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1ª Parte – Português  
 

 
01. Observe a propaganda abaixo, do jornal Valor 
Econômico, veiculada na revista Época, em 2003. 
 
 

 
 
A imagem acima combina elementos aparentemente 
incompatíveis: imagem de uma floresta e números. 
Contudo o texto apresentado sob a imagem parece 
apresentar uma explicação possível para a estranha 
combinação de elementos. Quanto a isto, julgue as 
proposições abaixo e assinale a alternativa que contemple 
a sequência correta. 
 

(   )  No mundo dos negócios, números podem significar 
muitas coisas (imagem), portanto o leitor que lide 
com números constantemente deve assinar o 
Valor e deixar que este desvende o “mundo dos 
números”. 

(   )  A relação da imagem com os números se faz na 
similitude com a linguagem da programação da 
computação, onde sequências de números 
diversos dão origem à programas e imagens. 
Comprova-se isso no termo Online, abaixo da 
imagem. 

(   )  Esta estranha combinação de elementos só é 
possível neste anúncio pelo fato de o jornal Valor 
Econômico, ser destinado a um público leitor que 
atue como empresários, sendo este o único tipo de 
leitor que legitima esta compreensão. 

(   )  O anúncio pressupõe um leitor específico, 
interessado em acompanhar o dia-a-dia da 
economia e das movimentações do mercado 
financeiro, que sabe como é difícil entender o 
contexto econômico e precisa de um jornal que 
trate o tema de modo esclarecedor. 

 
a) V V V V. 
b) V V F F. 
c) V F V F. 
d) V F F V. 
e) F F F F. 

 
 
 

Leia o texto a baixo, de Leandro Konder (2004). Em 
seguida responda às questões 02 e 03. 

 
Linguagem e Comunicação 

 
Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do 

tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, 
mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. 
Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade 
dupla: quero que o outro (o interlocutor) me entenda e 
quero também entendê-lo. 

A linguagem, contudo, não se limita a informar, 
não se reduz à função de comunicar dados e fatos, 
conhecimentos constituídos. Há uma dimensão 
constituinte na atividade humana. Os seres humanos 
estão constantemente modificando o mundo; eles 
inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. 

A linguagem deve dar conta não só das 
necessidades objetivas, mas também das 
necessidades subjetivas, que expressam nas palavras, 
nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas 
emoções, nas instituições – em tudo o que os seres 
humanos precisam sentir diante do novo – a 
capacidade da humanidade de enriquecer sua 
linguagem.(...) 

 
02. Konder afirma que a linguagem humana é utilizada 
com duas funções. São elas: 
 

a) Objetiva: informação 
Subjetiva: expressão 

b) Objetiva: instrução 
Subjetiva: emoção 

c) Objetiva: expressão 
Subjetiva: sensação 

d) Objetiva: comunicação 
Subjetiva: sensação 

e) Objetiva: informação 
Subjetiva: comunicação 
 

03. Que afirmação melhor sinaliza conclusão a partir da 
idéia proposta por Konder? 

 
a) A linguagem é a atividade humana que, nas 

representações de mundo que constrói, revela 
aspectos históricos, sociais e culturais. 

b) As linguagens usadas pelos seres humanos 
pressupõem o conhecimento, por parte de seus 
usuários do valor simbólico de seus signos. 

c) É por meio da linguagem que o ser humano 
organiza e dá forma à suas experiências. Através 
dela que o homem diz, sente e pensa. 

d) São exemplos de diferentes linguagens usadas 
pelos seres humanos as línguas, a pintura, a 
música, a dança etc. 

e) N.D.R. 
 
04. Observe a imagem abaixo. 
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Sabendo que funções da linguagem estão presentes nas 
diferentes formas de manifestação da linguagem, aponte a 
função predominante na obra de Maurits Cornelis Escher, 
Drawing Hánds (1948). 

 
a) Função Referencial 
b) Função Metalinguística 
c) Função Fática 
d) Função Expressiva 
e) Função Conativa 

 
05. Leia o texto abaixo, publicado na revista Época de 
setembro de 2004. 

 
Datenaço 

 
 José Luiz Datena não mede esforços para enfiar 
aumentativos em suas narrações dos Jogos Olímpicos de 
Atenas, especialmente quando há brasileiro na disputa. No 
dicionário do apresentador, por exemplo, não existe mais a 
palavra ‘jogo” – só ‘jogaço”. Da mesma forma, ‘ponto’ vira 
‘pontaço’, ‘bola’ vira ‘bolaço’ e jogador vira... ‘jogadoraço’. 
Exagerado? Não! Exageradaço. 
 
O texto apresenta um ar irônico em relação à forma como 
o apresentador Datena se refere aos acontecimentos dos 
Jogos Olímpicos de Atenas. Qual é o recurso utilizado pelo 
apresentador para criar os aumentativos de que o texto 
trata? 
 

a) Datena usa sufixos verbais para formar novos 
substantivos num processo denominado derivação 
sufixal. 

b) Datena usa prefixos nominais para formar 
adjetivos no aumentativo num processo de 
derivação prefixal. 

c) O apresentador usa prefixos nominais somados a 
substantivos para formar adjetivos no grau 
aumentativo num processo de derivação sufixal. 

d) Datena soma sufixos verbais a adjetivos para 
formar novos substantivos num processo de 
derivação sufixal. 

e) O apresentador usa sufixos nominais somados a 
substantivos criando, através de um processo de 
derivação sufixal, adjetivos no aumentativo. 

 
06. Observe a tira abaixo: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Levando em consideração as relações de coesão 
presentes no texto, assinale a alternativa falsa. 

 
a) O pronome demonstrativo isso retoma, 

anaforicamente, o conteúdo da fala de Jon: ele 
ligou para todas as garotas que conhece. 

b) O pronome indefinido algumas retoma, 
anaforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
 
 

c) O pronome relativo que retoma seu antecedente, o 
pronome indefinido algumas, fazendo com que a 
oração seguinte signifique “eu não conheço 
algumas garotas”. 

d) O pronome demonstrativo essas retoma, na fala de 
Jon, a sequência de “algumas que eu não 
conheço”. 

e) O pronome indefinido algumas retoma, 
cataforicamente, a expressão nominal as garotas, 
que aparece na fala de Jon. 

 
07. No trecho “As etiquetas de RFUD poderiam rastrear as 
pessoas e quando o sistema de rastreamento se sobrepor 
ao de identificação não existirá mais anonimato.” é 
possível identificar desvio segundo a norma culta da 
língua: 

 
a) O verbo sobrepor conjugado de modo inadequado. 
b) A concordância do verbo rastrear não está correta. 
c) A regência do verbo sobrepor não confere com a 

norma culta 
d) O termo “mais” empregado erroneamente. 
e) A ausência da vírgula após a conjunção “e”. 

 
08. Observe a imagem abaixo e responda a questão 
abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação aos períodos que compõem a tirinha e suas 
relações de composição, podemos dizer que: 
 

a) No 1º quadrinho temos, na fala de Mafalda uma 
oração subordinada adverbial final. 

b) No 2º quadrinho temos uma oração subordinada 
substantiva e uma adjetiva. 

c) No 3ª quadrinho não há orações coordenadas.  
d) No 4º quadrinho há uma relação de coordenação 

com o 3º quadrinho expressa por uma conjunção 
adversativa. 

e) As alternativas b e d estão corretas. 
 

Leia o texto de Laura Guimarães Correia e responda as 
questões 09 e 10. 

 
Condicional 

 
Sabe esses dias em que você pensa que poderia 

ser diferente?Não? Pois eu tenho isso às vezes. E 
aposto que até a Madonna já pensou assim. Quando 
você é mãe, isto é, uma pessoa que tomou uma 
decisão para o resto da vida, podem surgir questões 
do tipo:  

Se eu não tivesse filhos... 
• Será que eu estaria descontrolada para tê-

los rapidamente, na corrida contra o 
tempo? 

• Eu já teria conhecido Roma, Berlin ou 
Tóquio? 

• Eu teria um jipinho cheio de adesivos? 
• Eu seria um ser mais culto, com mais 

tempo para ler e estudar em vez de cuidar 
de crianças e escrever livros para mães? 
(...) 
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09. Para caracterizar a reflexão desencadeada pelo desejo 
de ter uma vida diferente, a autora recorre a: 

 
a) Uma construção sintática que faz uso de verbos no 

futuro do pretérito em perguntas chave que 
sugerem hipóteses para uma vida diferente que ela 
pudesse ter tido. 

b) A repetição de verbos no futuro do presente, usado 
sem perguntas que indicam uma reflexão mais 
profunda sobre o tema. 

c) Numa sequência de perguntas, verbos no modo 
subjuntivo – que expressam possibilidades novas, 
uma nova vida. 

d) Perguntas despropositadas que nada tem a ver 
com a reflexão a ser sugerida. 

e) N.D.R. 
 
10. A relação do texto com o título se dá: 
 

I. Pela idéia de condição que é apontada pela 
condição se no início do 2º parágrafo. 

II. Por tratar de coisas interessantes que a autora teria 
feito caso não tivesse optado por ser mãe. 

III. Pela própria estrutura sintática da qual a autora 
lança mão, pois estabelece relação de coordenação 
entre os períodos. 

 
a) Apenas I é verdadeira. 
b) Apenas II é verdadeira. 
c) Apenas III é verdadeira. 
d) I e II são verdadeiras. 
e) I e III são verdadeiras. 

 
 

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS   
 
 
11. Referente à mortalidade materna é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A mortalidade materna é um bom indicador para 
avaliar as condições de saúde de uma população. 
A partir de análises das condições em que e 
como morrem as mulheres, pode-se avaliar o 
grau de desenvolvimento de uma determinada 
sociedade. Razões de Mortalidade Materna 
(RMM) elevadas são indicativas de precárias 
condições socioeconômicas, baixo grau de 
informação e escolaridade, dinâmicas familiares 
em que a violência está presente e, sobretudo, 
dificuldades de acesso a serviços de saúde de 
boa qualidade. 

b) Estudo realizado pela OMS estimou que, em 
1990, aproximadamente 585.000 mulheres em 
todo o mundo morreram vítimas de complicações 
ligadas ao ciclo gravídico-puerperal. Apenas 5% 
delas viviam em países desenvolvidos. 

c) Nas capitais brasileiras, para o ano de 2001, a 
RMM corrigida foi de 74,5 óbitos maternos por 
100 mil nascidos vivos. As principais causas da 
mortalidade materna são a hipertensão arterial, as 
hemorragias, a infecção puerperal e o aborto, 
todas evitáveis. 

d) No Brasil, a RMM, no período de 1980 a 1986, 
apresentou uma tendência de queda, 
provavelmente relacionada à expansão da rede 
pública de saúde e ao aumento da cobertura das 
ações obstétricas e de planejamento familiar. De 
1987 a 1996, a RMM manteve-se estável. 

e) Em 2006, houve a inclusão na Declaração de 
Óbito (DO) de uma variante que permite 
identificar as mulheres grávidas por ocasião do 
óbito e até um ano após o parto (morte materna 
tardia). Nesse período, o MS investiu na 
implantação de Comitês Estaduais de Morte 
Materna. 

 
12. A maior taxa de incidência de AIDS segundo Unidade 
da Federação no Período 2007 sendo esta de 36,46 foi em 
(no): 
 

a) Rio Grande do Sul 
b) Mato Grosso do Sul 
c) Piauí 
d) Rondônia 
e) Roraima 

 
13. Sobre vacinação para adulto é INCORRETO afirmar: 
 

a) Vacinas contra-indicadas para os 
imunodeprimidos: todas as vacinas vivas (contra a 
poliomielite oral, a varicela, o sarampo, a rubéola, 
a caxumba e a febre amarela, e a vacina BCG); 
estas vacinas poderão ser indicadas a critério 
médico, em imunodeprimidos, quando, após 
avaliação do estado imunológico X risco de 
adoecimento. 

b) A vacinação combinada contra as hepatites A e B 
é preferível à vacinação isolada contra as hepatites 
A e B, exceto quando o resultado de teste 
sorológico indique presença de imunidade contra 
uma delas. 

c) A vacina contra a febre amarela, apesar de vacina 
de vírus atenuado de risco teórico para o feto (e 
por isso contra-indicada para gestantes) em 
regiões onde a doença seja altamente endêmica e 
o risco da doença, portanto, supere os da vacina, 
deve ser aplicada mesmo durante a gestação. 

d) Em gestantes com vacinação incompleta: 
completar o esquema de três doses com uma ou 
duas doses de dT com intervalo de seis meses 
entre elas (se já recebeu duas ou uma dose 
anteriormente e respectivamente) no segundo ou 
terceiro trimestre e uma dose de dTpa no pós-
parto, seis meses após a dT. 

e) A vacinação rotineira para a raiva é consenso em 
todo o país e deve ser considerada principalmente 
em áreas de risco aumentado para a doença e de 
exposição a animais silvestres. 

 
14. Em geral, os pacientes que apresentam quadro clínico 
compatível com doença incluída na lista de notificação 
compulsória, ou algum agravo inusitado, necessitam de 
atenção especial tanto da rede de assistência à saúde 
quanto dos serviços de vigilância epidemiológica, os quais 
devem ser prontamente disponibilizados. Salientam-se, 
portanto, os procedimentos a seguir descritos, destes está 
INCORRETO: 
 

a) Assistência médica ao paciente − primeira 
providência a ser tomada no sentido de minimizar 
as conseqüências do agravo para o indivíduo. 
Quando a doença for de transmissão pessoa a 
pessoa, o tratamento contribui para reduzir o risco 
de transmissão. Portanto, dependendo da 
magnitude do evento, a equipe de vigilância 
epidemiológica deve buscar articulação com os 
responsáveis pela rede de assistência à saúde, 

www.pciconcursos.com.br




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

Grupo 02 - Cargo 12 – Psicólogo – CRAS. 
Página 4 de 10 

para que seja organizado o atendimento à 
população. 

b) Qualidade da assistência − verificar se os casos 
estão sendo atendidos em unidade de saúde com 
capacidade para prestar assistência adequada e 
oportuna, de acordo com as características 
clínicas da doença. 

c) Proteção individual − quando necessário, adotar 
medidas de isolamento, considerando a forma de 
transmissão da doença (entérica, respiratória, 
reversa, etc.). 

d) Proteção da população − logo após suspeita 
diagnóstica, adotar as medidas de controle 
individuais específicas para cada tipo de doença. 

e) Os fundamentos de uma investigação de campo 
são aplicados tanto para o esclarecimento da 
ocorrência de casos como de epidemias. Várias 
etapas são comuns a ambas situações, sendo 
que para a segunda alguns procedimentos 
complementares são necessários. 

 
15. Referente ao Sistema de Informação de Agravos 
de Notificação (Sinan) é INCORRETO afirmar: 
 

a) O mais importante sistema para a vigilância 
epidemiológica foi desenvolvido entre 1990 e 
1993, visando sanar as dificuldades do Sistema 
de Notificação Compulsória de Doenças (SNCD) 
e substituí-lo, tendo em vista o razoável grau de 
informatização disponível no país.  

b) Mesmo que o município não disponha de 
microcomputadores em suas unidades, os 
instrumentos deste sistema são preenchidos 
neste nível e o processamento eletrônico é feito 
nos níveis centrais das secretarias municipais de 
saúde (SMS), regional ou secretarias estaduais 
(SES).  

c) É alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos 
constantes da lista nacional de doenças de 
notificação compulsória. 

d) É obrigatório a estados e municípios incluir outros 
problemas de saúde regionalmente importantes.  

e) O número de doenças e agravos contemplados 
pelo Sinan, vem aumentando progressivamente 
desde seu processo de implementação, em 1993, 
sem relação direta com a compulsoriedade 
nacional da notificação, expressando as 
diferenças regionais de perfis de morbidade 
registradas no Sistema. 

 
16. Os casos de hanseníase e tuberculose, além do 
preenchimento da ficha de notificação/investigação, devem 
constar do boletim de acompanhamento, visando a 
atualização de seu acompanhamento até o encerramento 
para avaliação da efetividade do tratamento, de acordo 
com as seguintes orientações, sobre estas é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) O primeiro nível informatizado deve emitir o 
Boletim de Acompanhamento de Hanseníase e 
Tuberculose, encaminhando-o às unidades para 
complementação dos dados. 

b) Os meses propostos para a alimentação da 
informação são no mínimo: janeiro, abril, julho e 
setembro, para a tuberculose; março e outubro, 
para a hanseníase. 

c) Cabe ao 1º nível informatizado emitir o boletim de 
acompanhamento para os municípios não-
informatizados. 

d) Após retornar das unidades os boletins devem ser 
analisados criticamente e as correções devem ser 
solicitadas de imediato à unidade de saúde. 

e) A digitação das informações na tela de 
acompanhamento e arquivamento dos boletins 
deve ser realizada no 1º nível informatizado. 

 
17. Referente ao Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) é INCORRETO afirmar: 
 

a) Criado em 1975, este sistema iniciou sua fase de 
descentralização em 1991, dispondo de dados 
informatizados a partir de 1979. 

b) Seu instrumento padronizado de coleta de dados 
é a Declaração de Óbito (DO), impressa em três 
vias coloridas, cuja emissão e distribuição para os 
estados, em séries pré-numeradas, é de 
competência exclusiva do Ministério da Saúde.  

c) Para os municípios, a distribuição fica a cargo das 
secretarias municipais de saúde, devendo as 
mesmas  se responsabilizarem por seu controle e 
distribuição entre os profissionais médicos e 
instituições que a utilizem, bem como pelo 
recolhimento das primeiras vias em hospitais e 
cartórios. 

d) O preenchimento da DO deve ser realizado 
exclusivamente por médicos, exceto em locais 
onde não exista, situação na qual poderá ser 
preenchida por oficiais de Cartórios de Registro 
Civil, assinada por duas testemunhas. A 
obrigatoriedade de seu preenchimento, para todo 
óbito ocorrido, é determinada pela Lei Federal n° 
6.015/73. Em tese, nenhum sepultamento deveria 
ocorrer sem prévia emissão da DO. Mas, na 
prática, sabe-se da ocorrência de sepultamentos 
irregulares, em cemitérios clandestinos (e 
eventualmente mesmo em cemitérios oficiais), o 
que afeta o conhecimento do real perfil de 
mortalidade, sobretudo nas regiões Norte e 
Nordeste. 

e) O registro do óbito deve ser feito no local de 
ocorrência do evento. Embora o local de 
residência seja a informação comumente mais 
utilizada, na maioria das análises do setor saúde 
a ocorrência é fator importante no planejamento 
de algumas medidas de controle, como, por 
exemplo, no caso dos acidentes de trânsito e 
doenças infecciosas que exijam a adoção de 
medidas de controle no local de ocorrência.  

 
18. Quanto aos aspectos epidemiológicos do HIV/AIDS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Na primeira metade da década de 80, a epidemia 
HIV/AIDS manteve-se basicamente restrita às 
regiões metropolitanas do Sudeste e Sul do país, 
tendo como principais vias de transmissão a 
sexual (entre homens que fazem sexo com 
homens) e a sanguínea (por transfusão de 
sangue e hemoderivados e uso de drogas 
injetáveis).  

b) Na década de 80, a velocidade de seu 
crescimento de incidência e taxas de mortalidade 
eram elevadas, a estrutura assistencial 
encontrava-se em fase de 
implantação/implementação e foram priorizadas 
medidas dirigidas à melhoria da qualidade e 
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controle do sangue e seus derivados. Como 
consequência imediata dessas medidas, 
observou-se drástica diminuição de casos de 
AIDS entre hemofílicos e transfundidos.  

c) Nos últimos anos da década de 80 e início dos 
anos 90, a epidemia assume outro perfil. A 
transmissão heterossexual passou a ser a 
principal via de transmissão do HIV, a qual vem 
apresentando maior tendência de crescimento em 
anos recentes, acompanhada de expressiva 
participação das mulheres na dinâmica da 
epidemia e de um importante percentual de casos 
por transmissão materno-infantil. 

d) Observa-se, ainda, nos últimos anos, um desigual 
processo de interiorização, com maiores ritmos de 
crescimento nos municípios pequenos (menos de 
50 mil habitantes), e a pauperização da epidemia, 
que tendo início nos estratos sociais de maior 
instrução atualmente cresce nos de menor 
escolaridade. 

e) A partir de 2000, com a distribuição universal e 
gratuita de anti-retrovirais, vem-se registrando 
redução na velocidade de crescimento da 
incidência e taxas de mortalidade da doença. 

 
19. O Controle Social integra o SUS e, junto com as ações 
de atenção à saúde, compõe os dois aspectos 
indispensáveis para o funcionamento do sistema de saúde. 
Portanto, o SUS é incompleto sem o Controle Social. 
Existem oportunidades de educação permanente sobre 
controle social para os cidadãos e sobre tais é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Diretamente nos serviços de saúde, nas 
entidades e movimentos sociais e comunitários; 
ou indiretamente, por meio da representação nos 
conselhos e nas conferências de saúde, é nesses 
espaços que as pessoas aprendem, ensinam e 
contribuem para garantir o direito à saúde. 

b) A Constituição Federal de 1988, no artigo 122, 
assegura a participação indireta do povo na 
elaboração e controle social das políticas públicas 
em todos os níveis - nacional, estadual e 
municipal.  

c) As Leis 8.080/90 e 8.142/90 regulamentam os 
Conselhos de Saúde, as ações de saúde e a 
participação da comunidade. O SUS, a partir da 
legislação, é uma política de Estado, com 
princípios que não mudam com os governos 
eleitos a cada quatro anos. 

d) No caso das ouvidorias, além de ajudar a resolver 
problemas, elas também podem promover a 
participação e gerar informações para planejar 
melhor os serviços. Os ouvidores devem possuir 
as condições para uma atuação autônoma e 
independente de qualquer influência dos 
governos. 

e) As Comissões Especiais e Comitês são 
organizados para avaliar fatos relevantes e 
emergenciais. No caso da saúde, pode ser 
organizada uma comissão especial, com pessoas 
do poder público e da sociedade civil, para 
investigar assuntos que requerem ações 
imediatas, como nos casos de mortalidade 
materna e infantil, surto de doenças e fraudes no 
uso dos recursos públicos. 

 
 
 

20. A Constituição Federal Brasileira garante a edificação 
do arcabouço jurídico, político e institucional do SUS, com 
as seguintes características: 
 

a) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
b) Participação da população no controle social do 

Sistema. 
c) Conceito ampliado de saúde. 
d) Organização dos serviços pautada na 

Universalização do Atendimento, na Eqüidade e 
na Integralidade da Assistência. 

e) Descentralização dos serviços, porém com 
comando único para as esferas de governo: 
municipal, estadual e Federal. 

 
 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Sobre Ludoterapia é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Ludoterapia é uma técnica psicoterápica 
usada no tratamento dos distúrbios de conduta 
infantis. Pode ser individual ou grupal. 

b) Baseia-se no fato de que o brincar é um meio 
natural de auto-expressão da criança. 

c) A primeira análise realizada com uma criança foi 
a do Pequeno Hans (Sigmund Freud) e teve 
grande importância por demonstrar que os 
métodos psicanalíticos podiam ser aplicados 
também às crianças. 

d) Coube a Schaefer desenvolver a técnica de 
análise de crianças. Ao iniciar seu trabalho na 
década de 20 desenvolveu um novo instrumento 
de trabalho ¨A Técnica do Brincar¨. 

e) Assim como na análise de adultos, as 
brincadeiras infantis podem nos levar a conhecer 
os significados latentes e estabelecer 
correlações com situações experimentadas ou 
imaginadas por elas, fornecendo à criança a 
possibilidade de elaborar tais situações. 

 
22. Referente a transtorno esquizofreniforme é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Os pacientes com Transtorno Esquizofreniforme 
apresentam um quadro clínico muito parecido 
com a Esquizofrenia. A diferença deve-se ao 
tempo limitado em que os sintomas persistem. 
Ou seja, os sintomas devem estar presentes por 
mais de um mês, porém os pacientes não 
devem ultrapassar quatro meses com o quadro. 

b) Prejuízo social ou ocupacional em função de 
seus sintomas podem estar presentes ou não. 
Pacientes que persistirem com os sintomas 
psicóticos por um período superior a seis meses 
podem receber o diagnóstico de Esquizofrenia. 

c) O tratamento é similar ao da Esquizofrenia, 
geralmente necessitando de hospitalização para 
a realização de diagnóstico e tratamento mais 
adequados. 
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d) O Transtorno Esquizoafetivo é uma doença que 
tem características tanto da Esquizofrenia 
quanto dos Transtornos de Humor. Em outras 
palavras, os pacientes que apresentam essa 
doença têm sintomas de esquizofrenia, 
"misturados" com sintomas de doença afetiva 
bipolar (antigamente conhecida como psicose 
maníaco-depressiva) ou de depressão. Esses 
sintomas podem apresentar-se juntos ou de 
maneira alternada. 

e) Ocorre também na adolescência ou início da 
idade adulta e costuma ter uma evolução mais 
benigna que a Esquizofrenia e pior que o 
Transtorno de Humor. 

 
23. Referente à Terapia ocupacional é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Compreende atividades de lazer, de recreação 
e, principalmente, tarefas que revelem utilidade 
e sentimento de auto-afirmação.  

b) As atividades podem ser livres e sempre 
dirigidas e propiciam redução de tensões, 
exploração de aptidões e de interesses, melhora 
de comunicação e da expressão e podem ter 
ação preventiva, educativa ou terapêutica 
(Willard &Spackman. 1970).  

c) Pode atuar como procedimento complementar 
ou como técnica terapêutica essencial, 
principalmente quando outros métodos são 
inviáveis.  

d) Pode incluir outras atividades, tais como esporte, 
teatro, movimentos associativos, atividades 
artísticas, cívicas, sociais, religiosas, bem como 
trabalhos manuais e artesanais.  

e) É aplicável, também, no campo empresarial para 
liberação de tensões, desenvolvimento pessoal 
enriquecimento do trabalho e melhora da 
comunicação. 

 
24. Anorexia nervosa é um transtorno alimentar no qual a 
busca implacável por magreza leva a pessoa a recorrer a 
estratégias para perda de peso, ocasionando importante 
emagrecimento. Sobre esta é INCORRETO afirmar: 
 

a) Em 60% dos casos, acomete mulheres 
adolescentes e adultas jovens, na faixa de 12 a 
20 anos.  

b) Não existe uma causa única para explicar o 
desenvolvimento da anorexia nervosa. 

c) Essa síndrome é considerada multideterminada 
por uma mescla de fatores biológicos, 
psicológicos, familiares e culturais. Alguns 
estudos chamam atenção que a extrema 
valorização da magreza e o preconceito com a 
gordura nas sociedades ocidentais estaria 
fortemente associados à ocorrência desses 
quadros. 

d) A preocupação com o peso e a forma corporal 
leva o adolescente a iniciar uma dieta 
progressivamente mais seletiva, evitando ao 
máximo alimentos de alto teor calórico. 
Aparecem outras estratégias para perda de peso 
como, por exemplo: exercícios físicos 
excessivos, vômitos, jejum absoluto. 

 
 
 
 

e) O tratamento deve ser realizado por uma equipe 
multidisciplinar formada por psiquiatra, 
psicólogo, pediatra, clínico e nutricionista, em 
função da complexa interação de problemas 
emocionais e fisiológicos nos transtornos 
alimentares. 

 
25. Sobre Socioterapia é INCORRETO afirmar: 
 

a) Confunde-se com outros métodos e técnicas já 
que o aconselhamento e a psicoterapia de 
qualquer estilo são, também, socioterápicos.  

b) É algo paralelo que se diferencia de terapia 
ocupacional porque estabelece um padrão 
mínimo de (desempenho a atingir, 
periodicamente revisto e neste sentido, tem 
amplos efeitos pedagógicos e psicológicos tanto 
para pessoas ditas normais como deficientes. 
Muitas vezes recorre-se a oficinas especiais ou 
"protegidas", mas a tendência atual é usar o 
ambiente normal de trabalho. 

c) Mescla-se, mais comumente, com a 
manipulação ambiental, com comunidades 
terapêuticas e com as técnicas de grupo em 
geral.  

d) Em essência, visa um contexto grupal, de que 
são exemplos a terapia familiar (Bowen, 1978), a 
terapia institucional (para pessoas que têm vida 
em comum) e equipes de trabalho. Nestes e 
noutros casos, a ênfase é dirigida para os 
sentimentos e as relações intragrupos e 
intergrupos; concentra-se nos problemas de 
agrupamentos humanos em geral como, 
também, em grupos especiais tais como grupo 
de doentes, grupo de viciados (o A.A.A. é um 
exemplo), grupo de minorias raciais, grupo de 
delinqüentes, etc. 

e) Os procedimentos aplicados correspondem, em 
geral, às técnicas de grupo, sob orientações 
psicológicas as mais diversas. 

 
26. Quanto à Psicanálise e técnicas analiticamente 
orientadas é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Psicanálise parece constituir o mais 
significativo movimento no campo da Psicologia, 
em todos os tempos.  

b) Embora os efeitos de seus métodos terapêuticos 
sejam questionados por muitos, os referenciais 
teóricos por ela estabelecidos vieram contribuir 
poderosamente para que o homem entendesse 
muito do que se passa em seu comportamento. 
De tal forma suas proposições corresponderam 
à necessidade de explanação da conduta 
humana, que seus conceitos e sua terminologia 
tornaram-se elementos comuns, quer na 
linguagem científica ou profissional, quer no dia-
a-dia; impregnaram muitos dos conceitos atuais 
sobre as reações humanas e tendem a 
universalizar-se pelo uso corrente. 

c) Devida a Abraham (1927), seu genial criador, as 
teorias e técnicas passaram, posteriormente, por 
grandes e minuciosas elaborações e que se 
classificam, hoje, em métodos freudianos ou 
ortodoxos, e muitos outros, classificados de 
analiticamente orientados; envolvem associação 
livre, catarse, interpretação de idéias, de atos, 
de atitudes, de sonhos, de resistências e a 
manipulação do fenômeno de transferência. 
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d) Os conceitos básicos, derivados da Psicanálise, 
não se limitam atualmente à tradicional relação 
terapeuta-cliente, no inviolável gabinete do 
psicanalista, mas estendem suas aplicações a 
quase todos os campos do comportamento 
humano, seja na educação, na política, na 
religião, como, mais recentemente, dento das 
organizações de trabalho, a serviço do bem 
estar e da produtividade. Assim, conflitos 
existentes nas relações profissionais, 
enriquecimento do trabalho e o desempenho de 
chefes e subordinados têm sido analisados e 
interpretados em termos freudianos. 

e) A topografia da vida mental é entendida em 
termos de Id, Ego e Superego, quando se utiliza 
a linguagem freudiana, ou com nomenclatura 
diversa, mas de conceitos equivalentes, quando 
empregada por outras correntes psicológicas.  

 
27. O psicodrama, além de sua função terapêutica, é 
usado, também, como procedimento didático. Sobre este 
é INCORRETO afirmar: . 
 

a) A análise transacional, criada por Luidmer 
(1976), enfatiza as respostas e os papéis que as 
pessoas adotaram nas relações ambientais e 
interpessoais, as situações de segurança, auto-
estima e de inferioridade comumente assumidas 
por clássicas figuras de Pai, Adulto e Criança e 
seus simbolismos.  

b) A terapia focaliza o Ego adulto e os estados de 
OK, ou seja, ser julgado positivamente por si 
mesmo e pelos outros, ajudando a pessoa a 
compreender seus papéis e seu significado. 

c) A terapia primal ou do grito primal, originária de 
Janov (1970), baseia-se na liberação de 
sentimentos profundamente reprimidos e que 
pode ocorrer sob forma dramática.  

d) O cliente é instruído para seguir uma 
programação terapêutica, tal como permanecer 
em um hotel durante três semanas e abster-se 
de drogas ou distrações redutoras, de tensão e 
dedicar-se intensa e unicamente ao tratamento, 
nesse período. Nessa fase, o cliente tem 
sessões de duas ou três horas diárias com o 
terapeuta, como único diante a ser atendido.  

e) Em cada sessão lida-se com um objetivo 
específico para levar o cliente a expressar seus 
mais profundos sentimentos relacionados com 
seus pais e isto ocorre através de palavras, 
gestos e vigorosas expressões físicas e verbais. 
Seu tratamento pode continuar, depois, em 
grupo no qual o cliente continua centrado no seu 
problema. 

 
28. Referente a aconselhamento e terapia em 
processos de grupo é INCORRETO afirmar: 
 

a) A literatura psicológica, em geral, cita Pratt 
como pioneiro do trabalho em grupo com 
finalidades profiláticas e terapêuticas, ao 
reunir tuberculosos, internos de um 
hospital, nos Estados Unidos, em 1905, e 
levá-los a discutir seus problemas de vida.  

 
 
 
 

b) Moreno, em 1920, é também citado e, 
especialmente, Kurt Lewin, ao propor, em 
1947, os famosos “T-Group” (grupos de 
treinamento). Posteriormente surgiram 
inumeráveis proposições sobre o assunto e 
estudos sobre os processos grupais. 

c) Há grande variedade de alvos e de técnicas 
para aconselhamento e terapia em grupo e 
de grupo. Algumas formas de atuação têm 
objetivos claros e exclusivos; outros são 
semiconcentrados em determinadas áreas 
ou assuntos; outros, enfim, deixam a 
direção e o conteúdo dos assuntos a cargo 
do próprio grupo.  

d) Do ponto de vista da estrutura e da 
dinâmica grupal podem ser geralmente 
encontrados em vários estilos operacionais. 

e) Os grupos orientados ou dirigidos são os 
destinados a encorajar e manter certas 
atitudes e hábitos, bem como desestimular 
outros tais como o uso de drogas, 
delinqüência, etc. São exemplos o A.A.A., 
para alcoólatras, o “synamon”, para 
toxicômanos, os centros de valorização da 
vida e outros. Geralmente concentram-se 
na solução de problemas específicos. 

 
29. O ser humano, no seu processo de desenvolvimento, 
apesar das diferenças individuais, segue algumas 
tendências que são encontradas em todas as pessoas. 
Sobre este é INCORRETO afirmar: 
 

a) O desenvolvimento humano é um processo 
ordenado e contínuo, dividido em quatro fases 
principais: infância, adolescência, idade adulta e 
senescência. 

b) O desenvolvimento humano se realiza da cabeça 
para as extremidades; seqüência céfalo-caudal: a 
criança sustenta primeiro a cabeça, para só então 
levantar o tronco, sentar e andar; progride do 
centro para a periferia do corpo; seqüência 
próximodistal: a criança movimenta primeiro os 
braços, para depois movimentar as mãos e os 
dedos. 

c) O indivíduo tende a responder sempre de forma 
mais específica às estimulações do meio. Cada 
vez mais vão se especializando os movimentos 
do corpo para respostas específicas. A fala se 
torna mais abrangente em relação aos objetos a 
serem designados etc. O desenvolvimento se dá 
do geral para o específico. 

d) Os órgãos crescem de maneira uniforme, porém 
cada indivíduo se desenvolve de acordo com um 
ritmo próprio que tende a permanecer constante 
segundo seus padrões de hereditariedade, se 
não for perturbado por influências externas, como 
má alimentação; ou internas, como doenças. 

e) Todos os aspectos do desenvolvimento humano 
são inter-relacionados, não podendo ser 
avaliados sem levar em conta essas mútuas 
interferências. 
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30. Sobre as características do processo de aprendizagem 
marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e F para 
a(s) falsa (s): 
 

(   )  Processo dinâmico - A aprendizagem é um 
processo que depende de intensa atividade do 
indivíduo em seus aspectos físico, emocional, 
intelectual e social. A aprendizagem só acontece 
através da atividade, tanto externa física, como 
também, de atividade interna do indivíduo envolve 
a sua participação global. 

(   )  Processo contínuo - Todas as ações do indivíduo, 
desde o início da infância, já fazem parte do 
processo de aprendizagem. O sugar o seio 
materno é o primeiro problema de aprendizagem: 
terá que coordenar movimentos de sucção, 
deglutição e respiração. Os diferentes aspectos do 
processo primário de socialização na família, 
impõem, desde cedo, a criança numerosas e 
complexas adaptações a diferentes situações de 
aprendizagem. Na idade escolar, na adolescência, 
na idade adulta e até em idade mais avançada, a 
aprendizagem está sempre presente. 

(   )  Processo global - Todo comportamento humano é 
global; inclui sempre aspectos motores, emocionais 
e mentais, como produtos da aprendizagem. O 
envolvimento para mudança de comportamento, 
terá que exigir a participação global do indivíduo 
para uma busca constante de equilibração nas 
situações problemáticas que lhe são apresentadas. 

(   )  Processo pessoal - A aprendizagem é um processo 
que acontece de forma singular e individualizada, 
portanto é pessoal e intransferível, quer dizer ela 
não pode passar de um indivíduo para outro e 
ninguém pode aprender que não seja por si 
mesmo. 

(   )  Processo gradativo - A aprendizagem resulta 
sempre das experiências vividas pelo indivíduo que 
servem como patamar para novas aprendizagens. 
Ninguém aprende senão, por si e em si mesmo, 
pela auto modificação. Desta maneira, a 
aprendizagem constitui um processo cumulativo, 
em que a experiência atual aproveita-se das 
experiências anteriores. 

(   )  Processo cumulativo - A aprendizagem sempre 
acontece através de situações cada vez mais 
complexas. Em cada nova situação um maior 
número de elementos serão envolvidos. Cada nova 
aprendizagem acresce novos elementos à 
experiência anterior, sem idas e vindas, mas em 
uma série gradativa e ascendente. 

 
A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V, F, V. 
b) V, V, V, V, F, F. 
c) F, V, V, F, F, V. 
d) V, V, F, V, V, F. 
e) V, V, F. F, V, F. 

 
31. Sobre Teoria humanista e seus conceitos é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Para Maslow, um dos principais formuladores 
desta teoria, o comportamento humano pode ser 
motivado pela satisfação de necessidades 
biológicas, mas que toda motivação humana não 
poderia ser explicada em termos de privação, 
necessidade e reforçamento. 

b) Para Maslow existe uma hierarquia de 
necessidades que vão se manifestando a 
medida que as necessidades básicas, 
consideradas por ele de ordem inferior, são 
satisfeitas e, que evoluem em direção a 
necessidades de ordem superior. Quando não 
há alimento, o homem vive apenas pelo 
alimento. Mas o que acontece quando o homem 
consegue satisfazer sua necessidade de 
alimento? Imediatamente surgem outras 
necessidades, cuja satisfação provoca o 
aparecimento de outras. 

c) Esquematicamente, Maslow construiu uma 
pirâmide, que segundo ele, localiza esta 
hierarquia de sete conjuntos de motivos-
necessidades. 

d) Necessidades fisiológicas – um indivíduo com as 
necessidades fisiológicas – oxigênio, líquido, 
alimento e descanso – insatisfeitas tende a 
comportar-se como um animal em luta pela 
sobrevivência. É a satisfação dessas 
necessidades que permite ao indivíduo dedicar-
se a atividades que satisfaçam necessidades de 
ordem social. 

e) Necessidade de segurança – expressa-se no 
desejo de todas as pessoas de se relacionarem 
afetivamente com os outros, de pertencerem a 
um grupo. 

 
32. Referente à Teoria da Gestalt é INCORRETO afirmar: 
 

a) Esta teoria enfatiza outro aspecto do conceito de 
generalização.  

b) Para seus partidários, quanto menor o 
significado de uma experiência, tanto mais rica 
sua conceituação e mais profunda a sua 
compreensão, maiores serão sua possibilidades 
de transferência. 

c) Para os gestaltistas, o discernimento (Insight) 
das relações entre os elementos da situação é o 
meio que garante a aprendizagem e é este 
conhecimento das relações que se transfere na 
aprendizagem. 

d) Os gestaltistas explicam a transferência através 
do que denominam “transposição”.  

e) Por exemplo da transferência:  determinada 
canção ouvida em certo tom pode ser 
reconhecida em outro, ainda que todos os 
componentes da canção sejam diversos. 
Identicamente, gatos treinados a comer no prato 
maior, quando encontram outros dois pratos, 
onde o que era maior é agora o menor dos dois, 
comem no maior e não naquele no qual 
aprenderam a comer. Os gatos reagem não às 
partes, os pratos, mas à relação maior-menor, 
que continua existindo.  

 
33. Referente aos sinais da abstinência ao álcool é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O sinal clássico e mais comum de abstinência de 
álcool é representado por tremores, embora 
possa haver também sintomas psicóticos, 
convulsões, e os sintomas de delirium tremens 
(DT).  
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b) Os tremores desenvolvem-se de 8 a 24 horas 
após a cessação ou redução do consumo de 
álcool; os sintomas psicóticos iniciam-se em 12 
a 24 horas; as convulsões em 24 a 48 horas e o 
DT em 72 horas, embora se deva estar atento 
para o desenvolvimento de DT durante toda a 
primeira semana de abstinência.  

c) O pico dos sintomas nos casos não-complicados 
ocorre em 24-48 horas após a parada do 
consumo e costumam regredir em 5 a 7 dias.  

d) Outros sintomas de abstinência incluem 
irritabilidade, náuseas e vômitos e hiperatividade 
autonômica (ansiedade, sudorese, taquicardia e 
midríase). As convulsões repetidas acontecem 
em cerca de 10% dos pacientes com alcoolismo 
crônico e um terço dos pacientes que 
apresentam convulsões desenvolverão DT.  

e) O tratamento de escolha para o controle dos 
sintomas de abstinência é o uso de 
benzodiazepínicos, sendo a carbamazepina uma 
alternativa terapêutica, mas não o haloperidol. 
Finalmente, o DT não-tratado tem uma taxa de 
mortalidade em torno de 20%, e não há relato na 
literatura de redução da taxa de mortalidade.  
 

34. São alterações quantitativas em exames do estado 
mental de acordo com a consciência, EXCETO: 
 

a) Sonolência Patológica.  
b) Obnubilação. 
c) Estupor. 
d) Coma. 
e) Estados Crepusculares. 

 
35. São características da Síndrome Ansiosa, EXCETO: 
 

a) Perturbação da orientação. 
b) Ilusões. 
c) Inibição dos impulsos. 
d) Agitação. 
e) Angústia ou Ansiedade.  

 
 
36. São fatores de risco para insônia, EXCETO: 
 

a) Sexo masculino. 
b) Idade. 
c) Ansiedade e depressão. 
d) Baixo nível cultural. 
e) Doenças crônicas. 

 
37. Sobre Delirium em uma pessoa idosa é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) A característica marcante é a flutuação dos 
sintomas, que dificulta muitas vezes o 
diagnóstico de delirium por parte do médico. O 
prejuízo do pensamento encontra-se 
invariavelmente presente.  

b) O pensamento torna-se fragmentado e vago e 
fica lento ou acelerado, nas formas leves, e sem 
lógica ou coerência, nas formas graves.  

c) A memória fica comprometida e está diretamente 
associada ao prejuízo da atenção e nível de 
consciência. Ilusões e alucinações visuais estão 
presentes em todos os casos. 

 
 
 

d) Freqüentemente, o paciente fica com prejuízo na 
orientação, apresentando dificuldade para 
identificar o local em que está e para lembrar-se 
da data e da hora aproximada, se é dia ou noite, 
por exemplo.  

e) Muitas vezes, o paciente apresenta dificuldade 
para lembrar-se de palavras comuns, às vezes 
troca palavras ou as expressa de forma errada, 
tanto na fala quanto na escrita.  

 
38. Referente a problemas psíquicos associados a 
problemas orgânicos e as consequências para o 
desenvolvimento infantil é INCORRETO afirmar: 
 

a) Quando uma criança nasce com alterações 
orgânicas, o contraste entre o filho esperado e o 
que acaba de nascer afeta radicalmente a 
função materna, já que a mãe se debate com o 
luto da perda do filho imaginado, podendo sentir 
esse recém-chegado como um estranho. 

b) Manter a conexão do bebê com o mundo é uma 
tarefa que pode ficar profundamente alterada 
quando o déficit constitucional do bebê produz 
um desencontro entre ele e sua mãe. Esse 
desencontro aparece, por um lado, como o efeito 
de uma dor que se instala, suprimindo o prazer 
do intercâmbio mãe-bebê; por outro, mantém-se 
empobrecido por causa da ausência ou 
precariedade das respostas do bebê aos 
cuidados maternos. 

c) A conseqüência de um distanciamento entre a 
mãe e o filho pode ser grave, se prolongada por 
alguns meses, até irreversível. Assim, não se 
deve perder a oportunidade de se intervir o mais 
precocemente nas manifestações patológicas do 
sistema nervoso e neuromuscular.  

d) As características hipertônicas podem acentuar-
se e transformar-se em mais permanentes, e a 
lentidão da maturação, já originalmente 
comprometida, pode agravar-se. O início da 
constituição do eu também sofrerá abalos, 
comprometendo a sua tarefa de articular as 
funções neuropsissociais. 

e) A função paterna, cuja representação diante do 
bebê é freqüentemente exercida nos primeiros 
meses pelo personagem materno, aparece 
quase sempre afetada nos casos de crianças 
com deficiências graves.  

 
39. Sobre avaliação Psicológica é INCORRETO afirmar: 
 

a) A Avaliação Psicológica refere-se a um conjunto 
de procedimentos confiáveis que permitem ao 
psicólogo julgar vários aspectos do individuo 
através da observação de seu comportamento 
em situações padronizadas e pré-definidas.  

b) A Avaliação Psicológica se refere ao modo de 
conhecer fenômenos e processos psicológicos 
por meio de procedimentos de diagnóstico e 
prognóstico e, ao mesmo tempo, aos 
procedimentos de exame propriamente ditos para 
criar as condições de aferição ou 
dimensionamento dos fenômenos e processos 
psicológicos conhecidos.  
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c) A Avaliação Psicológica é entendida como o 
processo técnico-científico de coleta de dados, 
estudos e interpretação de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos, que são 
resultantes da relação do indivíduo com a 
sociedade, utilizando-se, para tanto, de 
estratégias psicológicas – métodos, técnicas e 
instrumentos.  

d) A Avaliação Psicológica é um processo inflexível 
e padronizado, que tem por objetivo chegar a 
uma determinação sustentada a respeito de uma 
ou mais questões psicológicas através de coleta, 
avaliação e análise de dados apropriados ao 
objetivo em questão.  

e) A Avaliação Psicológica tem se desenvolvido na 
direção de uma extrema complexidade. Os 
desavisados talvez não percebam, porém, as 
dimensões que a Avaliação Psicológica atinge 
vão além da simplicidade de aplicar testes ou 
fazer entrevistas com determinado objetivo. 

 
40. São Testes nos quais não há respostas corretas, 
EXCETO: 
  

a) Habilidades ou capacidades. 
b) Testes de personalidade. 
c) Motivações. 
d) Preferências. 
e) Atitudes. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
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