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                                     Cargo: Psicólogo   
 
CONCURSO PÚBLICO 01/2009 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO 
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.  De acordo com o Código de Ética Profissional dos Psicólogos, no que diz respeito às responsabilidades e relações com 
Instituições Empregadoras e Outras, são responsabilidades do psicólogo, exceto: 
 
A)  Garantir o caráter confidencial das informações que vier a receber em razão do seu trabalho, bem como, do material 
psicológico produzido. 
B) Em caso de demissão ou exoneração o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí- lo. 
C) Na impossibilidade de repasse do material, o mesmo deverá ser lacrado e enviado ao responsável pela Instituição para que 
este faça o encaminhamento necessário. 
D) Não estabelecer para seus colegas nem aceitará para si salários que não seja fixado com dignidade, a fim de que 
representem justa retribuição pelos serviços prestados. 
E) Atuar na Instituição de forma a promover ações para que esta possa se tornar um lugar de crescimento dos indivíduos, 
mantendo uma posição crítica que garanta o desenvolvimento da Instituição e da Sociedade. 
 
2. Em psicossomática, o sinal clínico de uma evolução favorável da psicoterapia é a: 
 
A) Transformação da queixa inicial em demanda de análise; 
B) Desaparecimento da angústia; 
C) Transformação da queixa em sintoma; 
D) Modificação do sentido do sintoma; 
E) Modificação da natureza das angústias. 
 
3. A atuação do psicólogo hospitalar deve orientar-se, em sua estrita vocação, por uma prática: 
 
A) Diagnóstica; 
B) Clínica; 

C) Institucional; 
D) Assistencial; 

E) Organizacional. 

 
4. Os três discursos estratégicos que desenharam as grandes linhas pelas quais se teceu o campo da Saúde Mental no Brasil, 
são: 
 
A) Sociológico / institucional / psicológico; 
B) Psiquiátrico /organicista / institucional; 
C) Médico / psicológico/ psicanalítico; 

D) Organicista / preventivista / psicoterápico; 
E) Sociogenético / psicogenético / organicista. 

 
5. Na perspectiva psicanalítica, a relação trabalho e saúde mental tem sido estudada a partir de perspectivas teóricas e 
metodológicas. No estudo dessa relação, consideram-se: 
 
A) As defesas coletivas desenvolvidas pelos trabalhadores para enfrentar o sofrimento mental decorrente da organização do 
trabalho. 
B) Os efeitos neuropsicológicos decorrentes da exposição a produtos químicos no ambiente de trabalho. 
C) O uso de escalas para indicação de níveis de estresse no grupo de trabalhadores. 
D) A presença de doenças psicossomáticas, como por exemplo, alterações cardiorespiratórias e alterações na dinâmica 
comportamental em grupos de trabalhadores. 
E) Fatores de risco, a partir de observações, como os acidentes de trabalho. 
 
6. As teorias do desenvolvimento humano que estipulam fases ou estágios do desenvolvimento apresentam como dimensão 
que Ihe é fundamental: 
 
A) A mudança qualitativa nos aspectos cognitivos do sujeito; 
B) O paralelismo entre crescimento orgânico e o desenvolvimento psicológico; 
C) “Pontos de partida" e "pontos de chegada" que definem trajetórias  de desenvolvimento; 
D) A involução dos aspectos infantis; 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
7. 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. 
 
8. Objetivando a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e a construção da cidadania da população, faz parte da 
Política de Saúde Mental, orientada pelos princípios da Reforma Psiquiátrica, implementar ações de saúde mental do 
trabalhador, assegurando que as empresas causadoras de algum mal psíquico aos seus funcionários, devem prestar-lhes total 
assistência, indenizando-os e garantindo seus empregos. Isto faz parte: 
 
A) Da Lei Orgânica de Assistência Social. 
B) Das Normas Operacionais de Assistência à Saúde. 
C) Do princípio da Integralidade. 
D) Do princípio da Intersetorialidade. 
E) Dos objetivos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. 
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9. A adolescência é considerada um período crítico do desenvolvimento porque nela: 
 
A) Ocorrem rápidas alterações maturacionais, transformações físicas, sexuais, cognitivas e morais; 
B) Os adolescentes recusam-se a aceitar os valores patriarcais e as transformações físicas e sociais; 
C) A moralidade passa a ser importante, devido à maturação sexual e à capacidade intelectual dos 
adolescentes; 
D) Os pares ou o grupo de iguais determinam os movimentos internos e externos do adolescente; 
E) O ambiente familiar é fundamental para o desenvolvimento do aspecto cognitivo. 
 
10. Na proposta do trabalho com “grupos”, enquanto não se estabelece a interação não existe o grupo, mas somente uma 
“serialidade”. Esta é uma concepção: 
 
A) Freudiana; 
B) Yunguiana; 

C) Sartreana; 
D) Lacaniana; 

E) Winnicotiana 

 
11. O Psicólogo desempenha suas funções e tarefas profissionais individualmente e em equipe multiprofissionais, em 
instituições privadas ou públicas, em organizações sociais formais ou informais. Sobre esse aspecto não é correto afirmar que: 
 
A) Atuando em equipe multiprofissional, ele resguardará o caráter confidencial de suas comunicações, assinalando a 
responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. 
B) Ele jamais deverá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional. 
C) Deverá trabalhar dentro dos limites das atividades que lhes são reservadas pela legislação. 
D) Se o atendimento for realizado por Psicólogo vinculado a trabalho multiprofissional, numa clínica, empresa ou instituição, ou 
a pedido de outrem só poderão ser dadas informações a quem as solicitou, a critério do profissional dentro dos limites 
estritamente necessários aos fins a que se destinou o exame. 
E) Deverá reconhecer os cãsos pertencentes aos demais campos de especialização profissional, encaminhando-os às pessoas 
habilitadas e qualificadas para sua solução. 
 
12. Sobre a origem e desenvolvimento da função simbólica da criança, é correto afirmar: 
 
A)  A criança, através de suas ações e de sua linguagem, representa seus esquemas e conceitos. 
B) Os símbolos são signos, porém não o são objetivamente por uma relação de representação, mas de causalidade e 
contiguidade. 
C) Os primeiros signos representativos (ou seja, os primeiros símbolos) aparecem em períodos intervalares longos, e se 
estendem por toda primeira infância. 
D) A criança realiza originalmente suas primeiras ações simbólicas para representar objetos presentes.  
E) Os símbolos são formas elaboradas de comunicar-se em primeiro lugar consigo mesmo e, em segundo, com os demais. 
 
13. Psicoterapia é tratamento preferencial para: 
 
( l ) distúrbios de personalidade 
( ll ) transtornos caracterológicos graves 
( lll ) crises vitais e crises acidentais 
( lV ) transtornos de somatização intensa 
( V ) paradas ou atraso no desenvolvimento psicológico 
 

A alternativa correta, contendo toda a complementação acima, é: 
 

A) II - IV - V B ) I - III - IV C ) I - IV - V D) I - III - V E ) II - III - IV 
 
14. Analise as afirmações abaixo sobre o contexto da atuação do psicólogo junto às varas de família. 
 
( l ) Decorrente de um psicodiagnóstico, o laudo pericial, objetiva oferecer dados para que o juiz determine uma sentença. 
( ll ) A partir de qualquer técnica em Psicologia um laudo pericial pode ser elaborado, oferecendo dados para que o juiz enuncie 
uma sentença. 
( lll ) A tarefa do psicólogo na vara de família pode ser, também, o de um "mediador", possibilitando que então, a perícia, se 
transforme numa relação de ajuda às famílias. 
 

Dentre as afirmações acima, a alternativa com todas afirmações corretas é: 
 

A) I - III 
B) I - II 

C ) I - II - III 
D) II - III 

E)  

 
15. Paciente senil é levado a um serviço de saúde para ser avaliado pelo psicólogo. Durante todo o contato, percebe-se perda 
da atividade voluntária refletida pela substituição de atos automáticos, uma vez que o paciente repete as últimas palavras e 
sílabas de qualquer pronunciamento do psicólogo, como se funcionasse como eco. Essa alteração sugere os seguintes 
quadros clínicos: 
 

A) Discinesia tardia e esquizofrenia heberfrênica. 
B) Psicoorgânico e esquizofrenia catatônica. 
C) Delírios sistematizados. 
D) Satiríase e bulimia. 
E) Mania. 
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16. No caso de pacientes adolescentes, a entrevista devolutiva, segundo Ocampo, deve envolver 
 
A) Somente os pais, a fim de minimizar os sentimentos de culpa associados à problemática do filho.  
B) Pais e adolescente, a fim de evitar sentimentos de exclusão. 
C) Apenas o adolescente, a fim de evitar a reativação de problemas ligados ao conflito edipiano. 
D) Pais e/ou adolescente, dependendo dos resultados obtidos no psicodiagnóstico. 
E) Aqueles que se mostrarem dispostos a ser informados sobre os resultados. 
 
17. Acerca de técnicas psicoterápicas, julgue os itens abaixo. 
 
I) A psicoterapia analítica tem sua ênfase na interpretação dada pelo analista aos relatos do paciente. 
II) Com base na teoria da gestalt, a abordagem centrada na pessoa utiliza técnicas expressivas das emoções para manifestar 
os conteúdos inconscientes. 
III) O aqui e agora é um princípio da terapia gestalt em que não há uma atenção prioritária com a história de vida remota; indica 
uma focalização na realidade vivida pelo paciente durante a psicoterapia. 
IV) A psicoterapia desenvolvida por Jacob Levi Moreno recebeu o nome de terapia cognitiva por basear-se no teatro como 
construção terapêutica. 
V) A psicoterapia comportamentalista focaliza a eliminação dos sintomas e tem como 
 
De acordo a com as alternativas apresentadas, estão incorretas as alternativas: 
 
A) I, II, III 
B) I, II, IV 

C) II, IV, V 
D) III, IV, V 

E) I, III, V 

 
18. 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. 
 
19. A maior dificuldade encontrada na acumulação de conhecimentos e registro das “doenças profissionais” é devido à: 
 
A) discrepância entre os pontos de vista do terapeuta e do paciente com relação às representações sobre os estados 
mórbidos; 
B) existência de doenças funcionais pré-existentes na vida do trabalhador; 
C) falta de valorização do nexo ocupacional por parte dos profissionais de saúde mental; 
D) dificuldade em situar a enfermidade no conjunto de vida do trabalhador; 
E) existência de uma nosologia mais abrangente no contexto das patologias mentais. 
 
20. Os pacientes com transtornos mentais já cronificados, e com os elos familiares perdidos, a partir da Reforma Psiquiátrica 
serão assistidos em ......................................................., devendo ser descredenciado igual número de leitos de hospitais 
psiquiátricos do SUS. (Sistema Único de Saúde). 
 
Complete a lacuna do trecho acima. 
 
A) hospitais gerais. 
B) ambulatórios. 

C) residências terapêuticas. 
D) clínicas de repouso. 

E) NAPS. 

 
21. Os componentes das variáveis sócio-econômicas relacionados à pessoa na distribuição de doenças e causas de morte 
são comprovados epidemiologicamente através de: 
 
a) Raça, uso de drogas e escolaridade 
b) Comportamento alimentar, atividade física e uso de drogas 
c) Estado fisiológico, estado de nutrição e resistência individual 
d) Ocupação, renda familiar e nível de instrução 
e) Raça, cultura e religião 
 
22. O coeficiente de prevalência de uma determinada doença expressa: 
 
a) O número de casos notificados 
b) O número de casos conhecidos 
c) O número de casos subnotificados 

d) O número de casos existentes 
e) O número estimado de casos 

 
23. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte das atribuições do Sistema Único de Saúde: 
 
a) Controlar e fiscalizar produtos e substâncias de interesse para a saúde 
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica 
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho 
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico 
e) Proteger o trabalhador e a gestante em situação de desemprego 
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24. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não faz parte dos objetivos e metas prioritárias do Pacto pela Vida: 
 
a) Atenção à saúde do idoso 
b) Redução da mortalidade infantil e materna 
c) Saúde do trabalhador 

d) Controle do câncer de próstata  
e) Saúde mental 

 
25. A ocorrência, numa comunidade ou região, do aumento inesperado de casos de uma doença é denominada: 
 
a) Endemia 
b) Epidemia 
c) Prevalência 
d) Incidência 
e) Pandemia 
 
Texto I 

Um mistério no centro da Terra 

Pesquisa americana que sugere a existência de água  

nas profundezas do planeta parece nascida de uma  

das aventuras fantásticas de Júlio Verne 

Leandro Narloch 

Divulgação 

 

No coração do planeta 

Cena do filme Viagem ao Centro da Terra, de 2008. O fascínio de um mundo 

desconhecido sob nossos pés 

Em Viagem ao Centro da Terra, o clássico de Júlio Verne, um grupo de aventureiros desce por uma fenda na crosta terrestre e 

encontra um mundo inteiramente novo, dentro de um espaço oco existente no centro do planeta. Nesse universo subterrâneo 

há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que morreu em 1905, escreveu sobre 

viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o foguete e o avião fossem inventados. 

Agora parece que ele também estava correto, pelo menos em parte, sobre a existência de um mar no interior da Terra. Um 

estudo produzido por cientistas da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, divulgado na quinta-feira passada, 

sugere a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 quilômetros abaixo da crosta terrestre. Não são lagos 

nem cascatas encantadoras como os da ficção científica de Verne. Mas, de qualquer forma, a pesquisa revela a presença de 

água em profundidades antes inimagináveis.  

O objetivo dos oceanógrafos era fazer uma análise inédita da condutividade elétrica do manto terrestre, em profundidades que 

chegaram a 1 600 quilômetros. O manto é a camada viscosa, com quase 3 000 quilômetros de espessura, que separa a 

superfície do núcleo sólido da Terra. O estudo mediu a condutividade em 59 pontos do planeta. Percebeu-se então que em 

certas partes do manto a capacidade de conduzir energia é dez vezes maior do que em outras áreas. "É provável que haja 

água no interior das rochas, já que ela é um ótimo condutor de eletricidade", disse a VEJA o americano Adam Schultz, geólogo 

e um dos autores da pesquisa.  

A explicação para a existência dessa umidade está relacionada ao movimento das placas tectônicas, os blocos rígidos que 

sustentam a superfície da Terra. As placas se moveram e se chocaram, separando os continentes, formando cordilheiras e 

áreas de subducção – quando uma placa empurra outra para baixo. A placa que afunda leva para as profundezas elementos 

da superfície, como a umidade e até mesmo água do mar. A água só é liberada se a placa tectônica derreter, formando o 

magma, as rochas incandescentes que alimentam vulcões. Se isso não acontecer, ela permanecerá entre as rochas.  

Revista Veja, edição 2127, ano 42 nº 34, 26 de agosto de 2009. 
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26.   Sobre o texto I podemos afirmar: 
 
a) É dissertativo/argumentativo e procura enfatizar sua argumentação comparando o fato dissertado com um fato ocorrido na 

ficção. 
b) É narrativo com alguns parágrafos dissertativos, uma vez que narra as viagens de Júlio Verne ao passo que explica a 

pesquisa dos cientistas americanos. 
c) É expositivo. Comprava-se isso através dos conceitos explicados e exemplificados através da obra literária. 
d) É descritivo com aspectos dissertativos: ao passo que descreve a obra, relata a pesquisa e expõe os fatos reais. 
e) É argumentativo; entretanto ao utilizar das estatísticas torna-se conceitual e perde o caráter dissertativo. 
 
27.   No primeiro parágrafo do texto, podemos observar: 
 
I.   O uso do “agora” implica tempo da ação e pressupõe a descrença remetida ao autor de Viagens ao centro da Terra 

anteriormente. 
II.   A expressão “ pelo menos em parte” isenta o autor do texto da possibilidade de ser mal interpretado pelos leitores, ao 

afirmar que Júlio Verne está correto. 
III.   A argumentação busca base científica que afirma a existência de grandes quantidades de água entre 250 e 650 

quilômetros abaixo da crosta terrestre. 
IV.   Na expressão “um sistema misterioso de iluminação” temos um adjetivo que contribui para argumentação do autor que, 

com ele, tenta exagerar e ironizar o termo. 
 
Estão corretas apenas:  
 
a) I, II e III 
b) II e IV 

c) I e III 
d) I e II 

e) I, III e IV 

 
28.    “Nesse universo subterrâneo há ilhas, um oceano e até um sistema misterioso de iluminação. O francês Verne, que 

morreu em 1905, escreveu sobre viagens ao fundo do mar, à Lua e pelos ares muito antes que o submarino moderno, o 
foguete e o avião fossem inventados.” Analisando esse trecho, podemos apontar como incorretas as proposições: 

 
I.   O verbo haver é impessoal e não pode ser flexionado no plural, assim como em “ Haviam discutido a questão do meio 

ambiente”. 
II.   A primeira ocorrência do QUE é uma explicação e ele atua como conjunção integrante. 

III.   As preposições AO, A e PELOS complementam o termo regente viagens. 
IV.   O sujeito do verbo “fossem” poderia ser escrito no singular caso houvesse escrito um termo resumitivo. 
 
a) Apenas I e III 
b) Apenas I e II 

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

e) Apenas I, II e IV 

 
29.   Analisando o terceiro parágrafo, podemos inferir que: 
 
I.   Os blocos rígidos que sustentam a superfície da Terra são as placas tectônicas. 

II.   A umidade e a água do mar são apenas alguns elementos da superfície. 
III.   Há uma condição expressa para que a água seja liberada: as placas devem se mover e se chocar. 
 
Estão corretas apenas: 
 
a) I 
b) I e II 

c) III 
d) II 

e) I, II e III 

 
30.   No título “ um mistério no centro da Terra” o termo destacado é retomado ao longo do texto através da explicação do 

que seria esse mistério. São palavras que retomam o termo: 
 
I.   pesquisa 

II.   profundezas 
III.   estudo 
IV.   universo subterrâneo 
 
a) Apenas I e II 
b) Apenas I 

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

e) Apenas II, III e IV 

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
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