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                                                Cargo: Psicóloga   
 

 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA 
Instruções 
 

 

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

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

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

cartão resposta. 

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

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

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

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

 Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

 Deve-se estar atento para: 

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

 Não escrever no verso do cartão resposta 

 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

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

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

 tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

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

por qualquer outra forma; 

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

identificação pessoal; 

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

 recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

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

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  
 

 
BOA SORTE 
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1. O fato de que muitos jovens de estratos sócio-econômicos desfavorecidos não se reconhecem e não se auto-rotulam 
como "adolescentes" nos leva a considerar que: 
 

a) A adolescência não pode ser considerada "uma fase universal do desenvolvimento humano"; 
b) "Os adolescentes" destes estratos têm uma "adolescência" diferente das de outros estratos; 
c) Práticas sociais implicam necessariamente sistemas de significação que, por sua vez, definem relações e inserções sociais; 
d) A experiência sócio-cultural deste grupo de jovens reflete sua exclusão da experiência sócio-cultural hegemônica; 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
2. A abertura de novos campos de atuação dos psicólogos permitiu o surgimento de uma Psicologia da Saúde. Esse campo 
situa as questões da saúde: 
 

a) Nas representações do processo saúde/doença para o paciente e a equipe; 
b) Na análise de questões sócio-econômicas e ambientais; 
c) Na relação do paciente com sua própria doença; 
d) Na interface entre o individual e o social; 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
3. Como importante recurso no trabalho do psicólogo junto a famílias, a Terapia Familiar Sistêmica contém, em suas 
propostas, dois dos eixos epistemológicos utilizados para caracterizar a Ciência Contemporânea, a saber: 
 

a) Circularidade e objetividade; 
b) Complexidade e instabilidade; 
c) Estabilidade e recursividade; 

d) Simplicidade e causalidade; 
e) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
4. No tocante à puberdade e à adolescência, é incorreto afirmar que:   
 

a) Nem sempre o início da adolescência coincide com o da puberdade;   
b) A puberdade possui evidências físicas definidas, o mesmo não ocorrendo com a adolescência;   
c) O fenômeno da puberdade é universal, observado em todos os povos e latitudes com exceção dos pigmeus púberes;   
d) A adolescência tem características bastante peculiares conforme o ambiente sócio-cultural do indivíduo;   
e) A puberdade não se conclui com o fim do crescimento esquelético.   
 
5. Julgue os seguintes itens, relativos ao sigilo profissional, tema fundamental ao exercício ético da profissão de psicólogo. 
 

I - O psicólogo não remeterá informações confidenciais a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo por código 
de ética ou que, por qualquer forma, permitam a estranhos o acesso a essas informações. 
II - O sigilo protegerá o atendido em tudo aquilo que o psicólogo ouve, vê ou de que tem conhecimento como decorrência do 
exercício da atividade profissional. 
III - O sigilo profissional protegerá o menor impúbere ou interdito, devendo ser comunicado aos responsáveis o estritamente 
essencial para promover medidas em seu benefício. 
IV - A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar de fato delituoso, e a gravidade de suas conseqüências para o 
próprio atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato. 
V - Somente o examinado poderá ser informado dos resultados dos exames, salvo os casos previstos no respectivo código de 
ética. 
 

A quantidade de itens certos é igual a: 
 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 
 

6. O Código de Ética Profissional dos Psicólogos dedica alguns artigos às relações do profissional com a justiça. De acordo 
com tais dispositivos, julgue os itens a seguir. 
I - O psicólogo colocará o seu conhecimento à disposição da justiça no sentido de promover e aprofundar uma maior 
compreensão entre a lei e o agir humano, entre a liberdade e as instituições judiciais. 
II - O psicólogo não poderá negar-se a funcionar em perícias, mesmo em casos que escapem à sua competência profissional. 
III - É vedado ao psicólogo ser perito de pessoa que não tenha sido atendida por ele. 
IV - É vedado ao psicólogo valer-se do cargo que exerce, de laços de parentesco ou amizade com autoridade administrativa ou 
judiciária para pleitear a própria nomeação como perito. 
V - Nas perícias, o psicólogo agirá com absoluta isenção, limitando-se a expor o que tiver conhecido por meio de seu trabalho; 
em seus laudos, deverá prestar apenas as informações necessárias à tomada de decisão. 
 

Estão certos apenas os itens: 
 

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

7. As prioridades para a implantação dos programas de prevenção de saúde e segurança no trabalho incluem: 
 

I - a formação de equipe multidisciplinar. 
II - a cultura e o clima organizacional. 
III - os resultados da avaliação de desempenho por setores. 
IV - os programas de cargos e salários. 
V - os programas de benefícios e o acompanhamento sócio-funcional. 
 

Estão certos apenas os itens: 
 

a) I e II b) I e V c) II e III d) III e IV e) IV e V 
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8. Em diferentes países americanos e europeus que estabeleceram reformas psiquiátricas, a adoção exclusiva de uma 
política de desospitalização – diminuição gradual do número de leitos, fechamento de alguns hospitais psiquiátricos, redução 
dos períodos de internação – tem sido acompanhadas de uma lógica apelidada “revolving door”. Esta lógica se caracteriza 
pelos seguintes aspectos: 
 
I - Desaparecimento espontâneo das estruturas psiquiátricas tradicionais remanescentes e surgimento de formas autonomistas 
para lidar com crises e urgências.  
II - Eliminação de procedimentos de tipo médico na atenção em saúde mental e incremento do modelo de escuta terapêutica. 
III - Crescimento da reincidência de quadros patológicos e aumento de internações em estruturas de tipo assistencial ou 
judiciário. 
IV - Cobertura diferenciada dos problemas mentais e extensão de um atendimento de qualidade a toda a clientela. 
 
Estão certos apenas os itens: 
 
a) I e V 
b) II 

c) III 
d) II e III 

e) Todos os itens estão corretos 

 
9. A psicossomática evoluiu em 3 fases.  A fase atual, é: 
 
a) Psicanalítica, com predomínio dos estudos sobre a gênese inconsciente das enfermidades; 
b) Behaviorista, caracterizada pelo estímulo à pesquisa em homens e animais; 
c) Multidisciplinar, caracterizada por uma atividade de interação entre os profissionais e pela importância do social; 
d) Psicanalítica, com predomínio da representação simbólica das enfermidades; 
e) Biopsicossocial, caracterizada pelo estudo dos efeitos do estresse sobre o corpo humano. 
 
10. No encontro entre terapeuta e paciente nos serviços ambulatoriais em saúde mental, podemos observar que: 
 
a) A autoridade atribuída ao terapeuta, em função de seu saber, é fortemente recoberta pela marca do poder de sua classe; 
b) A maioria dos pacientes verbaliza a existência de um conflito ao nível de subjetividade, com clara demanda de atendimento 
psicológico; 
c) O paciente, quando escolhe o profissional que vai atendê-lo, está ciente da diferença de códigos culturais que existe entre 
eles; 
d) Ambos partilham de uma mesma série de atributos e características vinculadas ao modo de inserção na escala social; 
e) As terapias breves e grupais devem ser ampliadas, como formas de dar conta da crescente demanda por psicoterapia. 
 
11. O hospital tem desempenhado ao longo da história diferentes funções. A partir desse fato podemos concluir que, 
atualmente: 
 
a) Não existe mais um domínio claro na relação médico-paciente; 
b) O hospital continua operando enquanto controlador social de produção; 
c) Os trabalhos de equipe possibilitam que seus agentes tenham o controle global do trabalho; 
d) O hospital consiste em prática concreta, tendo se transformado num mecanismo coordenador de atenção; 
e) O trabalho em equipe viabiliza o surgimento de uma liderança, capaz de realizar todos os diagnósticos e tratamento. 
 
12. A ilusão e a alucinação constituem duas patologias da senso-percepção. Assinale a alternativa correta: 
 
a) Os sintomas alucinatórios estão classificados de acordo com o órgão do sentido que os manifesta; 
b) Na ilusão há uma interação entre a pessoa e a percepção distorcida; 
c) Na alucinação a distorção perceptiva é menos grave; 
d) A miragem caracteriza um fenômeno alucinatório; 
e) Não há interação entre aquele que alucina e a imagem. 
 
13. Sobre o paciente psicossomático não é correto afirmar que: 
 
a) O paciente psicossomático mantém um pensamento corretamente articulado à realidade; 
b) O paciente psicossomático não tem um pensamento lógico, resultado de uma aprendizagem; 
c) O paciente psicossomático mantém uma interpretação fantasiosa, fantasmática com a realidade; 
d) Os fenômenos psicossomáticos nada têm a ver com o processo secundário que reina no pré-consciente; 
e) Os pacientes psicossomáticos têm uma vida mental acanhada devido a um empobrecimento do inconsciente e do pré-
consciente. 
 
14. Com relação à atuação do psicólogo hospitalar, marque V para verdadeiro ou F para falso.  
 
(   ) O psicólogo hospitalar precisa ter objetivos e instrumental próprios.  
(  ) O psicólogo hospitalar deve limitar-se a prestar apoio emocional ao paciente internado, não havendo necessidade de lidar 
com os demais segmentos da Instituição Hospitalar.  
(   ) É conveniente que o psicólogo cuide de seu preparo pessoal, buscando autoconhecimento e atendimento  
psicoterápico.  
  

A seqüência correta é  
  

a) F, V, F b) F, F, V c) V, V, F d) V, F, V e) V, V, V 
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15. A neurose fóbica é caracterizada pela(o) : 
 
a) Sistematização da angústia sobre pessoas, coisas, situações ou atos que se tornam objeto de um terror paralisante.  
b) Hiperexpressividade somática das idéias, das imagens e dos afetos inconscientes.  
c) Presença de idéias delirantes permanentes que formam o essencial do quadro clínico.  
d) Caráter compulsivo dos sentimentos, idéias ou das condutas que se impõem ao indivíduo. 
e) Pela presença de uma obsessão sobre pessoas, formando idéias delirantes que colocam o indivíduo contra as pessoas. 
 
16. As fases pelas quais um paciente em estágio terminal de uma doença pode passar são:  
 

a) Negociação e aceitação;   
b) Recalque e fobia;   

c) Amor e falácia;  
d) Raiva e transcendência;   

e) Desequilíbrio e alteração. 

 
17. O Ministério da Saúde, a partir da III Conferência Nacional de Saúde Mental, indicou que o atributo mais apropriado para 
equipe de saúde é:  
 
a) Integrada por profissionais de outros campos de conhecimento, mas com a coordenação geral sob responsabilidade do 
Psiquiatra;    
b) Necessariamente multiprofissional, com ações psicoterapêuticas e psicopedagógicas voltadas à comunidade;  
c) Implicada com todo o serviço, em que todos os operadores sociais são agentes do processo cultural em Saúde Mental;  
d) Articulada com os setores populares no sentido de determinar os saberes administrativos e técnicos a que a população 
deverá se submeter;   
e) Implicada com todo o serviço, onde todos os operadores sociais priorizam ações centradas em atendimentos individuais.   
 
18. Síndromes organo-cerebrais decorrentes de acometimento do sistema nervoso central pelo vírus HIV,  
ou do resultado de abstinência a drogas, ou devido ao uso prolongado de corticóides, são consideradas complicações 
psiquiátricas decorrentes de:  
 
a) Uma doença degenerativa;   
b) Um caso endêmico;  
c) Uma doença psíquica;  
d) Um quadro psicossomático;  
e) Uma doença orgânica. 
 
19. A internação hospitalar por uma doença grave é, em si, outro fator que influi no psiquismo. Entre as categorias de estresse 
psicológico a que está sujeito o paciente hospitalizado com doença grave, encontra-se:  
 
a) A alucinação e o delírio; o paciente se sente perseguido e amedrontado com vozes e imagens que ele mesmo não 
reconhece;   
b) O delírio e a negação; o paciente nega a intervenção psicoterápica e a ajuda medicamentosa;  
c) O recalque; o paciente responsabiliza o hospital e o fracasso da técnica pela sua morbidade;  
d) O interesse vívido; o paciente inicia uma intensa transferência e identificação com os pacientes terminais;  
e) O medo de estranhos; ao entrar no hospital o paciente coloca sua vida e seu corpo em mãos de pessoas desconhecidas, 
cuja competência e intenção ele desconhece. 
 
20. A ação clínica de um profissional de saúde mental no hospital geral a partir do atendimento, em terapia, individual e/ou 
grupal é um exemplo de prevenção:    
 
a) Primária;  
b) Terciária;  
c) Secundária;   
d) Profilática;  
e) Comunitária. 
 

21. Com relação à Lei nº 8.080/1990, considere as seguintes afirmativas: 
 
I – Garantir às pessoas e à coletividade condições de bem estar físico, mensal e social. 
II – As ações previstas em lei devem ser praticadas pela iniciativa pública, ficando vetada a participação da iniciativa privada 
em qualquer instância 
III – A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais são fatores determinantes e condicionantes do estado de saúde de uma população. 
IV – A saúde é um direito fundamental do ser humano, e é um dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa II é verdadeira 
b) Somente a afirmativa III é verdadeira 
c) Somente as afirmativa I é verdadeira 
d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras 
e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras 
 






Psicóloga                                                                                                                                      COMEDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA                                                                                               5 
 

22. Conforme as disposições da Lei nº 8.080/1990, relacionadas aos serviços privados de assistência à saúde, considere as 
seguintes afirmativas: 
 
I – Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde, submetendo-se a 
seu controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 
II – Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração, o ministro da saúde deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços 
contratados 
III -  A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, os critérios estabelecidos pelas entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente a afirmativa I é incorreta. 
b) Somente a afirmativa II é incorreta. 
c) Somente a afirmativa III é incorreta. 

d) Somente as afirmativas I e II são incorretas 
e) Somente as afirmativas II e III são incorretas 

 
23. Com relação ao artigo 28 da Lei 8.080/1990, podemos afirmar que: 
 
a) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos não poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
b) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
c) Os servidores que legalmente acumulam 2 (dois) cargos  de chefia  poderão  exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
d) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
e) Os servidores que legalmente acumulam 3 (três) cargos de chefia poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
24. Será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos para o 
estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios: 
 
I – Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais; previsão do plano qüinqüenal de 
investimentos de rede 
II – Perfil demográfico de região e perfil epidemiológico da população a ser coberta 
III – Características, apenas quantitativas, da rede de saúde na área e desempenho técnico, econômico e financeiro no período 
atual 
IV – ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo 
 
É correto afirmar que: 
 
a) 1,2 e 4 estão incorretas 
b) Apenas a 3 está incorreta 

c) 2, 3 e 4 estão incorretas 
d) Apenas a 1 está incorreta 

e) 3 e 4 estão incorretas 

 
25. Os recursos referidos na Lei nº 8.142/1990 serão destinados, pelo menos: 
 
a) 70% aos municípios 
b) 50% aos municípios 
c) 70% aos estados 
d) 50% aos estados 
e) 70% aos municípios e estados 
 

Texto I 
Peça a peça, o mundo se constrói 

 
Logo nos primeiros dias de vida, o bebê se inicia em uma jornada digna de um desbravador. Sem experiência, ele precisa 
distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo de visão. Em outras palavras, 
para ele, o espaço ao redor ainda está por se constituir. "Lidar com o mundo, nessa fase, é reconhecer objetos e interagir com 
eles", explica Lino de Macedo, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP). "O desafio é grande 
porque o espaço é algo contínuo, sem separações." As rupturas entre os objetos e as relações entre eles são construídas ao 
longo do desenvolvimento infantil e se estendem ao menos até a adolescência.  
Essa criação pessoal do mundo ocorre em paralelo a outro processo importante: a construção da subjetividade, que se dá em 
grande parte pela exploração dos limites do próprio corpo. Uma elaboração colabora para o avanço da outra, tornando o 
entendimento sobre o entorno cada vez mais complexo e abrangente. 

http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/desenvolvimento-e-aprendizagem 

 

26. O primeiro período do texto inicia-se com um conectivo que tem relação lógico-discursiva de: 
 
a) tempo b) lugar c) conclusão d) explicação e) conformidade 
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27. “Sem experiência, ele precisa distinguir e compreender as formas estáticas e em movimento que aparecem em seu campo 
de visão.” Analise: 
 
I – O primeiro termo destacado poderia ser acompanhado sem alteração de sentido por uma conjunção concessiva. 
II – “QUE” nesse trecho é pronome relativo. 
III – “SEU” faz referência a campo de visão. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas I e III 
 
28. Segundo o texto: 
 
I – As rupturas entre os objetos e as suas relações são construídas ao longo do desenvolvimento infantil e terminam antes da 
adolescência. 
II – Pelo menos até a adolescência as rupturas entre os objetos e a relação entre eles são construídas. 
III – Todas as rupturas no desenvolvimento infantil se dão até a adolescência, pelo menos. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) I apenas b) II apenas  c) I e III apenas d) II e III apenas e) III apenas 
 
29. A linguagem do texto: 
 
I – é extremamente formal, devido ao gênero textual utilizado: notícia. 
II – é formal, mas de fácil compreensão. Entretanto utiliza muitas marcas da oralidade. 
III – é coloquial, de fácil entendimento, uma vez que o gênero “reportagem” exige isso. 
 
Está (ão) incorreta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II apenas 
 
30. Segundo o texto: 
 
I – A construção da subjetividade é um outro processo importante na criação pessoal do mundo. 
II – A exploração dos limites do próprio corpo é outro processo importante e difere da construção da subjetividade. 
III – A exploração dos limites do próprio corpo depende amplamente da construção da subjetividade. 
 
Está (ão) correta (s): 
 
a) I e II apenas b) I, II e III c) I apenas d) III apenas e) II  apenas 
 
 
 







