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PSICÓLOGO 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

2 
 

2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto    b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre   d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente    b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito   d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
11. Julgue os itens. 

 

I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pelos órgãos e instituições públicas. 

II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde 

prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

poder público. 

III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira 

complementar. 

Estão CORRETAS:  

a) I e III.  b) I  c) II e III  d) Todas estão corretas. 

 

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como: 

 

a) Estado de não doença. 
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b)  A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças. 

c) Estado de cura da doença. 

d) Qualidade de vida da população. 

 

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se 

habilitem a seus programas é necessário: 

 

a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento. 

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios. 

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento. 

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos. 

 

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser: 

 

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

público. 

b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de 

serviços (público e privado). 

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços 

(público ou privado).  

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços 

(público e privado). 

 

15. O Princípio da ___________________________ leva em consideração as 

necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em 

relação ao total da população.  

 

a) Equidade  b)Universalidade  c)Integralidade d)Igualdade 

 

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como: 

 

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 

entidades, da administração direta e indireta. 

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder 

Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. 

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde. 

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos 

Municípios, Estados e Distrito Federal. 

 

Está CORRETO: 

a)I, II e IV  b)I, II e III  c) I, III, IV    d) Todos estão corretos 

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 

organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:  

a) universalidade da cobertura e do atendimento. 
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b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais. 

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços 

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, 

com participação dos trabalhadores e dos empregadores. 

 

18. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único 

de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, 

tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos. 

c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 

derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização. 

 

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS: 

 

a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 

b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade. 

c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas. 

d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a 

saúde. 

 

20. As Comissões Intergestoras pactuarão, EXCETO: 

a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada 

nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde. 

b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, 

referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e 

serviços de saúde entre os entes federativos. 

c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 

organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos. 

d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 

com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, 

estabelecendo as responsabilidades coletivas. 

 

21. A iniciativa privada ________________do SUS 

a) Poderá participar. 

b) A critério da Secretária Municipal de Saúde, poderá participar. 

c) Não poderá participar.     

d) Poderá financiar, mas não poderá participar. 
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22. As Comissões Intergestoras Bipartides são compostas de maneira paritária por:  

a)Representantes do Ministério da Saúde e do COSEMS. 

b)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os prefeitos das principais cidades. 

c)Representantes do Ministério da Saúde e dos Conselhos Estaduais de Saúde. 

d)Representantes da Secretaria Estadual de Saúde e os COSEMS. 

 

23. No que diz respeito à elaboração de um plano de saúde, as propostas metodológicas 

que se fundamentam no enfoque estratégico-situacional estão organizadas segundo os 

momentos explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional. São passos para a 

elaboração do plano de saúde, por ordem: 

 

a) Análise situacional, definição de objetivos do plano, construção dos módulos 

operacionais/análise de viabilidade, gerenciamento da execução: programação-

orçamentação, relatório anual de gestão. 

b) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/definição de objetivos, 

gerenciamento da execução. 

c) Análise situacional, construção dos módulos operacionais/análise de viabilidade, 

gerenciamento da execução: programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

d) Análise situacional, definição de objetivos do plano, gerenciamento da execução: 

programação-orçamentação, relatório anual de gestão. 

 

24. Na abordagem da temática “Avaliação dos serviços de saúde”, Donabedian é citado 

pelos estudiosos em gestão da qualidade da assistência. Em relação aos pilares da 

qualidade de Donabedian, marque a opção INCORRETA: 

a) Eficácia: resultado do cuidado obtido na melhor situação possível. Diz respeito à 

melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas condições usuais da prática cotidiana. 

Ao definir e avaliar a qualidade, a efetividade pode ser mais precisamente especificada 

como sendo o grau em que o cuidado, cuja qualidade está sendo avaliada, alça-se ao 

nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia têm estabelecido como 

alcançáveis.  

b)Aceitabilidade: é a aceitabilidade do ponto de vista da sociedade ou comunidade. 

c) Eficiência: inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e 

efetivas, a mais eficiente é a de menor custo.  

d) Otimidade: é o cuidado relativizado quanto ao custo (do ponto de vista do paciente).  

 

25. O Psicólogo passou a atuar basicamente em quatro áreas: clínica, escolar, magistério 

e trabalho. Devido às pressões do mercado de trabalho, os profissionais buscaram outros 

campos de atuação; dentre eles, o campo da assistência pública à saúde, onde se observa 

um aumento de profissionais, a partir da década de 70(Dimensten,1998). Segundo a 

autora a atuação do psicólogo na saúde pública  ainda é uma tarefa desafiadora. Portanto 

é CORRETO afirmar que: 

 

I-O psicólogo se depara com diversas dificuldades, como o abandono prematuro dos 

tratamentos por parte dos usuários. 

II-Dificuldade de se inserir nas equipes multiprofissionais. 

III-Precariedade das instalações físicas, a escassez de material e falta de apoio das 

instituições públicas para desenvolver o trabalho pretendido. 
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IV- Ao longo dos últimos anos, com a Reforma Sanitária, o ensino nas profissões de 

saúde tem sido alvo de movimentos que estipulam propostas de modificações 

curriculares para o SUS. 

 

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

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

 

26. O ambiente hospitalar é um contexto que coloca em ambivalência os sentimentos de 

vida e morte, cura e sofrimento, qualidade de vida plena e limitada, alegria e tristeza 

(Batista,2003), de modo que expõe o paciente e a família ao sofrimento por 

encontrarem-se em situação de vulnerabilidade e sofrimento. No entanto, o papel do 

psicólogo hospitalar nesse contexto seria: 

 

I-Atuar tanto na prevenção quanto no tratamento. 

II-Atender o paciente na área social e de saúde pública, buscando sempre o bem estar 

individual e social. 

III-Atuar somente no tratamento. 

IV-Fazer uma avaliação geral das condições emocionais do paciente, saber de quem foi 

a solicitação do atendimento, motivo da internação, sentimentos do paciente em relação 

a doença e analisar o seu modo de enfrentamento da doença. 

 

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

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

 

27. “Conforme (Waibserg,2008), após tantos anos de atuação do psicólogo no âmbito 

hospitalar ainda é preciso esclarecer melhor suas ações, funcionamento, benefícios, 

visando o aprimoramento deste serviço e oferece-lo com qualidade ao usuário”. 

Segundo a afirmação do autor, sobre a atuação do psicólogo na equipe multidisciplinar, 

é CORRETO afirmar que: 

 

I-O psicólogo deve entender que além do sofrimento emocional, existe o sofrimento 

orgânico que por diversas vezes é o desencadeador do sofrimento psíquico do paciente 

internado, porém outras vezes é ao contrário. 

II-É comum a equipe multiprofissional entender o psicólogo como tradutor do médico-

paciente-família e enfermeiro- paciente-família. 

III-O psicólogo atua no sentido de minimizar atritos entre a equipe e o paciente, e com 

pacientes mais deprimidos. Também reforça a ideia de que o psicólogo entende das 

questões subjetivas, o médico das questões orgânicas e o enfermeiro das questões 

técnicas. 

IV- Os itens I,II e III distorce a realidade a atuação do psicólogo na equipe, pois é 

preciso que os profissionais vejam o paciente de forma sistêmica. 

 

a)Apenas I,II e III estão corretas   

b)Apenas I,III e IV estão corretas 

c)Apenas I e III estão corretas   

d) Apenas IV está correta. 

 

28. “Psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, que utiliza técnicas e 

testes psicológicos, a nível individual ou não, seja para entender problemas à luz de 

pressupostos teóricos, identificar e avaliar  aspectos específicos ou para classificar o 
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caso e prever seu curso possível comunicando os resultados”(Cunha p.5). Tendo os 

testes psicológicos como uma das ferramentas fundamentais para a conclusão de um 

psicodiagnóstico, é INCORRETO afirmar que: 

 

a)O planejamento da bateria de testes deve ser estabelecido  em função de dois fatores: 

a natureza do teste e do caso em questão. 

b)Recomenda-se reservar os testes mais ansiógenos  para as últimas entrevistas. 

c)O teste que mobiliza uma conduta que corresponde a um sistema, deve ser 

aplicado primeiro. 

d)Os testes psicológicos podem ser classificados em três grandes grupos: projetivo, 

psicomotores e de inteligência. 

 

29. Um trabalho psicoterapêutico de base analítica é deflagrado pelo processo da 

Entrevista Inicial, que consiste: 

 

a)Na primeira comunicação que se realiza entre psicoterapeuta e paciente. 

b)Numa necessária avaliação que pode demandar um período de tempo mais 

longo, operacionalizando-se mediante preliminares. 

c)Na entrevista prévia à efetivação do contrato analítico. 

d)No encontro que depende das circunstâncias que cercam o encaminhamento do 

paciente. 

 

30. O processo de entrevista pode proporcionar maior ou menor grau de liberdade para 

o entrevistador na condução da entrevista. Nesse sentido, as entrevistas podem ser 

classificadas em 03 tipos, correlacione: 

 

1-Entrevista diretiva ou fechada. 

2-Entrevista livre ou aberta(não diretiva). 

3-Entevista semi-dirigida. 

 

(   ) Ampla liberdade do entrevistador para realizar as perguntas e intervenções. É 

flexível e permite uma investigação profunda da personalidade do entrevistado. 

(   ) O entrevistado escolhe o assunto pelo qual iniciará sua fala e o entrevistador  

intervirá no sentido de esclarecer pontos confusos , bem como para ampliar as 

informações. 

(     ) São programadas, planejadas, sequenciadas, não havendo alterações das perguntas. 

 

Assinale a sequência CORRETA da ordem das respostas: 

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

 

31. Em relação à Psicoterapia de Grupo, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a)O terapeuta procura facilitar a participação e a interação dos membros, de modo que 

eles possam verbalizar livremente seus pensamentos e emoções 

b)O terapeuta estabelece um vínculo profissional com o paciente, mediado por 

formas verbais e não-verbais de intervenção com o objetivo de buscar alívio para o 

sofrimento mental. 

c)O terapeuta habilidoso segue seu método de terapia com espontaneidade, criatividade, 

tolerância, flexibilidade e competência, ajustando as intervenções de acordo com as 

respostas e maturidade dos pacientes. 
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d)O terapeuta encoraja a expressão dos sentimentos, que podem ser positivos ou 

negativos, afetuosos ou hostis, claros ou ambivalentes e, ao mesmo tempo, estimula o 

apreço pela honestidade e espontaneidade. 

 

32. A sistematização dos grupos operativos foi feita por Pichon Riviére desde 1945, que 

define um grupo operativo como “um conjunto de pessoas com um objetivo em 

comum”. Os grupos operativos trabalham na dialética do ensinar-aprender. Com relação 

aos grupos operativos é CORRETO afirmar que: 

 

I-Grupo operativo ensino-aprendizagem: sua tarefa essencial é o espaço para refletir 

sobre temas e discutir questões. 

II-Grupo operativo institucional: são grupos formados em escolas, igrejas, sindicatos, 

promovendo reuniões com vistas ao debate sobre questões de seu interesse. 

III-Grupos comunitários: são utilizados em programas voltados para a promoção da 

saúde, onde os profissionais que não são médicos são treinados para a tarefa de 

integração e incentivo a capacidades positivas. 

IV-Grupos Terapêuticos: objetiva a melhoria da situação patológica dos indivíduos, 

tanto a nível físico quanto psicológico, são os grupos de autoajuda. 

 

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

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

 

33. Atualmente o psicólogo está ganhando cada vez mais espaço na saúde pública e 

compondo a equipe multiprofissional de saúde. Considerando essa afirmação, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

a)Na comunicação verbal ou escrita, termos técnicos e palavras difíceis sempre 

acrescentam autoridade, promovendo maior respeito dos outros profissionais pelo 

psicólogo. 

b)Os psicólogos não devem interferir na relação entre médico e paciente. 

c)O psicólogo, na equipe de saúde, deve informar aos outros da equipe multiprofissional 

informações sobre os pacientes, independente do sigilo profissional. 

d)Todos da equipe multiprofissional da saúde devem ter integração mútua para 

que o atendimento atinja a importância do conceito da saúde. 

 

34. NULA 

 

35. A Lei federal nº 10.216, de 06/04/2001, da reforma psiquiátrica brasileira, dispõe 

sobre o redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental e os direitos das 

pessoas ditas portadoras de transtornos mentais. Discorre que esses cidadãos devem ser 

tratados, preferencialmente, em serviços comunitários "com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar a saúde, visando alcançar sua inserção na família, no 

trabalho e na comunidade" (Art.2º, II). Segundo a Portaria nº 336/2002 do Ministério da 

Saúde, os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial - I, II, III) seriam os mais 

representativos desses serviços, que têm como prioridade "o atendimento de pacientes 

com transtornos mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de 

tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo" (Art.1º, 1). Portanto a alternativa 

incorreta que faz referência ao CAPS, seria: 

  

a) O CAPS deve também capacitar e supervisionar as equipes de atenção básica e outros 
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serviços de saúde mental, bem como contribuir na elaboração de programas nessa área.  

b) Essa Portaria traz novas regras instituídas ao CAPS, que possibilitam uma reforma 

psiquiátrica mais efetiva, que possa superar a rede de instituições totais do circuito 

hospitalocêntrico.  

c) Esses centros apresentam um nível de complexidade de atenção que inclui também a 

internação (CAPS-III) podendo, assim, substituir o hospital psiquiátrico. Previsto para 

ser porta de entrada em saúde mental no Sistema Unificado de Saúde (SUS), esta 

instituição assume assim sua parte de responsabilidade na administração e centralidade 

dos atendimentos no território. 

d) O CAPS não deve considerar o cuidado intra, inter, e transubjetivo que incluem 

medicamentos,moradia, trabalho,lazer, previdência e outros. 

 

36. Segundo Contardo Calligaris, no livro Cartas a um Jovem terapeuta, um 

psicoterapeuta, deve sempre levar em sua escuta profissional, EXCETO: 

 

a)Um terapeuta deve possuir uma extrema curiosidade pela variedade da experiência 

humana e também o mínimo possível de preconceitos. 

b)Se um terapeuta tivesse um juízo moral preconcebido sobre a fantasia ou preferência 

de um de seu paciente, ele não teria condição de respeitar a singularidade de seu 

paciente. 

c)Todo terapeuta deve ter opiniões morais prontas sobre os atos humanos e nunca 

deve ser indulgente em relação à variedade da experiência humana. 

d)A preocupação moral não é estranha  ao trabalho psicoterápico, mas, para o terapeuta, 

o bem e o mal de uma vida não se decidem a partir de princípios preestabelecidos, ele se 

decidem na complexidade da própria vida da qual se trata. 

 

37. Ao pensar na estrutura da entrevista deve-se levar em consideração o problema 

exposto, assim como é importante associar a perspectiva histórica e uma abordagem 

dinâmica. Dependendo da problemática e da estrutura da personalidade do paciente, 

certas áreas e certos conflitos deverão ser mais explorados do que outros, concentrando-

se em determinados pontos da vida do paciente que sejam potencialmente capazes de 

fornecer explicações para a emergência e o desenvolvimento do transtorno atual 

(Cunha, 2000,). Analise alternativas abaixo e marque a opção CORRETA: 

 

I- Em todos os tipos de entrevista, o entrevistador a direciona de alguma forma para 

alcançar seus objetivos. 

II- Em uma entrevista de triagem é necessário avaliar a adequação da demanda em 

relação ao encaminhamento pretendido. 

III- A finalidade maior de uma entrevista é descrever e avaliar para oferecer alguma 

forma de retorno. 

 

a)Apenas a afirmativa I está correta.          

b)Apenas a afirmativa II está correta. 

c)Apenas a afirmativa II e III estão corretas.    

d)As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

38. Com relação aos princípios norteadores da Política de Humanização, é 

INCORRETO afirmar que esses princípios são o (a): 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

11 
 

transdisciplinaridade e a grupalidade. 

b) Atuação em rede com alta conectividade, e de modo cooperativo e solidário, em 

conformidade com as diretrizes do SUS. 

c) Busca da humanização  à saúde  através da criação de protocolos. 

d) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, 

fortalecendo e estimulando processos  integradores e promotores de compromissos e 

responsabilização. 

 

39. 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), incluindo os chamados "loucos", que eram internados nos manicômios. Baseado 

nesse contexto é CORRETO afirmar que hoje no Brasil, o tratamento da sanidade 

mental funciona com a: 

 

I)Criação e definição do funcionamento de cooperativas sociais  que foi um marco para 

a reforma psiquiátrica brasileira na medida em que possibilitou o desenvolvimento de 

programas de trabalho assistido com a finalidade de inserir as pessoas em desvantagem 

no mercado econômico. 

II) Implantação de dispositivos assistenciais específicos(CAPS)-Centro de Atenção 

Psicosossial. 

III) Criação dos (NASFs) - Núcleos de Apoio à Saúde da família. 

IV) Uma Equipe Multiprofissional da Saúde. 

 

Portanto, é CORRETO afirmar que: 

a)Apenas II,III e IV estão corretas.   

b)Apenas I,II e IV estão corretas. 

c)Apenas I e IV estão corretas.   

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

40. Diante de um compromisso social, Helena reage com muita ansiedade, mais que a 

maioria das pessoas submetida à mesma situação (desproporcional).Diante desse 

mesmo compromisso social Helena começa a ficar muito ansiosa uma semana antes ou, 

finalmente, Helena fica ansiosa só de imaginar que terá um compromisso social sem 

causa aparente. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a essa 

doença: 

 

a)Transtorno Bipolar.   

b)TOC(Transtorno Obsessivo Compulsivo). 

c)Neurose.    

d)Psicose. 

 

41. Diante das dificuldades no campo da Saúde Pública, a atuação do psicólogo é de 

vital importância para o entrelaçamento do conhecimento das áreas profissionais da 

saúde. Do ponto de vista de sua inserção neste campo e de suas atribuições podemos 

AFIRMAR: 
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a)A contribuição do psicólogo na Saúde Pública Brasileira se deu, inicialmente, na 

atenção à Saúde Mental. 

b)Na contemporaneidade o psicólogo não está atuando nas mais diversas instâncias da 

saúde pública. 

c)O psicólogo deixou de atender no ambulatório, mantendo a atuação na capacitação, na 

gestão de pessoal e na direção de serviços de saúde. 

d)A  contribuição do psicólogo, na atenção à saúde, tem sido no desenvolvimento de 

atividades de psicologia comunitária. 

 

42. A relação entre a psicologia e o campo social, está se fortalecendo através da 

constituição de novos espaços de intervenções e de modelo diferente de práticas 

expressão desta atuação que coloca a política de assistência social no centro. Portanto, 

sobre a atuação do psicólogo no CRAAS, a opção INCORRETA é: 

 

a)O psicólogo deve integrar as equipes de trabalho em igualdade de condições e com 

liberdade de ação, que abandona o assistencial, mesmo que não está centrada na 

caridade e nem a favor, rompendo com o paradigma das ações dispersas 

b)O psicólogo enfoca o atendimento psicossocial, com ênfase num caráter familiar 

sistêmico e uma visão especialmente direcionada a grupalidade.  

c)O psicólogo contribui diretamente para a inserção social do sujeito 

d) O papel do psicólogo é relevante na construção de políticas públicas voltadas à 

assistência social, uma vez que este como conhecedor dos problemas sociais pode 

contribuir de maneira decisiva e direcionada ao atendimento das questões sociais 

mais emergentes. 

 

43. A mãe de José disse a ele que teria mandado as suas fotos para sua família paterna 

sem ter escrito nada nelas. José chorou porque sua mãe mandou as suas fotos sem ele ter 

escrito nada nelas. Ele dizia: "Você não mandou as fotos ainda, mandou" 

(interrogação). Sua mãe disse a ele que mandou. "Diga não". "Como sua mãe podia 

dizer não, quando ela já tinha mandado (interrogação) " Você só estava brincando, não 

estava(interrogação)" Você só queria me chatear e você só mandará quando eu estiver 

escrito nelas. Essa super-estima do valor da linguagem é característica típica dos: 

 

a)Esquizofrênicos     

b)Psicóticos  

c)Neuróticos obsessivos    

d)Neuróticos histéricos 

 

44. Com relação ao Código de Ética Profissional do Psicólogo é INCORRETO afirmar 

que o psicólogo deve: 

a)Zelar para que o exercício profissional seja efetuado com máxima dignidade, 

recusando e denunciando situações em que o indivíduo esteja correndo risco ou o 

exercício profissional esteja sendo vilipendiado 

b)Participar de movimentos de interesse da categoria que visem à promoção da 

profissão, bem como daqueles que permitam o bem estar do cidadão 

c)Apresentar resultados de psicodiagnóstico  de indivíduos em grupos operativos, 

bem como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas oferecendo soluções 

conclusivas 

d)Fornecer ao seu substituto, quando solicitado, as informações necessárias à evolução 

do trabalho. 
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45. O estudo da relação saúde mental e trabalho tem sido desenvolvido a partir de várias 

perspectivas teórico-metodológicas. É pertinente ao estudo dessa relação: 

 

a) O estudo de processos psíquicos, dentre eles, as defesas coletivas construídas 

pelos trabalhadores para enfrentar o sofrimento mental decorrente da organização 

do trabalho. 

b) A avaliação de efeitos neuropsicológicos consequentes à exposição a produtos 

químicos no ambiente de trabalho. 

c) O emprego de escalas para a aferição de níveis de estresse em populações de 

trabalhadores. 

d) O dimensionamento da presença de doenças psicossomáticas (como as alterações 

cardiovasculares) e de alterações comportamentais em populações específicas de 

trabalhadores. 

 

46. Qual a função psíquica abaixo mais afetada pelos transtornos psicóticos? 

a)Vontade e atenção.       

b)Memória e inteligência.  

c)Pensamento e vivência do tempo e do espaço.        
d) Consciência e afetividade.  

 

47. Um dos principais objetivos de uma equipe terapêutica ou interdisciplinar em um 

serviço de atenção em saúde mental é: 

 

a) Não delimitar o espaço de intervenção de cada profissional, valorizando a inteira 

liberdade de atuação. 

b) Propiciar a cada profissional o mesmo nível de intervenção junto aos pacientes. 

c) Realizar diagnóstico e tratamento, através de diversas atuações terapêuticas e 

investimento na reabilitação social e laboral do paciente. 

d) Evitar conflitos, competitividade e hierarquias na atuação de cada profissional. 

 

48. Qual das condições abaixo não constitui condição que exige internação psiquiátrica 

de curta ou média duração? 

 

a) Insucesso das tentativas de tratamento ambulatorial, sempre que no contexto da 

internação houver probabilidade de melhores resultados. 

b) Condições psiquiátricas cujo tratamento deva ser iniciado num contexto de 

internação. 

c) Doenças físicas associadas a sintomas psiquiátricos que tornam impossível o 

tratamento em contexto médico-clínico ou cirúrgico. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

49. Sobre transtornos psiquiátricos da infância, marque a opção CORRETA: 

 

a) A encoprese é 3 a 4 vezes mais comum em meninas do que em meninos. 

b)Transtornos de comportamento estão sempre presentes nas crianças encopréticas. 

c)Não é necessário investigar problemas do desenvolvimento neurológico em crianças 

com encoprese, posto já estar estabelecida  sua etiologia como a baixa tolerância à 

frustração. 

d) O controle esfincteriano anal encontra-se 99% estabelecido aos 5 anos de idade. 
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50. Em relação ao retardo mental, marque a opção CORRETA:  

 

a) Os comprometimentos psiquiátricos no R.M. são eminentemente causados pelos 

processos genético-biológicos, não havendo muita importância em relação aos fatores 

ambientais e psicológicos. 

b) É um transtorno heterogêneo e os comprometimentos são influenciados por 

fatores genéticos, ambientais e psicológicos. 

c) Quanto maior a severidade do transtorno mais difícil determinar a sua causa. 

d)Placas neuro-fibilares como da doença de Alzheimer são achados comuns na 

fenilcetonúria. 

 

 

 

 

 

 

 

 




