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Prefeitura Municipal de Saudades 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2012 

 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670

http://www.icap.net.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

Cidadezinha qualquer 

 

Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
Andrade, Carlos Drummond de. Obra completa. Rio de Janeiro: José Olympio, 1967. 

 

1) Qual o assunto do poema? 

 

a) A descrição de uma cidade pequena, monótona. 

b) Observações sobre a vida monótona. 

c) Descrição de uma vida monótona. 

d) Observações sobre as janelas das cidadezinhas. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

2) Os dois primeiros versos não apresentam verbos. Por quê? 

 

a) Porque não se usa verbo em poemas. 

b) Porque não se usa verbo na primeira estrofe de um poema. 

c) Porque o poeta descreve a sua vida. 

d) Porque frases sem verbo são mais adequadas à descrição. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

3) Pode-se dizer que o último verso é uma espécie de desabafo. 

O emprego das palavras “Eta” “besta” e “Meu Deus” exprimem respectivamente: 

 

a) Surpresa ou indignação, sem sentido, inconformismo. 

b) Alegria, burrice, pedido. 

c) Curiosidade, repetição, apelo. 

d) Monotonia, curiosidade, reza. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

4) Ninguém tem pressa na cidadezinha. Que palavra é usada para exprimir essa ideia? 

 

a) A palavra (advérbio de tempo) devagar. 

b) A palavra (advérbio de lugar) devagar. 

c) A palavra (advérbio de modo) devagar. 

d) A palavra (artigo indefinido) um. 

e) A palavra (artigo definido) um. 
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5) Preste atenção ao verso “Devagar... as janelas olham.” 

Que recurso expressivo o poeta usa nesse verso? 

 

a) A metáfora. 

b) A catacrese. 

c) A hipérbole. 

d) A metonímia. 

e) A comparação. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta erro quanto ao uso do sinal indicativo de crase: 

 

a) O propósito confere significado à vida e ajuda-nos à orientar e à concentrar nossos 

talentos e esforços. 

b) A criatividade em todas as áreas está intimamente ligada à jovialidade, ao constante 

desejo de fazer coisas novas apenas pelo prazer de fazê-las. 

c) Inovação à moda inglesa. 

d) Às vezes devemos arriscar. Só assim conhecemos nosso potencial. 

e) Os homens sempre estiveram mais associados à transmissão do patrimônio tangível. 

 

MATEMÁTICA  

 

7) Numa P.A. o 2º termo é igual a 5 e o 7º termo é igual a 20. Então o 20º termo é: 

 

a) 36. 

b) 41. 

c) 47. 

d) 59. 

e) 60. 

 

8) Qual é o número possível de anagramas que se pode montar com as letras da 

palavra SAUDADES? 

 

a) 5040. 

b) 4096. 

c) 2048. 

d) 1024. 

e) 720. 

 

ESTUDOS SOCIAIS  

 

9) Por que o Município de Saudades tem esse nome? 

 

a) Por estar próximo ao Rio Saudades. 

b) Devido à saudade que os primeiros colonizadores sentiam de seus parentes e amigos. 

c) Por ser um município muito hospitaleiro que deixa saudade às pessoas que por ali 

passam. 

d) Devido a seus colonizadores terem deixado saudade pelo belo trabalho que fizeram 

no município. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 
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10) Analise as afirmativas: 

 

I. O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, é um dos maiores fornecedores de 

alimentos no mercado internacional. 

II. Alguns dos problemas e desafios apresentados pela agricultura brasileira são 

relacionados à reforma agrária e ao êxodo rural. 

III. As inovações técnológicas introduzidas através da Revolução Verde possibilitaram um 

grande aumento na produção agrícola. 

 

Estão corretas: 

 

a) Apenas a afirmativa I. 

b) As afirmativas II e III. 

c) As afirmativas I e II. 

d) As afirmativas I, II e III. 

e) Apenas a afirmativa II. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) No que se refere ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale com (V) para 

as proposições Verdadeiras e (F) as Falsas: 

 

(  ) É vedado ao Psicólogo praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 

caracterizam negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, ou opressão.  

(  ) Em caso de quebra de sigilo, o Psicólogo poderá prestar informações e emitir 

opiniões, além das estritamente necessárias, sem comunicá-las ao usuários, como pode 

ocorrer em situações de sua convocação como perito.  

(   ) O Psicólogo deve engajar-se em qualquer tipo de ação que edifique a profissão 

para que haja o melhor entendimento da comunidade sobre o real papel do profissional 

que atua na área da Psicologia.    

(   ) O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da 

dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que 

embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

(   ) No atendimento Psicológico à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser 

comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para promoverem medidas em 

seu benefício.    

 

A sequência Correta é: 

 

a) F, V, V, F, F.  

b) V, F, F, V, V.  

c) F, V, V, F, V. 

d) V, F, V, V, V. 

e) V, F, F, V, F.  
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12) Segundo Chiavenato (2009), o treinamento é o processo de ensinar aos novos 

colaboradores as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar seus 

cargos.  

 

Analise as proposições a seguir: 

 

I. O treinamento é realizado para acrescentar comportamento, habilidade e 

conhecimentos no repertório de cada trabalhador.  

II. As técnicas de treinamento só devem ser aplicadas antes do ingresso do trabalho, 

com o intuito de fornecer orientações sobre normas, regulamentos, cultura da 

organização, contrato de trabalho, entre outros.  

III. Existem quatros principais subsistemas componentes de um sistema instrucional ou de 

treinamento, que são: avaliação ou diagnóstico de necessidades de treinamento, 

planejamento do treinamento, aplicação ou execução e avaliação de treinamento.  

IV. Os treinamentos do tipo motivacional caracterizam-se basicamente pela 

preocupação em criar nos trabalhadores operacionais um espírito cooperativo com 

relação às estratégias gerenciais.  

V. A etapa desenho de um treinamento trata-se da elaboração do programa de 

treinamento para atender às necessidades diagnosticadas.  

 

Com base nas proposições acima, assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Apenas a I e V estão corretas.  

b) III, IV e V estão corretas. 

c) I, III, V estão corretas. 

d) Apenas a II e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

13) Segundo Stutz (2009), a qualidade no atendimento ao público é uma ferramenta 

gerencial na condução dos negócios. Uma aliada na busca dos melhores resultados. 

São algumas características da qualidade no atendimento ao público: 

 

Assinale a alternativa Incorreta: 

 

a) Comunicabilidade. 

b) Atenção. 

c) Apresentação. 

d) Genuinidade. 

e) Presteza. 

 

14) A respeito da entrevista psicológica, segundo Bleger (1977), assinale a Alternativa 

Correta: 

 

a) É um campo de trabalho no qual se investiga a conduta e a personalidade de seres 

humanos.  

b) É uma técnica para realizar anamnese e, por este motivo, fornece informações 

fidedignas sobre o entrevistado. 

c) Na entrevista psicológica, em uma situação de silêncio prolongado o Psicólogo deve 

encerrar a entrevista respeitando a dificuldade do paciente em abordar áreas 

particularmente problemáticas.  
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d) A entrevista psicológica possibilita a eclosão dos estados traumáticos sentidos pelo 

entrevistado. 

e) A entrevista psicológica carece de objetividade, porque os dados obtidos podem ser 

enviesados pelo entrevistador.  

 

15) Segundo Chiavenato (2004) a Seleção de Pessoas funciona como uma espécie de 

filtro que permite que apenas algumas pessoas possam ingressar na organização. São 

técnicas utilizadas em um processo de Seleção de Pessoas: 

 

Assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Testes psicológicos, entrevistas produtivas e provas de conhecimentos. 

b) Técnicas de simulação, técnicas de dramatização e recrutamento interno. 

c) Provas objetivas, teste de personalidade e testes psicométricos. 

d) Descrição das funções, recrutamento externo e técnicas de simulação. 

e) Testes Psicológicos, provas de conhecimento e entrevistas de seleção. 

 

16) RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003, institui o Manual de Elaboração de Documentos 

Escritos produzidos pelo Psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica. Em se tratando 

da guarda dos documentos e condições de guarda, análise as proposições a seguir: 

 

I. Os documentos escritos decorrentes de avaliação psicológica, bem como todo o 

material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 5 anos.  

II. Fica sob a responsabilidade tanto do Psicólogo quanto da Instituição em que ocorreu 

a avaliação psicológica a guarda dos documentos decorrentes do processo de 

avaliação.  

III. O prazo mínimo de 3 anos de guarda de documentos poderá ser ampliado nos casos 

previstos em lei, por determinação judicial, ou em ainda em casos específicos em que 

seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. 

IV. Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino dos documentos deverá seguir 

as orientações definidas no Código de Ética do Psicólogo. 

V. A guarda dos documentos deve ocorrer pelo prazo mínimo de 4 anos, sendo que a 

instituição é a única responsável pelos materiais relativos à avaliação, já que o Psicólogo 

pode desligar-se da instituição por ocasião de um novo emprego.  

 

Com base nas proposições acima, assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Apenas a I e IV estão corretas.  

b) I, II e IV estão corretas. 

c) II, III, V estão corretas. 

d) Apenas a III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

17) Está previsto no Código de Ética na Administração Pública (Decreto n. 1.171/94) as 

seguintes Regras Deontológicas, exceto: 

 

a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o servidor público.   

b) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 

Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 
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conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente 

entre o honesto e o desonesto. 

c) A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, 

devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. 

d) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta 

ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como 

contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como 

elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade. 

e) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra 

na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na 

conduta do dia a dia em sua vida privada nada tende acrescer ou diminuir o seu 

bom conceito na vida funcional.  

 

18) De acordo com Chiavenato (2004), higiene no trabalho refere-se a um conjunto de 

normas e procedimentos que visa à proteção da integridade física e mental do 

trabalhador, preservando-o dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao 

ambiente físico onde são executadas. Os principais itens do programa de higiene do 

trabalho estão relacionados: 

 

I. Ao ambiente físico como a iluminação, ventilação, temperatura e ruídos. 

II. Às condições físicas, psicológicas e ambientais devem estar relacionadas 

primordialmente às despesas e possibilidades de oferecimento da empresa ao seu 

colaborador.  

III. Ao ambiente psicológico a partir de relacionamentos humanos agradáveis, atividades 

agradáveis, motivadoras e eliminação das possíveis fontes de estresse. 

IV. À aplicação de princípios de ergonomia envolvendo máquinas e equipamentos 

adequados às características humanas e ferramentas que reduzam a necessidade de 

esforço físico humano. 

V. Aos aspectos físicos, psicológicos e ambientais não se relacionam entre si, podendo 

um aspecto estar em falta que o outro compensará na higiene do trabalho.  

 

Com base nas proposições acima, assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Apenas  I e V estão corretas.  

b) I, II, V estão corretas. 

c) I, III e IV estão corretas. 

d) III e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

19) Segundo Jasper e Dalgalarrondo (2002) as idéias delirantes ou delírio são juízos 

patologicamente falseados. É um erro do ajuizar que tem origem na doença mental. Sua 

base é mórbida e motivada por fatores patológicos. O delírio tem 3 características 

essenciais, sendo elas: 

 

Assinale com (V) para as proposições Verdadeiras e (F) as Falsas: 

 

(   ) No delírio há a percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído,  imagem) sem a 

presença do objeto estimulante real.  

(  ) O doente apresenta uma convicção extraordinária, uma certeza subjetiva 

praticamente absoluta. Sua crença é total, para ele não se pode colocar em duvida a 

veracidade do seu delírio.  
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(   )  É impossível a modificação do delírio pela experiência objetiva, por provas explícitas 

da realidade, por argumentos lógicos, plausíveis e aparentemente convincentes.  

(   ) O delírio é um juízo falso, o seu conteúdo é impossível. Trata-se de uma produção 

associal, idiossincrática em relação ao grupo cultural do doente.  

(  ) É um quadro agudo que se caracteriza por prejuízo cognitivo global, com 

rebaixamento do nível de consciência.  

 

A sequência Correta é: 

 

a) F, V, V, F, F. 

b) V, F, F, V, V. 

c) F, V, V, F, V. 

d) V, F, V, V, F. 

e) F, V, V, V, F.    

 

20) A respeito do Teste Inventário Fatorial de Personalidade (IFP), assinale com (V) para 

as Afirmações Verdadeira e (F) para Falso. 

  

(  ) O IFP avalia o sujeito em 15 fatores de personalidade: Assistência; Dominância; 

Ordem; Denegação; Intracepção; Desempenho; Exibição; Heterossexualidade; Afago; 

Mudança; Persistência; Agressão; Deferência, Autonomia, Afiliação.  

(   ) Sua aplicação pode ser individual ou coletiva. 

(   ) É um Inventário objetivo de natureza verbal. 

(   ) Avalia aspectos dinâmicos e funcionais da personalidade. 

(  ) Considera as respostas em relação a aspectos como precisão da forma e 

movimento.  

 

A sequência Correta é: 

 

a) F, V, V, F, F.     

b) V, F, F, V, V.      

c) V, V, V, V, F.     

d) V, V, V, F, F.    

e) V, F, F, V, F. 

 

21) De acordo com a Psicologia Humanista, na concepção de Rogers, a noção de 

pessoa é: 

 

a) De um ser inconsciente. 

b) Um ser relacionado à constituição da Persona. 

c) Um ser autônomo e livre. 

d) De um ser único. 

e) De um ser movido a estímulos e respostas. 

 

22) Qual o mecanismo de defesa que se caracteriza por um atitude ou um hábito 

psicológico com sentindo oposto ao recalcado? Esse mecanismo substitui 

comportamentos e sentimentos que são diretamente opostos ao desejo real, trata-se do 

mecanismo de defesa chamando de: 

 

a) Projeção. 

b) Repressão. 
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c) Negação. 

d) Sublimação. 

e) Formação Reativa. 

 

23) A respeito do processo de Avaliação Psicológica, assinale a Alternativa Incorreta: 

 

a) Na Avaliação Psicológica a compreensão dinâmica do sujeito envolve colocar a 

problemática atual em uma perspectiva histórica, que permita compreender o 

transtorno dentro de um processo vital, em um contexto temporal, afetivo e social, sem, 

necessariamente, vínculo com um quadro referencial teórico especifico. 

b) A avaliação de indivíduos sem a utilização de técnicas e instrumentos adequados é 

praticamente impossível quando se pretende avaliar seu comportamento em sua 

globalidade, ou seja, em seus domínios cognitivos, afetivo e psicomotor. 

c) Os métodos em Avaliação Psicológica são as entrevistas, observação, anamnese e 

dinâmicas.  

d) Em um processo de avaliação, há procedimentos com regras e situações bem 

definidas e um código operacional de tal forma que permita chegar a conclusões 

objetivas ao entendimento de outros Psicólogos.  

e) Em um processo de Avaliação Psicológica, a integração e sínteses dos resultados 

exigem que sejam levantadas hipóteses etiológicas, com base em pressupostos teóricos, 

o que deve ser justificado por dados históricos.  

 

24) Segundo o DSM IV são critérios Diagnósticos para o Transtorno de Personalidade 

Esquizoide: 

 

I. Não deseja nem gosta de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma 

família. 

II. Quase sempre opta por atividades solitárias. 

III. Manifesta pouco, se algum interesse em ter experiências sexuais com parceiro. 

IV. Não tem amigos íntimos ou confidentes, ou outros que não parentes em primeiro 

grau. 

V. Mostra-se indiferente a elogios ou críticas. 

 

A partir das proposições acima, assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Apenas  I e V estão corretas.  

b) II, IV e V estão corretas. 

c) I, III, V estão corretas. 

d) Apenas  II e IV estão corretas. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

25) Segundo Castiho (1998), há diferenças entre os processos de Psicoterapia de Grupo e 

Desenvolvimento Interpessoal. Nesse último tem-se como objetivo desenvolver as 

habilidades _____________, como: saber ouvir, falar com adequação, tolerar diferenças 

_____________, conhecer-se melhor, aprender a dar e receber _____________. 

 

Assinale a Alternativa Correta que preenche as respostas das lacunas acima: 

 

a) sensoriais, comunitárias, feedback. 

b) sociais, individuais, feedback. 
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c) experienciais, sociais, retornos.  

d) sociais, partidárias, feedback. 

e) perceptivas, comunitárias, retornos.  

 

26) De acordo com Chiavenato (2004), o conceito de Qualidade de Vida no Trabalho 

(QVT), refere-se a preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos trabalhadores no 

desempenho de sua tarefas. A QVT tem sido utilizada como indicador das experiências 

humanas no local de trabalho e o grau de satisfação das pessoas que desempenham o 

trabalho. A QVT envolve uma constelação de fatores, como: 

 

Assinale a Alternativa Incorreta: 

 

a) A satisfação com o trabalho executado. 

b) A possibilidade de futuro na organização. 

c) As impossibilidades de participação e reconhecimento.  

d) O reconhecimento pelos resultados alcançados.  

e) O ambiente psicológico e físico do trabalho.  

 

27) Segundo Hall, Lindzey e Campbell (2000), a psicologia em seu campo teórico e 

prático incidem diversas teorias da personalidade em que propõem modelos 

explicativos e conceitos próprios, que são construídos a partir da visão de mundo do 

autor, das suas bases filosóficas e descobertas científicas.  

As Teorias que se baseiam na premissa de que o comportamento humano é 

amplamente adquirido e de que os princípios da aprendizagem explicam o 

desenvolvimento e a manutenção desses, tratam-se de qual perspectiva e 

representantes teóricos? 

 

Assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Teorias com ênfase na Realidade Percebida e seus principais representantes são: Carls 

Rogers, Kurt Lewin, Raymond Cattel.  

b) Teorias Psicodinâmicas e seus principais representantes são: Sigmund Freud, Carl 

Gustav Jung, Alfred Adler.   

c) Teorias com ênfase na Aprendizagem e seus principais representantes são: John 

Watson, Burrhus Frederick Skinner, Albert Brandura.  

d) Teorias com ênfase na Estrutura de Personalidade e seus representantes são: Henry 

Murray, Raymond Cattel, Gordon Allport.  

e) Teorias com ênfase na Aprendizagem seus principais representantes são: Carls Rogers, 

Kurt Lewin, Raymond Cattel. 

 

28) O tipo de recrutamento que ocorre intramuros na empresa, por meio do 

remanejamento, mais especificamente pela promoção, transferência e ou plano de 

carreira é chamando de recrutamento: 

 

a) Externo. 

b) Virtual. 

c) Interno. 

d) Profissional. 

e) Misto.  
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29) Segundo Beck e Alford (2000), a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) consiste 

na identificação, contestação e reestruturação de interpretações distorcidas que o 

paciente faz das situações sociais que lhe eliciam ansiedade. O modelo cognitivo tem 

como meta: 

 

Assinale a Alternativa Correta: 

 

a) Evita-se o registro de pensamentos disfuncionais, como também busca-se reforçar ou 

fixar as distorções cognitivas. 

b) Ser uma abordagem instrutiva, pois o terapeuta ensina ao paciente o modelo 

comportamental dinâmico, a natureza dos seus problemas e o processo terapêutico. 

c) Uma terapêutica pouco estruturada, pois a terapia estabelece apenas uma 

sequência de dez sessões. 

d) Tornar a abordagem versátil, já que o número de sessões necessárias para o 

tratamento completo varia em função do tipo, da gravidade, da quantidade de 

emoções e pensamentos disfuncionais.  

e) Tornar o paciente mais consciente de seus processos de pensamentos para permitir a 

correlação de erros lógicos ou de conteúdos por meio de perguntas que o conduz a 

constatar seus erros. 

 

30) Segundo Cardoso (2002), são propostas de inserção do profissional da área de 

Psicologia nos Programas Saúde Família (PSF) do SUS, exceto: 

 

a) Atuar junto à comunidade, difundindo informações sobre saúde mental e fazendo 

uma identificação das pessoas portadoras de diabetes e hipertensão arterial com 

comprometimentos emocionais que demandem assistência psicológica. 

b) Possibilitar um espaço terapêutico para que as pessoas possam trocar experiências e 

desenvolver suas potencialidades, a fim de usá-las da forma mais adequada no 

atendimento de suas necessidades, esperando-se, com isso, beneficiar não apenas o 

seu quadro clínico, mas também despertá-las para seu potencial na construção de uma 

vida com mais qualidade. 

c) Atuar junto à equipe do PSF, colaborando com outros profissionais da saúde, visando 

a integrar esforços, estimular a reflexão e a troca de informações sobre a população 

atendida, de modo a facilitar sua avaliação e evolução clínica. 

d) Proporcionar ao estudante de Psicologia a aplicação dos conhecimentos obtidos, 

através de estágios práticos na área, para uma atuação tanto terapêutica quanto 

preventiva, mediante o atendimento supervisionado dos pacientes e do trabalho 

desenvolvido junto à equipe interdisciplinar. 

e) Atuar em atividade como: grupos Informativos, grupos de psicoterapia, dinâmicas de 

grupos, atendimento individual, exceto realizar visita domiciliar acompanhado da 

equipe de saúde domiciliar com o objetivo de divulgar o trabalho, conhecer um pouco 

da realidade das pessoas atendidas e, eventualmente, prestar assistência psicológica a 

pacientes impossibilitados de comparecerem ao Centro de saúde.   
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DESTAQUE 
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PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




