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04. Assinale a alternativa correta sobre a intenção 
predominante no texto: 

 
a) A intenção do texto é expressar um estado de 

espírito do emissor com relação ao que fala. 
b) A intenção do texto é persuadir o destinatário 

influenciando seu comportamento. 
c) O texto tenciona transmitir uma informação sobre 

um elemento designado. 
d) O texto procura simplesmente estabelecer um 

canal de comunicação com o interlocutor. 
e) Ao tratar de um problema social, o texto busca 

discutir o próprio papel da linguagem. 
  
 
TEXTO 3 
 
Por Vários Motivos Principais 
Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 
Durante uma recepção elegante, a flor dos Ponte Pretas 
estava a mastigar o excelente jantar, quando uma senhora 
que me fora apresentada pouco antes disse que adorou 
meus livros e que está ávida de ler o próximo. 
 
— Como vai se chamar? 
 
Fiquei meio chateado de revelar o nome do próximo livro. 
Ela podia me interpretar mal. Como ela insistisse, porém, 
eu disse: 
 
— "Vaca Porém Honesta." (*) 
 
Madame deu um sorriso amarelo mas acabou 
concordando que o nome era muito engraçado, muito 
original. Depois — confessando-se sempre leitora 
implacável, dessas que sabem até de cor o que a gente 
escreve —, madame pediu para que não deixássemos de 
incluir aquela crônica do afogado. 
 
— Qual? — perguntei. 
 
— Aquela do camarada que ia se afogando, aí os carros 
foram parando na praia de Botafogo para ver se salvavam 
o homem. Depois um carro bateu no outro, houve 
confusão e até hoje ninguém sabe se o afogado morreu ou 
salvou-se. Lembra-se? Aquela é uma de suas melhores 
crônicas. 
 
Foi então que eu contei pra ela o caso do colecionador de 
partituras famosas, que um dia foi a um editor de música 
procurando o original de certa sonata que fora composta 
por Haydn e Schumann juntos. O editor ficou olhando para 
ele e o colecionador esclareceu: - Sei que essa partitura é 
raríssima, mas eu pagaria qualquer preço por ela. 
 
— Vai ser um pouco difícil — disse o editor — conseguir 
uma partitura composta por Haydn e Schumann juntos, por 
vários motivos. Primeiro: quando Schumann nasceu, 
Haydn tinha morrido no ano anterior. 
 
A leitora que se lembra de tudo que eu escrevi estranhou e 
perguntou: 
 
— Por que me contou essa história? 
 
— Porque lembra a história que estamos vivendo agora. A 
crônica sobre o afogado que a senhora diz ser uma das 
minhas melhores crônicas... quem escreveu foi Fernando 
Sabino. 
 

Ela achou engraçadíssimo. Papai agrada em festa. 
 
(*) O título, mais tarde, foi trocado, porque a vaca protestou. 
                    Texto extraído do livro "O melhor da crônica 
brasileira", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1997, pág. 88. 
 
 
05.  Podemos afirmar como característica principal desse 
texto: 

 
a) A busca pelo desenvolvimento de um 

pensamento incutindo um conceito no leitor. 
b) Formação de uma trama central em que 

personagens secundários circundam em torno 
dos principais. 

c) Apresentação de tratamento descritivo dos tipos 
do personagem a fim de desencadear humor. 

d) O tratamento objetivo de um tema corriqueiro que 
busca sensibilizar o leitor para um fato específico.  

e) O tratamento subjetivo de um tema cotidiano 
dando-lhe dimensão literária, a partir de uma 
visão singular.  

 
06. “Aquela crônica não era minha.” Em qual das frases 
abaixo o pronome em destaque  tem a mesma função 
sintática que a do exemplo? 

 
a) Meu pacote foi trocado pelo seu. 
b) Vi vários trabalhos, porém gostei mais do teu. 
c) Os meus são aqueles logo ali. 
d) Demorei a ver que a responsabilidade é nossa e 

não sua. 
e) A razão disso não é mais a necessidade do seu 

comparecimento. 
 
07. Transformando as orações: “Ela achou 
engraçadíssimo. Papai agrada em festa.”  em um único 
período composto, como ficaria sem alterar-lhes o sentido? 
 

a) Ela achou engraçadíssimo, hoje papai agrada 
em festa. 

b) Ela achou engraçadíssimo, pois papai agrada em 
festa. 

c) Ela achou engraçadíssimo que papai agrada em 
festa. 

d) Ela achou engraçadíssimo ou papai agrada em 
festa. 

e) Ela achou engraçadíssimo ora papai agrada em 
festa. 

 
08. “quando uma senhora que me fora apresentada 
pouco antes” 
 

a) A oração em destaque é composta de um verbo 
cuja regência está incorreta, pois pedia 
preposição. 

b) O erro de concordância presente no texto é 
aceitável, pois comum na oralidade brasileira. 

c) O pronome relativo é o motivo do emprego do 
pronome oblíquo proclítico. 

d) O adjunto adverbial está desenvolvido numa 
oração coordenada, ou seja, sintaticamente 
independente. 

e)  O emprego do pretérito mais que perfeito, revela 
o caráter formal que o autor claramente 
pretendeu dar ao texto.  
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TEXTO 4 
 
Vaidade 
Florbela Espanca 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 
Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 
Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 
E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 
                                E não sou nada!... 
 
09. “Sonho que sou Alguém cá neste mundo...” 
Assinale a alternativa que corresponde a uma análise 
correta do período. 
 

a) ‘que sou alguém cá neste mundo’ estabelece uma 
relação de dependência sintática com a oração 
anterior, pois é seu objeto. 

b) ‘sonho que sou’ estabelece a dominação sintática 
do período que é composto por duas orações. 

c) ‘neste mundo’ funciona como adjunto adverbial 
que, se desenvolvido, acrescentaria uma oração 
com valor de advérbio ao período. 

d) ‘sou’ indica uma oração reduzida de infinitivo. 
e) ‘que’ é uma conjunção subordinativa que introduz 

a oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
10. “Sonho que sou a Poetisa eleita”, em qual das frases 
abaixo o ‘que’ tem a mesma função sintática que a 
sentença do exemplo. 
 

a) Estude, menino, um pouco que seja! 
b) A minha sensação de prazer foi tal que venceu a 

de espanto. 
c) Todos lhe fizeram sinal que se calasse. 
d)  E ao lerem os meus versos pensem que eu sou 

qualquer coisa natural. 
e) Não esperaria mais, que elas podiam voar. 

 
 
 
 

Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. A assistência à saúde, segundo a Constituição 
Federal, 1988, Artigo 199, é livre à iniciativa, desta forma, 
julgue as alternativas: 
 

I. § 1º - As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público apenas, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos. 

II. § 2º - É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos. 

III. § 3º - É vedada a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos casos 
previstos em lei. 

IV. § 4º - A lei disporá sobre as condições e os 
requisitos que facilitem a remoção de órgãos, 
tecidos e substâncias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e 
seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercialização. 

 
Estão CORRETAS: 
 

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

 
12. A participação feminina foi intensa na discussão sobre 
a saúde da mulher, durante a década de 1980. Desde 
então, uma das principais bandeiras tem sido, segundo 
Ávila & Corrêa 39 (p. 73-4), “desfazer o lugar do corpo (da 
anatomia) como destino (...) de romper a lógica complexa 
de apropriação e subordinação do corpo feminino às 
definições de ordem privada e pública”. Assim, o tema da 
saúde sobressaiu-se no cenário feminista. 
Nesse contexto, criou-se o Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM), a Comissão Nacional de Estudos dos 
Direitos da Reprodução Humana, no Ministério da Saúde, 
e o PAISM (Programa de Assistência Integral à Saúde da 
Mulher) em 1984. Sobre este último, é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Este programa acabou canalizando grupos 
autônomos envolvidos com a saúde da mulher, no 
que diz respeito à mobilização, organização e 
representação política, além da produção e 
difusão de informação e de conhecimento.  

b) O PAISM foi importante para a área da saúde 
brasileira, em especial à saúde da mulher. 

c) O Programa contemplava estratégias que 
abordavam a saúde da mulher a partir da 
adolescência. Ações educativas, preventivas, de 
diagnóstico, tratamento ou recuperação com 
vistas à melhoria da saúde da população feminina 
estavam previstas.  

d) Dentre as ações regulamentadas e normatizadas 
pelo PAISM encontrava-se a assistência ao 
climatério.  

e) A melhoria da atenção obstétrica, o planejamento 
familiar, a atenção ao abortamento, o controle à 
violência doméstica e sexual, a prevenção e 
tratamento das DST/HIV/AIDS, de doenças 
crônico-degenerativas e do câncer ginecológico 
são alvos dessa política. 
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13. Na constituição, o parágrafo o incluído pela Emenda 
Constitucional nº 29, de 13/09/00: § 3º Lei complementar, 
que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, 
estabelecerá: 
 

I. Os percentuais de que trata o § 2º (“§ 2º A União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da 
aplicação de percentuais calculados sobre...”) 

II. Os critérios de rateio dos recursos da União 
vinculados à saúde destinados aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, 
objetivando a progressiva redução das 
disparidades regionais; 

III. As normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde nas esferas federal, 
estadual e municipal;  

IV. As normas de cálculo do montante a ser aplicado 
pela União.  

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, IV; 
b) I e III; 
c) II, III, IV; 
d) Apenas a III; 
e) Apenas a IV. 

 
14. De acordo com a Portaria GM/MS Nº 399, de 
22/02/2006. As prioridades do Pacto em Defesa do SUS 
implementar um projeto permanente de mobilização social 
com a finalidade de: 
 

I. Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desses 
direitos; 

II. Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso 
Nacional; 

III. Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 

IV. Aprovar o orçamento do SUS, composto pelos 
orçamentos das três esferas de gestão, explicitando 
o compromisso de cada uma delas. 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III; 
b) II, III, IV; 
c) II e IV; 
d) Apenas a IV; 
e) Todas estão corretas. 
 

15. Referente às responsabilidades dos gestores no SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) No nível estadual, cabe aos gestores programar, 
executar e avaliar as ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Isto significa 
que o estado deve ser o primeiro e o maior 
responsável pelas ações de saúde para a sua 
população. 

b) Como os serviços devem ser oferecidos em 
quantidade e qualidade adequadas às 
necessidades de saúde da população, ninguém 
melhor que os gestores municipais para avaliar e 
programar as ações de saúde em função da 
problemática da população do seu município. 

c) O secretário estadual de saúde, como gestor 
estadual, é o responsável pela coordenação das 
ações de saúde do seu estado. Seu plano diretor 
será a consolidação das necessidades propostas 
de cada município, através de planos municipais, 
ajustados entre si. O estado deverá corrigir 
distorções existentes e induzir os municípios ao 
desenvolvimento das ações. Assim, cabe também 
aos estados, planejar e controlar o SUS em seu 
nível de responsabilidade e executar apenas as 
ações de saúde que os municípios não forem 
capazes e/ou que não lhes couber executar. 

d) A nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde, 
e sua missão é liderar o conjunto de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
identificando riscos e necessidades nas diferentes 
regiões para a melhoria da qualidade de vida do 
povo brasileiro, contribuindo para o seu 
desenvolvimento. Ou seja, ele é o responsável 
pela formulação, coordenação e controle da 
política nacional de saúde. Tem importantes 
funções no planejamento, financiamento, 
cooperação técnica o controle do SUS. 

e) Em cada esfera de governo, o gestor deverá se 
articular com os demais setores da sociedade que 
têm interferência direta ou indireta na área da 
saúde, fomentando sua integração e participação 
no processo. 

 
16. Referente ao investimento do SUS é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Os investimentos e o custeio do SUS são feitos 
com recursos das três esferas de governo federal, 
estadual e municipal.  

b) Os recursos federais para o SUS provêm do 
orçamento da Seguridade Social (que também 
financia a Previdência Social e a Assistência 
Social) acrescidos de outros recursos da União, 
constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
aprovada anualmente pelo Congresso Nacional. 

c) Esses recursos, geridos pelo Ministério da Saúde, 
são divididos em duas partes: uma é retida para o 
investimento e custeio das ações federais; e a 
outra é repassada às secretarias de saúde, 
estaduais e municipais, de acordo com critérios 
previamente definidos em função da população, 
necessidades de saúde e rede assistencial. 

d) Em cada município, os recursos repassados pelo 
Ministério da Saúde são somados aos alocados 
pelo próprio governo estadual, de suas receitas, e 
geridos pela respectiva secretaria de saúde, 
através de um fundo estadual de saúde. Desse 
montante, uma parte fica retida para as ações e 
os serviços estaduais, enquanto outra parte é 
repassada aos municípios, de acordo também 
com critérios específicos.  

e) Finalmente, cabe aos próprio municípios destinar 
parte adequada de seu próprio Orçamento para 
as ações e serviços de saúde de sua população. 

 
17. Referente a esquistossomose mansônica é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A transmissão da doença, numa região, depende 
do contato humano com águas superficiais onde 
existam caramujos de água doce infectados 
(hospedeiros intermediários).  
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b) O Programa de Vigilância e Controle da 
Esquistossomose (PCE) tem como objetivos: 
evitar ou reduzir a ocorrência de formas graves e 
óbitos; reduzir a prevalência da infecção e 
interromper a expansão da endemia.  

c) A Vigilância Epidemiológica da esquistossomose 
está centrada na busca ativa dos portadores de 
Schistosoma mansoni por meio de inquéritos 
coproscópicos periódicos, da demanda 
espontânea à rede básica de serviços de saúde, e 
o tratamento dos infectados em tempo oportuno.  

d) As estratégias para o controle da doença são: 
diagnóstico precoce e quimioterapia dos 
portadores de S. mansoni; controle dos 
hospedeiros intermediários; obras de saneamento 
domiciliar e ambiental; educação em saúde e 
mobilização comunitária.  

e) É doença de notificação compulsória em áreas 
endêmicas e não endêmicas. 

 
18. Referente a Hanseníase é INCORRETO afirmar: 
 

a) Doença infecciosa crônica, causada pelo 
Micobaterium leprae ou bacilo de Hansen, 
antigamente conhecida como lepra (termo abolido 
no Brasil).  

b) O Brasil está incluído entre os países mais 
endêmicos da hanseníase, apesar de apresentar 
importante queda das taxas de prevalência e 
proporção de deformidades (grau 2 de 
incapacidade física) entre os casos novos 
diagnosticados.  

c) O diagnóstico é mais precoce, mas ainda 
apresenta alto coeficiente de detecção em 
menores de 15 anos, indicador de transmissão 
passiva da doença.  

d) A hanseníase manifesta-se de acordo com a 
capacidade de resistência da pessoa em 
Paucibacilar e Multibacilar, com esquemas de 
tratamento específico para cada grupo. Tem cura 
e, sem nenhuma seqüela, se for diagnosticada no 
início.  

e) O eixo principal do Programa Nacional de 
Controle da Hanseníase PNCH/DEVEP/SVS é a 
descentralização das ações de diagnóstico, 
tratamento e vigilância de contatos domiciliares, 
para todas as Unidades Básicas de Saúde, de 
modo a aumentar a efetividade do controle da 
doença. 

 
19. Sobre o Programa Nacional para o Controle e 
Prevenção das Hepatites Virais é INCORRETO afirmar: 
 

a) O Programa Nacional de Hepatites Virais (PNHV) 
no âmbito da Secretaria de Vigilância em Saúde 
(SVS) tem o objetivo de aprimorar ações de 
controle e prevenção das hepatites, por 
intermédio do fortalecimento do SUS; desenvolver 
ações de prevenção e promoção à saúde; 
estimular e garantir as ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária; garantir o diagnóstico 
e tratamento das hepatites, bem como manter 
relacionamento com a sociedade civil pelo contato 
com Organizações Não Governamentais.  

b) Apesar de haver a possibilidade de eliminação 
natural do vírus, a hepatite B representa um grave 
problema para a Saúde Pública, pois a 
enfermidade pode evoluir para cirrose ou câncer 
de fígado.  

c) A hepatite B merece um lugar de destaque nas 
políticas públicas do Ministério da Saúde, com 
estratégias diferenciadas que visam aumentar a 
cobertura vacinal em todas faixas etárias, além de 
atualizações nas legislações que normatizam as 
diretrizes clínicas e terapêuticas da infecção por 
esse vírus. Para o Ministério da Saúde, a difusão 
de informações sobre como se prevenir é uma 
das principais formas de controlar a doença. 

d) As hepatites são doenças infecciosas que levam 
à inflamação do fígado, podendo causar a morte. 
Ao contrário do que muita gente pensa, nem 
sempre a pessoa que está com hepatite 
apresenta sintomas como pele amarela, urina 
escura e as fezes brancas. Em muitos casos, ela 
é “silenciosa”. Quando é diagnosticada, o fígado 
já está comprometido, dificultando a recuperação 
do paciente, levando-o ao óbito. 

e) A SVS firmou, em 2003, convênio com a 
Universidade de Pernambuco para a realização 
de um inquérito que identificará a magnitude das 
hepatites virais nas capitais brasileiras 
propiciando o desenvolvimento de medidas de 
intervenção, planejamento das ações em saúde, 
recursos financeiros e aperfeiçoamento da infra-
estrutura da rede de assistência em hepatites 
virais. 

 
20. Quanto ao programa de vacinação na mulher e suas 
recomendações é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Vacina Quadrivalente Recombinante contra o 
papilomavírus humano (tipos 6,11,16,18) da MSD, 
com esquemas de intervalos de 0-2-6 meses 
indicada para meninas e mulheres de 9 a 26 anos 
de idade e a Vacina contra HPV oncogênico (16 e 
18, recombinante, com adjuvante AS04), da GSK, 
com esquemas de intervalos de 0-1-6 meses em 
meninas e mulheres de 9 a 25 anos de idade. 

b) As vacina de vírus atenuados são de risco teórico 
para o feto, portanto, contra-indicada em 
gestantes. 

c) A vacina contra hepatite A é vacina ativada, no 
entanto sem evidências de riscos teóricos para a 
gestante e o feto e não contra-indicada nessa 
fase. 

d) A vacina Tríplice bacteriana do tipo adulto (dTpa) 
é vacina inativada, portanto sem evidências de 
riscos teóricos para a gestante e o feto e não 
contra-indicada nessa fase.  

e) O uso de dTpa em gestantes está recomendado 
por ora, somente em situações de risco especial 
para pertussis, definidas como: gestantes 
adolescentes; gestantes profissionais de saúde; 
mulheres grávidas que cuidam diretamente de 
crianças menores de 12 meses de idade; 
gestantes que vivem ou trabalhem em 
comunidades com alta prevalência de 
coqueluche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 12 – Psicólogo    
Página 6 de 10 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
21. Sobre o histórico da psicologia e os testes psicológicos 
é INCORRETO afirmar:  
 

a) As técnicas de diagnóstico tiveram seu apogeu 
nos anos de 1920 a 1970. A psicometria e os 
estudos estatísticos relacionados com a 
sensibilidade, a precisão e a validade dos 
instrumentos de avaliação psicológica 
desenvolveram-se de forma sensível dando 
origem, inclusive, a um conjunto de normas 
publicadas, em 1954, pela American 
Psychological Association, conseqüência natural 
do crescente interesse pelos pormenores sobre 
os métodos de construção e de aferição de 
testes.  

b) A classificação de reações ou de sintomas e o 
relacionamento de traços e de fatores da 
personalidade era a tendência dominante. E a 
psicologia, como estudo e avaliação do 
comportamento, passa a ser reconhecida como 
ciência na medida em que é capaz de prever e 
descrever, por testes, questionários, inventarmos 
e outros recursos, o comportamento de indivíduos 
ou de grupos. 

c) O próprio comportamento é analisado, 
identificado e classificado por idades, sexo, 
grupos sócio-econômicos ou em variáveis 
estatisticamente determinadas. 

d) Na área da personalidade, além do Teste de 
Rorschach, do M.M.P.I., do T.A.T., do Teste de 
Machover surgem notáveis técnicas expressivas 
tais como o P.M.K. e inúmeros questionários, 
provas situacionais e clínicas. 

e) No Brasil como no restante do mundo, os testes e 
técnicas de diagnóstico também floresceram nas 
décadas de 1930 a 1950. Vários instrumentos de 
avaliação foram  elaborados, dentre os quais o 
Teste SENAI AG-3 e o Teste DEP, a cargo do 
autor e de seus colaboradores. Tais testes 
destinam-se à medida da inteligência geral, em 
termos do Fator G. 

 
22. Referente a conquista da mulher pela saúde é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Nas primeiras décadas do século XX a saúde da 
mulher passou a fazer parte das políticas públicas 
de saúde.  

b) Nas décadas de 1920, 1930 e 1940 os programas 
materno-infantis contribuíam para uma visão 
restrita da mulher como mãe e “dona de casa”. A 
saúde da mulher passa a ser fonte de 
preocupação de diversos países devido ao 
crescimento acelerado da população mundial.  

c) No Brasil, programas de “controle da natalidade” 
disseminaram-se no final da década de 1970.  

d) A partir da década de 1960, movimentos 
feministas contribuíram para trazer ao espaço 
público questões até então tratadas como de 
âmbito privado. 

e) A produção feminista das décadas de 70 e 80 do 
século XX pontuou a sexualidade como um 
direito. A tomada de consciência sobre si, como 
sujeitos, foi fundamental para situar a repressão à 
sexualidade como uma estratégia de dominação. 

23. Referente a terapia familiar e a saúde do idoso é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) A terapia familiar foi desenvolvida por um grupo 
heterogêneo de estudiosos que trabalhavam em 
contextos diferentes e com propósitos diversos. 
Nesse prisma, há várias terapias de família e 
cada uma possui maneiras distintas de conceituar 
e tratar as famílias.  

b) O processo de envelhecimento é permeado por 
inúmeras transformações em nível biológico, 
psicológico e social. Por ser a última etapa do 
ciclo vital, a velhice traduz-se como um período 
no qual há perdas. No entanto, com freqüência, 
tais perdas são maximizadas, resultando em 
práticas sociais discriminatórias contra o idoso e 
em um senso pessoal de que a vida não tem 
sentido. 

c) Especificamente no caso das homens, os fatores 
que representam importantes condições de risco 
para a depressão são: a maior possibilidade de 
viuvez, o assumir papéis sociais relacionados ao 
cuidado, a maior exposição a doenças crônicas, 
incapacidade funcional, ônus familiar, pobreza e 
baixo nível educacional.  

d) A terapia psicológica na velhice surge como uma 
das formas de se promover a saúde do idoso. 
Através da adoção de uma conduta terapêutica 
preventiva, alicerçada na ótica da 
interdisciplinaridade, a psicoterapia pode 
favorecer um presente e um futuro mais criativos, 
uma vida mais satisfatória ao sujeito, bem como 
respostas sobre os vários aspectos do processo 
de envelhecimento e da velhice. 

e) A psicoterapia na velhice deve considerar a 
percepção do idoso de que o seu tempo é curto e 
limitado e, por esta razão, estabelecer metas de 
curto prazo focando o alcance de resultados. 

 
24. Segundo Yuaso (2002), a forma como a família e o 
cuidador avaliam e manejam a situação de cuidado ao 
idoso depende de alguns fatores, estão entre estes fatores, 
EXCETO:  
 

a) A disponibilidade de redes de apoio formal apenas, 
não se encaixam neste contexto o informal. 

b) As estratégias de enfrentamento peculiar a cada 
indivíduo e a cada família.  

c) O significado de cuidar para os envolvidos.  
d) O modo como as pessoas manejam o estresse e 

como buscam conforto emocional.  
e) Os fatores de personalidade e o relacionamento 

anterior à doença entre os membros. 
 
25. Sobre a Gestalt-Terapia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Gestalt-Terapia nasce no seio do boom otimista 
pós Segunda Guerra Mundial, dentro das 
psicoterapias chamadas de “terceira força”, que 
seriam pertencentes à Psicologia Humanista.  

b) A Gestalt-Terapia surge então propondo uma 
nova visão de homem e de mundo, se 
contrapondo assim à psicanálise e ao 
behaviorismo, enfim, às teorias que se baseavam 
no paradigma mecanicista que reinava na época, 
reducionista, baseado no modelo interrogativo.  

c) A Gestalt-Terapia por ter como base também o 
Existencialismo, pressupõe que o ser humano é 
livre para fazer escolhas, mas esta liberdade 
também implica em responsabilidade.  
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d) É uma abordagem que prioriza o ser humano, e 
não qualquer teoria que sirva a interpretá-lo. 
Nesse sentido, a abordagem gestáltica propõe 
uma nova maneira de encarar o ser humano, 
através de sua totalidade. Todo ser humano está 
inserido num contexto de relações com o mundo, 
influenciando-o, e dele recebendo também 
influências.  

e) O ser humano deve então ser compreendido por 
tudo que o engloba, pois ele não é apenas um 
aspecto de si mesmo fragmentado, quando ele 
traz por exemplo suas angústias, todo o seu ser 
está representado e influenciando este seu 
aspecto. 

 
26. Segue abaixo quadro com síntese dos critérios 
diagnósticos da anorexia nervosa segundo o DSM IV:  
 

I.  Recusa a manter o peso corporal em um nível 
igual ou acima do mínimo normal adequado à 
idade e à altura (por ex., perda de peso levando à 
manutenção do peso corporal abaixo de 75% do 
esperado; ou fracasso em ter o ganho de peso 
esperado durante o período de crescimento, 
levando a um peso corporal menor que 75% do 
esperado).  

II.  Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar 
gordo, mesmo estando com peso abaixo do 
normal.  

III.  Perturbação no modo de vivenciar o peso ou a 
forma do corpo, influência indevida do peso ou da 
forma do corpo sobre a auto-avaliação, ou 
negação do baixo peso corporal atual.  

IV.  Nas mulheres pós-menarca, amenorréia, isto é, 
ausência de pelo menos três ciclos menstruais 
consecutivos. (Considera-se que uma mulher tem 
amenorréia se seus períodos ocorrem apenas 
após a administração de hormônio, por ex., 
estrógeno.)  

 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III, IV 
b) I, II, III 
c) I, III, IV 
d) II, III, IV 
e) III e IV 

 
27.  Referente ao inconsciente e seus representadores é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Freud abordou o inconsciente não-racional 
adotando as bases epistemológicas do 
Iluminismo, ou seja, do racionalismo iluminista, 
procurando estender o domínio da razão para o 
mundo das emoções.  

b) A psicanálise mostra o papel da interferência de 
fatores inconscientes na operação da 
racionalidade, e sugere que estes opõem 
obstáculos ao estabelecimento de um contato 
satisfatório com a realidade. 

c) Pierre Fédida (1992), refletindo sobre a condição 
de trabalho do analista e sua relação com função 
da linguagem e seus aspectos expressivos, 
recorre a um neologismo em francês, de grande 
poder ilustrativo e metafórico também em outras 
línguas. Esse neologismo nos ajudará a refletir 
sobre o método analítico e a melhor comprendê-
lo. Ele diz que a linguagem dá réson às coisas. 

d) A palavra é um neologismo composto das 
palavras francesas ressonância (réssonance) e 
razão (raison) e sugere que a linguagem do 
analista é resultado de uma ressonância, isto é, 
de um som a ser decodificado nos seus aspectos 
expressivos e comunicativos, que interagem com 
a vida emocional do analista e com sua razão, e 
lhe permite construir uma interpretação sugerindo 
um significado para as vivências emocionais do 
paciente. 

e) O inconsciente do qual a psicanálise fala não é 
negação. 

 
28. Sobre psicodrama é INCORRETO afirmar: 
 

a) Em 1952, o Psicodrama chega ao Brasil, através 
de Pierre Weil, que formou-se em Psicodrama na 
França, com Anne-Ancelin Schutzemberg, 
formada no Instituto de Nova York. 

b) Pierre Weil radicou-se em Belo Horizonte e 
adotou a linha do Psicodrama Triádico, abrindo 
um Núcleo de formação em Psicodrama. 

c) Em 1963, o Psicodrama começa a difundir-se na 
Argentina, através de Jaime Rojas-Bermúdez, 
que após receber o título de Diretor de 
Psicodrama, no Instituto de Nova York, passou a 
realizar formações em Psicodrama Terapêutico e 
Aplicado, fundando a Associação Argentina de 
Psicodrama e Psicoterapia de Grupo- AAPGP. 
Outros Diretores de Psicodrama, fazem o mesmo 
e o Psicodrama chega : Na Venezuela, através de 
Robert Fontaine e Fernando Risques. No Peru, 
através de Dalida de Platero. E chega ao Uruguai, 
em 1970, através de Raymondo Dinello. 

d) Entre 1969 e 1970 o Psicodrama desenvolveu-se 
rapidamente, tanto na Argentina, sob a liderança 
de Jaime Rojas-Bermúdez (AAPGP) quanto no 
Brasil, inicialmente através de Alfredo Correia 
Soeiro, formado por Rojas-Bermúdez, e que 
mantinha o Grupo de Estudos de Psicodrama de 
São Paulo- GEPSP. 

e) No Brasil, o antigo grupo o GEPSP foi extinto: 
alguns membros criaram a Associação Brasileira 
de Psicodrama e Sociodrama –ABPS, que 
permaneceu vinculada à Rojas-Bermúdez; e 
outros membros, criaram a Sociedade de 
Psicodrama de São Paulo – SOPSP, que 
passaram a vincular-se aos Institutos de 
Psicodrama criados na Argentina. 

 
29. Referente ao sistema de avaliação psicológica 
sobretudo para processo seletivo é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os sistemas encontram-se em processo de 
contínua mudança, não apenas quantitativa, mas 
aquelas que podem dar origem a novas formas de 
funcionamento do sistema. Trata-se assim de um 
processo de auto-organização, em que o sistema 
escolhe entre muitas soluções possíveis. 

b) O psicólogo deve encontrar técnicas que facilitem 
o diálogo e a expressão do avaliado, como, por 
exemplo, a entrevista coletiva que favorece a 
experiência ordenada, na qual os participantes 
relatam suas vivências relacionadas a 
determinadas questões propostas pelo 
entrevistador sobre um determinado cargo. Nesse 
caso, há circularidade de ação e retroalimentação 
(feedback). Há também uma aproximação do 
futuro candidato à realidade do trabalho que irá 
desempenhar. 
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c) A escolha das técnicas e sua análise deverão 
refletir os pressupostos do pensamento sistêmico, 
ou seja, a complexidade, a instabilidade e a 
intersubjetividade. 

d) O processo seletivo pode ser considerado, de 
forma genérica, como o uso de procedimentos de 
avaliação e informação planejados 
estrategicamente e que objetivam identificar 
dentre os candidatos aqueles que, por 
características pessoais e/ou profissionais, melhor 
se integrarão às exigências do cargo, à cultura 
organizacional vigente e às expectativas (atuais e 
futuras) da organização. 

e) O Conselho Federal de Psicologia (CFP), em sua 
resolução nº 1 de 19 de abril de 2002, 
regulamenta a avaliação psicológica em 
concursos públicos e processos seletivos, 
definindo-a como um processo realizado através 
do emprego de procedimentos científicos que 
possibilitam a identificação de aspectos 
psicológicos do candidato, objetivando um 
prognóstico do desempenho nas atividades 
referentes ao cargo almejado. No entanto a 
avaliação não é uma atividade exclusiva do 
psicólogo. 

 
30. Sobre o Psicodrama na Educação é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Dentre as diversas aplicações possíveis da 
metodologia sócio-psicodramática, encontramos a 
área da Educação, na qual ela pode ser utilizada 
como eficiente recurso didático para facilitar a 
aprendizagem. 

b) Apesar da limitada publicação sobre o 
Psicodrama na área educacional, pode-se 
constatar que a técnica criada por Moreno e 
estendida para a Educação tem sido difundida e 
aplicada no Brasil em diversas áreas: Educação, 
desenvolvimento de recursos humanos, 
orientação profissional, grupos variados que 
tenham interesse por trabalhar com dinâmicas de 
grupo fundamentadas na teoria psicodramática de 
Jacob Levy Moreno. 

c) O Psicodrama pedagógico tem sido 
especialmente valorizado por seu pressuposto: a 
emergência da Espontaneidade criadora e a 
libertação do homem, através do rompimento das 
conservas culturais, do encontro consigo próprio e 
não o outro. 

d) Moreno falava de Educação como uma estrutura 
que tem como centro a Espontaneidade. Definiu a 
Espontaneidade como o fator inato que se 
apresenta como uma forma de energia em 
constante transformação, que capacita o homem 
para enfrentar situações novas e para criar novas 
respostas às situações antigas. Ele explica que a 
Espontaneidade age como um catalisador que 
desencadeia a Criatividade e, conseqüentemente, 
reduz as conservas culturais. 

e) Para Moreno, o método psicodramático é criativo, 
pois, o aluno não aceita a forma existente, mas, 
desenvolve uma nova compreensão e atitude. 

 
 
 
 
 
 

31. Referente o Transtorno do Pânico (ou ansiedade 
paroxística episódica) CID-10b, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Figura no grupo dos transtornos da ansiedade e é 
definido como “ataques recorrentes de ansiedade 
grave (pânico), os quais não estão restritos a 
qualquer situação ou conjunto de circunstâncias 
em particular e que são, portanto, imprevisíveis”.  

b) Os sintomas apresentados são variáveis de 
indivíduo para indivíduo, sendo os mais 
frequentes palpitação, sudorese, tremores ou 
abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, 
sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, 
náusea ou desconforto abdominal, sensação de 
tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, 
desrealização ou despersonalização, medo de 
perder o controle ou enlouquecer, medo de 
morrer, parestesias e calafrios ou ondas de calor, 
sempre de início súbito.  

c) Quase sempre o ataque de pânico é seguido por 
um intenso medo de vir a ter nova crise, o que 
leva o indivíduo a evitar ficar só ou enfrentar 
novamente as situações em que teve um ataque. 

d) Basicamente, a personalidade do paciente que 
apresenta crises de pânico bem diferentes à do 
tipo fóbico; são pessoas fugidias, protéicas, que 
evitam a confrontação com suas emoções, e que 
se por um lado se colocam em posição de 
abandono, de isolamento, por outro buscam a 
proteção de pessoas mais velhas ou mais 
seguras, estabelecendo uma relação de 
dependência marcada por forte ansiedade de 
separação.  

e) O paciente com Transtorno do Pânico 
frequentemente enxerga o outro (o psicoterapeuta 
inclusive) como alguém que quase magicamente 
vai lhe dar a segurança que ele próprio não 
encontra em si mesmo; teme a crise quando está 
só e, estando acompanhado, sente-se como que 
protegido por um talismã de um perigo que 
parece mais vir de fora do que de si próprio.  

 
32. Referente a terapia com crianças é INCORRETO 
afirmar:  
 

a) Muitos fenômenos podem ser observados por 
meio das brincadeiras da criança: podem avaliar 
inteligência, criatividade, espontaneidade, 
habilidades perceptomotoras, processos de 
pensamento, percepção de si e dos outros. 

b) Na hora de jogo avalia-se apenas o aspecto 
evolutivo da criança. 

c) A busca da recuperação do equilíbrio familiar é 
necessária para viabilizar e otimizar o 
desenvolvimento da criança. 

d) Vários são os estudos que relatam a importância 
da família na reabilitação da criança com 
deficiência auditiva. 

e) Para a criança, a situação de hospitalização pode 
ser nova, ocasião em que sentimentos como o 
temor do desconhecido é maior. Com medo, ela 
vai explorando e descobrindo a nova situação, e a 
equipe do hospital age minimizando esse fator. O 
processo pode ser mais ameno ou não 
dependendo das experiências anteriores de 
hospitalização. 
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33. Referente a psicologia humanista é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A Psicologia Humanista fundamenta-se nos 
pressupostos da Fenomenologia e Filosofia 
Existencial; é centrada no comportamento 
pessoal e não apenas na pessoa em si, enfatiza a 
condição de liberdade contra a pretensão 
determinista. 

b) Visa à compreensão e o bem-estar da pessoa 
não o controle. Segundo esta concepção, a 
psicologia não seria a ciência do comportamento, 
seria a ciência da pessoa.  

c) Caracteriza-se também, por uma contínua crença 
nas responsabilidades do indivíduo e na sua 
capacidade de prever que passos o levarão a um 
confronto mais decisivo com sua realidade.  

d) Segundo esta teoria, o indivíduo é o único que 
tem potencialidade de saber a totalidade da 
dinâmica de seu comportamento e das suas 
percepções da realidade e de descobrir 
comportamentos mais apropriados para si.  

e) Os principais constituintes deste movimento são: 
Carl Rogers e Abraham Maslow. 

 
34. Referente a Psicoterapia breve é INCORRETO afirmar: 
 

a) A psicoterapia breve surgiu para resolver 
problemas do atendimento psiquiátrico de massa. 
Aceitando esta tarefa, assumiu, 
intencionamelmente, a postura de terapêutica 
“inferior” à psicanálise. 

b) Como outras psicoterapias do mesmo gênero, 
seu objetivo principal é a “cura profunda das 
populações”  e não a “cura profunda dos 
indivíduos”. Entretanto, a conjugação deste 
objetivo com as premissas psicanalíticas não se 
faz de maneira fácil. Esta acrobacia teórica exige 
inúmeras contorções. 

c) A psicoterapia breve quer depender da 
psicanálise para justificar sua cientificidade, mas, 
ao mesmo tempo, desenvolver uma prática 
diversa da prática psicanalítica. 

d) A psicoterapia breve retoma em grande estilo 
essa velha ilusão psiquiátrico-pedagógica. 

e) As psicoterapias breves incluiriam os objetivos 
das psicoterapias de apoio e esclarecimento e 
excluiriam, do seu campo de intervenção, os 
objetivos da psicanálise. 

 
35. Vários fatores indissociados e em permanente 
interação afetam todos os aspectos do desenvolvimento. 
Sobre estes, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Hereditariedade — a carga genética estabelece o 
potencial do indivíduo, que pode ou não 
desenvolver-se. Existem pesquisas que 
comprovam os aspectos genéticos da inteligência. 
No entanto, a inteligência pode desenvolver-se 
aquém ou além do seu potencial, dependendo 
das condições do meio que encontra. 

b) Crescimento orgânico — refere-se ao aspecto 
físico. O aumento de altura e a estabilização do 
esqueleto permitem ao indivíduo comportamentos 
e um domínio do mundo que antes não existiam. 

c) Um exemplo da interação com crescimento 
orgânico é também o desenvolvimento mental de 
acordo com as faixas etárias da criança. 

 
 

d) Maturação neurofisiológica — é o que torna 
possível determinado padrão de comportamento. 
A alfabetização das crianças, por exemplo, 
depende dessa maturação. Para segurar o lápis e 
manejá-lo como nós, é necessário um 
desenvolvimento neurológico que a criança de 2, 
3 anos não tem.  

e) Meio — o conjunto de influências e estimulações 
ambientais altera os padrões de comportamento 
do indivíduo. Por exemplo, se a estimulação 
verbal for muito intensa, uma criança de 3 anos 
pode ter um repertório verbal muito maior do que 
a média das crianças de sua idade, mas, ao 
mesmo tempo, pode não subir e descer com 
facilidade uma escada, porque esta situação pode 
não ter feito parte de sua experiência de vida.  

 
36. Sobre o Período pré-operatório (a 1ª infância — 2 a 7 
anos) é INCORRETO afirmar: 
 

a) A interação e a comunicação entre os indivíduos 
são, sem dúvida, as conseqüências mais 
evidentes da linguagem. Com a palavra, há 
possibilidade de exteriorização da vida interior e, 
portanto, a possibilidade de corrigir ações futuras. 
A criança já antecipa o que vai fazer. 

b) Como decorrência do aparecimento da 
linguagem, o desenvolvimento do pensamento se 
acelera. No início do período, ele ainda inclui a 
objetividade, porém aos poucos a criança 
transforma o real em função dos seus desejos e 
fantasias (jogo simbólico); posteriormente, utiliza-
o como referencial para explicar o mundo real, a 
sua própria atividade, seu eu e suas leis morais; 
e, no final do período, passa a procurar a razão 
causal e finalista de tudo (é a fase dos famosos 
“porquês”). E um pensamento mais adaptado ao 
outro e ao real. 

c) Como várias novas capacidades surgem, muitas 
vezes ocorre a superestimação da capacidade da 
criança neste período. É importante ter claro que 
grande parte do seu repertório verbal é usada de 
forma imitativa, sem que ela domine o significado 
das palavras; ela tem dificuldades de reconhecer 
a ordem em que mais de dois ou três eventos 
ocorrem e não possui o conceito de número. Por 
ainda estar centrada em si mesma, ocorre uma 
primazia do próprio ponto de vista, o que torna 
impossível o trabalho em grupo. Esta dificuldade 
mantém-se ao longo do período, na medida em 
que a criança não consegue colocar-se do ponto 
de vista do outro. 

d) No aspecto afetivo, surgem os sentimentos 
interindividuais, sendo que um dos mais 
relevantes é o respeito que a criança nutre pelos 
indivíduos que julga superiores a ela. Por 
exemplo, em relação aos pais, aos professores. É 
um misto de amor e temor. Seus sentimentos 
morais refletem esta relação com os adultos 
significativos — a moral da obediência —, em que 
o critério de bem e mal é a vontade dos adultos. 

e) Com relação às regras, mesmo nas brincadeiras, 
concebe-as como imutáveis e determinadas 
externamente. Mais tarde, adquire uma noção 
mais elaborada da regra, concebendo-a como 
necessária para organizar o brinquedo, porém 
não a discute. 
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37. Em 1896, apenas 17 anos após Wundt criar a nova 
ciência chamada psicologia, abriu a primeira clínica 
psicológica, cunhando o termo Psicologia Clínica. 
Ofereceu o primeiro curso universitário na área e fundou a 
primeira revista na área: a “Psychological Clinic”  que foi 
publicada por 29 anos. 
Acreditava que a psicologia deveria ajudar as pessoas a 
resolver problemas e não simplesmente estudar o 
conteúdo da mente. 
Embora chamasse seu trabalho de Psicologia Clínica fazia 
basicamente o que, hoje, seria chamado “psicologia 
escolar”. 
Embora tenha começado com estudos biológicos sobre a 
psicologia da dor, ao estudar a psicologia da 
aprendizagem deu grande ênfase à sociedade e à família 
sendo o responsável por introduzir na família a idéia de 
INTERVENÇÃO! 
 
Este texto refere-se a que pioneiro da psicologia clínica 
acadêmica? 
 

a) Gustav Theodor Fechner  
b) Franz Anton Mesmer  
c) Arthur Schopenhauer  
d) Lightner Witmer  
e) Hugo Münsterberg 

 
38. João - Quando criança pequena era afetuoso e 
brincalhão. Aos seis meses sentava-se e engatinhava, aos 
10 começou a andar e aos 13 meses já podia contar. Um 
dia aos 18 meses sua mãe o encontrou sentado na 
cozinha brincando com as panelas de forma estereotipada 
(repetindo sempre os mesmos movimentos) e de tal forma 
concentrado que não respondeu às solicitações da mãe. 
Desse dia em diante a mãe se recorda que foi como se ele 
tivesse se transformado. Parou de relacionar-se com os 
outros. Freqüentemente corre ziguezagueando em volta de 
casa. Tornou-se fixado por lâmpadas elétricas, corre em 
volta de casa apagando e acendendo as luzes e se alguém 
tenta interrompê-lo ele torna-se agitado batendo e 
mordendo quem estiver pela frente. 
Maria - Desde o dia em que nasceu, apresentou 
comportamento anormal, parecia diferente das demais 
crianças. Numa idade em que a maioria das crianças é 
curiosa e quer ver tudo, mexia-se pouco no berço e não 
respondia aos ruídos dos brinquedos. Seu 
desenvolvimento não se deu na ordem esperada, ficou de 
pé antes de engatinhar, e quando andava era na ponta dos 
pés. Aos dois anos e meio de idade ainda não falava 
apenas agarrava as coisas ou gritava pelo que queria. Era 
capaz de ficar sentada durante horas olhando para um de 
seus brinquedos. Durante uma sessão de avaliação 
passou todo o tempo puxando os tufos do agasalho da 
psicóloga. 
 
O diagnóstico mais provável para estes casos é: 
 

a) Autismo 
b) Esquizofrenia 
c) Hipomamia 
d) Distimia 
e) Depressão maior 

 
 
 
 
 
 
 

39. De acordo com o Código de ética de psicologia, o 
psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações, EXCETO: 
 

a) A pedido do profissional responsável pelo serviço. 
b) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou 

usuário do serviço, quando dará imediata ciência 
ao profissional. 

c) Quando informado expressamente, por qualquer 
uma das partes, da interrupção voluntária e 
definitiva do serviço. 

d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

e) Quando houver suspeitas de desrespeito as 
condutas éticas, devendo o mesmo consultar 
autoridades especificas. 

 
40. Referindo-se ao Artigo 1º, do Código de ética de 
psicologia. NÃO constitui um dever fundamental dos 
psicólogos: 
 

a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este 
Código. 

b) Assumir responsabilidades profissionais somente 
por atividades para as quais esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecnicamente. 

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 
condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, 
conhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na ética e 
na legislação profissional. 

d) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal. 

e) Contribuir para promover a universalização do 
acesso da população às informações, ao 
conhecimento da ciência psicológica, aos serviços 
e aos padrões éticos da profissão. 

 
 

FIM DO CADERNO 
 







