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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: PSICÓLOGO  
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1) No que toca ao atendimento psicoterápico do adolescente em saúde pública, há as seguintes considerações quanto ao bojo 
da prática: 
 
I. Tal atendimento está na dependência da demanda espontânea do adolescente e/ou através da solicitação de outros 
profissionais; 
II. A psicoterapia para este adolescente deve ser de curta duração, respeitando o excesso de demanda e o próprio caráter 
imediatista do adolescente; 
III. Neste caso deve ficar bem claro que o vínculo e a confidencialidade existem somente na relação com o psicoterapeuta, de 
que não qualquer vinculo com figuras externas ao serviço (os pais que encaminharam, amigos que freqüentam serviço, entre 
outros). 
 
Os itens verdadeiros são: 
 
a) I e II; 
b) I e III; 

c) II e III; 
d) Somente o item III; 

e) Todos os itens são verdadeiros. 

 
2) A Lei nº 10,216, de 6 de Abril de 2001, dispõe da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O parágrafo único do artigo 7º determina que o término da internação 
voluntária de um paciente psiquiátrico dar-se-á: 
 
a) Por determinação de um médico(a) assistente e por solicitação escrita do psicólogo(a); 
b) Somente por solicitação de um psicólogo(a); 
c) Por solicitação escrita do paciente e do psicólogo(a); 
d) Por solicitação escrita do paciente ou por determinação do médico assistente; 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
3) Para atuar em um hospital, faz-se necessário, segundo as diretrizes da psicologia hospitalar, que o psicólogo esteja 
familiarizado com: 
 
I. Os fundamentos da sociologia e antropologia cultural; 
II. Os fundamentos do uso e do significado das estatísticas médicas; 
III. As técnicas de instrumentação cirúrgica e de enfermagem de média complexidade; 
IV. O significado dos princípios e técnicas de administração aplicada à saúde. 
 

Estão corretos apenas os itens; 
 

a) I, II e III; b) II e III; c) I, II e IV; d) I, III e IV; e) II e IV 
  
4) Artigo 2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo – Ao psicólogo está vedado; 
 
I. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional 
que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho; 
II. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, 
possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação; 
III. Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços; 
IV. Induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, 
quando do exercício de suas funções profissionais; 
 

Dentre todos os itens anteriores, está incorreto: 
 

a) O item I; 
b) O item II; 

c) O item III; 
d) O item IV; 

e) Nenhum dos itens está incorreto; 

 
5) Quando se trata da concepção atual de família, é equivocado afirmar que: 
 

a) Uma concepção restritiva de família acaba por se tornar um mecanismo que legitima diferenças socialmente injustas; 
b) O âmbito familiar é privado, cujas relações ali construídas não tem impacto considerável sobre o coletivo; 
c) O Estado privilegia um tipo de família em detrimento de outros não institucionalizados; 
d) A família possui um grande potencial para mudanças pessoais e sociais; 
e) A família é considerada como um grupo cujas relações tendem ao equilíbrio e são reguladas pelo princípio da 
retroalimentação. 
 
6) No processo do adoecer, os psicólogos em contato com a família e o doente devem ter a percepção de que membros da 
família tem maior risco de adoecer fisicamente, de ter déficit de atenção, estarem mais irritados e ter menos capacidade de 
decidirem. Diante disso, é correto afirmar que: 
 

a) Por parte da família, o entendimento de políticas e procedimentos para com o doente pode estar comprometido; 
b) A prática da psicoterapia torna-se um imperativo para o familiar, devendo ser estendida para ele; 
c) Torna-se inoportuno, por parte do psicólogo, aprofundar o contato com o familiar do doente; 
d) A relação entre o psicólogo e o familiar do doente passa a ser menos estressante quando o familiar passa a se colocar no 
lugar do doente; 
e) O psicólogo deve atuar no afastamento do familiar do doente, para que a situação de ambos (familiar e doente) não piorem 
dentro do contexto hospitalar. 
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7) A partir de Barros (2002), é possível considerar que na condução de um grupo, o psicólogo deve manejar as resistências, as 
transferências, os acting-outs, estar atento aos papéis e vínculos estabelecidos e, no caso do grupo terapêutico: 

 
a) Garantir a presença de participantes esporádicos, conforme demanda espontânea; 
b) Possibilitar facilitadores diferenciados externos, para discussão de temáticas abertas; 
c) Se necessário, encerrar a participação de um cliente em prol da demanda espontânea; 
d) Utilizar abordagens diferenciadas conforme a constituição e queixa de cada cliente; 
e) Contar com a atividade interpretativa como seu instrumento; 
 
8) As fases de um desenvolvimento de um grupo, segundo William C. Schutz, são: 
 
a) Inclusão – Controle – Rejeição – Separação; 
b) Aquecimento – Controle – Afeição – Separação; 
c) Inclusão – Controle – Afeição – Separação; 
d) Introdução – Controle – Rejeição – Fechamento; 
e) Aquecimento – Conflito – Afeição – Fechamento. 
 
9) Considere as afirmações abaixo: 
 
I. O modelo tradicional de família é entendido com grupo composto por pai, mãe e filhos naturais desta união, com papéis de 
gênero claramente definidos. Porém, há configurações genuinamente novas, como famílias de homossexuais, com filhos 
concebidos por meio de inseminação artificial, e famílias reconstituídas, viabilizada a partir de divórcios, por exemplo; 
II. A família é um grupo mantido pelo parentesco e pelas relações interpessoais entre os seus membros, que são sustentadas 
por afeição, apoio, partilha de tarefas, cuidados e cooperação mútua, cujo vínculo é baseado na intimidade e nas relações 
intergeracionais. 
 
Tais concepções, presentes nas considerações de Dessen (2005), se referem, respectivamente, a definições de cunho: 
 
a) I – Sociológico e II – Psicológico; 
b) I – Psicológico e II – Interacionista; 
c) I – Interacionista e II – Ecopsicológico; 
d) I – Sociológico e II – Ecopsicológico; 
e) I – Psicológico e II – Sociológico; 
 
10) Durante os primeiros meses uma das primeiras tarefas da criança é “perceber que ela é separada dos outros e que esse self 
separado persiste através do tempo e do espaço” (Lewis, 1995). Esse aspecto inicial de autoconceito da criança chama-se: 
 
a) Autonomia; 
b) Self Subjetivo; 

c) Anomia; 
d) Self Objetivo; 

e) Diferenciação. 

 
11) Dentro do ambiente hospitalar e na relação com o paciente, o psicólogo precisa de uma visão ampla do que se passa com 
este paciente. Diante disso, a leitura do sintoma orgânico pelo psicólogo: 
 
a) Não deve ser a única atitude, pois por si só não permite abertura para o paciente; 
b) Permite ao psicólogo classificar a doença; 
c) Possibilita um compreensão objetiva da doença; 
d) Basta para realização do atendimento psicoterápico; 
e) Faz com que o paciente interaja diante da constatação do psicólogo. 
 
12. O Psicólogo é um profissional que desempenha suas tarefas e funções tanto individualmente quanto em uma equipe de 
multiprofissionais, dentro de instituições públicas ou privadas, em organizações sociais formais ou informais. Dentro desse 
contexto, é incorreto afirmar:  
 
a) atuando em equipe multiprofissional, ele resguardará o caráter confidencial de suas comunicações, assinalando a 
responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo.  
b) ele jamais deverá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional.  
c) deverá trabalhar dentro dos limites das atividades que lhes são reservadas pela legislação.  
d)se o atendimento for realizado por Psicólogo vinculado a trabalho multiprofissional, numa clínica, empresa ou instituição, ou a 
pedido de outrem só poderão ser dadas informações a quem as solicitou, a critério do profissional dentro dos limites 
estritamente necessários aos fins a que se destinou o exame.  
e) deverá reconhecer os casos pertencentes aos demais campos de especialização profissional, encaminhando-os às pessoas 
habilitadas e qualificadas para sua solução.  
 
13. São atividades desenvolvidas na prevenção terciária da assistência à saúde mental: 
 
a) campanhas de esclarecimentos à população. 
b) reinserção social, no trabalho e no exercíciopleno da cidadania.  
c) tratamento em clínicas especializadas.  
d) terapêutica com atividades laborativas.  
e) socioterapia e uso de medicamentos sintomáticos.  
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14. De acordo com o Código de Ética Profissional dos Psicólogos, dentre as responsabilidades gerais do Psicólogo previstas, 
não é vedado: 
 
a) Apresentar, publicamente, através dos meios de comunicação, resultados de psicodiagnóstico de indivíduos ou grupos, bem 
como interpretar ou diagnosticar situações problemáticas, oferecendo soluções conclusivas.  
b) Desviar para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, pessoa em atendimento ou atendida em instituições 
com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo.  
c) Sugerir serviços de outros profissionais, sempre que se impuser à necessidade de atendimento e este, por motivos 
justificáveis, não puder ser continuado por quem o assumiu inicialmente.  
d) Atender, em caráter não eventual, a menor um púbere ou interdito, sem conhecimento de seus responsáveis. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
15. O Psicólogo inserido no trabalho de equipe multiprofissional, suscita discussões sobre como deve ser esse relacionamento. 
Há pelo menos dois olhares possíveis para quem trabalha nessa equipe. O primeiro como membro e o segundo como aquele 
que cuida dos cuidadores. Com base na situação descrita, para que o Psicólogo possa atuar de maneira eficaz, deve ainda: 
 
I. Sensibilizar a equipe para os aspectos psicossociais que vêm favorecendo, impedindo ou dificultando a comunicação com 
seus pacientes. 
II. Facilitar o intercâmbio entre diversos profissionais. 
III. Coordenar as reuniões da equipe multiprofissional. 
IV. Intervir nas ocorrências de desgastes, de forma que comprometa o envolvimento dos profissionais que atuam na 
assistência direta às pessoas. 
V. No contexto hospitalar, focalizar sua atenção na doença, no paciente e em seus familiares. 
 
a) Estão incorretas as alternativas I, II e V. 
b) Somente a alternativa I está correta. 
c) Estão corretas as alternativas I, II e IV. 
d) Estão corretas todas as alternativas. 
e) Estão corretas as alternativas I, III e V. 
 
16. O objeto de estudo da Psicologia do Desenvolvimento atual consiste em: 
 
a) aplicar as teorias da aprendizagem que levam ao conhecimento; 
b) compreender o funcionamento de glândulas endócrinas; 
c) pesquisar os processos intra-individuais e ambientais que levam a mudanças de comportamento; 
d) compreender os efeitos da sociedade global sobre os preconceitos; 
e) pesquisar as possibilidades da predisposição genética dos comportamentos. 
 
17. Um dos seis princípios éticos da Psicologia é a Responsabilidade Científica e Profissional, cuja definição é: 
 
a) Um psicólogo somente faz o trabalho que tiver competência para desempenhar. 
b) O psicólogo mantém alto padrão de comportamento profissional. 
c) O psicólogo tem responsabilidade de usar suas habilidades para benefício da sociedade. 
d) O psicólogo se preocupa em ajudar as pessoas por meio de seu trabalho profissional. 
e) Nenhuma das respostas 
 
18.  Considere o modelo teórico de terapia familiar que se baseia na idéia de que a evolução de um conjunto de elementos não 
ocorre de modo linear, mas procede por crises. Nesse modelo, basta que um elemento mude para que uma crise seja 
desencadeada em todo o conjunto. Seguindo esse modelo, o terapeuta vê o grupo  como um conjunto de elementos evoluindo 
no tempo e interpreta a patologia como uma tentativa de o grupo bloquear o tempo. As características apresentadas referem-
se ao modelo: 
 
a) Cibernético 
b) Psicanalítico 
c) Sistêmico I 

d) Sistêmico II 
e) Construtivista 

 
19. A resolução nº 007/94, do Conselho Federal de Psicologia, institui e regulamenta as condições para a concessão de 
atestados psicológicos para efeito de licença-saúde. Acerca dessa resolução, assinale a opção correta: 
 
a) Fica restrita aos portadores de curso superior de Psicologia a emissão de atestado para efeito de licença-saúde, no caso de 
diagnóstico de “transtornos mentais e de comportamentos”, conforme previsto no Código internacional de Doenças (CID). 
b) O psicólogo, ao diagnosticar “transtornos mentais e de comportamentos”, conforme previsto no CID, poderá emitir atestado 
de afastamento do paciente de suas atividades, ficando obrigado a manterem seus arquivos a documentação técnica que 
fundamente o atestado concedido e a registrar as situações decorrentes da emissão do mesmo. 
c) O psicólogo, ao diagnosticar “transtornos mentais e de comportamentos”, conforme previsto no CID, poderá emitir atestados 
de afastamento do paciente de suas atividades, ficando obrigado a informar ao médico do paciente desse procedimento. 
d) considerando as dificuldades inerentes à realização de psicodiagnóstico, fica facultada ao psicólogo livre emissão de 
atestados médicos para fins de licença-saúde, sem que seja obrigatória a indicação de diagnóstico correspondente. 
e) O psicólogo fica obrigado, para a concessão de atestado para efeito de licença-saúde, a encaminhar o paciente a um 
médico generalista ou especialista, e a este enviar laudo psicológico detalhado contendo hipótese diagnóstica. 
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20. Os transtornos de alimentação vem ganhando atenção crescente entre profissionais de saúde, tendo em vista as suas 
implicações e riscos diversos a eles associados. Com referência à abordagem cognitivo-comportamental dos estados de crise 
associados a transtornos alimentares, assinale a opção incorreta: 
 
a) A avaliação cognitivo-comportamental, no contexto de uma crise associada a transtornos alimentares, requer apenas 
informações detalhadas sobre os sintomas físicos. 
b) Independentemente das circunstâncias da crise, uma avaliação criteriosa das dimensões físicas, psicológicas e interpessoal 
é essencial. Na presença de sintomas físicos graves, a intervenção cognitivo-comportamental dirige-se ao cumprimento de 
orientações do tratamento médico. 
c) O tratamento cognitivo-comportamental pressupõe, como em outras abordagens, relacionamento de confiança empático 
entre terapeuta e cliente. Além de avaliação de crenças e suposições do paciente, a exploração do afeto é essencial à técnica 
e ao desenvolvimento da aliança terapêutica. 
d) O tratamento cognitivo-comportamental para portadores de transtornos alimentares envolve três dimensões/áreas: (a) 
normalização da alimentação e do peso; (b) reestruturação cognitiva relacionada aos sintomas como comer em excesso, 
vomitar, uso de laxantes; e (c) reestruturação cognitiva relacionadas a temas psicopatológicos associados ao desenvolvimento 
e à manutenção do problema alimentar. 
e) Todas as opções estão corretas 
 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde 
c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 

d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  

 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 

c) Proibida à iniciativa privada 
d) Livre à iniciativa pública e privada 

e) Livre à iniciativa privada 

 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 
  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
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26.  Segundo o texto: 
 
I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas I e III 

e) Apenas I e II 

 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 
I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e IV 
b) Apenas II e III 

c) Apenas III e IV 
d) Apenas II e IV 

e) Apenas I, II e III 

 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

c) Apenas II 
d) Apenas I e III 

e) Apenas III 

 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 
Está (ao) correta (s): 
 
a) Apenas I 
b) I, II e III 

c) Apenas II e III 
d) Apenas II 

e) Apenas III 

 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 
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RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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