(D)

ao futebol.
à música.
à dança.
ao jornalismo.

19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu
grande mudança com a compra da Fazenda Nova
América e a transformação desta em Usina. O
responsável por esta compra foi
(A)
(B)
(C)
(D)

José Pires.
a família Rezende Barbosa.
Oscar Gozzi.
Adolfo Fischer.

20. No início da história de Tarumã, os jornais da
época publicados na Capital sempre traziam uma
condição bastante curiosa para a contratação de
trabalhadores para as fazendas. Além da comp etência, o candidato deveria

(A)
(B)
(C)
(D)

saber cozinhar.
gostar de dançar.
ser simpático e feliz.
ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O Código de Ética Profissional do Psicólogo,
aprovado pela Resolução CFP 010/05, segue
princípios fundamentais. Das alternativas a s eguir, qual não corresponde a esses princípios.
(A)

(B)

(C)

(D)

O psicólogo trabalhará visando promover a
saúde e a qualidade de vidas das pessoas e
das coletividades e contribuirá para a elim inação de quaisquer formas de negligência,
discriminação, exploração, violência, crue ldade e opressão.
O psicólogo atuará com responsabilidade,
por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento
da Psicologia como campo científico de c onhecimento e de prática.
O psicólogo zelará para o exercício profiss ional seja efetuado com dignidade, rejeitando
situações em que a Psicologia esteja sendo
degradada.
O psicólogo contribuirá para promover a ind ividualização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência ps icológica, aos serviços e aos padrões éticos
da profissão.

22. De acordo com o Código de Ética do Psicólogo
(2005), existem deveres que são fundamentais
dos psicólogos. Assinale das afirmações a seguir,
aquela que não corresponde com esses deveres:
(A)
(B)
(C)

(D)

Assumir responsabilidades profissionais s omente por atividades para as quais esteja
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente.
Prestar serviços profissionais em situações
de calamidade pública ou de emergência,
sem visar benefício pessoal.
Informar, os resultados decorrentes da pre stação de serviços psicológicos, transmitindo
todos os dados necessários para a tomada
de decisões que afetem o usuário ou benef iciário.
Orientar a quem de direito sobre os encam inhamentos apropriados, a partir da prestação
de serviços psicológicos, e fornecer, sempre
que solicitado, os documentos pertinentes ao
bom termo do trabalho.

23. O Código de Ética do Psicólogo (2005) traz como
responsabilidade do psicólogo intervir na prest ação de serviços psicológicos que estejam sendo
efetuado por outros profissionais, em qual das s ituações a seguir:
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(A)
(B)
(C)
(D)

Em caso de emergência ou risco ao benefic iário ou usuário do serviço , quando dará imediata ciência ao profissional.
A pedido do beneficiário ou usuário em ate ndimento.
Quando informado expressamente, por qua lquer uma das partes, sobre a falta de sigilo
dos demais profissionais.
Quando se tratar de um serviço de caráter
estritamente psicológico e a intervenção co ntrariar a metodologia adotada.

24. Para realizar o atendimento não eventual de cr iança, adolescente ou interdito, o Código de Ética
do Psicólogo (2005) determina que:
(A)

(B)

(C)
(D)

o psicólogo pode realizar o atendimento sem
o consentimento dos responsáveis, uma vez
que é a autoridade legal, perita para avaliar a
necessidade em questão.
o psicólogo deve solicitar autorização dir etamente as autoridades competentes, uma
vez que a criança, adolescente ou interdito
der seu consentimento.
passa a ser de responsabilidade do psicólogo
qualquer atendimento realizado na ausência
da autorização dos responsáveis legais.
o psicólogo deverá obter autorização de ao
menos um de seus responsáveis e no caso
de não se apresentar um responsável legal, o
atendimento deverá ser efetuado e comun icado à autoridade competentes.
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Psicoterapia como prática do Psicólogo, qual das
alternativas a seguir está incorreta para efeito da
realização da psicoterapia:
(A)

(B)

(C)

(D)

27. Sobre os testes psicológicos que podem ser util izados na Avaliação Psicológica (Resolução CFP
09/18), assinale a alternativa incorreta.
(A)

25. O Código de Ética do Psicólogo (2005) assegura
que, ao promover publicamente seus serviços, por
quaisquer meios, individual ou coletivamente, o
psicólogo:
(A)

(B)

(C)
(D)

Informará o seu nome completo, o CRP e seu
número de registro; se referirá apenas a título ou qualificações profissionais que poss uam certificações; divulgando somente qualif icações, atividades e recursos relativos a
técnicas e práticas que estejam reconhecidas
pela profissão.
Não utilizará o preço do serviço como forma
de propaganda, mas, poderá divulgar valores
em sites, redes sociais e meios públicos,
desde que se refira aos valores como uma
forma de informação.
Informará a previsão taxativa dos resultados
dos projetos sociais, a fim de mostrar a importância desses para a comunidade.
Não divulgará o CRP e seu número de regi stro quando for divulgar pareceres juntamente
com profissionais de outras categorias, que
possuem outros conselhos e registros.

26. De acordo com a Resolução CFP N. 010 /00, de 20
de dezembro de 2000, que especifica e qualifica a

O psicólogo deve buscar um constante apr imoramento, dando continuidade à sua formação por meio de centros especializados que
se pautem pelo respeito ao campo teórico,
técnico e ético da psicologia como ciência e
profissão.
O psicólogo deve esclarecer à pessoa ate ndida o método e as técnicas utilizadas, ma ntendo-a informada sobre as condições do
atendimento, assim como seus limites e suas
possibilidades.
O psicólogo deve fornecer, sempre que sol icitado pela pessoa atendida ou seu respo nsável, informações sobre o desenvolvimento
da psicoterapia, conforme o Código de Ética
Profissional do Psicólogo.
O psicólogo deve utilizar -se de métodos e
técnicas de outras áreas científicas quando
perceber que só as técnicas reconhecidas
pela psicologia não são suficientes para o
tratamento, como fototerapia, florais e fitot erápicos.

(B)

(C)

(D)

Um teste psicológico tem por objetivo ident ificar, descrever, qualificar e mensurar cara cterísticas psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e
descrição do comportamento humano, nas
suas diversas formas de expressão, acord ados pela comunidade científica.
Os testes psicológicos, para serem reconh ecidos para uso profissional de psicólogas e
psicólogos, devem possuir consistência té cnico-científica e atender a requisitos mínimos
obrigatórios.
Os testes devem ter uma apresentação expl ícita da aplicação e correção para que haja
garantia da uniformidade dos processos, e xceto testes psicológicos estrange iros adaptados para o Brasil.
Os estudos de validade, precisão e normas
dos testes psicológicos terão prazo máximo
de 15 (quinze) anos, a contar da data da
aprovação do teste psicológico pela Plenária
do CFP, podendo ser solicitada a aprovação
de novas versões do teste.

28. Sobre o princípio norteador na elaboração de d ocumentos psicológicos de Técnica da Linguagem
Escrita (Resolução CFP 07/03), é INCORRETO
afirmar que
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(A)

(B)

(C)

(D)

o documento deve, na linguagem escrita,
apresentar uma redação bem estruturada e
definida, expressando o que se quer comun icar.
deve ter uma ordenação que possibilite a
compreensão por quem o lê, o que é fornec ido pela estrutura, composição dos parágrafos
ou frases, além da correção gramatical.
o emprego de frases e termos deve ser co mpatível com as expressões próprias da linguagem regional, garantindo a precisão da
comunicação, uma vez que o documento p ode ser destinado aos profissionais de outras
áreas de atuação.
a comunicação dever apresentar qualidades,
como clareza e precisão, a concisão e h armonia, com “economia verbal” para que não
ocorra o exagero de uma redação prolixa.

29. Das modalidades de documentos psicológicos
(Resolução CFP 07/03), qual não é decorrente de
uma avaliação psicológica:
(A)
(B)
(C)
(D)

Parecer Psicológico.
Atestado Psicológico
Relatório Psicológico.
Laudo Psicológico.

30. Qual das alternativas a seguir trata sobre o Atestado Psicológico (Resolução CFP 07/03):
(A)
(B)

(C)

(D)

É um documento que visa informar a oco rrência de fatos ou situações objetivas relac ionados ao atendimento psicológico.
É um documento expedido pelo psicólogo que
certifica uma determinada situação ou estado
psicológico, tendo como finalidade afirmar
sobre as condições psicológicas de quem,
por requerimento, o solicita.
É uma apresentação descritiva acerca de s ituações e/ou condições psicológicas e suas
determinações históricas, sociais, políticas e
culturais, pesquisadas no processo de aval iação psicológica.
É um documento fundamentado e resumido
sobre uma questão focal do campo psicológ ico cujo resultado pode ser indicativo ou co nclusivo.
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(B)

(C)

(D)

32. Do Sistema único de Saúde (SUS), no que se
refere à disposição preliminar da Lei n. 8.080/90,
sobre o conjunto de ações e serviços de saúde,
qual das alternativas a seguir não é verdadeira.
(A)

(B)

(C)
(D)

os níveis de saúde expressam a organização
social e econômica do País, tendo a saúde
como determinantes e condicionantes, entre
outros, a alimentação, a moradia, o sane amento básico, o meio ambiente, o trabalho, a
renda, a educação, a atividade física, o

O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas
federais, estaduais e municipais, da Admini stração direta e indireta e das fundações ma ntidas pelo Poder Público, constitui o SUS.
Não estão incluídas no SUS as instituições
federais, estaduais e municipais de controle
de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos.
A iniciativa privada poderá participar do SUS,
em caráter complementar.
Serviços de sangue e hemoderivados e de
equipamentos da saúde das instituições fed erais, estaduais e municipais estão incluídos
no SUS.

33. De acordo com o Decreto 7.508/11 que regulamenta a Lei 8.080/90 sobre a organização e hi erarquização, é incorreto afirmar que
(A)

31. Sobre as disposições gerais da Lei n. 8.080/90
que dispõe sobre as condições para promoção,
proteção e recuperação da saúde. É correto afirmar que
(A)

transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.
a saúde não é expressa por ações que se
destinam a garantir questões coletivas de
condições de bem-estar, físico, mental e social.
a saúde é um direito fundamental do ser h umano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício, como
definir as pessoas ou famílias que serão
atendidas, em quais serviços serão inclusas
e em quais projetos terão participação.
é dever do Estado garantir a formulação de
políticas econômicas e sociais que visem a
redução de riscos de doenças e de outros
agravos e exigir, bem como fiscalizar, a ex ecução dessas políticas dos órgãos que a ssumirem a responsabilidade, e de estabel ecer o acesso universal e igualitário a todos
os serviços, incluindo os serviços de saúde
do setor privado.

(B)

o SUS é constituído pela conjugação das
ações e serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde executados pelos e ntes federativos, de forma direta ou indireta,
mediante a participação complementar da
iniciativa privada, sendo organizado de forma
regionalizada e hierarquizada.
são Portas de Entrada às ações e aos serv iços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde
os serviços de atenção primária, de atenção
de urgência e emergência, de atenção ps icossocial e especial de acesso aberto.
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(C)

(D)

o acesso universal e igualitário às ações e
aos serviços de saúde será ordenado pela
atenção de urgência e emergência, e deve
ser fundado na avaliação da gravidade do
risco individual e no critério cronológico, o bservadas as especificidades previstas para
pessoas com proteção especial, conforme l egislação vigente.
ao usuário será assegurada a continuidade
do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em o utras unidades integrantes da rede de atenção
da respectiva região.

34. Sobre o Planejamento da Saúde (Decreto
7.508/11), qual das alternativas a seguir é correta:
(A)

(B)

(C)

(D)

É um processo descendente e integrado, do
nível federal ao local, que segue orientações
do planalto e outras instâncias do governo
até chegar aos Conselhos de saúde, comp atibilizando as disponibilidades de recursos f inanceiros com as necessidades locais.
O planejamento de saúde é obrigatório para
as instâncias públicas e privadas, e deve
conter metas de saúde integradas aos entes
federativos.
No planejamento não precisa ser considerado
os serviços e ações prestados pela iniciativa
privada, de forma complementar ou não ao
SUS.
O planejamento da saúde em âmbito estadual
deve ser realizado de maneira regionalizada,
a partir das necessidades dos Municípios,
considerando o estabelecimento de metas de
saúde.

35. Considerando a Relação Nacional de Medicame ntos Essenciais – RENAME, da Assistência à Saúde, o Decreto 7.508/11, afirma que:
(A)
(B)

(C)

(D)

A cada 5 anos, o Ministério da Saúde cons olidará e publicará as atualizações da REN AME.
A RENAME compreende a seleção e a padr onização de medicamentos indicados para
atendimento de doenças ou de agravos no
âmbito do SUS e Saúde Privada.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
ANVISA é o órgão competente para dispor
sobre o RENAME e os Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
O acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica pressupõe, cumulativamente:
estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; ter o medicamento s ido prescrito por profissional de saúde, no
exercício regular de suas funções no SUS;
estar a prescrição em conformidade com a
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RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretr izes Terapêuticas ou com a relação específica
complementar estadual, distrital ou municipal
de medicamentos; e ter a dispensação oco rrido em unidades indicadas pela direção do
SUS.
36. Em relação à Regulação dos Serviços de Saúde
Mental no Brasil: inserção da psicologia no SUS
(2013), do Conselho Federal de Psicologia, Ass inale a alternativa incorreta sobre medidas preventivas no atendimento ao usuário de álcool e
outras drogas.
(A)

(B)

(C)

(D)

A preocupação com ações preventivas se
manifesta na medida em que a atenção bás ica prevê atuação e inser ção comunitárias para ações como detecção precoce de casos de
uso nocivo ou dependência de álcool e outras
drogas, de forma articulada a práticas ter apêuticas, preventivas e educativas.
O componente da atenção nos CAPSad, a mbulatórios e outras unidades especializadas,
obedece a uma lógica de oferta de cuidados
baseados na atenção integral, compreende ndo a oferta aos usuários de álcool e outras
drogas e seus familiares, de acolhimento e
estímulo à sua integração social e familiar,
além de inserção comunitária de práticas e
serviços.
No SUS, a lógica que sustenta o planejame nto preventivo é a da Redução de Danos, vo ltada para minimizar as consequências de uso
de álcool e drogas. O planejamento de pr ogramas assistenciais contempla propostas r igorosas, que têm como meta exclusiva a abstinência total dos usuários.
O componente de atenção hospitalar de referência define que os Serviços Hospitalares
de Referência para a Atenção Integral aos
Usuários de Álcool e outras Drogas - SHR-ad
serão instalados em Hospitais Ge rais e o
componente da rede de suporte social inclui
dispositivos comunitários de acolhida e cu idados, que devem estar articulados à rede de
cuidados do SUS como estrutura compleme ntar.

37. Sobre a Psicoterapia Psicanalítica – Psicanalise,
pode-se afirmar que
(A)

(B)

o paciente é orientado a expressar livremente
e sem censura seus pensamentos, sentime ntos, fantasias, sonhos, imagens, assim como
as associações que lhe ocorrem, sem preju lgar sobre sua relevância ou significados.
a terapia é breve, sendo o paciente estimu lado a identificar suas emoções sentidas em
suas relações e a expressá-las no contexto
social.
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(C)

(D)

uma das características é a delimitação de
um foco, problema, conflito principal, de
acordo com o paciente e no qual se central iza toda a atividade psicoterápica.
é contraindicada para transtornos de ansiedade, Transtorno obsessivo-compulsivo ou
fóbico.

38. As Psicoterapias de Apoio podem ser divididas em
grupos: as de curta e as de longa duração. Sobre
as Psicoterapias de Apoio de Curta Duração, p ode-se afirmar que:
(A)

(B)
(C)
(D)

Adotam-se predominantemente medidas imediatas de modificação do ambiente externo:
remoção do fator estressante, afastamento
do paciente da situação conflitiva.
Interpretação de forças inconscientes.
Um de seus objetivos é a correção de pr oblemas psicopatológicos ou déficits adquirido
em etapas anteriores.
Destina-se ao tratamento de problemas de
natureza crônica, cuja origem situa -se em dificuldades ocorridas no passado, em especial
na relação com os pais.

39. A Terapia Comportamental (TC) baseia -se em
alguns princípios e teoria da aprendizagem para
explicar tanto o surgimento como a eliminação de
sintomas psicopatológicos mediante a aplicação
de suas técnicas. Assim, qual das alternativas a
seguir não corresponde com os princípios da TC:
(A)
(B)
(C)
(D)

Condicionamento Clássico de Pavlov.
Reforço do ego, derivado da psicologia do
ego de Balint.
A aprendizagem social de Bandura.
A dessensibilização sistemática de Volpe.

40. Das alternativas a seguir, qual é correta afirmar
sobre a Terapia Comportamental (TC):
(A)

(B)

(C)

(D)

Tem o objetivo de manter ou reestabelecer o
nível de funcionamento anterior mediante o
reforço do Ego e de mecanismos de defesa
adaptativos.
Preocupa-se inicialmente em realizar uma
avaliação detalhada dos problemas do pac iente, de situações nas quais se manifestam
os fatores que auxiliam a mantê -los, as cognições que os acompanham, os mecanismos
desenvolvidos pelo paciente para diminuir a
ansiedade.
Adota-se predominantemente medidas imed iatas de modificação do ambiente externo e
busca-se por meio de medidas de apoio, o
alívio dos sintomas.
É uma terapia de curta duração, sendo o p aciente estimulado a identificar suas emoções,
trabalhar suas dificuldades de comunicação e
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não são recomendadas em pacientes com
depressão psicótica.
41. Assinale a alternativa abaixo que desc reve corretamente o termo "embotamento afetivo":
(A)
(B)
(C)
(D)

é um tipo de comportamento em que o indiv íduo se apresenta com dificuldades em expressar emoções e sentimentos.
é um tipo de comportamento em que a pe ssoa se autossabota, prejudicando a si me sma.
é um tipo de comportamento em que o indiv íduo tem apagões em lugares cheios de pe ssoas desconhecidas.
é um tipo de comportamento em que a pe ssoa cria uma dependência exacerbada em r elação aos outros.

42. O Transtorno de Personalidade Borderline, ta mbém é conhecido/chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Transtorno
Transtorno
Transtorno
Transtorno

de
de
de
de

Personalidade
Personalidade
Personalidade
Personalidade

Esquizofrênica.
Esquizóide.
Histriônica.
Limítrofe.

43. Membros Fantasma, Negação de uma Paralisia, A
Incapacidade de Localizar o Próprio Nariz são alterações do esquema corporal conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)

Autopsíquica.
Alopsíquica.
Hemiassomatognosia.
Somatopsíquica.

44. Em relação à MEMÓRIA, assinale a alternativa
incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)

A memória pode ser dividida em memória o rgânica e memória psíquica.
A memória ps íquica pode ser voluntária e involuntária.
Hipermnésia é a perda exacerbada da memória recente.
Ecmnésia é observada com frequência na
senilidade.

45. Uma das atuações do(a) psicólogo(a) é em Pr ogramas de Execução das Medidas Socioeducat ivas. De acordo com isso, assinale a alternativa
correta.
(A)
(B)
(C)

São medidas direcionadas apenas para cr ianças e adolescentes com a queixa principal
de dificuldade de aprendizagem.
São medidas que contemplam em sua final idade dois aspectos fundamentais: a defesa
social e a intervenção educativa.
São medidas que tem como principal objetivo
disciplinar menores infratores e puni-los por
seus atos, apenas isso.
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(D)

Não cabe ao(à) psicólogo(a) atuar com os
menores infratores.

46. Assinale a alternativa incorreta em relação à
Rede de atenção à Saúde Mental brasileira .
(A)
(B)

(C)
(D)

são programas empresariais, que adotados
por organizações auxiliam na busca pela
qualidade de vida do trabalhador, apenas.
São compostas por Centros de atenção Ps icossocial (CAPS); Centros de Convivência;
Serviços Residenciais Terapêutic os (SRT);
Ambulatórios de Saúde Mental e Hospitais
Gerais.
Foi instituída no Brasil na década de 90, c omo parte integrante do Sistema Único de S aúde (SUS).
É uma rede pública, com base municipal, c omunitária e articulada, voltadas para os cu idados da saúde mental.

47. Em relação à saúde do trabalhador no SUS, é
correto afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

O termo saúde do trabalhador refere -se a um
campo do saber que visa identificar as ações
necessárias para melhorar o ambiente de
trabalho.
Considera-se que a saúde e a doença são
processos estáticos, pouco articulados com
os modos de desenvolvimento produtivo da
humanidade em diferentes momentos histór icos.
Parte do princípio de que a forma de inserção
dos homens, mulheres e crianças no espaço
de trabalho contribui decisivamente pa ra formas específicas de adoecer e morrer .
Trabalhador é toda pessoa que exerça uma
atividade de trabalho formal, familiar ou d oméstico, contribuinte do INSS.
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49. Sobre os Centros de Atenção
(CAPS), assinale a incorreta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Psicossocial

é a capacidade de tomar decisões em relação
à própria vida.
é a capacidade de se organizar interiormente
e organizar o que está em volta.
envolve acessos à moradia digna, à educ ação de qualidade, à participação política, a
escolhas de caminhos de vida.
se trata de condições insuficientes que ca usam sofrimento psíquico.

50. Sobre o trabalho precoce de crianças e/o u adolescentes no mercado formal ou informal, é poss ível afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

só é considerado trabalho precoce quando a
criança e/ou adolescente não está fazendo
atividades acompanhadas da família, aco mpanhados ou protegidos.
o Trabalho precoce é considerado como uma
situação de alerta epidemiológica em Saúde
do Trabalhador porque retira a criança e/ou
adolescente do convívio familiar e com outras
pessoas, prejudicando as atividades lúdicas,
comprometendo o seu desenvolvimento co gnitivo, físico e psicológico.
o trabalho precoce é considerado de risco à
saúde do trabalhador, quando a criança e/ou
adolescente são expostos em atividades p erigosas, insalubres ou com periculosidades.
o trabalho precoce não é considerado um
alerta epidemiológico em Saúde do Trabalh ador quando os empregadores oferecem os
equipamentos de segurança individual ou c oletivos adequados para a idade, ambiente e
função exercida.

48. Sobre o quadro institucional relativo à Saúde do
Trabalhador, pode-se afirmar que:
(A)
(B)
(C)

(D)

O papel do Min istério do Trabalho e Emprego
(MTE) é realizar a perícia médica, reabilitação profissional e pagamento de benefícios.
No decorrer dos anos 1980, passou a ser
ação do Sistema único de Saúde executar as
ações de saúde do trabalhador.
É papel do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) assegurar que sejam
realizadas as medidas de segurança e med icina do trabalho pelos empregadores.
O papel do Ministério do Meio Ambiente
(MMA) é definir os equipamentos de seg urança individuais e coletivos que serão destinados a determinado ambiente de trabalho,
devido agentes nocivos à saúde.
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