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PSICÓLOGO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto e responda ao que se solicita. 

Acabamos de comemorar o menor desmatamento da Floresta Amazônica dos 

últimos três anos: 17 mil quilômetros quadrados. É quase a metade da Holanda. Da área total, 

já desmatamos 16%, o equivalente a duas vezes a Alemanha e três estados de São Paulo. Não 

há motivo para comemorações. A Amazônia não é o pulmão do mundo, mas presta serviços 

ambientais importantíssimos ao Brasil e ao Planeta. Essa vastidão verde que se estende por mais 

de cinco milhões de quilômetros quadrados é um lençol térmico engendrado pela natureza para 

que os raios solares não atinjam o solo, propiciando a vida da mais exuberante floresta da terra e 

auxiliando na regulação da temperatura do Planeta. 

Depois de tombada na sua pujança, estuprada por madeireiros sem escrúpulos, ateiam 

fogo às suas vestes de esmeralda abrindo passagem aos forasteiros que a humilham ao semear 

capim e soja nas cinzas de castanheiras centenárias. Apesar do extraordinário esforço de 

implantarmos unidades de conservação como alternativas de desenvolvimento sustentável, a 

devastação continua. Mesmo depois do sangue de Chico Mendes ter selado o pacto de harmonia 

homem/natureza, entre seringueiros e indígenas, mesmo depois da aliança dos povos da floresta 

“pelo direito de manter nossas florestas em pé, porque delas dependemos para viver”, mesmo 

depois de inúmeras sagas cheias de heroísmo, morte e paixão pela Amazônia, a devastação 

continua. 

Como no passado, enxergamos a Floresta como um obstáculo ao progresso, como área 

a ser vencida e conquistada. Um imenso estoque de terras a se tornarem pastos pouco 

produtivos, campos de soja e espécies vegetais para combustíveis alternativos ou então uma 

fonte inesgotável de madeira, peixe, ouro, minerais e energia elétrica. Continuamos um povo 

irresponsável. O desmatamento e o incêndio são o símbolo da nossa incapacidade de 

compreender a delicadeza e a instabilidade do ecossistema amazônico e como tratá-lo. 

Um país que tem 165.000 km2 de área desflorestada, abandonada ou semiabandonada, 

pode dobrar a sua produção de grãos sem a necessidade de derrubar uma única árvore. É urgente 

que nos tornemos responsáveis pelo gerenciamento do que resta dos nossos valiosos 

recursos naturais. 

Portanto, a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos 

quase irreversíveis da devastação, segundo o que determina o § 4º, do Artigo 225 da 

Constituição Federal, onde se lê: 

"A Floresta Amazônica é patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso 

dos recursos naturais". 

Assim, deve-se implementar em níveis Federal, Estadual e Municipal A 

INTERRUPÇÃO IMEDIATA DO DESMATAMENTO DA FLORESTA AMAZÔNICA. JÁ! 

É hora de enxergarmos nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história. 

SOMOS UM POVO DA FLORESTA! 
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1. O enunciador argumentativo de “Acabamos de comemorar o menor desmatamento da 

Floresta Amazônica dos últimos três anos” é o mesmo de: 

 

a) (...) a nosso ver, como único procedimento cabível para desacelerar os efeitos quase 

irreversíveis da devastação (...) 

b) Continuamos um povo irresponsável (...) 

c) Somos um povo da floresta! 

d) (...) deve-se implementar em níveis Federal, Estadual e Municipal a interrupção imediata 

do desmatamento da Floresta Amazônica (...) 

 

2. O enunciado “ateiam fogo às suas vestes de esmeralda” se ancora anaforicamente em: 

 

a) Algum sujeito indeterminado, representado por um discurso negativo apresentado 

anafórica e cataforicamente.  

b) “Madereiros sem escrúpulos” 

c) “Já desmatamos” 

d) “Forasteiros” 

 

3. Tendo em vista o trecho “é um lençol térmico engendrado pela natureza para que os raios 

solares não atinjam o solo”, é sinônimo de “engendrado”, EXCETO: 

 

a)Engenhado  b)Existente  c)Tecido  d)Forjado 

 

4. São características primordiais desse gênero textual: 

 

a) Estrutura completamente livre, organizada em introdução, desenvolvimento e conclusão. 

b) Emprego de variantes quaisquer da língua, considerando o seu objetivo de estabelecer a 

comunicação não apenas com a população, mas também com órgãos oficiais. 

c) Utilização exclusiva pela internet (redes sociais, por exemplo). 

d) Coexistência de características dissertativas, argumentativas e persuasivas. 

 

5. Na tirinha, o “se” é utilizado com duas funções. Identifique o exemplo em que as duas 

ocorrências de “se” são iguais às da tirinha, respectivamente. 

 

  
 

a) Se acertamos, ninguém se lembra. Se erramos, ninguém se esquece. 

b) Desconcertado, a sós parte e nunca se lembra se foi o botão ou o tango. 

c) Há um vazio que sufoca, principalmente quando a gente se lembra de que se esqueceu. 

d) A felicidade também pode estar nas coisas simples e imperceptíveis a que não se dá valor, 

nem mesmo se lembra que se trata de um verdadeiro milagre. 
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6. É um marcador que expressa ideia semelhante a “até agora”: 

 

a) “Até a minha resposta foi impensada”. 

b) “Até onde devo pôr a faixa? Estique-a até o fim do muro.” 

c) “Até mesmo uma criança é capaz de realizar a tarefa que solicitei.” 

d) “Até aqui nos tem ajudado o Senhor.” 

 

O socorro 

 

Ele foi cavando, cavando, cavando, pois sua profissão - coveiro - era cavar. Mas, de 

repente, na distração do ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e 

não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou. 

Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de 

esbravejar, desistiu com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, 

subiu, fez-se o silêncio das horas tardias. Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se 

ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coaxares naturais dos 

matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Deitado no fundo da cova o 

coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima, perguntou o 

que havia: O que é que há?  

O coveiro então gritou, desesperado: Tire-me daqui, por favor. Estou com um frio 

terrível! Mas, coitado! - condoeu-se o bêbado - Tem toda razão de estar com frio. Alguém tirou 

a terra de cima de você, meu pobre mortinho! E, pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo 

cuidadosamente.  

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para quem se apela. 

Millôr Fernandes 

 

7. O fecho dessa narrativa é parte muito frequente de um gênero textual caracterizado por: 

 

a) Existência de personagens, ocorrência em tempo e espaço reduzidos e ensinamento 

moral implícito ou explícito, levando o leitor a uma reflexão. 

b) Data, corpo do texto, despedida, linguagem formal ou informal. 

c) Pluralidade temática, sucessividade, longa extensão, predileção pelo conflito, tempo 

histórico. 

d) Ficção, estrutura fechada, personagens humanos, assinatura. 

 

8. No período “(...) percebeu que cavara demais”, o emprego de “cavara” está condicionado a: 

 

a) Um fato vaga e facultativamente situado no passado. 

b) A existência de um fato a ser narrado. 

c) A anterioridade de um passado relacionado a outro. 

d) Uma impropriedade de emprego verbal pelo autor. 

 

9. A expressão “cuidadosamente”, potencializada pelo enunciado “Alguém tirou a terra de cima 

de você, meu pobre mortinho!”, não perderia sentido, no texto, ao ser substituída por uma 

dessas, EXCETO: 

 

a) Acuradamente. b) Meticulosamente.     c) Carinhosamente. d) Delicadamente. 
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10. Como na moral dessa narrativa, “Nos momentos graves é preciso verificar muito bem para 

quem se apela”, o verbo “apelar” permite outros empregos. Identifique a opção em que a 

regência desse verbo está equivocada. 

 

a) Apelou, aflitivamente, a quem passava, mas ninguém quis saber. 

b) Logo no dia seguinte, apelou da decisão do tribunal. 

c) O procurador ligou, apelando pelo caso do pai. 

d) O padre apelou os crentes para se manterem fiéis à doutrina. 

 

11. O vírus voltou a preocupar autoridades africanas e de saúde após um novo surto ter sido 

identificado no início deste ano em Guiné, onde mais de 100 pessoas teriam morrido vítimas do 

vírus. Isso sem contar os casos suspeitos no Mali, Serra Leoa e Libéria, todos países da África 

Ocidental. Considerado um dos vírus mais perigosos, a febre hemorrágica é fatal em 90% dos 

casos, pois não há cura nem vacina para combatê-lo. A violência com que o vírus ataca o corpo 

humano deve-se a uma proteína que rompe as paredes dos vasos sanguíneos, provocando 

hemorragia interna e externa. O texto fala do(a): 

 

a) Ebola  b) Malária  c) AIDS  d)Dengue 

12. “O petróleo é nosso!" foi o lema da campanha no início dos anos 1950.  Em 1953, foi 

promulgada a Lei 2.004 que criava a PETROBRAS, empresa estatal responsável pela 

exploração do petróleo no território brasileiro e encarregada do monopólio da atividade no setor. 

A PETROBRAS foi criada no governo de: 

a) Jânio Quadros     b) Washington Luís     c)Getúlio Dornelles Vargas      d)Floriano Peixoto 

 

13. O capitalismo, é inegável, tem se provado uma poderosa arma para combater a pobreza. Nas 

ultimas três décadas, a população mundial cresceu 50% mas o numero de pobres caiu de 2,6 

bilhões para 2,5 bilhões. Sobre a afirmativa, marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O principal responsável por essa queda foi a China. 

b) O principal responsável por essa queda foi a Rússia. 

c) O principal responsável por essa queda foi os Estados Unidos. 

d) O principal responsável por essa queda foi a Coréia do Sul. 

 

14. O xisto betuminoso é uma rocha sedimentar e porosa, rica em material orgânico. Em suas 

camadas, é possível encontrar gás natural semelhante ao derivado do petróleo, que pode ser 

destinado para o uso como combustível de carros, geração de eletricidade, aquecimento de casas 

e para a atividade industrial. Sobre o Xisto, podemos NEGAR: 

 

a) Por se encontrar comprimido, o processo de extração do gás é complexo e requer alta 

tecnologia para a perfuração de zonas profundas, geralmente a mais de mil metros de 

profundidade. 

b) A reserva americana de gás de xisto foi estimada em 2,7 trilhões de metros cúbicos pela 

agência de Informação Energética dos EUA. Essa quantidade é suficiente para abastecer o 

mercado por mais de 100 anos. 

c) A produção norte-americana de petróleo de xisto fará com que o Brasil reduza em 60% as 

exportações da Petrobras para o país em dois anos. Em 2013, a empresa vendeu mais para a 

China do que para os EUA, que durante anos foi seu maior comprador. 

d) O xisto é considerado o combustível fóssil que mais emite dióxido de carbono. 

15. O vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o australiano John Coates, 

afirmou que os preparativos para a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro são os "piores" que ele 

já viu na história recente dos jogos. Coates afirmou que o COI foi obrigado a tomar medidas 

http://vestibular.uol.com.br/pegadinhas/ult1796u150.jhtm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2014/04/28/sobrevivente-de-ebola-descreve-luta-contra-virus-que-mata-90-de-vitimas.htm
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2014/04/28/sobrevivente-de-ebola-descreve-luta-contra-virus-que-mata-90-de-vitimas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/africa-ocidental-imperios-de-gana-e-mali---e-as-cidades-iorubas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/africa-ocidental-imperios-de-gana-e-mali---e-as-cidades-iorubas.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/virus-estrutura-e-ciclos-virais.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/quimica/dioxido-de-carbono-na-atmosfera-sequestro-de-carbono.htm
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"sem precedentes" para assegurar que a competição vai acontecer, como o envio de peritos ao 

comitê organizador local. "A situação é crítica", definiu ele, durante participação em fórum 

olímpico em Sydney, na Austrália. No tocante a trajetória das Olimpíadas, marque a alternativa 

que aponta o país sede desse evento em 2012. 

 

a) Inglaterra   b)China  c) Japão  d)Austrália 

 

16.  A história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA se iniciou em 1928, durante um 

congresso da entidade, quando Jules Rimet conseguiu a aprovação para criar um torneio 

internacional. A primeira competição ocorreu em 1930, tendo a participação de 13 equipes 

convidadas, tendo o Uruguai como país-sede e como campeão. Em 2014 o Brasil é, pela 

segunda vez, o país sede dessa grande competição. A primeira vez que sediou a Copa do Mundo 

de Futebol da FIFA foi em: 

 

a) 1946   b) 1950   c)1962    d)1954 

 

17. O quadro abaixo apresenta números conforme uma lógica. Descubra a sequência numérica 

que está faltando. 

 

8 
1 5 

 0 
2 

6 

7 
3 

4 

 
18. A prefeitura de Reriutaba funciona de 2ª a 6ª. Após a homologação do Concurso público, a 

secretaria da Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação 

aos contratados, é necessariamente VERDADE que: 

 

a) todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes. 

b) ao menos dois faz aniversário no mesmo mês. 

c) ao menos dois começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. 

d) ao menos três começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. 

 

19. Com quantas setas eu tenho que mexer para deixar a figura 2 igual a figura 1? 

 

Fig 1.                           Fig 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 1  b) 2   c) 3   d)4 

 

20. Todos os jogadores são brasileiros. Assim sendo: 

 
a) O conjunto dos jogadores contém o conjunto dos brasileiros. 

b) O conjunto dos brasileiros contém o conjunto dos jogadores.  

c) Todos os brasileiros são jogadores. 

d) Algum jogador não é republicano. 

 

 

a) 1=2, 2=9, 3=4            b) 1=3, 2=7, 3=9 

c)1= 8, 2=9, 3=6 d)1=5, 2=7, 3=9 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_de_Futebol
http://pt.wikipedia.org/wiki/FIFA
http://pt.wikipedia.org/wiki/1928
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jules_Rimet
http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://calculemais.com.br/exercicios-de-matematica/certo.html
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. Um cliente em fase terminal tenta retardar de todas as maneiras a morte e para isso 

busca negociar com Deus mais tempo em troca de uma promessa que irá cumprir caso 

consiga viver mais tempo. De acordo com as observações de Kübler-Ross, este cliente 

encontra-se no estágio de pesar conhecido como: 

 

a) Depressão  b)Negação   c)Barganha  d)Raiva 

 

22. A ____________ é caracterizada por euforia ou irritabilidade(exaltação afetiva), fuga de 

ideias(alteração da forma do pensamento) e agitação psicomotora.  

 

a) Síndrome Alucinatória   b) Síndrome Ansiosa  

c) Síndrome maníaca   d) Síndrome Catatônica 

23. São serviços e ações oferecidos pelo PAIF, EXCETO: 

 

a)  Recepção às famílias, seus membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade 

social. 

b)  Oferta de procedimentos profissionais, em defesa dos direitos sociais e humanos e 

relacionados às demandas de proteção social. 

c) Vigilância social: conhecer as famílias referenciadas no território do CRAS, 

especialmente, as beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do 

Programa Bolsa Família (PBF). 

d)  Acompanhamento familiar: em visitas domiciliares, grupos de convivência, 

reflexão e serviço socioeducativo para famílias ou seus representantes; dos 

beneficiários do PBF, em especial das famílias que estejam cumprindo as 

condicionalidades;  das famílias com beneficiários do BPC , em especial aquelas 

com presença de pessoa com deficiência. 

 

24. Com relação à Proteção Social Básica, marque a alternativa INCORRETA: 

 

a) Constitui-se em objetivo do SUAS: Prevenir situações de risco por meio do 

desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. (PNAS/2004); 

b) CRAS é a unidade pública efetivadora da referência e contra-referência do usuário na 

rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e referência para 

os serviços das demais políticas públicas. 

c) O PAIF é o principal programa de Proteção Social Básica, do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS.  Promove a oferta de ações e serviços básicos 

continuados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social na 

unidade do CRAS. Tem por perspectivas o fortalecimento e a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, o direito à Proteção Social Básica e a ampliação 

da capacidade de proteção social e de prevenção de situações de risco no território 

de abrangência do CRAS. O PAIF é necessariamente ofertado no CRAS. Em áreas 

com espalhamento ou dispersão populacional, por meio do deslocamento de sua 

equipe.  
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d) O PAIF foi criado em 18 de abril de 2004 (Portaria nº 78), pelo MDS, como um 

aprimoramento da proposta do Plano Nacional de Atendimento Integrado à Família, 

implantado pelo MAS em 2003. 

 

25. Entre os serviços oferecidos pelos CREAS, podemos citar todos abaixo EXCETO: 

a) Enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra crianças, adolescentes e 

suas famílias.  

b) Serviço de apoio e orientação a indivíduos e famílias com direitos violados ou na 

eminência de serem violados. 

c) Serviço de Orientação e Acompanhamento a adolescentes cumprindo medidas sócio-

educativas. 

d) Crianças/adolescentes e famílias – PETI e Adolescentes em medida sócio educativa 

de PSC e LA. 

 

26. A gestão do trabalho no âmbito do SUAS deve buscar obter várias metas, EXCETO: 

a) Garantir a “deprecarização” dos vínculos dos trabalhadores do SUAS sem 

contudo visar o fim da terceirização já que sempre se fará necessário a inclusão de 

novos trabalhadores no sistema e não se pode realizar concurso público sempre 

que essa necessidade se evidenciar. 

b)  Garantir a educação permanente dos trabalhadores. 

c) Realizar planejamento estratégico. 

d) Garantir a gestão participativa com controle social. 

 

27. É atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

a) Convênios entre postos de saúde. 

b) Fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebida. 

c) Estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, em 

função das características epidemiológicas e da organização dos serviços.  

d) Todas estão corretas. 

 

28. É um fundamento da Atenção Básica: 

a)valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 

constante de sua formação e capacitação. 

b)desenvolver relações de responsabilização entre as equipes e a população adscrita, 

sem, entretanto, estabelecer vínculo. 

c)centralizar a participação do governo e o controle social garantindo a realização das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

d)realizar avaliação dos resultados alcançados, sem se constituir parte do processo de 

planejamento e programação. 

 

29. São itens necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no 

Distrito Federal: 

a) Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com Saúde da Família inscrita(s) no 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, de 

acordo com as normas sanitárias vigentes. 
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b) existência e manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o 

funcionamento das unidades básicas de saúde, incluindo dispensação de medicamentos 

pactuados nacionalmente. 

c) área de recepção, local para arquivos e registros, duas salas de cuidados básicos de 

enfermagem, uma sala de vacina e cinco sanitários, por unidade. 

d) consultório médico, consultório odontológico e dois consultórios de enfermagem 

para os profissionais da Atenção Básica. 

 

30.  Em relação à competência das esferas governamentais no que diz respeito às 

políticas de saúde, assinale a opção CORRETA: 

a) O gestor estadual deve formular, normatizar e avaliar a implementação da política 

nacional de saúde, cooperando técnica e financeiramente com todos os outros estados. 

b) O gestor federal formula, coordena e avalia a execução da política nacional de saúde 

e coopera técnica e financeiramente apenas com os municípios pré determinados. 

c) Cabe ao gestor municipal apenas a execução da política nacional de saúde. 

d) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

31. De acordo com Zannon (1994) o papel do psicólogo e da Psicologia na atenção e 

assistência à saúde dá-se “na integração do conhecimento psicológico e nas ações dos 

profissionais de saúde – desde a compreensão do processo saúde-doença, passando pelo 

planejamento do sistema de atenção e pelas intervenções na instituição de saúde e junto 

aos vários âmbitos do sistema, até a prestação de assistência psicológica a indivíduos e 

grupos usuários”. Conforme afirmação mencionada acima, é correto afirmar que o papel 

do psicólogo na equipe multidisciplinar é: 

I- O psicólogo deve participar de reuniões clínicas para a discussão de casos. 

II- O psicólogo deve ter o olhar e atenção na escuta, desfazendo-se apenas da 

preocupação com o quadro orgânico. 

III- O psicólogo atua no papel de mediador do vínculo entre paciente e demais 

profissionais que executam os procedimentos técnicos. 

IV-O psicólogo deve prestar assessoria e apoiar os movimentos sociais em matéria 

relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 

sociais da coletividade. 

 

a)Apenas I,II e III estão corretas  b)Apenas I,II e IV estão corretas 

c)Apenas II,III e IV estão corretas  d)Todas as afirmativas estão corretas 

32. Na hospitalização ocorre um processo de despersonalização, em que a pessoa perde 

o controle de muitos aspectos de sua vida. A maneira como um paciente se adapta a 

uma experiência de hospitalização depende de muitos fatores, como a natureza do 

problema da saúde, a idade, presença de apoio emocional, estilo cognitivo e estratégia 

de enfrentamento (coping).Portanto, o psicólogo pode intervir nos programas 

ambulatoriais utilizando a Terapia Cognitivo Comportamental, que tem como 

características: 

 

I-O fato de ser uma abordagem diretiva, estruturada e focada no aqui agora, faz com que 

se torne adequada ao seeting hospitalar. 
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II-A atitude empática, adotada como um de seus elementos fundamentais, favorece o 

suporte emocional do paciente. 

III-A adoção de uma linguagem clara e objetiva e a técnica da psicoeducação auxiliam a 

diminuir a ansiedade e a melhorar a comunicação entre paciente, equipe e família. 

IV-A Terapia Cognitiva Comportamental é voltada para a ação e não apenas para a 

tomada de consciência e uma compreensão mais profunda do problema. 

 

 

a)Apenas I,II e IV estão corretas   b)Apenas III e IV estão corretas 

c)Todas as alternativas estão corretas  d)Apenas I,II e III estão corretas 

 

33. O psicólogo hospitalar tem como principal instrumento a escuta. Através desta, ele 

viabiliza um espaço terapêutico que possibilita o paciente ressignificar as mudanças 

decorrentes do adoecimento e auxilia no tratamento do sofrimento psíquico frente à 

hospitalização. A escuta pode realizar-se, entre outras, por meio da linguagem do 

paciente, buscando-se coerência ou não: 

 

a)nas soluções imediatas 

b)entre a linguagem verbal médico paciente / paciente 

c)entre o sintoma e a doença 

d)na expressão verbal e não verbal do paciente 

 

34. A Política Pública de Assistência Social(PNAS) realiza-se de forma integrada às 

políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais. Sob essa 

perspectiva, são objetivos da PNAS, EXCETO: 

a) Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 

especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 

b) Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando 

o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e 

rural. 

c) Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 

família. 

d)Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos 

territórios, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições do 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 

direitos de cidadania. 

35. São serviços do CRAS/PAIF, EXCETO: 

a)Recepção e acolhida de famílias em situação de vulnerabilidade social 

b)Vigilância epidemiológica e social 

c)Ofertas de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais 

d)Encaminhamento 

36. De acordo com Botarelli (2008), os psicólogos estão atuando cada vez mais em 

políticas públicas, já que em 2005 foi consolidada sua participação no corpo técnico da 

equipe dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS (Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2009). No entanto, as atribuições e o papel 

do psicólogo na rede de proteção  social tem como finalidades básicas, exceto: 

a)O reconhecimento dos usuários como sujeitos de direito. 

b)Fortalecimento de políticas públicas, promovendo o fortalecimento de vínculos sócio-           

afetivos. 

c)Uma atuação comprometida com a promoção de direitos, de cidadania, da saúde e da 

própria vida, que leva em conta o contexto no qual vive a população atendida. 

d)Atendimento psicoterápico. 

37. No decorrer do processo de avaliação psicológica, uma das técnicas mais utilizadas 

é a entrevista. Sua principal finalidade é: 

a)Possibilitar o diagnóstico da doença. 

b)Adquirir informações a respeito do cliente. 

c)Direcionar a devolução de resultados. 

d)Assegurar a anamnese do desenvolvimento. 

38. Presumindo-se a necessidade de escolher instrumentos (testes) para avaliar a 

personalidade de um paciente, uma alternativa adequada para a obtenção de dados seria: 

a)O uso de instrumento objetivo da personalidade, entrevista e teste projetivo 

b)A aplicação de instrumentos projetivos, pois somente eles podem avaliar traços de 

personalidade 

c)O uso de entrevista individual, entrevista de triagem e instrumentos projetivos 

d)A aplicação de entrevistas, sem a necessidade de testes objetivos 

39. O processo psicodiagnóstico tem características específicas, com tempo limitado 

para entrevista e aplicação de técnicas e testes que facilitem o diagnóstico, que é feito 

embasado num modelo teórico específico. O psicodiagnóstico é diferente de um 

diagnóstico psicológico, pois envolve um estudo psicológico mais profundo da 

personalidade. É finalidade do psicodiagnóstico, EXCETO: 

a)Fazer um diagnóstico que envolva entrevistas que permita extrair informações a 

respeito do paciente. 

b)Avaliação do tratamento, que é o andamento do tratamento(re-testes), observando os 

avanços, impasses ou prevendo altas. 

c)Como meio de comunicação, favorece a tomada de insight . 

d)Não pressupor a utilização  de outros instrumentos, além dos testes, para 

abordar os dados psicológicos de forma sistemática, científica, orientada para a 

resolução de problemas. 

 

40. O Sistema Único de Saúde(SUS)obedece  a um conjunto de princípios que compõe 

sua filosofia. Assinale a alternativa correta, considerando os princípios de organização 

do SUS. 

 

a)Participação da comunidade significa que todo e qualquer cidadão tem direito de 

acesso aos serviços públicos de saúde. 

b)Hierarquização significa a organização dos serviços de saúde em nível de 

complexidade disponível no âmbito municipal.  
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c)Resolubilidade significa a capacidade de resolução dos serviços, em todos os 

níveis de assistência. 

d)Complementaridade do setor privado significa o provimento de exames 

complementares sofisticados para um bom diagnóstico de saúde. 
 

41. Identifique as afirmações como (V)verdadeiras ou falsas(F)relacionadas ao SUAS 

Sistema Único de Assistência Social: 

I- O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A 

primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, 

por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias 

em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, 

destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram 

seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de 

drogas, entre outros aspectos. 

II- O SUAS é composto unicamente pelo poder público, que participa diretamente do 

processo de gestão compartilhada. 

III- O SUAS é um modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de 

assistência social, e foi criado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. 

IV- O SUAS engloba também a oferta de benefícios assistenciais e benefícios da saúde 

vinculados ao SUS e prestados a públicos específicos de forma articulada, contribuindo  

para a situação de vulnerabilidade. 

Portanto é CORRETO afirmar que: 

a)Apenas I,II e III estão corretas  b)Apenas I e III estão corretas 

c)Apenas I,II e IV estão corretas  d)Todas as afirmativas estão corretas 

42. Pode-se dizer que, até a década de 1980, a atenção à saúde mental no âmbito da 

saúde pública no Brasil acompanhava o modelo que, de acordo com Foucault (1972), 

predominou durante mais de duzentos anos em quase todo o mundo ocidental: o asilo. 

Tal modelo consistia, quase que exclusivamente, na segregação de todos aqueles que 

apresentavam "diferenças, desvios e divergências sociais e culturais" (AMARANTE, 

1995, p. 292), incluindo os chamados "loucos", que eram internados nos manicômios. 

No Brasil, problemas de saúde mental que não se configurassem como umas formas 

desviantes dos padrões sociais tinham pouca ou nenhuma possibilidade de serem objeto 

de atenção no âmbito da saúde pública. Com relação a atual realidade da Saúde Mental 

no poder público, é correto afirmar que a as Políticas de Saúde do SUS para a Saúde 

Mental são: 

I- Buscar consolidar um modelo de atenção à Saúde Mental aberto e de base 

comunitária 

II- O modelo de atenção à saúde deve garantir a livre circulação das pessoas com 

transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade 

III- Proporcionar uma rede de serviços como o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

os serviços residenciais terapêuticos(SRT), os Centros de Conveniência, os leitos de 

atenção integral(em hospitais gerais) nos CAPS III, e o Programa de volta para a casa 

que oferece bolsas para egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos 
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IV- Proteção à saúde e estratégias de cuidado no nível da atenção básica e saúde mental, 

que devem se voltar para as necessidades da população no território com vistas a 

garantir a universalidade, acessibilidade, integralidade e responsabilização. 

a)Todas as alternativas estão corretas 

b) Apenas a III está correta 

c)Apenas I,II e IV estão corretas 

d)Apenas I e III estão corretas 

43. Com relação ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social 

(CREAS), é INCORRETO afirmar que: 

a)O CREAS deve buscar a construção de um espaço de acolhida e escuta qualificada, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários 

b)O CREAS configura-se como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços 

especializados e continuados a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação 

de direitos(violência física, psicológica, sexual, tráfico de pessoas, etc) 

c)Os CREAS podem ter abrangência tanto local(municipal ou do Distrito Federal) 

quanto regional, abrangendo, neste caso, um conjunto de municípios, de modo a 

assegurar maior cobertura e eficiência na oferta de atendimento 

d)O CREAS é uma unidade pública estatal descentralizada 

44. Tendo em vista que as unidades residenciais e institucionais acolhem 

temporariamente indivíduos e famílias que sofreram algum tipo de violência, é incorreto 

afirmar sobre os objetivos do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Individual(PAEFI) : 

a)Prevenir a reincidência de violações de direito 

b)Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos 

usuários. 

c)Desenvolver ações eficientes e eficazes através de parcerias com instituições  

governamentais e não governamentais. 

d)Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos, conforme necessidades. 

45. A execução de serviços e ações por meio de EQUIPE VOLANTE tem como uma 

de suas principais funções, a busca ativa, com prioridade para as famílias em extrema 

pobreza; o que deverá contribuir para o alcance das seguranças afiançadas pela Política 

Nacional de Assistência Social (renda, acolhida, desenvolvimento da autonomia, 

convívio familiar e comunitário) e acesso às demais políticas públicas. Entretanto, são 

consideradas prerrogativas da equipe volante: 

I-A constituição de Equipe Volante deverá ser composta por um quantitativo de 

profissionais necessários para o período anual encerrado, previstos nas metas de 

desenvolvimento do CRAS(Resolução CIT nº05/2009). 

II-O trabalho desenvolvido pela Equipe Volante é parte do trabalho social sob 

responsabilidade do coordenador do CRAS. 

III-O gestor poderá vincular apenas uma Equipe Volante a cada CRAS. 
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IV-Toda Equipe Volante deve obrigatoriamente ser vinculada a um CRAS em 

funcionamento, e que tenha características de território disperso, e ou com população 

rural . 

a)Apenas I,II e IV estão corretas   b)Apenas I,III e IV estão corretas 

c)Todas as alternativas estão corretas  d)Apenas I,II e III estão corretas 

 

46. Um profissional bem sucedido  de 58 anos, procura um psicólogo com a queixa de 

que, nos últimos meses, passou a apresentar lapsos de memória e episódios de 

desorientação; seu sono tem sido agitado e associado a intensa sudorese; vem se 

sentindo inseguro e amedrontado, embora procure não demonstrar. Tendo em vista o 

caso descrito, o encaminhamento mais adequado é a(o): 

 

a)Psicodiagnóstico, para esclarecer o problema emocional, e encaminhamento a 

um neurologista, para investigação de possíveis problemas orgânicos 

b)Psicoterapia associada a medicação ansiolítica prescrita por um psiquiatra, pois o 

diagnóstico mais provável é stress emocional 

c)Psicoterapia associada a acompanhamento psiquiátrico, pois o diagnóstico mais 

provável é o transtorno do pânico 

d)Psicodiagnóstico, pois é provável que se trata de um problema psicossomático 

 

47. A psicoterapia faz uso de métodos, técnicas e intervenções psicológicas, cujos 

objetivos são, EXCETO: 

 

a)Permitir que o paciente compreenda as causas do que lhe acomete, para que possa 

encontrar recursos psíquicos para lidar com as suas dificuldades 

b)Desenvolver os padrões de funcionamento mental do indivíduo e de seus sistemas 

psíquicos 

c)Solucionar problemas pontuais, que o afligem, bem como observar questões de cunho 

mais existencial 

d)Auxiliar a clarificação de ambiguidades e obscuridades na experiência pessoal 

do paciente, mostrando-lhe um sentido para aquilo que ele experiência. 

 

48. Sobre o Serviço Especializado em Abordagem Social, é CORRETO afirmar que: 

a)É um serviço ofertado de forma contínua e programada 

b)É um serviço que não busca a resolução de necessidades imediatas 

c)É um serviço que promove ações para a reinserção familiar e comunitária 

d)É um serviço que constrói o processo de saída das ruas e possibilita condições de 

acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais  

 

49. Não integra uma forma de medida socioeducativa: 

 

a)Reparação de danos 

b)Liberdade assistida 

c)Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico e regime hospitalar  

ou ambulatorial 

d)Internação em estabelecimento educacional 

 

50. O Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas 

famílias promovem ações que visam, EXCETO: 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS- 29/06/2014 

14 
 

 

a)Desenvolver ações especializada para a superação das situações violadoras de direitos 

que contribuem para a intensificação da dependência 

b)Promover acesso a benefícios e programas de transferência de renda  

c)Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários ao serviço assegurando o direito a 

convivência familiar e comunitária 

d)Não encaminhar as situações de violação de direitos aos órgãos competentes, 

como Ministério Público e Delegacia de Polícia. 

 




