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               Cargo: Psicólogo

CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
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. A teoria psicológica que torna fundamental o desenvolvimento das atividades psíquicas pela interferência do adulto é
chamada de:

a) Comportamental
b) Psicossocial

c) Da Gestalt
d) Interacionista

e) Psicanálise

2. O ato o qual o indivíduo verifica os estímulos do meio ambiente, utilizando suas vivências e experiências anteriores e suas
necessidades presentes:

a) Responder
b) Compreender

c) Perceber
d) Memorizar

e) Superação

3. Alguns fatores tornam os adolescentes suscetíveis à obesidade, dentre eles a regulação deficiente do metabolismo,
números anormais de células de gordura e:

a) Da contratilidade miocárdica
b) A incapacidade de reconhecer os sinais relativos à fome e saciedade
c) Dos canais de íons nas membranas celulares;
d) Da compartimentagem dos fluidos do organismo;
e) Do metabolismo osteo-mineral.

4. São indicadores de neuroticismo, segundo Bleger (1998):

a) Manutenção da clivagem e independência.
b) Insight e transferência psicótica.
c) Dependência e inveja.

d) Restrição do ego e ciúme/rivalidade.
e) Nenhuma das respostas

5. Na formação de grupos de terapia comportamental cognitiva para tratamento de ansiedade:

a) São dispensadas as entrevistas iniciais, uma vez que se segue um protocolo de tratamento.
b) Constituem critérios de contra-indicação: ideações suicida, psicoses atuais, transtornos de personalidade grave, déficit

cognitivo e deficiência física que afete o funcionamento do grupo.
c) Podem ser aceitos novos integrantes, após a seleção, desde que haja desistência(s).
d) Devem ser selecionados entre 10 a 12 participantes, a fim de se oferecer uma diversidade suficiente de modelos.
e) O indivíduo necessita estar inserido num ambiente que o faça enfrentar seus medos.

6. Do ponto de vista ético do psicólogo no exercício de sua profissão, é correto afirmar que:

I – O psicólogo deve influenciar o cliente com convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas
II – O psicólogo deve induzir as pessoas a permanecerem em terapia até que seja liberado por ele.
III – O psicólogo deve esclarecer ao cliente quanto a interrupção inoportuna da assistência que vem recebendo.

a) Está correta a alternativa I
b) Está correta a alternativa II
c) Está correta a alternativa III

d) Todas as alternativas estão corretas
e) Todas as alternativas estão incorretas

7. Quanto à abordagem centrada na pessoa, julgue os itens que se seguem:

I. A terapia está fundamentada no postulado de que o indivíduo possui a capacidade para autodirigir-se e para a
mudança pessoal construtiva.

II. Baseia-se em uma visão positiva da natureza humana. Considera-se que o indivíduo tem uma tendência inerente ao
desenvolvimento de suas potencialidades.

III. O terapeuta funciona como facilitador do crescimento pessoal do indivíduo, e este é quem define seus próprios
objetivos e escolhas.

IV. A terapia está fundamentada não propriamente em técnicas, mas em atitudes do terapeuta.
V. Entre as atitudes básicas do terapeuta destaca-se a congruência ou autenticidade, a aceitação incondicional positiva e

a compreensão empática.

A quantidade de itens certos é igual a:

a) 1
b) 2
c) 3

d) 4
e) 5

8. O sinal clínico de uma evolução favorável da psicoterapia, em psicossomática, é a:

a) Transformação da queixa inicial em demanda de análise
b) Desaparecimento da angústia
c) Modificação do sentido do sintoma
d) Transformação da queixa em sintoma
e) Modificação da natureza das angústias
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9. Quando o paciente se encontra em estágio avançado da doença, a atuação do psicólogo junto a este paciente inclui:

a) Tornar o paciente mais receptível ao tratamento
b) Permitir um prolongamento da vida
c) Oferecer para todos os casos psicoterapia

d) Trabalhar com o material que o paciente manifestar
e) Orientar os familiares quanto à evolução do estado

psíquico do paciente

10. No serviço de saúde, a psicoterapia de grupo torna-se uma boa alternativa, quando

a) Atende a demanda institucional por maior produtividade
b) Existem poucos profissionais para atender a população existente
c) Atendem à extensa fila de espera para atendimento individual
d) Atendem às necessidades da clientela de forma mais adequada e eficaz
e) É necessário triar e receber novos usuários no serviço de saúde mental.

11. A teoria de Piaget identifica alguns estágios de desenvolvimento e um conjunto de processos através dos quais a criança
progride de um estágio a outro. O estágio onde a criança começa a conceitualizar, criando "estruturas lógicas" para a
explicação das suas experiências, mas, ainda sem abstração. É chamado de:

a) Estádio Pré-Operatório
b) Sensório-motor

c) Operações Formais
d) Operações Concretas

e) Nenhuma das respostas

12. A Abordagem fenomenológica-existencial-humanista da personalidade trabalha com conceitos diferentes da psicanálise, tal
como:

I. A personalidade atual depende de como o desejo foi vivenciado na infância e no desenvolvimento da sexualidade.
II. A qualidade da relação com as pessoas e a própria experiência de si mesmo pode ser melhorada através da

transferência, da empatia e da aceitação incondicional.
III. O desenvolvimento não é o foco do trabalho terapêutico por que o passado não pode ser revivido, o que define a

experiência atual como fonte de todas as informações importantes para a relação terapêutica.
IV. Que há um inconsciente, mas a consciência é mais forte, predomina e permite a pessoa se defender de suas pré-

determinações.
V. Modelos de homem, pressupostos, paradigmas e visão de mundo, discutidos pela filosofia e pela epistemologia têm

influência sobre toda prática da psicoterapia e suas referências teóricas.

Está correto o que se afirma em:
a) I, II e V, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I, II, III, IV e V.
d) III e V, apenas.
e) II, IV e V, apenas.

13. Segundo os estudos Gröen, correlacione às formas como os grupos humanos sofrem influências e as modificações
socioculturais que as provocam.

1) De forma gradual
2) De forma súbita.
3) Em movimentos constantes.

(123) Crescimento econômico de uma região, modificação
das condições políticas de um povo, da lenta
transformação de uma cultura em outra.

(123) Emigração e imigração.
(123) Modificações catastróficas conseqüentes de guerras,

genocídios, revoluções e outros conflitos.
A seqüência correta é:

a) 1, 3, 2
b) 1, 2, 3
c) 3, 2, 1
d) 3, 1, 2
e) 2, 1, 3

14. 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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15. A atuação do psicólogo hospitalar deve orientar-se, em sua estrita vocação, por uma prática:

I. Diagnóstica; II. Clínica; III. Institucional; IV. Assistencial; V. Organizacional.

A alternativa correta é:
a) Apenas II
b) Apenas II e IV

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

e) Apenas IV

16. Julgue os itens subseqüentes, acerca do desenvolvimento durante a adolescência.

I. Cientificamente, a adolescência é um processo normativo caracterizado por conflitos interiores e instabilidade
emocional.

II. A adolescência termina quando o jovem se ajusta aos padrões normais de comportamento do adulto e das
expectativas da sociedade, independentemente da idade cronológica.

III. A flexibilidade do pensamento adolescente sobre o mundo, como propôs Piaget, surge com o estágio das operações
formais.

IV. Na fase de operações formais, espera-se que os adolescentes possam raciocinar além de suas próprias experiências,
formular críticas, hipóteses e análises teóricas e fazer julgamentos de valor. Aqueles que começam a questionar
decisões de figuras de autoridade e a desafiar valores sociais e religiosos seguidos por eles na infância,
provavelmente entraram em desenvolvimento desviante ou delinqüente.

Estão corretas as alternativas:
a) I e II
b) III e IV

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

e) Todas as alternativas estão
erradas.

17. De acordo com Eizirik, Libermann e Costa, julgue os itens abaixo, a respeito de transferência, contratransferência, aliança
terapêutica e relação real, presentes na relação terapêutica:

I. A transferência pode ser considerada um fenômeno universal, mas especialmente evocado pela situação terapêutica.
A compreensão das reações transferenciais é um importante instrumento terapêutico, embora utilizado de maneira
diferente em diversas formas de terapia.

II. O termo contratransferência foi alvo de polêmica e divergências a partir de sua utilização por Freud, mas, atualmente,
existe consenso acerca da sua definição e do seu emprego em psicoterapias de diferentes abordagens teóricas.

III. A expressão aliança terapêutica refere-se à capacidade do paciente de estabelecer uma relação (uma aliança) de
trabalho com o terapeuta. É correto afirmar que a aliança terapêutica está presente em diferentes modalidades
terapêuticas.

IV. O reconhecimento de aspectos reais do terapeuta e do paciente pode contribuir para evitar a tendência reducionista
de se considerar todas as manifestações emocionais e de conduta como transferenciais.

V. Em síntese, é correto afirmar que transferência, contratransferência, aliança terapêutica e o reconhecimento da
relação real ocorrem em momentos distintos.

Estão certos apenas os itens:
a) I, II e IV
b) I, II e V

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

e) III, IV e V

18. O processo de associação livre é o processo através do qual, por meio do discurso e da palavra, pode-se acessar o
inconsciente do sujeito e o sujeito do inconsciente. Em relação à associação livre, ocorre:

a) Uma arbitrariedade na ligação entre significante e significado, que permite o acesso ao inconsciente do sujeito.
b) Um encadeamento de idéias que denotam, antes de tudo, as resistências do sujeito ao tratamento através da palavra.
c) Uma escolha de signos lingüísticos mutáveis e imutáveis que revelam a contradição lingüística da língua.
d) Uma seleção, algo que se desenrola em uma sucessividade que permite diferenciar a noção de tempo psíquico da

noção de tempo real e que permite definir os circuitos do desejo.
e) Uma atividade envolvendo idéias através de signos imutáveis.

19. Psicoterapia é tratamento preferencial para:

I - Distúrbios de personalidade
II- Transtornos caracterológicos graves
III - Crises vitais e crises acidentais
IV - Transtornos de somatização intensa
V - Paradas ou atraso no desenvolvimento psicológico

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

a) II - IV - V
b) I - III - IV

c) I - IV - V
d) I - III - V

e) II - III - IV

20. 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) Psico-orgânico e esquizofrenia catatônica.
c) Delírios sistematizados.

d) Satiríase e bulimia.
e) Mania.
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21. A Lei n. 8080, de 19 de setembro de 1990 dispõe que:

a) a gestante tem direito à licença com duração de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
b) todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição.
c) o profissional de saúde deve respeitar a vida, a dignidade e os direitos da pessoa humana, em todo seu ciclo vital.
d) a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno

exercício.
e) toda prática ou atividades em saúde somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas em seus

respectivos Conselhos.

22. Analise as assertivas acerca do SUS, associando os parênteses, em seguida marque a alternativa correta.

I- É universal
II- É integral
III- É descentralizado
IV- É regionalizado e hierarquizado
V- Deve ser eficaz e eficiente

(123) deve prestar serviços de qualidade e apresentar soluções quando as pessoas o procuram ou quando houver um
problema de saúde coletiva.

(123) porque deve atender a todos, sem distinção, de acordo com suas necessidades; e sem cobrar nada, sem levar em conta
o poder aquisitivo ou se a pessoa contribui ou não com a Previdência Social.

(123) os serviços de saúde devem estar dispostos de maneira regionalizada, pois nem todos os municípios conseguem atender
todas as demandas e todo tipo de problemas de saúde.

(123) todas as ações e serviços que atendem a população de um município devem ser municipais; as que servem e alcançam
vários municípios devem ser estaduais e aquelas que são dirigidas a todo o território nacional devem ser federais

(123) a saúde da pessoa não pode ser dividida e sim, deve ser tratada como um todo. Isso quer dizer que as ações de saúde
devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para prevenção e para o tratamento,
sempre respeitando a dignidade humana.

A sequência correta é:
a) V, I, IV, III, II b) III, V, I, IV, II c) I, V, IV, II, III d) IV, V, II, I, III e) V, I, III, II, IV

23. Em relação aos Pactos-Portaria MS n. 399/2006, assinale a alternativa incorreta:

a) O Pacto em Defesa do SUS é a reafirmação da fidelidade de todos os entes com o Sistema Público de Saúde que garante
a equidade e o acesso universal ao sistema.

b) O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, que deverão expressar uma prioridade
inequívoca dos três entes federativos, com definição das responsabilidades de cada um.

c) O Pacto de Gestão estabelece as responsabilidades claras de cada ente federativo de forma a diminuir as competências
concorrentes.

d) a re-politização do SUS e seus princípios basilares são importantes macro-prioridades do Pacto em Defesa do SUS.
e) O Pacto pela Saúde é o estabelecimento dos indicadores básicos de Saúde a serem cumpridos pelos Gestores.

24. Acerca das Políticas Públicas de Saúde, leia e julgue as assertivas em C para certo ou E para errado.

(123) O SUS foi constitucionalmente criado em 1986 por decreto presidencial
(123) A criação do SUS resultou das intensas lutas sociais que se desenvolveram nos anos 70 e 80 e culminaram na VIII

Conferência Nacional de Saúde em 1986
(123) Para assegurar o caráter público do SUS, seu aporte jurídico é fundamentado na concepção de saúde como direito de

cidadania
(123) A fim de realizar o princípio da equidade,o aporte jurídico do SUS defende a universalização apenas da atenção básica

através do PACS e do PSF
(123) Enquanto  Política Pública o cumprimento constitucional do direito à saúde exige ações intersetoriais como está

preconizado na NOB-96

A seqüência que preenche corretamente os parênteses é:
a) E, C, C, C, E b) C, C, C, E, E c) E, C, C, E, C d) E, E, E, C, C e) C, E, C, E, C

25. A educação em saúde tem como principais objetivos:

I. Conscientizar as pessoas para valorização da saúde
II. Incentivar as pessoas a serem protagonistas do seu cuidado, ou seja, cuidar de sua saúde com seus esforços e ações,

exercendo sua cidadania.
III. Desestimular a utilização dos serviços de saúde disponíveis na sociedade, pois já se encontram com uma demanda

esgotada de clientes.
IV. Desenvolver a promoção à saúde, promovendo o aprender sobre os cuidados ou práticas mais saudáveis de saúde.
V. Orientar sobre hábitos saudáveis de vida em detrimento de sua cultura ou crenças.

Assinale a alternativa que indica as afirmativas corretas:
a) Apenas II, IV e V
b) Apenas II, III e V

c) Apenas I, III e IV
d) Apenas I, II e V

e)Apenas I, II e IV
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TEXTO

Qual é o idioma mais falado do mundo?

Como língua materna, é o mandarim. Como segunda língua, o inglês

O mandarim é o idioma mais falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna. "O
mandarim é o mais falado por causa da grande população que existe na China", diz Vivian Cristina Rio, linguista e consultora
do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada (CPDEC).
Já no que diz respeito à segunda língua, ou língua estrangeira, mais popular, não há idioma mais falado que o inglês. E se
engana quem pensa que ele está perdendo a força para o espanhol, por exemplo. “O inglês está cada vez mais forte e isso vai
se perpetuar ainda durante muitos anos”, explica. Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos - apesar da
recente crise mundial - ainda dominam mundialmente a economia.
Mesmo com o Ano da França no Brasil, Vivian diz que são poucas as pessoas que querem aprender francês, idioma que
dominou antes do inglês. “Como a França não tem mais domínio econômico mundial, o francês foi deixado de lado, pois a
escolha de uma língua estrangeira está muito associada à cultura e ao poder”, afirma.
Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”, idioma criado artificialmente, não ficou tão popular como seus adeptos
esperavam. “As línguas se desenvolvem com uma sociedade, uma cultura e um país. Não adianta injetar um idioma depois
que uma cultura já está determinada, pois as pessoas, inconscientemente, rejeitam essa artificialidade”, diz Vivian.
Não se pode esquecer também a importância do idioma espanhol, tanto como língua estrangeira ou materna. “Hoje ele já
ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados, seja como língua materna ou estrangeira”, conta Vivian.
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml

26. Ao ler o texto I, podemos afirmar como verdadeiro:

I. Há relativa classificação quando se trata do idioma mais falado do mundo.
II. Considerando os falantes nativos, a China, que é o país mais populoso, possui o idioma mais falado.
III. O idioma mais falado pertence ao maior país do mundo, que tem o maior número de pessoas.

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

27. Analise as assertivas abaixo:

I. Em “Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos” a palavra destacada refere-se ao fato do inglês está cada
vez mais forte.
II. Em “Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”...” temos um conectivo inicial que nos remete ao parágrafo anterior.
III. Em “Hoje ele já ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados” o pronome pessoal faz referência a uma
palavra anterior: Inglês.

Está (ão) incorreta (s):

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

28. Analisando o uso dos conectivos no texto, podemos perceber:

I. Em “Já no que diz respeito à segunda língua”, o conectivo inicial aponta outro ponto de vista, pressupondo que um
aspecto diferente foi abordado anteriormente..
II. Em “Mesmo com o Ano da França no Brasil” temos um conectivo que expressa relação semântica de concessão.
III. Em “Não se pode esquecer também...”o conectivo destacado é aditivo por expressar uma relação de soma com o
argumento anterior.

Está (ão) correta (s):

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

29. O gênero textual  e as suas características, permitem-nos afirmar que a função predominante nesse texto I é:

a) Fática
b) Referencial

c) Conativa
d) Metalinguística

e) Expressiva

30. Analise as assertivas:

I. Em “ Já no que diz respeito à segunda...” temos uma crase facultativa que seria proibida se a palavra seguinte fosse
“fase”.
II. Em “apenas os falantes que têm essa língua” o verbo está acentuado por está no plural. O mesmo não acontece em “ os
alunos tem sonhos ocultos”.
III. Em “por causa da grande população que existe na China” o verbo existir é impessoal e não poderia ser colocado no plural.

Está (ão) incorreta (s):

a) Apenas I e II
b) I, II e III

c) Apenas II e III
d) Apenas III

e) Apenas I




http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml



