CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELO - 27/04/2014

PSICÓLOGO
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto I e responda às perguntas.
Texto I
Prezada senhorita,
Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que foi
conversado com seu ilustre progenitor, o tabelião juramentado Francisco Guedes,
estabelecido à Rua da Praia, número 632, dar por encerrados nossos entendimentos de
noivado. Como passei a ser o contabilista-chefe dos Armazéns Penalva, conceituada
firma desta praça, não me restará, em face dos novos e pesados encargos, tempo útil
para os deveres conjugais.
Outrossim, participo que vou continuar trabalhando no varejo da mancebia, como
vinha fazendo desde que me formei em contabilidade em 17 de maio de 1932, em
solenidade presidida pelo Exmo Sr. Presidente do Estado e outras autoridades civis e
militares, bem assim como representantes da Associação dos Varejistas e da Sociedade
Cultural e Recreativa José de Alencar.
Sem mais, creia-me de V. S. patrício e admirador,
Sabugosa de Castro
(José Cândido de Carvalho)
1. Em relação ao gênero do texto I, é CORRETO afirmar:
a) O gênero em que o texto foi tecido corresponde idealmente ao conteúdo expresso,
tendo em vista a gravidade do tema.
b) O gênero mais coerente para o texto lançaria mão de uma linguagem menos
burocrática.
c) O gênero carta comercial é útil para veicular as informações presentes neste texto.
d) O texto carece de informações mais precisas, o que não é constante num gênero
como a carta.
2. No trecho “Tenho a honra de comunicar a V. S. que resolvi, de acordo com o que
foi conversado com seu ilustre progenitor” (linha 3), a adequação/inadequação do
gênero ao propósito do texto provoca, talvez não intencionalmente, um efeito como
os abaixo elencados, EXCETO:
a) De ironia, já que o autor tem a honra de comunicar o fim do noivado com a senhorita.
b)De incoerência, já que o propósito da carta e o formato da sua introdução não
produzem uma linearidade temática.
c) De aparente satisfação por parte do emissor, já que provavelmente não amava a
senhorita, destinatário da carta.
d)De cortesia, visto que é educado utilizar essa formatação em cartas, não
importando o conteúdo veiculado.
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Leia o texto II e responda às questões 3 e 4.
Texto II
Soldado cria poema para registrar ocorrência de entrega de arma em MG
Ele se inspirou com a história de um pai que queria tirar o filho do crime.
Polícia Militar disse que ele feriu norma e deve ser ouvido por uma comissão.
Pedro Triginelli
Um Policial Militar encontrou um jeito diferente de preencher um Boletim de
Ocorrência (BO) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele criou
um poema para descrever a história de um pai que tentava tirar o filho do mundo do
crime, sem entregá-lo à polícia. O G1 teve acesso ao BO nesta quarta-feira (2).
No dia 28 de dezembro, um pai contou à polícia que o filho guardava uma arma em
casa. Ele explicou que não queria vê-lo preso e, por isso, queria deixar a espingarda em
um local determinado.
No local combinado, os militares encontraram a arma. Depois disso, o policial
responsável pela ocorrência escreveu os versos. Em um dos trechos, ele pede que o
delegado aceite o boletim escrito de forma diferente:

Em memória daquele velho da distante joazeiro
Que entregou tão bela arma
Sem querer glória ou dinheiro
Fiz esse relato em verso.
Ao doutor delegado peço
Que o receba, por derradeiro.
Em outra parte do poema, o soldado diz que o pai deve estar em paz com a consciência:
Recolhemos a tal arma
sem força ou resistência
O velho cumpriu o trato
Sem gastar uma insistência
O velho nunca mais vi
Deve estar por aí
Em paz com a consciência.
A assessoria de imprensa da PM informou que o militar vai ser ouvido por uma
comissão. Caso seja constatado que ele feriu alguma norma, o soldado pode ser punido.
Ainda segundo a assessoria, ele não respeitou uma norma institucional de técnica de
redação de documentos militares.
Fonte: www.g1.globo.com
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3. Sobre o texto, é VERDADEIRO afirmar:
a) Temos um texto com características jornalísticas contendo um texto com
características poéticas.
b) Temos um texto publicitário.
c) Temos um texto com características publicitárias contendo um texto com
características injuntivas.
d) Temos um texto jornalístico.
4. Marque a opção em que se encontram textos COM CARACTERÍSTICAS
SEMELHANTES às de um B.O (boletim de ocorrência), não importando o gênero
que as encerra:

III-
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IV-

a) Apenas II e III

b)III e IV

c)III

d)II e IV

5. Na questão acima, o Texto IV traz a palavra “pena” utilizada com um efeito de
sentido denominado:
a) Ambiguidade

b)Paronímia

c)Sinonímia

d)Hipérbole

6. O adjetivo correspondente ao sentido prático de “pena” no cartaz do texto IV é:
a)Penalizado

b)Apenado

c)Penificado

d)Penado.

7. NULA
8. Leia a tirinha a seguir e aponte a afirmativa que NÃO pode ser inferida do texto e
da imagem.

a)
b)
c)
d)

Os pacientes estavam esperando havia muito tempo.
Os pacientes estão em sofrimento.
A profissional de saúde fala “sorteado” porque não há atendimento para todos.
A profissional de saúde atende mal os pacientes.
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9. Uma expressão que poderia ser utilizada para bloquear o sentido humorístico da
tirinha seria, em vez de “o sorteado para o atendimento”:
a) O próximo paciente.

b)O candidato.

c)O eleito.

d)A prioridade.

10. Em “O sorteado para atendimento”, a expressão “para atendimento” constitui,
sintaticamente, um:
a) Sujeito simples
b)Complemento nominal
c) Predicativo do sujeito
d)Adjunto adnominal
11. De acordo com as frases: “Alguns filósofos sabem fazer poesias” e “Nenhum
escritor sabe fazer poesias” é necessariamente verdade que:
a)Alguns filósofos não são escritores.
c)Nenhum filósofo é escritor.

b)Alguns filósofos são escritores.
d)Todos os escritores são filósofos

12. A alternativa que melhor representa a proposição “Se chover amanhã de manhã,
então não irei à praia” é:
a)~ (A ↔ B)

b)A → B

c)A ↔ B

d)A ^ B

13. “ Todos os alunos jogam futebol”. “Nenhum jogador de futebol gosta de vôlei”.
Logo, é CORRETO afirmar que:
a)Todo jogador de futebol é aluno.
b)Há pelo menos 1 jogador de vôlei que joga futebol.
c)Todos os alunos que jogam futebol joga vôlei, mas não gosta.
d) Nenhum aluno gosta de vôlei.
14. A frase “De quantas maneiras distintas 4 pessoas podem sentar-se em uma mesa
quadrada?” está relacionada com:
a)Arranjos
c)Permutações com repetições

b)Combinação
d)Permutação circular

15. Uma urna contém 15 bolas enumeradas de 1 a 15. A probabilidade de se retirar “um
número primo” e “três números ímpares seguidos sem reposição”, ambos em tempos
diferentes é de respectivamente:
a)46% e 8/65

b)40% e 8/65

c)40% e 3/41

d)42% e 7/65

16. “No fim de janeiro de 2014, as empresas responsáveis pela ampliação do Canal do
Panamá, paralisaram os trabalhos por causa de uma disputa com o governo panamenho
para rever os valores do contrato.” Revista Exame edição 1060, ano 48, No 4 de 05/03/14.
Acerca do Canal do Panamá, assinale a alternativa CORRETA:
a) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Atlântico.
b) O canal do Panamá liga o Oceano Pacífico ao Índico.
c) O canal do Panamá liga o Oceano Indico ao Atlântico.
d) O canal do Panamá liga o Oceano Atlântico à Oceania.
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17. “Tudo começou em novembro de 2013, quando o então presidente ucraniano,
Viktor Yanukovich, decidiu abandonar um acordo de livre comércio com a União
Europeia para se alinhar à Rússia, país que dominou a Ucrânia por gerações quando
esta fazia parte da União Soviética.” São alguns dos países que compõem a União
Europeia:
a) Grécia e Califórnia.
c) Hungria e África do Sul.

b)Alemanha e França.
d) Portugal e México.

18. Ainda sobre a crise na Ucrânia, assinale a opção que aponta algumas das
“vantagens” oferecidas pela Rússia no acordo entre esses países.
a) Ajuda financeira e incentivo no incremento da Educação e Saúde da Ucrânia.
b) Livre Comércio e acolhida dos imigrantes ucranianos na Rússia.
c) Ajuda financeira e zona de livre comércio.
d) Descontos no preço do gás produzido pela Ucrânia.
19. Atualmente, a população indígena no Brasil soma 896,9 mil (menos de 1% da
população), de 305 etnias, com línguas e costumes diferentes, o que faz do Brasil o país
com a maior diversidade cultural do mundo. Os dados são do Censo 2010. No entanto,
os índios ainda têm frágeis direitos aos seus territórios. Em 2014, duas propostas que
visam alterar o direito do uso da terra pelos índios voltam ao debate no Congresso, são
elas:
a) PEC 215 e o PLP 227.
b) Decreto municipal de Brasília e PEC 215.
c) Lei Orgânica de Brasília e o PLP 227.
d) Decreto municipal de Brasília e Lei Orgânica de Brasília.
20. No dia 27 de Fevereiro os brasileiros comemoraram os 20 anos do Plano Real.
Após 6 tentativas em 8 anos de acabar com a hiperinflação que deveria ser desacelerada.
DEU CERTO. Entre os criadores do Real, temos:
a) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha e Pérsio Arida.
b) Paulo Maluf, André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Fernando Henrique
Cardoso.
c) André Lara Resende, Edmar Bacha, Pedro Malan e Pérsio Arida.
d) Fernando Henrique Cardoso, Edmar Bacha, André Lara Resende e Pedro Malan.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. As Conferências de Saúde instituídas pela lei n. 8.142-1990 possibilitam a
participação da comunidade na condução do SUS, valorizando os direitos do cidadão.
Sobre as Conferências de Saúde, é CORRETO afirmar:
a) Controlam a execução da politica de saúde.
b) São convocadas a cada 2 anos pelo Conselho de Saúde.
c) São responsáveis pela fiscalização dos gastos do SUS.
d) Propõem as diretrizes para a formulação da politica da saúde.
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22. A legislação brasileira define a participação da iniciativa privada na assistência a
saúde e:
a) Permite a comercialização de órgãos e tecidos para fins de transplante.
b) Permite a participação complementar de instituições privadas no SUS, tendo as
filantrópicas e as sem fins lucrativos prioridade na participação.
c) Permite a participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país.
d) Faculta a participação de recursos públicos para subvenções as instituições com fins
lucrativos.
23. A lei 8080-1990 NÃO inclui no campo de atuação do SUS:
a) A participação na formulação da politica e na execução de ações de combate a
fome e distribuição de renda.
b) A colaboração na proteção do meio ambiente.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A coordenação da formação de recursos humanos na área da saúde.
24. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado desenvolvido mediante uma
politica social e econômica que vise acima de tudo às ações e serviços para sua:
a) Regionalização, centralização e recuperação.
b) Promoção, proteção e recuperação.
c) Centralização, prevenção e promoção.
d) Promoção e recuperação.
25. A Vigilância Sanitária consiste em um conjunto de ações:
a) Capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
b) Destinadas a desenvolver ações de fiscalização do meio ambiente, sobretudo em
regiões afetadas por grandes calamidades.
c) Programadas para avaliar e controlar o valor nutricional dos alimentos
hortigranjeiros.
d) Destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da
periferia urbana.
26. É CORRETO afirmar que a assistência á saúde é livre:
a) Ao capital estrangeiro irrestritamente.
b) A participação de instituições privadas com fins lucrativos.
c) A assistência privada nos casos de calamidade pública.
d) À iniciativa privada.
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27. A lei 10.507 de 10 de setembro de 2002 cria a profissão de Agente Comunitário de
Saúde. São atribuições dos agentes comunitários de saúde, EXCETO:
a) Desenvolver ações de reabilitação objetivando a independência do usuário.
b) Estimular a organização da comunidade.
c) Desenvolver atividades de educação em saúde individual e coletiva.
d) Realizar visitas domiciliares, reuniões de grupos ou outras ações básicas de saúde.
28. A direção nacional do SUS cabe, EXCLUSIVAMENTE:
a) A execução e implementação das politicas relativas às condições dos ambientes de
trabalho.
b) Formulação, avaliação e apoio das politicas de alimentação e nutrição.
c) Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros.
d) Acompanhar e divulgar os indicadores de saúde no âmbito da unidade federada.
29. Os municípios para desenvolverem em conjunto ações e serviços que lhes
correspondam, poderão utilizar:
a) Portaria municipal.
c) Consórcios administrativos.

b) Convênios.
d) Contratos.

30. NÃO devemos considera como atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS):
a) Convênios entre postos de saúde.
b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida.
c) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) Avaliação de impactos que as tecnologias provocam á saúde.
31. São contra-indicações para o uso da Psicanálise na abordagem clínica:
a)Na ausência de problemas de natureza aguda e que não exijam solução urgente.
b)Em pacientes impulsivos que não toleram níveis pequenos de frustração, altamente
narcisistas e centrados em si mesmos.
c)Em pacientes voluntariosos com situação de vida que pode ser modificado.
d)Na presença de um ego razoavelmente integrado e cooperativo.
32. A infância e a adolescência são etapas fundamentais para o desenvolvimento físico,
emocional e social do indivíduo. Dentre as categorias de maus tratos, o abuso sexual
tem sido considerado um importante problema de saúde pública na infância e na
adolescência. A psicoterapia adequada para vítimas de abuso sexual seria:
a)TCC (Terapia Cognitiva Comportamental).
b)Terapia Sistêmico- Construtivista.
c)Terapia Dinâmico-Interpessoal.
d)Terapia Humanista.
33. A neurose é uma doença ou transtorno psicótico que pode ser resultado de um
distúrbio emocional, afetivo ou de personalidade de cada paciente. O problema ocorre,
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na maioria das vezes, em decorrência d reação do sistema nervoso do paciente a alguma
experiência ruim que já foi vivida. São enquadrados como pacientes neuróticos:
I-Pacientes com transtornos dissociativos.
II-Pacientes que sofrem de transtornos fóbicos.
III-Pacientes com transtornos paranoide.
IV-Pacientes com TOC.
É correto AFIRMAR que:
a)Apenas I,III e IV estão corretas.
c)Apenas III e IV estão corretas.

b)Apenas I,II e IV estão corretas.
d)Apenas I,II e III estão corretas.

34. Um diagnóstico psiquiátrico não significa a perda da individualidade, nem torna a
pessoa uma “estranha” para si mesma ou para aqueles com quem convive. Ao contrário,
pode possibilitar a compreensão:
I- Das limitações e potencialidades o que pode tornar menos tensa as relações
familiares, visto as expectativas tornarem-se mais realistas, talvez reduzindo a angústia
e os polos de atrito.
II-“Das zonas de perigo”, que são situações, abordagens que acabem por desencadear
reações desconcertantes, podendo-se buscar formas mais efetivas de resolução.
III-Do momento em que a própria pessoa ou o outro esteja se encaminhando para uma
descompensação ou crise, possibilitando a busca rápida de atendimento.
IV-Melhor adesão ao tratamento, seja este medicamentoso ou terapêutico.
a)Apenas I e III estão corretas.
c)Apenas I,II e III está correta.

b)Apenas III está correta.
d)Todas estão corretas.

35. O Psicólogo Hospitalar poderá também prestar serviços à Unidade Ambulatorial.
Sobre a Unidade de Ambulatório do Hospital, é INCORRETO afirmar que:
a)A tarefa do Psicólogo no ambulatório hospitalar não difere da tarefa do
Psicólogo no hospital geral, e nem mesmo da tarefa do Psicólogo em consultório
particular.
b)Destina-se ao atendimento primordialmente para diagnóstico e tratamento, através das
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
c)O ambulatório de um hospital difere-se do ambulatório de um posto de saúde, tanto na
finalidade quanto na abrangência populacional, ou mesmo quanto ao acesso a recursos,
diagnósticos e terapêuticos.
d)No ambulatório do hospital, uma forma de viabilizar a tarefa do Psicólogo é viabilizar
programas.
36. Sob uma perspectiva clássica, configura uma situação bi-pessoal(psicólogopaciente ou psicólogo-grupofamiliar), de duração limitada, cujo objetivo é conseguir
uma descrição e compreensão , a mais profunda completa possível, da personalidade do
paciente ou do grupo familiar. Investiga algum aspecto em particular, segundo a
sintomatologia e as características da indicação. Abrange os aspectos passados,
presentes e futuros dessa personalidade, utilizando certas técnicas, como entrevistas e
testagem. A descrição acima está se referindo à(ao):
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a)Psicoterapia.
c)Atendimento Psicológico.

b)Entrevista Psicológica.
d)Psicodiagnóstico

37.Tanto o luto como a melancolia são maneiras de se lidar com a perda do objeto,
podendo ser este o objeto da pulsão, ou objeto da libido, objeto de amor. Freud faz uma
distinção entre a vivência do luto e melancolia. Marque a alternativa que expressa
melhor essa distinção.
a)Na melancolia, a pessoa se descreve como sem valor e normalmente condenável;
o luto comporta um estado doloroso e a perda de interesse pelo mundo exterior.
b)Na melancolia, por ser uma reação normal, podemos esperar uma evolução favorável,
no luto, a conduta terapêutica exige mais atenção devido aos riscos de suicídio.
c)Na melancolia, há um desinteresse pela vida, no luto há presença de culpa e auto confiança.
d)A melancolia é uma reação no campo da normalidade, já o luto expressa
psicopatologia.
38. Na abordagem sistêmica , a ênfase da terapia familiar é colocada:
a)No membro da família, portador do sintoma, e na patologia de suas relações com os
outros membros da família.
b)Na liberação das possibilidades não utilizadas do grupo familiar, acionando
mecanismos já presentes no próprio sistema.
c)Na recuperação da homeostase perdida através de recurso de regulação externos ao
sistema familiar.
d)No tratamento do sintoma do paciente a partir de sistemas teóricos abrangentes.
39. Quando se pensa em cuidados paliativos, deve-se considerar que:
a)Os profissionais devem tornar o tratamento individualizado, ou seja, no ritmo do
paciente, serem empáticos e desenvolver a capacidade de ouvir.
b)O tema da morte e o morrer devem ser evitados por serem assuntos mórbidos e
depressivos demais para aquele momento.
c)A depressão, em sua forma de luto, deve ser intervenção psiquiátrica com uso de
medicação.
d)As ações médico-biológicas prevalecem sobre as intervenções psicossociais e estas
devem ser dirigidas somente com familiares.
40. A partir de 2004, com o início da implantação do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS), tem-se o processo de institucionalização da Psicologia nos serviços de
proteção social, uma vez que o Psicólogo é chamado a compor as equipes de referência.
Em 2011, com a Resolução nº17 do CNAS, o Psicólogo é colocado, juntamente com o
profissional de Serviço Social, a compor obrigatoriamente as equipes de referências de
proteção social básica e especial. Considerado, assim, como um profissional
imprescindível para atender a demanda de atendimento da população que necessita da
Política da Assistência Social, a atuação do psicólogo seria:
I)Atuar com compromisso social e na perspectiva de garantia de direitos ,implicando em
lançar mão do saber da Psicologia para contribuir com os objetivos do PNAS, no
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sentido de construir estratégias que efetuem o acesso do cidadão aos direitos
sociassistenciais.
II)Atuar através do atendimento Psicoterapêutico paciente x família.
III)Atuar garantindo os direitos dos usuários, sendo que os atendimentos serão pautados
nos preceitos do código de ética profissional.
IV)Atuar com a dimensão subjetiva das demandas trazidas pelo usuário, através de uma
leitura contextualizada da dimensão subjetiva que está envolvida na situação de
vulnerabilidade.
Considerando as afirmações acima, é correto AFIRMAR que:
a)Apenas a III está correta.
b)Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I,III E IV estão corretas.
d)Todas as afirmativas estão corretas.
41. A atuação do Psicólogo e de outros profissionais no Hospital Geral não se limita à
atenção direta aos pacientes. Ele também participa de:
a)Comissões de classe.
c)Investigações parentais.

b)cirurgias.
d)comissões de ética.

42. A terapia individual permite um processo de crescimento e desenvolvimento pessoal
privilegiado. A pessoa passa a alcançar mudanças positivas e significativas, que lhe
ofereçam maior bem estar e tranquilidade. Como modalidade única de tratamento, a
terapia individual de orientação dinâmica apresenta muito mais chance na:
I-Eficácia com crianças e adolescentes com transtorno de déficit de atenção.
II-Eficácia para crianças com problemas de comportamento.
III-Eficácia para crianças e adolescentes em sofrimento emocional ou dificuldades para
lidar com um estressor.
IV-Eficácia no tratamento da saúde mental.
Diante desse contexto é correto AFIRMAR que:
a)Apenas I e IV estão corretas.
b)Apenas I,II e IV estão corretas.
c)Todas as alternativas estão corretas.
d)Apenas II e III estão corretas.
43. Segundo a classificação atual de transtornos mentais da OMS(citada por
Dalgalarrondo,2000), os transtornos de personalidade são definidos por uma série de
características. Analise as seguintes afirmativas concernentes às características dos
transtornos de personalidade.
I)Geralmente surgem na infância ou adolescência e tendem a permanecer estáveis ao
longo da vida.
II)Afetam muitos aspectos do psiquismo e da vida social do indivíduo, não se
restringindo a um tipo de reação.
III)Em geral, esses transtornos levam a algum grau de sofrimento, mas que se tornam
perceptíveis apenas tardiamente na vida do paciente.
IV)São geralmente relacionados a uma lesão cerebral ou a outro transtorno psiquiátrico
específico.
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A partir dessa análise, pode-se concluir que estão CORRETAS:
a)Apenas as afirmativas III e IV.
c)Apenas as afirmativas I e II.

b)Apenas as afirmativas I,II e III.
d)Todas as afirmativas estão corretas.

44. Para a confirmação do diagnóstico de TOC é importante avaliar, além da presença
de obsessões, e ou compulsões, o quanto os sintomas causam acentuado sofrimento,
consomem tempo, interferem de forma significativa nas rotinas diárias, no desempenho
escolar e nos relacionamentos sociais ou interpessoais. No estabelecimento do
diagnóstico é importante diferenciar os sintomas de outros transtornos que também se
manifestam por obsessões e comportamentos compulsivos.
Entre os quadros com os quais é comum o TOC ser confundido e dos quais deve ser
diferenciado estão:
I-Tiques e transtorno de Tourette.
II-TDAH
III-Transtorno do controle de impulsos (trocotilomania e comportamentos auto
mutilativos).
IV-Transtornos cognitivos e do desenvolvimento, autismo , síndrome de Asperger).
Diante desse contexto é correto AFIRMAR que:
a)Apenas II e IV estão corretas.
b)Todas as alternativas estão corretas.
c)Apenas I e IV estão corretas.
d)Nenhuma das alternativas estão corretas.
45. Em relação aos passos que devem ser seguidos na realização de um
psicodiagnóstico, pode se dizer que:
a)Os testes constituem a etapa mais importante.
b)A bateria de testes a ser aplicada é a mesma em qualquer processo
psicodiagnóstico .
c)Deve ser enviado um informe escrito a quem enviou o caso para psicodiagnóstico.
d)A entrevista inicial com o paciente é a etapa mais importante.
46. Sobre as características de uma entrevista na abordagem psicanalítica, é correto
AFIRMAR que:
I)Deve ser distinta do processo de psicanálise formal, de maneira que o paciente saiba
onde terminar uma resposta e começar a outra.
II)O tempo de entrevista deve ser limitado, como duas, três ou mais sessões.
Começando então a análise propriamente dita.
III)Não se deve interpretar nem fazer, diagnóstico durante a entrevista. Suas palavras
devem conduzir apenas e nunca induzir.
IV)Na entrevista estamos sempre face a face afastando-se o uso do Divã.
a)Apenas I e III estão corretas.
b)Apenas I,II e IV estão corretas
c)Todas as afirmativas estão corretas.
d)Apenas II e IV estão corretas.
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47. Para se implantar um trabalho interdisciplinar e para produzir melhores resultados
para os pacientes, deve-se sistematizar o trabalho do Psicólogo. Uma dessas ações
consiste em uma Avaliação Psicológica. De acordo com as afirmativas abaixo, marque a
opção CORRETA:
I- No âmbito institucional, a Avaliação Psicológica não adquire caráter imprescindível
na prática profissional.
II-A importância da Avaliação Psicológica reside no fato de fornecer elementos da vida
do paciente, porém sem a formulação de um diagnóstico psicológico.
III-O processo de avaliação não deve ser encarado com um espaço de escuta oferecido
ao paciente, para que ele possa falar o que desejar.
IV-O processo de avaliação deve ser realizado de maneira formal com a finalidade
apenas de preencher um questionário.
V-A avaliação psicológica deve ser realizada de maneira formal com a finalidade
apenas de preencher um questionário que deverá representar para o paciente um espaço
de resgate da subjetividade e da individualidade.
a)Todas as afirmativas estão corretas.
b)Apenas as afirmativas I,II e III estão corretas.
c)Apenas as afirmativas I, III E IV estão corretas.
d)Apenas a afirmativa V está correta.
48. Um dos aspectos fundamentais para a abordagem psicanalítica em qualquer
tratamento é o estabelecimento da transferência. No que diz respeito a esse fenômeno
assinale a alternativa CORRETA:
a)Trata-se de uma repetição de modelos infantis coma figura do terapeuta.
b)O requisito técnico por parte do analista para lidar com a transferência deve ser a
atuação.
c)O analista deve responder à inatualidade da transferência do paciente, com a
atualidade de sua pessoa. Trata-se de uma exigência técnica.
d) A transferência coloca o terapeuta em lugares que não são fornecidos pelo
inconsciente de paciente e, sim, apenas pelas características reais do terapeuta.
49. Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivo,
EXCETO:
a)Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o
atendimento.
b)Diminuir a sobrecarga no pronto-socorro.
c)Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais
pacientes.
d)Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.
50. A inserção do Psicólogo no campo da saúde, mais especificamente no Hospital
Geral, é discutida a partir da reflexão sobre o funcionamento da equipe interdisciplinar,
com as suas resistências, competitividade e corporativismo. Com base na descrição
acima, qual seria o papel do Psicólogo nos programas ambulatoriais (interrogação).
a)Qualificar a equipe multidisciplinar para ser capaz de tomar as ações condizentes com
as necessidades dos pacientes.
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b)Colaborar com programas multidisciplinares voltados para grupos de pacientes ou
familiares de unidades de internação e de ambulatório.
c)Identificar a necessidade dos pacientes e escolher métodos de intervenção
condizentes com o estado de saúde que apresentam e com as características da
unidade que estão vinculados(Centros e Unidades de Tratamento Intensivo,
Emergência, Internação ou Ambulatório).
d)Realizar atendimentos individuais e em grupo.
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