
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA
CONCURSO PÚBLICO

Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição

PPSSIICCÓÓLLOOGGOO

AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua

Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos do SUS e 20 (vinte) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

COMUNICAÇÃO

“É importante saber o nome das coisas. Ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando
numa loja para comprar um ... um ... como é mesmo o nome?
‘Posso ajudá-lo, cavalheiro?’
‘Pode. Eu quero um daqueles, daqueles ...’
‘Pois não?’
‘Um ... como é mesmo o nome?’
‘Sim?’
‘Pomba! Um ... um ... Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples,
conhecidíssima.’
‘Sim, senhor.’
‘O senhor vai dar risada quando souber.’
‘Sim senhor.’

[...]” VERÍSSIMO, Luís F. Zoeira. Porto Alegre: L&PM, 1987.

01. Assinale a alternativa que resume o texto acima.

A) O texto mostra um comprador se esforçando para explicar a um vendedor como é o objeto que deseja, pois não consegue
lembrar o nome.

B) O texto apresenta um comprador esquecido que não faz o menor esforço para lembrar o nome do objeto que busca comprar.
C) O texto mostra um vendedor impaciente com um comprador, uma vez que o comprador não sabe dizer o nome do objeto

que quer comprar.
D) O texto mostra a habilidade do vendedor em entender o que deseja o comprador.
E) O texto apresenta um comprador irritado por não saber o que quer comprar.

02. É perfeitamente possível identificar, no diálogo travado, o predomínio de uma das funções de linguagem. Assinale-a.

A) Emotiva.
B) Fática.
C) Poética
D) Referencial.
E) Metalingüística.

03. “(...) saber comunicar o que você quer (...)”. Sobre o pronome em destaque, NÃO É POSSÍVEL afirmar que

A) a forma ‘você’ utiliza o pronome possessivo de segunda pessoa.
B) a forma ‘você’ não deve ser empregada em tratamento cerimonioso.
C) a forma ‘você’ é um pronome utilizado para tratamento familiar.
D) está correta a frase: “Você deve encaminhar suas reivindicações ao diretor”.
E) as formas ‘você’, ‘senhor’ e ‘senhorita’, embora sejam a pessoa com quem se fala, são consideradas pronomes de

tratamento da terceira pessoa.

04. Os segmentos abaixo correspondem a uma tipologia textual. Assinale o segmento que é uma DISSERTAÇÃO.

A) “Margarida tinha os olhos amendoados, uma pele de pêssego e um ar de tranqüilidade que chamava atenção de todos.”
B) “Era um dia abafadiço. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Quase não se podia sair à

rua: as pedras escaldavam; as vidraças e os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes.”
C) “Era um pajé velho, acocorado perto de uma choça, tira baforadas de um longo e primitivo cachimbo, uma velha gorda e

suja dorme em uma desfiada rede de embira fina ...”
D) “... as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças de água passavam ruidosamente a todo instante, abalando os prédios;

e os aguadeiros, em manga de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e
os potes”.

E) “A inconseqüência do motorista brasileiro está atingindo níveis intoleráveis. Em Santa Catarina, a situação não difere muito
do restante do País, como se pode depreender das últimas informações divulgadas pelo Departamento de Trânsito, segundo
as quais a embriaguez é a causa de cerca de 90% das apreensões de Carteiras Nacionais de Habilitação no Estado...”
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05. Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

I. Carlos ou João será o escolhido para ocupar o novo cargo.
II. Comida indigesta ou excesso de sal me fazem mal.
III. Minha filha nasceu à uma hora da tarde do dia dois de setembro de 2005.

A) Em I, ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no singular.
B) Em II, não ocorre mútua exclusão e, portanto, o verbo está corretamente no plural.
C) Em III, ocorre o acento indicativo da crase por se tratar de uma expressão de hora especificada.
D) Em II, ocorre mútua exclusão, e, portanto, o verbo deve ficar no singular.
E) Em I, a conjunção “ou” indica mútua exclusão.

06. Leia atentamente o enunciado abaixo, observando a pontuação.

Parecia um doido infeliz: driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou ...

I. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de as orações que vêm em seguida
explicarem o sentido da frase inicial.

II. As vírgulas colocadas entre o verbo driblou, escorregou, driblou, correu, parou, chutou servem
para separar as orações coordenadas assindéticas.

III. Os dois-pontos após Parecia um doido se justificam pelo fato de introduzirem o discurso indireto.
IV. As reticências traduzem a expectativa gerada pelo chute.

Está(ão) correta(s)

A) I e II. B) I, II e III. C) I, II e IV. D) II e III. E) II, III e IV.

07. Qual o processo de formação de “infeliz”?

A) Sufixal. B) Parassintética. C) Regressiva. D) Prefixal. E) Justaposição.

Leia o texto abaixo e responda às questões de 08 a 10.

“Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. Outro dia ela disse a Renato que não poderia convidá-lo e
obteve como resposta: Não a perdoarei. Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. Saiu da sala, atravessou a varanda,
chegou ao caramanchão do jardim. E se Renato estivesse mentindo?

Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias, acompanhando a borboleta até a flor do jasmineiro. Um
raio de sol, intenso, tirou-lhe a visão por um momento.

Renato. Renato. Dê um pulo aqui. Venha ver, gritou. Ninguém respondeu. Talvez esteja fingindo não ouvir. Pediu
a Claúdia, que ia entrando em casa, chamasse o Renato para o jardim. Mas, ele não atendeu e fiquei esperando por um
longo tempo (...)”

08. Marque V ou F, conforme sejam as afirmações verdadeiras ou falsas.

I. ( ) Mariana fala que fala e às vezes se torna inconveniente. O termo grifado é exemplo de uma conjunção
coordenativa adversativa.

II. ( ) Obteve como resposta: Não a perdoarei. O termo grifado está na posição proclítica, uma vez que o
advérbio NÃO atrai o pronome oblíquo “a”.

III. ( ) Tal resposta fê-la ficar pensativa, insegura. O termo grifado assume essa forma quando o verbo
termina em Z, S ou R.

IV. ( ) E se Renato estivesse mentindo. O termo grifado é um exemplo de conjunção condicional.

Está correta a alternativa

A) F – V – V – F. B) F – V – V – V. C) V – F – F - V. D) V – V –F - F. E) V – F - F - F.

09. “ ... Sentou, com o olhar vago, desatento por entre hortênsias...”. A alternativa abaixo que apresenta um sinônimo
para o termo em destaque é

A) atento. B) curioso. C) vetusto. D) ditoso. E) distraído.

10. “... Mas, ele não atendeu e fiquei esperando ....”. O termo destacado pode ser substituído por

A) Porém. B) Enquanto. C) Por isso. D) Que. E) Se.
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CONHECIMENTOS DO SUS

11. O Art. 6 da Lei 8.080/90 diz que está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de
ações específicas. Sobre isso, marque a única alternativa INCORRRETA.

A) Do controle da prestação de serviços que se relacionam diretamente com a saúde e sem a colaboração das entidades
sindicais.

B) De vigilância sanitária.
C) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
D) De saúde do trabalhador.
E) De vigilância epidemiológica.

12. Um indivíduo, residente na zona rural, em condições de vida precária, não possui assistência à saúde, pois vive da
produção própria e não contribui para a previdência social. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos
seus princípios e diretrizes, quando destaca

I. preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;
II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;
III. universalidade de acesso aos serviços de saúde;
IV. capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

São CORRETAS as afirmativas:

A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II, III e IV, apenas.

13. São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde previstas na Lei Federal 8.142/90:

A) Conselho de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.
B) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
C) Conselho de Saúde e Colegiado Gestor de Saúde.
D) Somente o Colegiado Gestor de Saúde.
E) Conferência de Saúde e Câmara Técnica de Saúde.

14. Segundo os preceitos do SUS e conforme a Constituição Federal de 1988, o princípio que garante a qualquer cidadão
brasileiro o direito de ser atendido, desde a prevenção das doenças até as ações de saúde de maior complexidade, é o
da

A) Eqüidade. B) Humanização. C) Resolutividade. D) Intersetorialidade. E) Integralidade.

15. Com relação ao SIAB, é CORRETO afirmar que

A) contém informações que viabilizam efetuar o pagamento dos serviços hospitalares prestados pelo SUS.
B) é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de

doenças de notificação compulsória, sendo facultado a estados e municípios incluir outros agravos importantes em sua
região.

C) por meio dele, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde,
produção e composição das equipes de saúde.

D) as informações que alimentam o sistema provêm de laudos médicos e de enfermagem para emissão da AIH e da própria
AIH.

E) oferece aos gestores de saúde informações da maior relevância para a definição de prioridades nos programas de prevenção e
controle de doenças, a partir das declarações de óbito coletadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.

16. Constitui PROPÓSITO da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência:

A) prestar assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência.
B) ampliar e fortalecer os mecanismos de informação.
C) organizar e garantir o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência.
D) reabilitar o portador de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano e, desta forma, contribuir para a sua

inclusão plena em todas as esferas da vida social.
E) capacitar os recursos humanos na atenção às pessoas portadoras de deficiência.






5

17. São DIRETRIZES da Política Nacional de Saúde do Idoso:

I. promoção do envelhecimento ativo e saudável.
II. manutenção e reabilitação da capacidade funcional.
III. apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
IV. garantir a atenção integral à Saúde da população idosa.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.
E) I, II, III e IV.

18. Ao instituir a Política Nacional de Saúde Mental, o governo brasileiro pretende

I. reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos.
II. garantir tratamento digno e de qualidade ao portador de doença mental desde que não seja infrator.
III. qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços

Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG).
IV. incluir as ações da saúde mental na atenção básica.

Estão CORRETAS as assertivas

A) I, II e III, apenas.
B) I, II e IV, apenas.
C) I, III e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
E) I, II, III e IV.

19. A situação das doenças transmissíveis no Brasil apresenta um quadro complexo, que pode ser resumido em três
grandes tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de
persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Dentre as doenças com tendência descendente está

A) rubéola, difteria e malária.
B) raiva humana, tétano neonatal e tétano acidental.
C) tuberculose, meningites e varíola.
D) varíola, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral.
E) febre amarela silvestre, cólera e hantaviroses.

20. Com relação ao financiamento do SUS, assinale V nas assertivas VERDADEIRAS e F nas assertivas FALSAS.

( ) O financiamento do SUS é de competência das três esferas de governo.
( ) A Lei 8.080 estabelece um percentual mínimo de 30% do orçamento da seguridade social a ser gasto com

ações e serviços de saúde.
( ) O gasto nacional em saúde deve diminuir à medida que aumentam os investimentos em saúde por parte do

município.
( ) Pela Constituição brasileira, o orçamento público do Município, do Estado e da União é constituído a partir do

Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, V.
B) V, F, V, F.
C) F, V, F, V.
D) F, F, V, V.
E) V, V, F, F.






6

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O processo de avaliação psicológica pode considerar, dentre outros instrumentos, o teste e a entrevista. Sobre estes,
assinale a alternativa incorreta.

A) A elaboração de um teste psicológico compreende a formulação e a análise dos itens e a avaliação destes quanto a sua
validade, precisão e padronização. Este último aspecto consiste no estabelecimento de normas gerais e específicas para sua
utilização, por exemplo, a faixa etária e o nível de escolaridade para o qual é indicado.

B) A utilização de um instrumento psicológico pode ter diversos objetivos, como, por exemplo, permitir que o sujeito tenha
uma autocompreensão e um entendimento do seu comportamento, tal qual ocorre em um processo de orientação vocacional.
Todavia, é desaconselhável seu uso para a investigação científica, evitando, assim, torná-lo objeto de conhecimento pelo
senso comum, o que invalida sua aplicabilidade.

C) Em um processo de avaliação, o examinador deve ater-se rigorosamente às normas de aplicação do teste, sem, contudo,
assumir uma postura estereotipada.

D) Estabelecer o rapport e aplicar os testes de forma objetiva, permitindo, por um lado, tranqüilidade e, por outro, evitando o
aumento desnecessário da ansiedade situacional.

E) A entrevista, enquanto instrumento de avaliação, caracteriza-se como um processo interativo assimétrico, estruturado pelo
uso da linguagem verbal e não-verbal. A relação interpessoal entre entrevistado e entrevistador – transferência, empatia,
rappor etc. – deve ser circunstancializada, dentre outros fatores, apelo contexto de uso: psicoterapia, seleção,
psicodiagnóstico, hospitalização etc.

22. Considerando as características do PMK (Teste Psicodiagnóstico Miocinético), assinale a alternativa incorreta.

A) É uma técnica gráfica expressiva e potencialmente projetiva.
B) Contempla a existência de uma relação mensurável entre os fatores de personalidade e o tônus muscular.
C) Destina-se a sujeitos acima de 9 anos de idade, embora seu uso seja freqüentemente recomendado a partir da adolescência.
D) É indicado para a avaliação clínica da personalidade (agressividade, aspectos psicopatológicos, emocionalidade etc.).
E) Compreende a execução de traços, sem controle visual, ora com a mão direita, ora com a mão esquerda ou com ambas,

sendo essa atividade complementada pela elaboração de histórias diante de estímulos visuais ambíguos.

23. O estudo do desenvolvimento, no âmbito da Psicologia, tornou-se uma disciplina, que tem como objetivo, dentre
outros, descrever o comportamento. Neste contexto, assinale a alternativa incorreta.

A) A análise do desenvolvimento da linguagem mostra que esta, inicialmente, é constituída de elementos pré-lingüísticos:
choro, arrulho, balbucio etc. Posteriormente, teremos a constituição da fala lingüística, ou seja, aquela na qual a expressão
verbal comunica um significado, como, por exemplo, nas frases telegráficas.

B) As características inatas, presentes desde o nascimento, tanto podem ser oriundas de fatores hereditários como de
influências ambientais. Neste contexto, afirmamos que tudo o que é hereditário é inato, mas nem tudo que é inato é
hereditário.

C) O desenvolvimento pressupõe o processo maturacional, ou seja, as alterações decorrentes de uma seqüência de ocorrências
ambientalmente determinadas e, geralmente, relacionadas à idade, a mudanças físicas e padrões comportamentais, incluindo
a prontidão para adquirir novas habilidades.

D) Em geral, o processo de desenvolvimento é padronizado e contínuo, todavia nem sempre é uniforme e gradual, havendo,
portanto, momentos de maior incremento das características físicas e das capacidades psicológicas.

E) O crescimento e as mudanças comportamentais são ordenadas e, na maioria das vezes, ocorrem como uma seqüência
invariável, mas, devido às diversas influências ambientais e à forma como são integradas pelo sujeito, identificamos
variações das características entre os indivíduos (diferenças individuais).

24. Observe a seguinte definição: verbalizações rápidas e contínuas, ou jogo de palavras que produzem uma constante
mudança de uma idéia para outra; as idéias tendem a estar conectadas e, na forma menos grave, podem ser
acompanhadas pelo ouvinte (Kaplan, Sadock & Grebb, 1977). Assinale a alternativa que identifica corretamente
este sintoma.

A) Neologismo.
B) Fuga de idéias.
C) Delírio.
D) Afasia.
E) Glossolalia.






7

25. Considere a seguinte situação: Paulo lava as mãos a cada meia hora, pois pensa que pode se contaminar com
bactérias, adoecer e morrer. Pensa, ainda, que a contaminação é facilmente difundida de objeto para objeto ou entre as
pessoas. A partir dessa descrição do Transtorno Obsessivo Compulsivo de Paulo, assinale a alternativa incorreta.

A) Paulo apresenta pensamentos delirantes intrusivos sobre contaminação, geradores de ansiedade.
B) Os pensamentos de Paulo não são uma mera preocupação excessiva com problemas higiênicos da vida real.
C) O ato de lavar a mão é um comportamento repetitivo que Paulo se vê, irracionalmente, compelido a executar.
D) O ato de lavar as mãos permite que Paulo alivie seu estado de ansiedade, embora não o elimine.
E) Paulo tem a percepção de que tais pensamentos são produtos de sua atividade cognitiva.

26. Em função do processo de adoecimento e hospitalização, observe as afirmações abaixo.

I. Ao lidar com a doença, o paciente, para se adaptar à situação, poderá recorrer à negação dela, ou seja, criar um
repertório de atitudes como, por exemplo, levantar informações sobre sua condição de adoecimento e dialogar
sobre esta com médicos e enfermeiros. Estas atitudes permitirão manter o controle da situação, pois tornarão as
conseqüências da doença mais toleráveis.

II. As condições de hospitalização impõem um setting característico para a intervenção do psicólogo. O ambiente,
por exemplo, pode ser a própria enfermaria ou quarto no qual o paciente está internado. Essa peculiaridade exige
uma flexibilidade adaptativa do psicólogo ao paciente e à situação. E é nesta condição peculiar que se deve
procurar atender ao objetivo maior da prática psicológica hospitalar: minimizar o sofrimento acarretado pela
doença no contexto da hospitalização.

III. A assistência ao paciente compreende, também, a assistência à família, já que o adoecimento é uma situação de
crise que compromete a organização e o funcionamento familiar. Dentre os fatores de risco para uma maior
desadaptação familiar, temos a ausência de uma rede de suporte social, dificuldades de comunicação entre os seus
membros, o afastamento desses membros das atividades cotidianas (trabalho, lazer etc.) e as dificuldades
econômicas advindas do tratamento.

Assinale a alternativa que identifica o(s) item(ns) que está(ão) correto(s).

A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.
E) II e III, apenas.

27. Considerando o contexto da abordagem psicossomática, observe a seguinte caracterização: O paciente apresenta
dificuldade em descrever suas emoções e, mesmo, em senti-las. Diante de situações emocionalmente intensas, por
exemplo, um diagnóstico de lúpus é capaz de afirmar: Não sei o que sinto? O que deveria estar sentindo? Com o tempo,
verei o que sinto em relação a isso? Assinale a alternativa que identifica corretamente este tipo de reação.

A) Anhedonia.
B) Racionalização.
C) Embotamento.
D) Alexitimia.
E) Somatização.

28. Em 6 de abril de 2001, como produto dos movimentos sociais pela discussão de adoção de experiências de
desinstitucionalização, temos a aprovação da lei 10.216, a qual versa sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Considerando esta Lei,
assinale a alternativa incorreta.

A) Compreende três tipos de internação: voluntária (que se dá com o consentimento do usuário), involuntária (que se dá sem o
consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e compulsória (que é determinada pela Justiça).

B) O tratamento deve ocorrer em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e, preferencialmente, em
serviços comunitários de saúde mental.

C) A internação só será indicada, quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
D) O paciente tem direito à presença médica, quando autorizado, por seus familiares, para esclarecer a necessidade ou não de

sua hospitalização involuntária.
E) O tratamento em 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.
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29. Considerando os princípios teóricos que caracterizam a Psicoterapia Breve (PB), assinale o item incorreto.

A) O encerramento da PB, segundo o período previamente planejado/acordado entre o terapeuta e o cliente, deve ser abordado
antes do término efetivo do processo psicoterápico, permitindo, assim, elaborar os sentimentos de abandono e
desorganização que podem emergir no paciente.

B) O foco que orientará a PB deverá contemplar, mediante uma definição conjunta entre terapeuta e paciente, a demanda do
cliente em torno do seu sintoma ou queixa.

C) O limite temporal na PB dá um contorno específico à relação terapeuta-cliente naquilo que, intensificando o
estabelecimento da neurose de transferência, favorece o aceleramento das elaborações do paciente.

D) Na PB, a delimitação temporal do processo circunscreve a compulsão à repetição do paciente, restringindo os benefícios
secundários do sintoma.

E) A delimitação temporal na PB tem por finalidade inibir as satisfações regressivas e, conseqüentemente, diminuir a
emergência da resistência.

30. Observe as seguintes definições: a) A (O) ____________ é composta(o) das atitudes habituais de uma pessoa e de seu
padrão consistente de respostas para várias situações. Inclui as atitudes e os valores conscientes, o estilo de
comportamento (timidez, agressividade e assim por diante) e as atitudes físicas (postura, hábitos de manutenção e
movimentação do corpo); b) É um tipo de abordagem que ensina aos pacientes o método de exploração
fenomenológica pelo uso da(o) ____________, ou seja, o paciente usa seus sentidos para se tornar consciente do que
está fazendo e de como pode se transformar; c) A (O)____________ é quando a estruturação de uma resposta se dá
por um reforçamento em estágios sucessivos, ou seja, diferenciam-se e discriminam-se as respostas próximas daquela
desejada, as quais são reforçadas, até que, gradativamente, se chega àquela desejada. Portanto, começa-se com a
variabilidade de comportamentos emitidos para, em seguida, reforçar aqueles intermediários ao comportamento
desejado, até que, com aproximações sucessivas, o alcançamos. Considerando, respectivamente, os fundamentos
teóricos propostos por Reich, pela Gestalt-terapia e pelo Behaviorismo, assinale o item que identifica corretamente
os conceitos que preenchem as lacunas das definições:

A) a-Couraça; b–Empatia; c–Condicionamento respondente.
B) a-Energia Orgônica; b–Dialogismo; c-Extinção.
C) a-Caráter; b–-Awareness; c–Extinção.
D) a-Caráter; b–Awareness; c–Modelagem.
E) a-Energia Orgônica; b–Empatia; c–Reforçamento intermitente.

31. O processo psicoterápico com a criança e o adolescente, numa perspectiva psicanalítica, compreende certos
preceitos teórico-clínicos. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

A) No atendimento à criança, torna-se premente a participação dos pais, não apenas por uma exigência ético-legal, mas,
principalmente, pelo papel que esses ocupam na estruturação psíquica da criança, especialmente no que se refere à fase oral,
anal e fálica.

B) Na psicoterapia infantil, a relação transferencial e contratransferencial, enquanto expressão da resistência, deve ser
observada tanto em função da relação terapeuta-criança como da relação terapeuta-pais.

C) No que se refere à definição do enquadre terapêutico (honorário, tempo, freqüência etc.), tanto na psicoterapia da criança
como na do adolescente, desconsidera-se a participação da criança e do adolescente dada a dependência afetiva de ambos em
relação aos pais.

D) No atendimento ao adolescente, a participação dos pais se impõe como uma necessidade clínica, pois eles são os objetos em
torno dos quais, inconscientemente, direta ou indiretamente, processa-se a elaboração dos lutos.

E) O motivo de uma psicoterapia com a criança ou adolescente pode ser da ordem do sintoma, ou seja, de uma dificuldade
resultante dos conflitos inerentes ao seu desenvolvimento psíquico, ou do posicionamento desejante dos pais em relação a
eles.

32. Durante a adolescência, observa-se um conjunto de fenômenos que Aberastury e Knobel descrevem como a
Síndrome Normal da Adolescência. Em função desses fenômenos, identifique a resposta incorreta.

A) O tempo é, cognitiva e emocionalmente, protelado, como se prevalecesse a dimensão do futuro, ou seja, como se o hoje
fosse sempre amanhã.

B) O sistema de valores éticos e morais, principalmente aquele associado ao sistema religioso, é bastante flutuante e mutável,
como é também seu mundo interno.

C) A participação e o funcionamento grupal é, também, um mecanismo de superação da dependência familiar, um meio de
transição para alcançar a individualização adulta.

D) As mudanças corpóreas e sua elaboração, que fazem a transição do corpo infantil para o corpo adulto (luto pelo corpo), são
acompanhadas de um sentimento de despersonalização, o qual impulsiona o adolescente para o campo ideativo, intelectual.

E) A relação pais-dolescente reflete uma ambivalência dual, na qual os conflitos e as vivências de desprendimento são
conjuntamente experimentados. Quanto mais os pais negam o crescimento dos filhos mais estes vêem os pais com
características persecutórias.
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33. Considere as afirmações sobre o processo grupal.

I. Um grupo operativo, segundo Pichon-Rivière, é caracterizado pela relação que seus membros mantêm com a
tarefa, em torno da qual ocorrerá a resolução de situações estereotipadas e a obtenção de mudanças
comportamentais. Desta forma, um grupo operativo tanto tem um propósito terapêutico como de aprendizagem.

II. Moreno, em sua teoria e técnica do psicodrama, concebe o papel como o conjunto das várias possibilidades
identificatórias do ser humano, ou seja, é a expressão das distintas dimensões psicológicas do eu (self) e do
enorme potencial de variabilidade das nossas representações mentais.

III. Lewin, em seu estudo da organização dos grupos, propunha que a integração de seus membros dependia da
autenticidade da comunicação desenvolvida, sendo sua gênese determinada por esta. O processo comunicativo
pode ser observado em dois níveis: intragrupo (entre os membros de um mesmo grupo) e intergrupos (entre dois
ou mais grupos).

Assinale a alternativa que identifica o(s) item(ns) que está(ão) correto(s):

A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) II e III, apenas. E) I, II e III.

34. No âmbito da saúde do trabalhador, dá-se especial importância ao conceito de estresse. Desta forma, considerando
suas características, assinale a alternativa incorreta.

A) Compreende duas fases: resistência e esgotamento.
B) O estressor é o elemento que, interferindo no equilíbrio do organismo, intensifica o ajuste adaptativo.
C) Os estressores podem ser físicos, cognitivos ou emocionais.
D) O estressor tanto pode ter um caráter positivo (Eutresse) como negativo (Distresse).
E) O agente estressor pode ser real ou imaginado/antecipado.

35. O abuso sexual é um dos tipos de violência que pode ser infringido à criança. Sobre este, observe as seguintes
afirmações e assinale a alternativa incorreta.

A) No abuso sexual, temos, além de uma violência que pode ter determinantes estruturais, por exemplo, as condições sócio-
econômicas, uma violência de natureza interpessoal, ou seja, em que o adulto, submetendo a criança a seu poder, exerce uma
ação coercitiva sobre ela para satisfazer seus interesses e expectativas.

B) Dentre as formas de abuso sexual, temos: coito (oral, anal ou vaginal), toques impudicos (manipulação dos genitais),
masturbação, pornografia, telefonemas obscenos etc.

C) Os danos à saúde da criança podem ser físico, emocional e social, sendo sua maior ou menor gravidade influenciada por
fatores, como a idade da criança, o tempo de duração do abuso e o tipo de relação afetiva da criança com o abusador.

D) Algumas das alterações comportamentais típicas de crianças abusadas sexualmente são, dentre outras, baixo rendimento
escolar, choro sem motivo aparente, comportamento sexualizado e insônia.

E) A ocorrência do abuso sexual, na esfera familiar, comparada àquela que ocorre no âmbito sócio-cultural, por exemplo, a
pedofilia, é menor, devido à dificuldade do abusador de manter seu ato em sigilo, pela contumaz iniciativa da criança em
relevar o ocorrido.

36. Considerando o Código de Ética do Psicólogo, assinale a alternativa incorreta.

A) O Psicólogo poderá, quando solicitado por outro profissional, colaborar com este, salvo impossibilidade decorrente de
motivo relevante.

B) O Psicólogo poderá participar de qualquer greve ou paralisação em quaisquer serviços de saúde, mesmo de emergência ou
urgência, desde que decidido pelo sindicato da categoria.

C) O Psicólogo poderá quebrar o sigilo, quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas conseqüências para o próprio
atendido ou para terceiros puder criar para o Psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato.

D) O Psicólogo poderá utilizar os meios de comunicação no sentido de tornar conhecidos do grande público os recursos e os
conhecimentos técnico-científicos da Psicologia.

E) O Psicólogo poderá, quando requisitado a depor em juízo, prestar informações, considerando o previsto no código de ética.

37. Num determinado Serviço de Saúde, que atende a pacientes portadores de AIDS, existe a seguinte proposta: a) o
paciente deve ser atendido individualmente pelo médico, enfermeiro, psicólogo e assistente social; b) os dados do
atendimento devem ficar registrados nos prontuários, para que os demais profissionais possam consultá-los; c) em
certas ocasiões, esporádicas, quando algum membro da equipe solicita, discute-se, conjuntamente, determinado
aspecto referente às condições biopsicossociais do paciente. Em relação a essa proposta de trabalho, assinale a
alternativa que tipifica corretamente o funcionamento da equipe

A) multiprofissional e interdisciplinar. D) multiprofissional e transdisciplinar.
B) multiprofissional e multidisciplinar. E) disciplinar, apenas.
C) multiprofissional e disciplinar.
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38. Observe a seguinte definição feita por Freud: “[...] primeiramente, o (a) _____________ é a forma mais originária
do vínculo afetivo com um objeto; em segundo lugar, por via regressiva, torna-se o substituto de um vínculo objetal
libidinal, de certo modo por introjeção do objeto no eu; e em terceiro lugar, pode nascer a cada vez que é
novamente percebida certa comunhão com uma pessoa que não é [diretamente] objeto das pulsões sexuais (1921)”.
Assinale a alternativa que identifica corretamente o conceito que preenche a lacuna da definição.

A) Id. B) Foraclusão. C) Identificação. D) Projeção. E) Superego.

39. Considerando a abordagem sócio-histórica dos fenômenos grupais, assinale a alternativa incorreta.

A) O processo grupal pressupõe a inexistência de conflito, pois sua ocorrência dificulta a manutenção da relação entre os
membros do grupo, já que acarreta a sua desagregação (perda de coesão), impedindo o estabelecimento de objetivos comuns
e a definição de ações que permitam alcançá-los.

B) Quando se desvincula o processo grupal do contexto sócio-histórico, os papéis desempenhados são internalizados enquanto
uma realidade objetiva e natural, ao invés de uma realidade produzida pelo próprio homem em função das relações de
dominação a que está submetido.

C) O grupo tanto pode servir à transformação como à manutenção social, sendo que a inserção do indivíduo numa e noutra
perspectiva é uma atividade que pode ou não ser consciente.

D) A linguagem, enquanto reprodutora de significados ideologicamente construídos e internalizados como universais e
naturais, e, portanto, constitutiva de uma determinada representação de mundo, é um dos principais mecanismos de
dominação de um grupo sobre outro.

E) Na análise do processo grupal, é preciso considerar a ideologia enquanto fator determinante das representações sociais que
orientam as relações estabelecidas entre sujeitos e grupos. É importante frisar que essas representações são, ideologicamente,
contraditórias, e, como tais, devem ser objeto de reflexão, pois, se assim não for, podem levar o sujeito ou o grupo a,
alienadamente, reproduzir a ideologia que lhes dá sustentação.

40. No âmbito da abordagem terapêutica dos grupos, é possível observar que a atividade interpretativa grupal pode
estar direcionada para as vivências geradas nas relações dos membros do grupo entre si (Osório, 2000). Assinale a
alternativa que identifica corretamente a abordagem desta vivência.

A) Duplo vínculo.
B) Retroalimentação.
C) Clima grupal
D) Transferência cruzada.
E) Reação em carambola.







