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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO 
CONCURSO PÚBLICO Nº 004/2008 - DATA: 24/02/2008 

 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

PROVA TEÓRICA 
 

007 - PSICOLOGO 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. 
Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-
resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do carderno de provas, a não ser em 
caso de defeito em sua impressão. 
 
2. Este caderno de provas contém 50 (cinqüenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. 
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se 
apresentar problema de impressão. 
 
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta 
que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 
 
5. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 
à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter 
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da 
resposta. 
 
6. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com 
caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 
 

A  █  C  D  E 
 
7. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura. 
 
8. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e sua integridade. 
 
9. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após 
transcorridas 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope 
que conterá os cartões-respostas. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos 
últimos 15 (quinze) minutos. 
 
10. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 
 
11. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados - IDEJURE. 
 
12. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de 
Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone. 

BOA SORTE. 
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CADERNO DE PROVA 
 
1-Sobre psicoterapia pode-se afirmar:  
 
A) É uma interação planejada, emocionalmente investida e confiante entre um terapeuta 
treinado, com aprovação social, e um sofredor (Frank, 1982). 
B) Entre os mais de 250 tipos de psicoterapia catalogados (Parloff, 1987), derivam-se as 
principais: psicanálise, humanista, comportamental e cognitiva.  
C) Phillipe Pinel na França e Dorothea Dix nos Estados Unidos são referência histórica na 
construção de hospitais psiquiátricos e uso da psicoterapia para tratamento de doentes mentais.  
D) Apenas a alternativa A está correta. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
 

2-A Psicanálise:  
 
A) É uma forma de terapia desenvolvida por Sigmund Freud que se baseia na sua teoria de 
personalidade. 
B) Segundo ela as experiências da infância resultam em conflitos não resolvidos e impulsos 
frustrados, sendo então reprimidas no inconsciente. 
C) Os conteúdos inconscientes continuam a afetar o comportamento até mesmo na fase 
adulta.  
D) Quando há o insight do paciente frente ao conteúdo que é extraído do inconsciente, o 
processo de cura tem início.  
E)  Todas as alternativas são corretas.  

 
 
 

3-Sobre a terapia Humanista é correto afirmar:  
 
A) A perspectiva humanista enfatiza o potencial inerente das pessoas para a auto-realização.  
B) Busca trabalhar os conteúdos inconscientes.  
C) Trabalha o passado como foco principal.  
D) Isenta a pessoa da responsabilidade pelas próprias atitudes e sentimentos.  
E) Nenhuma das alternativas é correta.  

 
 

4-A técnica terapêutica humanista mais utilizada é a terapia centrada na pessoa. Sobre ela pode-
se considerar incorreto: 
 
A) O terapeuta centrado no cliente focaliza as autopercepções conscientes do cliente, em vez 
das interpretações do terapeuta.  
B) O terapeuta escuta sem julgamento ou interpretação e se abstém de orientar o cliente para 
determinadas percepções.  
C) O terapeuta centrado no cliente assume um papel diretivo.  
D) O tripé no qual se apóia a esta técnica é o da autenticidade-aceitação-empatia.  
E) Quando o terapeuta se expressa com sinceridade e permite que o paciente se sinta 
incondicionalmente aceito, este pode desenvolver melhor sua auto-aceitação e auto-
compreensão.  
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5-Sobre a Gestat-Terapia:  
 
A) Foi desenvolvida por Fritz Perls em 1969.  
B) Mistura a ênfase psicanalítica em trazer sentimentos e conflitos inconscientes para o 
consciente à ênfase humanista de entrar em contato consigo mesmo e assumir a 
responsabilidade pelo que se é no presente. 
C) Visa tornas as pessoas auto-conscientes, rompendo as defesas e ajudando-as a sentir e 
expressar os sentimentos de momento a momento.  
D) Todas as alternativas são corretas.  
E) Somente a alternativa B é correta.  

 
 

6-Sobre a Terapia Comportamental não é correto dizer:  
 
A) Aplica princípios da aprendizagem consolidados para eliminar o comportamento indesejado.  
B) Para tratar de fobias e disfunções sexuais, por exemplo, os terapeutas comportamentais vão a 
fundo, no intento de descobrir as causas interiores destes distúrbios.  
C) No condicionamento clássico duas técnicas específicas de contracondicionamento são 
utilizadas: a dessensibilização sistemática e o condicionamento aversivo.  
D) No condicionamento operante os comportamentos voluntários são afetados por suas 
conseqüências. Este fato permite ao terapeuta reforçar comportamentos desejados e não reforçar 
os indesejados.  
E) O condicionamento aversivo é largamente utilizado no tratamento do alcoolismo.  

 
 
 

7-Sobre a Terapia Cognitiva:  
 
A) As terapias cognitivas presumem que os comportamentos e os sentimentos podem ser 
influenciado pelo pensamento. 
B) As reações emocionais da pessoa são produzidas não diretamente pelos eventos, mas sim 
pelos pensamentos da pessoa em resposta aos eventos.  
C) Somente a alternativa A é correta. 
D) Somente a alternativa B é correta. 
E) Ambas as alternativas, A e B, são corretas. 
 
 
 
8-A respeito do APEGO e sua função na primeira infância:  
 
A) Constitui-se como o vínculo da criança com qualquer pessoa ou objeto da sua vida social e 
tem função de estabelecer a socialização inicial do indivíduo com o mundo que o rodeia. 
B) É o vínculo afetivo mais importante desta fase e se estabelece com uma ou várias pessoas 
do sistema familiar.  
C) Tem função de proporcionar segurança emocional; o sujeito quer as figuras do apego 
porque com elas se sente seguro, aceito incondicionalmente, protegido e com recursos 
emocionais e sociais necessários para o seu bem-estar. 
D)  Apenas as questões “B e C”. 
E)  Apenas a questão “A”. 
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9-De acordo com Jean Piaget, as crianças progridem em quatro diferentes estágios cognitivos. 
Sobre eles é incorreto afirmar:  
 
A) O estágio sensório-motor vai desde o nascimento até aproximadamente 2 anos de idade e 
compreende a fase na qual as crianças adquirem conhecimento sobre o mundo pelas ações de 
experimentar e manipular objetos. 
B) O egocentrismo infantil é uma fase do estágio pré-operatório. 
C) Centração é a tendência de focar ou centrar a atenção em si próprio numa situação.  
D) O estágio pré-operatório compreende a fase pré-lógica, pois significa a capacidade da 
criança em engajar-se em pensamentos simbólicos.  
E) No estágio pré-operatório, a criança não consegue observar a igualdade de quantidades de 
líquido em recipientes de tamanhos diferentes, ou seja, não observa o princípio da conservação. 

 
 
 

10-Sobre o estágio operatório-concreto:  
 
A) Ocorre por volta dos 7 anos de idade.  
B) Permite que a criança seja capaz de pensamentos lógicos reais.  
C) A criança tem dificuldade em pensar logicamente sobre situações hipotéticas ou idéias 
abstratas.  
D) A habilidade da criança neste estágio, para lidar com eventos ou idéias abstratas é 
limitada às suas experiências pessoais de eventos reais.  
E) Todas as alternativas são corretas.  
 
 
 
11-O estágio Operatório Formal não compreende:  

 
A) A capacidade de pensar logicamente em situações hipotéticas, lidando com conceitos 
abastratos.  
B) Incapacidade de reconhecer o princípio da irreversibilidade. 
C) Capacidade de solucionar problemas de forma sistemática.  
D) Entendimento de conceitos abastratos como o da confiança, da empatia e da lealdade. 
E) Capacidade de construção de pensamento e conhecimento que pode se estender até a 
vida adulta. 

 
 
 

12-No que se refere à maturação física e sexual no desenvolvimento humano é incorreto afirmar:  
 

A) Os meninos desenvolvem-se antes das meninas, com o aumento generalizado dos 
membros. 
B) Pés e mãos crescem antes de pernas e braços, o que angustia muitos adolescentes. 
C) Diferenças assimétricas como um seio ou um testículo maior que o outro tendem a 
desaparecer ao final da puberdade. 
D) As características sexuais primárias envolvem a maturação dos órgãos genitais 
diretamente envolvidos na reprodução.  
E) O desenvolvimento das características sexuais secundárias sinaliza o aumento da 
maturidade sexual, e incluem mudanças na altura, peso e forma do corpo.  
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13-A respeito da relação pais x filhos na adolescência:  
 
A) Pode-se dizer que ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, os relacionamentos 
entre pais e filhos são geralmente positivos nesta fase.  
B) Como regra geral, se o relacionamento é bom antes da adolescência é bastante provável 
que siga sem problemas durante a adolescência. 
C) É correto afirmar que, apesar dos pais terem influência no comportamento do adolescente, 
nesta fase ele descobre que amigos e colegas são a porta de saída para o mundo, através do 
interrelacionamento grupal.   
D) As alternativas A, B e C são corretas. 
E) Apenas alternativas A e B estão corretas.  
 
 
14-No que se refere à adolescência:  

 
A) é descrita como uma fase que foi estruturada no seu caráter psicossocial muito mais do 
que no caráter biológico ou psicológico a partir do século XX. 
B) foi considerada por Stanley Hall, pioneiro no estudo desta fase do desenvolvimento 
humano, como o estágio entre a infância e a vida adulta no qual o indíviduo “sofre na intenção de 
adaptar-se” devido aos conflitos entre os impulsos de adolescente e as demandas feitas pela 
sociedade. 
C) A principal caracterĩstica da adolescência no século XIX é que não era considerada ou 
percebida como um estágio particular do desenvolvimento.  
D) Para Erikson, a adolescência se constitui como um período fundamental no 
desenvolvimento do eu, já que as mudanças físicas, psíquicas e sociais levarão o adolescente a 
uma crise de identidade cuja resolução contribuirá para a consolidação da personalidade adulta. 
E) Todas as alternativas são corretas. 

 
 

15-No que diz respeito ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo pode-se afirmar:  
 
A) Os pensamentos obsessivos e os comportamentos compulsivos ultrapassam o limite entre 
o normal e o patológico quando se tornam tão persistentes que interferem com o ritmo de vida 
do paciente, por causarem aflição.  
B) Um sintoma comum do TOC o que diz respeito à higiene pessoal exacerbada, como, por 
exemplo, lavar as mãos com tanta freqüência que a pele chegue a ficar rachada. 
C) O transtorno aparece mais comumente entre a adolescência e a idade adulta jovem, e 
atinge de 2 a 3% da população. 
D) Todas as alteranativas A, B e C estão corretas. 
E) Somente a alternativa A está correta. 
 
 
16-A respeito da amnésia dissociativa, é correto afirmar:  
 
A) Constitui-se pela incapacidade de recordar eventos traumáticos. 
B) A percepção consciente fica separada de memórias, pensamentos e sentimentos 
dolorosos. 
C) O indivíduo afetado por este transtorno adquire nova personalidade, geralmente sendo 
acometido por delírios de grandeza. 
D)  Todas as alternativas A, B e C estão corretas. 
E)  Somente as alternativas A e B estão corretas. 
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17-Sobre a Esquizofrenia, é correto afirmar:  
 
A) No subtipo “Paranóico” a sintomatologia se reporta principalmente à preocupação com 
ilusões e alucinações. 
B) No subtipo  “Desorganizado” , os sintomas mais comuns são fala ou comportamento 
desorganizado, ou emoção imprópria. 
C) No subtipo “Catatônico”, os sintomas são a imobilidade (ou movimento excessivo, sem 
propósito) negativismo extremo e/ou repetir como papagaio palavras ou movimentos de outra 
pessoa.  
D) No subtipo “Indiferenciado ou Residual” aparecem os sintomas de esquizofrenia que não 
se enquadram nos outros subtipos.  
E) Todas as alternativas estão corretas.  
 
 
18-A esquizofrenia:  
 
 
A) Significa literalmente “mente dividida”. 
B) Refere-se não a uma divisão de personalidades mas sim a uma divisão da realidade, que 
transparece em distúrbios do pensamento, percepções errôneas e emoções e atitudes impróprias.   
C) As alternativas A e B são corretas. 
D) Somente a alternativa A é correta. 
D) Ambas alternativas são incorretas. 
 
 
 
19-O Transtorno de Ansiedade Generalizada se constitui por:  
 
A) Apreensão global, persistente, crônica e excessiva.  
B) Tensão e ansiedade profunda constantes.  
C) Ser facilmente controlável, pois quando a fonte de preocupação é removida, a ansiedade 
se dissipa rapidamente.  
D) Somente alternativas “a” e “b” estão corretas. 
E) Somente a alternativa “a” está correta.  
 
 
 
20-A respeito do Transtorno de Pânico e seus sinais fisiológicos:  
 
A) O coração acelera, a respiração fica mais intensa, há falta de ar e sensação de terror. 
B) Um ataque de pânico atinge seu pico sintomático em 10 minutos, após os quais começa a 
diminuir.  
C) os sinais são tão evidentes que podem ser confundidos com ataques do coração, 
convulsões ou infartos.  
D) Todas as alternativas (a, b e c) estão corretas.  
E) Somente as alternativas “a” e “b” são corretas.  
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21-A respeito de fobias é correto afirmar:  
 
A) Fobia é um medo irracional desencadeado por um objeto ou situação específicos, porém 
inconscientes.  
B) Fobia Social é um transtorno de ansiedade que envolve um medo extremo e irracional de 
sofrer constrangimento, ser julgado ou avaliado por outros em situações sociais.   
C) Pessoas com agorafobia têm medo generalizado de permanecerem em lugares fechados 
como elevadores, quartos sem janelas, etc.  
D) Fobia e aversão são sinônimos, pois ambos agem no indíviduo com a mesma intensidade 
de reação frente ao objeto causador do desconforto. 
E) Todas as alternativas estão erradas.  
 
 
22-O TDAH tem alto índice de ocorrência na população infanto-juvenil em idade escolar. Porém 
há certa banalização a respeito tanto do termo quanto da sintomatologia deste transtorno. Sobre 
ele:  
 
A) A nomenclatura correta atualmente é Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 
B) A sintomatologia foi primeiramente descrita no DSM-IV em 1987.  
C) A nomenclatura correta atualmente é Transtorno de Déficit de Atenção aliado à 
Hiperatividade.  
D) A incidência oficial do transtorno é de aproximadamente 20% da população.  
E) Apenas alternativas “c” e “d”.  
 
 
23-Sobre a sintomatologia do TDAH em crianças pode dizer que:  
 
A) Para o diagnóstico são considerados sintomas ligados primeiramente à atenção, como 
dificuldade para mantê-la, freqüência na perda de objetos e esquecimento de atividades de 
rotina, entre outros. 
B) Os sintomas por serem de caráter mais comportamental do que funcional não classificam 
esta patologia como neurobiológica, ou seja, não tem componentes hereditários ou disfunções 
neurofisiológicas.  
C) Basta que a sintomatologia apareça em apenas um dos ambientes escola, ou casa, ou 
social para que a criança já possa ser diagnosticada como portadora da patologia.  
D) Dificuldades de relacionamento e agressividade não são descritos como sintomas das 
crianças com TDAH. 
E) Apenas alternativas “b” e “d”.  
 
24-A respeito das comorbidades do TDAH é incorreto afirmar:  
 
A) A incidência de comorbidades é alta, visto que pesquisas indicam que apenas 49% dos 
casos são puros.  
B  Não há incidência de comorbidades, pois não se trata de quadro patológico 
neuropsicológico.  
C) Dentre as patologias mais comumente aliadas estão o Transtorno Opositivo Desafiador, 
Transtorno de Conduta e Problemas Específicos de Aprendizagem.  
D) Em escala menor há também incidência de comorbidades como Transtornos de Humor, 
Ansiedade, Transtorno Obsessivo-Compulsivo e Transtorno Bipolar. 
E) Apenas alternativas “a” e “c” são incorretas. 
 
 



 

Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social 
Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco 

CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576 
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná 

25-A Depressão é tida como a campeâ de ocorrência na população que é acometida pelos 
Transtornos de Humor. A dor psicológica intensa que ela provoca é difícil de explicar ao que 
nunca a experimentaram. Assim pode-se dizer que dentre os sintomas comportamentais típicos 
deste transtorno não se encontra:  
 
A) Expressão facial de desalento. 
B) Compulsão em determinadas atividades, como a higiene pessoal, por exemplo. 
C) Movimentos, fala e gestos lentos.  
D) Auto-exclusão de atividades sociais. 
E) Faz menos contato visual, olha para baixo, dificilmente sorri. 
 
 
26-O diagnóstico de Depressão Maior comumente é feito aliando-se os sintomas 
comportamentais ao emocionais, aos cognitivos e aos físicos. Assim, pode-se afirmar sobre eles:  
 
A) Perda da energia física e mental é um sintoma físico que acomete as pessoas com 
Depressão Maior. 
B) Dificuldade para pensar, lembrar-se ou concentrar-se são sintomas emocionais da 
Depressão Maior. 
C) Afastar-se de outras pessoas, sentir culpa e inutilidade são sintomas cognitivos dos 
acometidos por este transtorno. 
D) Alternativa C é a correta. 
E) Todas as alternativas são corretas.  
 
27-É incorreto afirmar sobre o Transtorno Distímico:  
 
 
A) É uma forma menos grave de Depressão, crônico de baixo grau. 
B) Compromete seriamente a capacidade funcional do indivíduo, assim como a Depressão 
Maior. 
C) Desenvolve-se em resposta a um evento estressante ou traumático.  
D) Pessoas com este transtorno por vezes podem experimentar uma “depressão dupla”, pois 
podem ser acometidas por episódios de Depressão Maior durante o transtorno corrente. 
E) Durante a recuperação dos episódios de Depressão Maior, o indivíduo retorna aos 
sintomas menos intensos do Transtorno Distímico.  
 
28-Quanto ao Transtorno Bipolar de Humor não é correto afirmar:  
 
A) Pessoas deprimidas geralmente se recuperam quase sempre retornando aos padrões de 
comportamento anteriores à depressão; algumas no entanto retornam para o extremo emocional 
oposto (estados de mania, euforia, hiperatividade). A alternância entre os dois extremos com 
freqüência constante é um sintoma do Transtorno Bipolar de Humor. 
B) Se a depressão é sinônimo de “viver em câmera lenta”, a mania é sinônimo de “ritmo 
acelerado”.  
C) Durante a fase maníaca do Transtorno Bipolar a pessoa mostra-se loquaz, hiperativa, 
exultante (embora irritável facilmente se contrariada). 
D) Durante a fase depressiva do Transtorno Bipolar há pouca necessidade de sono, demonstra 
menos inibição sexual, a fala é alta, volúvel e difícil de interromper; a auto-estima fica elevada e 
pode haver impulsos imprudentes de consumo exagerado. 
E) Ao contrário da depressão profunda, o transtorno bipolar atinge igualmente homens e 
mulheres, atingindo em média 1% da população.  
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29-A respeito das terapias biomédicas no tratamento dos transtornos psicológicos é correto 
afirmar:  
 
 
A) Pode-se afirmar que drogas antipsicóticas são medicamentos utilizados para reduzir 
sintomas psicóticos; frequentemente empregadas no tratamento da esquizofrenia. 
B) Os ansiolíticos são drogas prescritas para aliviar os sintomas generalizados dos 
transtornos de ansiedade. 
C) O sal de lítio é uma substância produzida naturalmente e que inibe os sintomas maníaco-
depressivos  dos transtornos de ansiedade, e que no século XIX, vendida como soda de lítio, era 
chamada de “a bebida que o deixa de bem com a vida”.   
D) Os benzodiazepínicos (Diazepam, Lorazepam e Alprazolam, entre outros) acalmam o 
nervosismo e a agitação, relaxam os músculos e promovem o sono.  
E) Os benzodiazepínicos agem aumentando os níveis de GABA, um neurotransmissor que 
inibe a transmissão dos impulsos nervosos no cérebro e reduz a atividade cerebral.  
 
 
 
30-No que diz respeito aos antidepressivos não é correto afirmar:  
 
 
A) Inibem sintomas clássicos de depressão: desespero, culpa, rejeição, pensamentos 
suicidas, dificuldades de concentração e sono irregular.  
B) A primeira geração de antidepressivos consiste dos IMAO (tricíclicos e inibidores da 
monoaminoxidase.  
C) Por agir diretamente no mecanismo das sinapses, os antidepressivos têm efeito imediato, 
de apenas algumas horas após a administração, diminuindo notavelmente os sintomas 
depressivos.  
D) Os IMAO afetam as múltiplas vias dos neurotransmissores no cérebro, aumentando a 
disponibilidade de noradrenalina e serotonina.  
E) A fluoxetina age como inibidor seletivo da recaptação de serotonina no Sistema Nervoso 
Central.  
 
 
 
31-A respeito de outras formas de terapias biomédicas é correto afirmar:  
 
A) A terapia eletroconvulsiva é utilizada principalmente no tratamento da Depressão Grave e 
implica em induzir eletricamente uma convulsão cerebral. 
B) O choque elétrico aplicado é doloroso e deixa marcas na pele e couro cabeludo. 
C) A terapia eletroconvulsiva como tratamento tem sucesso razoavelmente menor que o dos 
antidepressivos.  
D) Para pacientes idosos a terapia eletroconvulsiva é tem efeito lento no organismo, 
oferecendo maior risco do que os antidepressivos, pois ela apresenta altos índices de complicação 
após o procedimento.  
E) Não há relatos de lesões que afetem a capacidade cognitiva ou a memória nos 
procedimento  da terapia eletroconvulsiva.  
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32-Sobre a reforma psiquiátrica no Brasil é correto afirmar:  
 
 
 
A) O início do processo de Reforma Psiquiátrica no Brasil é contemporâneo da eclosão do 
“movimento sanitário” dos anos 1960, na ditadura militar.  
B) Embora contemporâneo da Reforma Sanitária, a reforma psiquiátrica tem história própria 
incrita num contexto internacional de mudanças pela desinstitucionalização do doente mental a 
partir da década de 1960. 
C) O lema “Por uma sociedade sem manicômios” surge no II Congresso Nacional do 
Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, em Bauru, 1987 e lança propostas para o 
processo de extinção dos manicômios através da reorientação da assistência ao doente mental.  
D) Apesar da I Conferência Nacional de Saúde Mental ter acontecido em 1987 no Rio de 
Janeiro, o primeiro CAPS no Brasil foi inaugurado somente alguns anos mais tarde em São Paulo 
(1992). 
E) Todas as alternativas são corretas. 
 
 
 
33-Não é correto afirmar sobre os CAPS:  
 
 
A) Representam a efetiva implementação de um novo modelo de atenção em Saúde Mental, 
para pacientes atendidos na rede pública. 
B) Atendem somente pacientes psicóticos e neuróticos graves. 
C) Atuaram como referência obrigatória para a implantação de serviços substitutivos ao 
manicômio em nosso país. 
D) Configuram-se como serviços comunitários ambulatoriais e regionalizados nos quais o 
paciente recebe consultas médicas, atendimentos terapêuticos individuais e/ou grupais. 
E) Incorporam também atividades lúdicas e recreativas promovidas pelos profissionais do 
serviço, voltadas para o tratamento e reabilitação psicossocial do doente mental.  
 
 
 
 
34-O parágrafo 2º do artigo IV (A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 
quando os recursos extrahospitalares se mostrarem insuficientes) da lei nº 10216 de 06 de abril 
de 2001 dispõe sobre:  
 
A) O regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa 
portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer e outros. 
B) São considerados tipos de internação psiquiátrica: a voluntária e a compulsória. 
C) É direito da pessoa portadora ser tratada em ambiente terapêutico, sendo protegida de 
qualquer forma de exploração. 
D) É direito da pessoa portadora ter acesso ao maior número de informações a respeito de 
sua doença e de seu tratamento.  
E) Todas as alternativas são corretas.  
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35-Sobre a regionalização dos CAPS é incorreto afirmar:  
 
A) Os CAPS I são centros de menor porte, destinados a atender populações entre 20.000 e 
50.000 habitantes, com equipe mínima de 9 profissionais. 
B) Os CAPS II são serviços de médio porte e tem equipe mínima de 12 profissionais, para 
acompanhamento de até 360 pessoas/mês. Funcionam durante os 5 dias úteis da semana. 
C) Os CAPS III são serviços de grande porte presentes nas metrópoles com mais de 200.000 
habitantes. Funcionam 5 dias por semana, no período diurno. Conta com 16 profissionais e 
atende até 450 pessoas/mês. 
D) Os CAPSi são centros especializados em atendimento de crianças e adolescentes com 
transtornos mentais.  
E) Os CAPi funcionam com equipe mínima de 11 profissionais em cidades com demanda e 
com populações acima de 200.000 habitantes.  
 
 
 
36-Os CAPSad:  
 
A) São especializados no atendimento de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e 
outras drogas. 
B) São indicados para estarem presentes em municípios com mais de 200.000 habitantes que 
façam parte de zonas fronteiriças ou estejam na rota de tráfico.  
C) Funcionam 5 dias na semana e tem capacidade de atendimento de 240 pessoas/mês, com 
equipe mínima de 13 profissionais. 
D) Todas as alternativas, A, B e C são corretas. 
E) Somente a alternativa A é correta.  
 
 
37-A respeito do Programa Saúde da Família (PSF) é incorreto afirmar:  
 
A) O programa foi criado no ano de 2002, após a implantação da lei 10216.  
B) A equipe básica do PSF conta com médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente 
comunitário de saúde.  
C) Cada equipe de PSF está encarregada de atender até 1000 famílias, ou cerca de 3.400 
pessoas de um município ou bairro.  
D) Os agentes comunitários de saúde são trabalhadores de escolaridade primária ou média, 
recrutados na própria comunidade e treinados em habilidades básicas de prevenção e tratamento. 
E) O desenvolvimento da estratégia Saúde da Família nos últimos anos marca um progresso 
indiscutível da política do SUS. 
 
 
38-Sobre o programa de Volta para Casa é incorreto afirmar:  
 
A) Constitui uma das estratégias mais potencializadoras da emancipação de pessoas com 
transtornos mentais.  
B) Opera com ajuda terapêutica mas não prevê auxilio financeiro.  
C) Faz parte dos processos de desinstitucionalização e redução de leitos nos estados e 
municípios.  
D) É um dos instrumentos mais efetivos para a reintegração social das pessoas com longo 
histórico de hospitalização. 
E) Tem objetivo de contribuir efetivamente para o processo de inserção social das pessoas com 
longas histórias de internação através de pagamento mensal e auxílio-reabilitação. 
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39-Sobre as ações preventivas em Saúde Mental:  
 
A) Promover a saúde envolve não apenas o tratamento da doença, mas também a adoção de 
estratégias que ajudem a prevenir a doença ou a aumentar o bem-estar.  
B) Lidar com o estresse pode significar enfrentar ou escapar do problema, além de tomar 
providências para evitar sua recorrência. É procedimento básico dentre as ações para promover a 
saúde mental. 
C) Exercícios aeróbicos são grande aliados na redução do estresse, da depressão e da 
ansiedade, pois além de promoverem hábitos saudáveis de vida e socialização, ainda atuam 
neuroquimicamente liberando hormônios que geram bem-estar emocional.  
D) Somente as alternativas A e C são corretas.  
E) Todas as alternativas, A, B e C são corretas.  
 
 
40-A respeito do Biofeedback não é correto afirmar:  
 
A) Pessoas que aprendem a técnica do biofeedback conseguem controlar a pressão arterial, 
esquentar as mãos e aumentar a produção de ondas alfa no cérebro. 
B) O biofeedback permite que algumas pessoas consigam amenizar a intensidade de 
determinadas dores crônicas oriundas de tensão emocional. 
C) Apesar do senso comum confirmar, o estresse não tem poder de agravar dores, insônia ou 
mal estar generalizado. 
D) Os experimentos de biofeedback começaram no final da década de 1960. Um de seus 
primeiros pesquisadores foi Neal Miller.  
E) Os instrumentos de biofeedback têm sido comparados a um espelho. Eles não controlam o 
corpo da pessoa, assim como o espelho não penteia os cabelos. Mas ao refletirem os resultados 
dos esforços, permitem que a pessoa avalie que técnicas são mais eficazes no controle de uma 
reação fisiológica específica. 
 
 
41 – Um trabalhador gasta 6 horas para limpar um terreno quadrado de 5 metros de lado. 
Quanto tempo gastaria se o terreno tivesse 10 metros de lado? 
 
A) 25 horas; 
B) 20 horas; 
C) 21 horas; 
D) 23 horas; 
E) 24 horas. 
 
 
 
 
42 – Em um departamento da Prefeitura trabalham 40 pessoas, das quais 25 são mulheres. Qual 
é a razão do número de mulheres para o de funcionários do departamento? 
 
A) 3/7; 
B) 5/4; 
C) 5/8 
D) 3/4; 
E) 7/8. 
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43 - Tenho três bolas: A, B, C. Pintei uma de vermelho, uma de branco, e outra de azul, não 
necessariamente nesta ordem. Somente uma das seguintes afirmações é verdadeira: 
 
A é vermelha. 
B não é vermelha. 
C não é azul. 
 
Então: 
A) A é azul, B é branca, C é vermelha; 
B) A é azul, B é vermelha, C é branca; 
C) A é branca, B é azul, C é vermelha; 
D) A é branca, B é vermelha, C é azul; 
E) A é vermelha, B é azul, C é branca. 
 
 
44 – Todo X é Y, e todo Z não é Y, portanto: 
 
A) Algum X é Z; 
B) Nenhum X é Z; 
C) Algum Y é Z; 
D) Nenhum Y é Z; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
45 – Quatro amigos, André, Beto, Caio e Denis obtiveram os quatro primeiros lugares em um 
concurso de oratória julgado por uma comissão de três juízes. Ao comunicarem a classificação 
final, cada juiz anunciou duas colocações, sendo uma delas verdadeira e a outra falsa: 
 
- Juiz 1 – “André foi o primeiro, Beto foi o segundo”; 
- Juiz 2 – “André foi o segundo, Denis foi o terceiro”; 
- Juiz 3 – “Caio foi o segundo, Denis foi o quarto”; 
 
Sabendo-se que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados 
foram, respectivamente: 
 
A) André, Caio, Denis, Beto; 
B) Beto, André, Caio, Denis; 
C) Beto, André, Denis, Caio; 
D) Caio, Beto, Denis, André; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 
 
46) É competência do município de Vitorino, exceto: 
 
A) legislar sobre assuntos de interesse local. 
B) suplementar a legislação Federal e Estadual no que couber. 
C) instituir e arrecadar tributos de qualquer natureza, bem como aplicar suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em 
Lei.  

D) Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e Estado programas de educação 
pré-escolar e ensino fundamental.  

E) n.d.a  
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47) Compete ao Presidente da Câmara Municipal, além de outras atribuições estipuladas no 
regimento interno. Exceto: 
 
A) Representar a Câmara Municipal  
B) Declarar extinto o mandato de Prefeito, vice- Prefeito e vereadores, nos casos previstos em 

Lei. 
C) Acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e preceder a sua leitura.    
D) Exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal nos casos previsto em Lei. 
E) interpretar e fazer cumprir o regimento interno.  
 
 
48) A publicação das Leis e dos atos municipais, far-se-ão em órgão oficial ou, não havendo, em 
órgão de imprensa local. Porém se não houver nem a imprensa local, qual deve ser a atitude da 
Administração Pública: 
 
A) Ficará a Administração Pública desincumbida de tal ônus, pois não tem culpa alguma de não 

existir órgão oficial e imprensa local. 
B) A Administração Pública deverá criar um jornal local para que seja publicada as Leis e atos 

Municipais, pois não pode ficar fora das determinações da Lei. 
C) A Administração Pública deverá imprimir em folha comum os atos municipais e Leis, e fazer a 

distribuições das impressões, para que pelo menos um terço da população da cidade receba 
tal impressão. 

D) A publicação será feito por afixação, em local próprio e de acesso, público, na sede da 
Prefeitura e Câmara Municipal.  

E) A Administração Pública deverá mandar publicar seus atos e Leis em um jornal que tenha 
circulação no Estado, para que atinja o maior numero de municípios possíveis. 

 
49) Compete a Câmara Municipal, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições. Exceto: 
 
A) Eleger sua mesa diretora, bem como destituí-la na forma da Lei Orgânica Municipal.  
B) Elaborar seu regimento interno  
C) Autorizar o Prefeito ao se ausentar do Município, quando a ausência exceder 15 (quinze) dias 

e do País a qualquer tempo.  
D) Legislar no município sobre assuntos de qualquer natureza, mesmo que contra Lei federal, 

desde que o assunto seja de interesse local, permanecendo dessa forma o interesse local.. 
E) Autorizar referendo e convocar plebiscito.     

 
50) O processo legislativo Municipal compreende a elaboração de diversas espécies de Leis. Qual 
dentre as que estão a seguir, não é de competência da Câmara Municipal. 
 
A) Emendas a Lei Orgânica Municipal. 
B) Leis Ordinárias. 
C) leis Delegadas 
D) Leis complementares 
E) n.d.a 

 
_______________________________________________BOA SORTE____ 

 
 
 




