
Prefeitura Municipal de Bandeirantes

CONCURSO  PÚBLICO  •  EDITAL 001/2011

•  05 / FEVEREIRO / 2012  •

CARGO:  PSICÓLOGO

INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 40 (quarenta) questões objetivas, assim dis-

tribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 5 de Matemática, 3 de Informática, 2 de Atualida-
des e 20 de Conhecimentos Específicos.

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de
respostas.

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante
sua realização.

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema
de comunicação.

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de
decorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova.

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de transcor-
ridas 2 (duas) horas do início da mesma.

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;

b) assine no local indicado;

c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera cor-
reta em cada questão;

d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Utilize caneta, ponta média, de tinta azul-escura ou preta, para preencher
os campos solicitados.

• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.

• Preencha assim:  
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LÍNGUA   PORTUGUESA

TEXTO 1 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 01,
02 E 03.

5 razões que fizeram a TAM tropeçar no terceiro
trimestre

São Paulo – A TAM acumulou prejuízo líquido de
619,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2011,
revertendo o lucro de 733 milhões de reais somado
um ano antes. Várias razões levaram a companhia a
registrar resultado negativo no período. Segundo a
TAM, o efeito câmbio, que totalizou despesas de 1,3
bilhão de reais no terceiro trimestre, no entanto, foi
uma das principais. Veja, a seguir, 5 motivos que jus-
tificam o prejuízo da TAM no terceiro trimestre:

1) A apreciação do dólar foi determinante nos
resultados financeiros da TAM. No terceiro
trimestre do ano, as perdas cambiais gera-
ram despesas extras à companhia de 1,3
bilhão de reais, pois impactaram diretamen-
te a dívida que a TAM possui em moeda ame-
ricana. No mesmo período de 2010, a em-
presa havia somado receita de 345,2 milhões
de reais devido à valorização do real.

2) No terceiro trimestre também, a Infraero re-
cebeu da TAM o equivalente a 37 milhões
de reais. O montante refere-se à cobrança
das diferenças do peso máximo de decola-
gem de anos anteriores. Segundo a compa-
nhia, o pagamento é não-recorrente, ou seja,
não deve se repetir nos próximos trimes-
tres.

3) Além do gasto não-recorrente, as despesas
operacionais da TAM também cresceram no
terceiro trimestre. No período, os gastos
atingiram a cifra de 2,7 bilhões de reais, alta
de 22,5% na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2010. A alta está relacionada ao au-
mento das despesas com pessoal, manuten-
ção, serviço de terceiros, tarifas de pouso e
depreciação.

4) Além do prejuízo líquido, o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e amortização
da TAM foi menor no terceiro trimestre, ten-
do impacto direto na margem. No período,
o ebitda  totalizou 739,1 milhões de reais,
queda de 13,1% na comparação com o mes-
mo trimestre do ano anterior. A margem
ebitda caiu 6,9 pontos percentuais, para
22,3%.

5) Os gastos com combustíveis cresceram 34%
no terceiro trimestre, somando mais de 1,1
bilhão de reais. Além do aumento de 21%
do preço médio por litro, a companhia tam-
bém aumentou em quase 10% o volume de
combustível consumido no período, devido
a mais horas voadas.

Adaptado de:    5 razões que fizeram a
TAM  tropeçar  no  terceiro trimestre.  Disponível em:

E- EXAME.COM. - 10/11/2011- Daniela Barbosa.
<http://exame.abril.com.br/negocios/

empresas/noticias/5-razoes-que-fizeram-a-tam-
tropecar-no-terceiro-trimestre>.

Acesso em: 10 nov. 2011.

Questão 01) No texto sobre a TAM, afirma-se que
seus prejuízos no terceiro trimestre de 2011 tive-
ram inúmeros motivos.  Assinale a alternativa em
que todas as opções estão corretas.

1) Questões cambiais (perdas).

2) Aumento do preço do combustível.

3) Pagamento efetuado à Embraer (dívida).

4) Expansão das despesas operacionais.

5) Tarifas mais baixas das concorrentes.

A) 1 e 5

B) 2 e 3

C) 3 e 4

D) 1 e 2

E) 2 e 5

Questão 02) Marque a alternativa que correspon-
de às lacunas.

Não gosto de andar ____ pé,  portanto irei ____
Curitiba de TAM. Como sempre há turbulência, estarei
cara ____ cara com o perigo.  Depois regressarei ____
terra natal.

A) à, a, a, a.

B) a, à, à, a.

C) a, a, à, à.

D) a, a, a, à.

E) à, à, à, à.
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Questão 03) A partir da leitura do Texto 1, publi-
cado pela Revista Exame, é correto inferir que:

A) a TAM saiu prejudicada devido a paralisações dos
seus funcionários devido aos baixos salários.

B) os funcionários da TAM reclamaram, na justiça
trabalhista, pelo excesso de trabalho e horas mal
dormidas.

C) a Infraero indenizou a TAM, que efetuou o repas-
se da indenização a quem de direito.

D) a TAM é a companhia aérea que mais teve preju-
ízo no Brasil em 2011.

E) a TAM sofreu prejuízo enorme, de aproximada-
mente 620 milhões.

TEXTO 2 – REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 04,
05 E 06.

Poema tirado de uma notícia de jornal
(Manuel Bandeira)

João Gostoso era carregador de feira-livre e mo-
rava no morro da Babilônia num barracão sem núme-
ro

Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novem-
bro

Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e

morreu afogado.

Questão 04) Leia as afirmativas, opte por FALSO e
VERDADEIRO e indique a alternativa correta.

1) O poema acima trata da saga de um herói
anônimo.

2) A palavra dançou pode ter um sentido lite-
ral e também um figurado.

3) João Gostoso era um ser dionisíaco.

4) O poema remete à prosa jornalística.

5) O texto de Bandeira é marcado pela
ambiguidade.

A) V - V - V - V - F.

B) F - V - F - V - F.

C) F - F - V - F - V.

D) F - F - F - F - F.

E) V - V - V - V - V.

Questão 05) Pelo contexto, verifica-se que:

1) O morador era da classe média emergente.

2) O cenário é de contrastes.

3) Pode-se fazer uma associação do local em
que mora João com os jardins suspensos da
Babilônia.

4)  O Bar tem tal nome homenageando as data
em que ele morreu.

5) João estava comemorando.

São afirmativas FALSAS:

A) 1 e 2.

B) 2 e 3.

C) 4 e 5.

D) 2 e 4.

E) 3 e 5.

Questão 06) No texto de Bandeira, qual a classe
gramatical que mais se destaca?

A) Substantivo.

B) Preposição.

C) Pronome.

D) Adjetivo.

E) Verbo.

Questão 07) A limitação de idade para a inscrição
em concurso público evidencia flagrante inconstitu-
cionalidade, pois veicula discriminação abusiva em
virtude da vedação constitucional de diferença de cri-
tério de admissão por motivo de idade, salvo se tal
limitação justificar-se pela natureza das atribuições
do cargo a ser preenchido.

Marque a assertiva correta.

A) Afirma-se que a admissão, por concurso público,
deveria ser revogada, pois fere os estatutos cons-
titucionais.

B) O texto trata da inconstitucionalidade da limita-
ção de idade, para inscrição em qualquer con-
curso público, em qualquer caso.

C) O cargo a ser preenchido não foi levado em con-
sideração quando a lei foi revogada, daí sua in-
constitucionalidade.

D) A lei que trata de concursos públicos e inscrição
para eles deveria ser revogada, visto que fere to-
dos os estatutos constitucionais.

E) No texto, afirma-se que há exceção, em se tra-
tando da limitação de idade, para inscrição em
concurso público.
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Questão 08) Assinale a alternativa em que há
palavra(s) grafada(s) INCORRETAMENTE.

A) Inconçútil, constituição, constituitidor, constitu-
cional.

B) Flagrante, fragrante, fragrância, fragoroso.

C) Discriminação, discreto, discricionário, discrepân-
cia.

D) Ebitda, emitida, emissão, imersão.

E) Admissão, admissional, admitido, demissionário.

Questão 09) Observe as palavras em destaque, na
sequência em que aparecem, e assinale a afirmati-
va correta em relação a elas.

A limitação de idade para a inscrição é inconstitu-
cional, pois a lei é a mesma para todos.

Ele disse que aprovaria, salvo se tal limitação fosse
obrigatória.

A) Sentido explicativo; sentido condicional.

B) Sentido participativo; sentido explicativo.

C) Sentido temporal; sentido afirmativo.

D) Sentido condicionante; sentido participativo.

E) Sentido proporcional; sentido aditivo.

Questão 10) Marque a alternativa correta.

1) Doa-se livros para o concurso.

2) Faz dez anos que ele elabora provas para
concursos.

3) Os Estados Unidos é um país constituciona-
lista.

4) 1% dos candidatos não aprovaram as regras
do concurso.

5) Eu, tu e ele participaremos do movimento
contra a discriminação.

A) Apenas 1 e 2 estão corretas.

B) Apenas 3 e 4 estão corretas.

C) Apenas 2 e 5 estão corretas.

D) Apenas 3 e 5 estão corretas.

E) Apenas 1 e 4 estão corretas.

MATEMÁTICA

Questão 11) Uma quantia de R$ 3000,00 foi divi-
dida em duas partes de modo que a primeira apli-
cada a juros simples, a uma taxa de 4% ao mês,
durante seis meses, rendeu o mesmo juro que a
segunda aplicação a 2% ao mês, durante 8 meses.
O valor de cada aplicação é:

A) R$ 1500,00 e R$ 1500,00

B) R$ 1200,00 e R$ 1800,00

C) R$ 1250,00 e R$ 1750,00

D) R$ 1300,00 e R$ 1700,00

E) R$ 1400,00 e R$ 1600,00

Questão 12) Quantos são os anagramas da pala-
vra BRASIL, começando por B e terminando por L?

A) 20

B) 21

C) 22

D) 24

E) 720

Questão 13) Duas esferas tangentes exteriormen-
te e tangentes a um plano  α  nos pontos A e B
têm raios iguais a 9cm e 4 cm. A distância entre os
pontos A e B é :

A) 9 cm

B) 10 cm

C) 12 cm

D) 13 cm

E) 15 cm
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Questão 14) A embalagem de um vidro de perfu-
me é igual a uma pirâmide de base hexagonal de
aresta igual a 4cm e de altura 10cm. Para colocar
este perfume, construiu-se uma caixa de papelão
na forma de um prisma hexagonal regular de ares-
ta da base igual a 6cm e de altura 15cm. Aproxi-
madamente, o volume de espaço vazio que fica
nesta caixa quando o perfume está dentro dela,
em cm3, é:

A) 1785

B) 1377

C) 969

D) 518

E) 408

Questão 15) Os lados consecutivos de um
paralelogramo ABCD medem 8 m e 12 m e formam
um ângulo de 60º. A menor diagonal, em metros,
é:

A)

B)

C)

D)

E)

INFORMÁTICA

Questão 16) Um computador (ou sistema compu-
tacional) é dito seguro se este atende a três requi-
sitos básicos relacionados aos recursos que o com-
põem:

A) confidencialidade, integridade e disponibilidade.

B) acesso autorizado, integração e disponibilidade.

C) confidência, integração e disponibilidade.

D) acesso autorizado, integridade e uniformidade.

E) confidência, integridade e uniformidade.

Questão 17) Quando um mesmo email é enviado
para vários destinatários, sendo que para um de-
les com cópia oculta, o que acontece?

A) O email fica invisível na caixa postal do destina-
tário da cópia oculta e só ele pode lê-lo.

B) O destinatário do email com cópia oculta não
pode vê-lo.

C) Uma cópia do email fica oculta na caixa postal
do emitente.

D) Os demais destinatários do email não devem
fornecê-lo ao destinatário da cópia oculta.

E) Os demais destinatários do email não sabem que
uma cópia oculta foi enviada.

Questão 18) Para acessar a internet através de
uma rede sem fio, um computador deve possuir:

A) várias portas USB ativas e configuradas.

B) interface wireless ativa e configurada.

C) interfaces wireless e bluetooth e uma porta
fireware, todas ativas e configuradas.

D) uma porta fireware ativa e configurada.

E) interface wireless e uma conexão RJ45, ambas
ativas e configuradas.
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CONHECIMENT OS
ESPECÍFICOS

Questão 21) A missão primordial de um código de
ética profissional é a de assegurar, dentro de valo-
res relevantes para a sociedade e para as práticas
desenvolvidas, um padrão de conduta que forta-
leça o reconhecimento social daquela categoria.
Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo
é correto afirmar que:

A) o psicólogo deverá instaurar sindicâncias, requi-
sitar diligências investigatórias e determinar a
instauração de inquérito policial para apuração
de ilícitos ou infrações às normas de proteção à
infância e à juventude.

B) é vedado ao psicólogo ter, para com o trabalho
dos psicólogos e de outros profissionais, respei-
to, consideração e solidariedade, e, quando soli-
citado, colaborar com estes, salvo impedimento
por motivo relevante.

C) o psicólogo prestará serviços profissionais a or-
ganizações concorrentes, de modo que possam
resultar em prejuízo para as partes envolvidas
decorrentes de informações privilegiadas.

D) as transgressões dos preceitos do Código de Éti-
ca Profissional do Psicólogo constituem infração
disciplinar com a aplicação de penalidades.

E) é dever do psicólogo realizar diagnósticos, divul-
gar procedimentos ou apresentar resultados de
serviços psicológicos em meios de comunicação,
de forma a expor pessoas, grupos ou organiza-
ções.

ATUALIDADES

Questão 19) Em outubro de 2011, foi aprovado no
senado o substitutivo do senador Vital do Rêgo
que institui novos critérios para a divisão dos re-
cursos provenientes da exploração de petróleo. O
projeto divide os royalties do petróleo por todas
as unidades da Federação, e não somente para os
estados e municípios produtores de petróleo. Com
relação à exploração de petróleo do pré-sal, assi-
nale a alternativa que faz referência apenas aos
estados produtores.

A) São Paulo e Rio de Janeiro.

B) Bahia e São Paulo.

C) Rio de Janeiro e Espírito Santo.

D) São Paulo e Espírito Santo.

E) Paraná e Bahia.

Questão 20) Sobre a ocupação feita por alunos em
prédios da USP, em novembro de 2011, coloque (V)
para verdadeiro e (F) para falso e em seguida assi-
nale a alternativa que corresponde à sequência
correta.

(    ) A apreensão, pela PM, de três estudantes
que portavam maconha dentro da Cidade
Universitária da USP, em outubro do ano
passado, foi o estopim para denunciar o que,
segundo os manifestantes, representa a
truculência da Polícia Militar no câmpus.

(    ) Os manifestantes querem a renovação do
convênio firmado entre a USP e a Polícia
Militar para fazer a segurança na Cidade
Universitária.

(    ) O uso de drogas dentro da Cidade Universi-
tária da USP, na Zona Oeste de São Paulo,
faz parte dos pedidos dos manifestantes.

(    ) Faz parte dos pedidos dos manifestantes a
retirada de processos administrativos e cri-
minais movidos contra alunos e funcioná-
rios pela USP.

A) V, F, V, V.

B) V, V, V, F.

C) F, F, F, V.

D) V, F, F, V.

E) F, V, V, V.
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Questão 22) O Código de Ética Profissional do Psi-
cólogo estabelece como deveres fundamentais dos
psicólogos, EXCETO:

A) assumir responsabilidades profissionais somen-
te por atividades para as quais esteja capacitado
pessoal, teórica e tecnicamente.

B) prestar serviços ou vincular o título de psicólogo
a serviços de atendimento psicológico cujos pro-
cedimentos, técnicas e meios não estejam regu-
lamentados ou reconhecidos pela profissão.

C) orientar a quem de direito sobre os encaminha-
mentos apropriados, a partir da prestação de ser-
viços psicológicos e fornecer, sempre que solici-
tado, os documentos pertinentes ao bom termo
do trabalho.

D) zelar para que a comercialização, aquisição, doa-
ção, empréstimo, guarda e forma de divulgação
do material privativo do psicólogo sejam feitas
conforme os princípios do Código de Ética Pro-
fissional do Psicólogo.

E) prestar serviços profissionais em situações de ca-
lamidade pública ou de emergência, sem visar
benefício pessoal.

Questão 23) Segundo Bock (2008), o objeto de es-
tudo da Psicologia é a subjetividade humana. So-
bre o assunto é correto afirmar que:

A) a subjetividade é a síntese singular e individual
que cada ser humano constrói a partir de rela-
ções sociais, vivências e de sua constituição bio-
lógica, sendo também manifestações afetivas e
comportamentais.

B) a síntese que a subjetividade representa é inata
ao indivíduo.

C) o ser humano é passivo na constituição de sua
subjetividade.

D) depois de constituída, a subjetividade humana
permanece imutável para o resto da vida do in-
divíduo.

E) as diferentes escolas psicológicas concebem e
abordam a subjetividade humana da mesma for-
ma.

Questão 24) O desenvolvimento humano, que
compreende desde o nascimento até a idade adul-
ta, é estudado pela psicologia em diversos aspec-
tos: físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e
social. Sobre o desenvolvimento humano é corre-
to afirmar que:

A) Freud foi um dos estudiosos do desenvolvimen-
to humano e sua teoria é baseada em três aspec-
tos: instrumental, cultural e histórico.

B) na teoria de Vygotsky, o desenvolvimento huma-
no é dividido em quatro períodos: sensório-mo-
tor, pré-operatório, operações concretas e opera-
ções formais.

C) Piaget estudou o desenvolvimento humano a par-
tir do aspecto afetivo-emocional, isto é, do de-
senvolvimento da sexualidade.

D) o estudo do desenvolvimento humano deve con-
siderar tanto influências do meio como do pró-
prio organismo (física, neurofisiológica e heredi-
tária).

E) os aspectos que compõem o desenvolvimento hu-
mano – cognitivo, emocional, social e físico – são
dissociáveis, ou seja, independentes um do ou-
tro e por isso são estudados separadamente pe-
los teóricos.

Questão 25) Ao fazer uma avaliação psicológica,
o profissional utiliza-se de estratégias – métodos,
técnicas e instrumentos – para coleta de dados e
posterior análise e interpretação das informações
a respeito dos fenômenos psicológicos. Sobre ava-
liação psicológica é correto afirmar que:

A) o documento elaborado pelo psicólogo após o
processo de avaliação psicológica é definitivo, ou
seja, atesta definitivamente o estado psicológico
do indivíduo ou do grupo.

B) o psicólogo, na elaboração de seus documentos,
deverá adotar como princípios norteadores as
técnicas da linguagem escrita e os princípios éti-
cos, técnicos e científicos da profissão.

C) a avaliação psicológica pode ser realizada por
qualquer profissional da área da saúde.

D) dentre os instrumentos técnicos utilizados na
avaliação psicológica estão: entrevistas, testes,
observações, dinâmicas de grupo, autoavaliações,
escutas e intervenções verbais.

E) os documentos escritos decorrentes de avaliação
psicológica, bem como todo o material que os
fundamentou, deverão ser guardados pelo pra-
zo mínimo de 2 (dois) anos, observando-se a res-
ponsabilidade por eles, tanto do psicólogo quan-
to da instituição em que ocorreu a avaliação psi-
cológica.
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Questão 26) Segundo Cunha (2000),  “Psicodiag-
nóstico é um processo científico, limitado no tempo,
que utiliza técnicas e testes psicológicos (input), em
nível individual ou não, seja para entender proble-
mas à luz de pressupostos teóricos, identificar e ava-
liar aspectos específicos, seja para classificar o caso e
prever seu curso possível, comunicando os resultados
(output), na base dos quais são propostas soluções,
se for o caso”. Considerando tal informação, assi-
nale a alternativa INCORRETA.

A) A utilização de testes psicológicos é de uso ex-
clusivo dos psicólogos.

B) Para Cunha, o psicodiagnóstico deve partir de um
levantamento de hipóteses a serem confirmadas
ou refutadas através de um processo pré-deter-
minado e objetivos específicos.

C) Os dados obtidos através da bateria de testes e
técnicas devem ser analisados, interpretados e
integrados com as informações da observação,
da história clínica e pessoal, chegando ao diag-
nóstico e prognóstico do caso.

D) No processo de operacionalização,  Cunha res-
salta a necessidade de considerar os comporta-
mentos específicos do psicólogo e os passos do
diagnóstico de acordo com o modelo psicológico
de natureza clínica.

E) Ao elaborar um psicodiagnóstico, é imprescindí-
vel considerar as verdadeiras razões que motiva-
ram o encaminhamento. Para Cunha, o processo
tem sempre apenas um único objetivo.

Questão 27) A resolução 07/2003 do Conselho Fe-
deral de Psicologia (CFP) institui o Manual de Ela-
boração de Documentos Escritos produzidos pelo
psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica.
Sobre as modalidades de documentos apontadas
nesta resolução é correto afirmar que:

A) as modalidades de documentos apontadas na re-
solução são declaração, atestado psicológico, re-
latório ou laudo psicológico e entrevista psicoló-
gica.

B) o psicólogo pode fazer uso de qualquer uma das
modalidades apresentadas na resolução, indepen-
dente do objetivo pelo qual o documento está
sendo elaborado.

C) o atestado psicológico é o documento que certi-
fica uma determinada situação ou estado psico-
lógico, tendo como finalidade afirmar sobre as
condições psicológicas de quem, por requerimen-
to, o solicita, com fins de, por exemplo, justificar
faltas e/ou impedimentos do solicitante.

D) o parecer psicológico é o documento que visa a
informar a ocorrência de fatos ou situações obje-
tivas relacionadas ao atendimento psicológico,
com a finalidade de declarar: comparecimentos
do atendido e/ou do seu acompanhante, quando
necessário; acompanhamento psicológico do
atendido; informações sobre as condições do
atendimento  (acompanhamento,  dias ou horá-
rios).

E) a declaração tem como finalidade apresentar os
procedimentos e conclusões geradas pelo proces-
so da avaliação psicológica, relatando sobre o
encaminhamento, as intervenções, o diagnósti-
co, o prognóstico e evolução do caso, orientação
e sugestão de projeto terapêutico, bem como,
caso necessário, solicitação de acompanhamen-
to psicológico, limitando-se a fornecer somente
as informações necessárias relacionadas à deman-
da, solicitação ou petição.

Questão 28) Alguns contextos exigem que o psi-
cólogo atue em equipe multiprofissional, ou seja,
equipe formada por profissionais de diversas es-
pecialidades. O trabalho dessas equipes geralmen-
te demanda cooperação de todos e integração das
diferentes áreas de conhecimento – interdiscipli-
naridade. Sobre este assunto é correto afirmar que:

A) a equipe interdisciplinar tem como objetivo in-
tegrar os diversos conhecimentos dos profissio-
nais que a compõem através de troca de infor-
mações, para assim, em estratégia elaborada de
forma conjunta, alcançar o objetivo proposto.

B) na equipe interdisciplinar não existe relação en-
tre as especialidades, cada uma trabalha em ob-
jetivo próprio.

C) o Código de Ética Profissional do Psicólogo não
prevê a atuação nesse tipo de contexto, sendo o
profissional passível de punição.

D) no trabalho interdisciplinar as diferentes disci-
plinas aparecem de forma fragmentada e inde-
pendente.

E) reuniões para comunicação, colaboração e união
de conhecimentos é fator secundário dos profis-
sionais que atuam em equipe interdisciplinar.
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Questão 29) A Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988 descreve no Capítulo II – DA
SEGURIDADE SOCIAL, Seção II – DA SAÚDE, todo o
sistema oficial de saúde brasileiro, especialmente
nos artigos 196 a 200. Com base neste documen-
to, assinale a alternativa incorreta.

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado.

B) São de relevância pública as ações e serviços de
saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos ter-
mos da lei, sobre sua regulamentação, fiscaliza-
ção e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também,
por pessoa física ou jurídica de direito privado.

C) As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes: descentralização,
com direção única em cada esfera de governo;
atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas e sem prejuízo dos servi-
ços assistenciais; participação da comunidade.

D) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de ou-
tras atribuições, nos termos da lei: executar as
ações de vigilância sanitária e epidemiológica,
bem como as de saúde do trabalhador.

E) A assistência à saúde depende exclusivamente da
iniciativa privada.

Questão 30) Com base na Lei n°8.080, que dispõe
sobre as condições para promoção, proteção e re-
cuperação da saúde, e a organização e funciona-
mento dos serviços correspondentes, assinale a
alternativa que não corresponde aos princípios
determinados nesta Lei.

A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS)
é formular política de saúde destinada a promo-
ver, nos campos econômico e social, a redução
de riscos de doenças e de outros agravos e o es-
tabelecimento de condições que assegurem aces-
so universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.

B) O SUS deve atuar também na execução de ações
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica,
saúde do trabalhador e assistência terapêutica
integral, inclusive farmacêutica.

C) Dentre os princípios estabelecidos pela Lei está
a igualdade da assistência à saúde, sem precon-
ceitos ou privilégios de qualquer espécie.

D) Às pessoas assistidas pelo SUS é vedado o acesso
à informação sobre sua saúde.

E) O SUS atua no controle e na fiscalização de servi-
ços, produtos e substâncias de interesse para a
saúde.

Questão 31) Sobre a atuação do psicólogo nas prá-
ticas de saúde do SUS, é correto afirmar que:

A) nos últimos anos o trabalho do psicólogo na saú-
de pública tem se tornado cada vez mais escasso
devido à desvalorização deste profissional pelo
governo federal.

B) o psicólogo que atua na saúde pública deve de-
senvolver seu trabalho centrado no modelo clí-
nico individual, apenas.

C) a inserção do psicólogo na saúde pública propi-
ciou ao mesmo o desenvolvimento do trabalho
em saúde mental e em outros programas, como
o Programa Saúde da Família, por exemplo.

D) como profissional da saúde, a atuação do psicó-
logo no SUS ocorre de forma isolada, ou seja, não
há a inserção em equipes multiprofissionais.

E) o trabalho do psicólogo no SUS fica restrito, ex-
clusivamente, à elaboração de psicodiagnóstico.

Questão 32) A partir da segunda metade do sécu-
lo XX iniciou-se um processo de reflexão e ação
acerca do tratamento dado aos doentes mentais.
O movimento da Luta Antimanicomial surgiu pela
idéia de defesa dos direitos humanos e resgate da
cidadania desses indivíduos. Aliado a essa luta,
nasceu o movimento da Reforma Psiquiátrica. So-
bre a Reforma Psiquiátrica no Brasil, é correto afir-
mar que:

A) no Brasil, a Reforma Psiquiátrica teve início no
final da década de 70 com a mobilização dos pro-
fissionais da saúde mental e dos familiares de
pacientes com transtornos mentais pelos direi-
tos dos pacientes psiquiátricos no país.

B) antes da Reforma, os pacientes eram internados
em hospitais e manicômios e recebiam tratamen-
to adequado à reabilitação de sua saúde psicoló-
gica.

C) apesar dos esforços para acabar com os manicô-
mios, a Reforma Psiquiátrica não obteve sucesso
e ainda hoje o modelo que se adota na Política
Nacional de Saúde Mental é o modelo
hospitalocêntrico.

D) a Reforma Psiquiátrica previa o aumento de lei-
tos nos hospitais psiquiátricos, fortalecendo o sis-
tema de internação.

E) a Reforma Psiquiátrica é uma utopia no país, sen-
do o tratamento dado às pessoas com transtor-
nos mentais o mesmo dado há décadas atrás.
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Questão 33) Com a promulgação da Lei Federal
10.216 em 2001, que dispõe sobre a proteção e os
direitos das pessoas com transtornos mentais, a
política de saúde mental do governo federal, ali-
nhada com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica,
passou a consolidar-se, ganhando maior susten-
tação e visibilidade. Com base nessa premissa, as-
sinale a alternativa INCORRETA.

A) Após essa Lei, a política de Saúde Mental no Bra-
sil vem promovendo a redução programada de
leitos psiquiátricos de longa permanência, incen-
tivando que as internações psiquiátricas, quan-
do necessárias, se deem no âmbito dos hospitais
gerais e que sejam de curta duração.

B) A atual Política de Saúde Mental visa ao atendi-
mento de pessoas com transtornos decorrentes
do uso de álcool e drogas, exclusivamente.

C) Nos últimos anos, o governo tem investido em
programas assistenciais como o Programa Saúde
da Família e o Programa de Volta para Casa.

D) Dessa Lei originou-se a Política de Saúde Mental
a qual, basicamente, visa a garantir o cuidado ao
paciente com transtorno mental em serviços
substitutivos aos hospitais psiquiátricos, supe-
rando assim, a lógica das internações de longa
permanência, que tratam o paciente isolando-o
do convívio com a família e com a sociedade como
um todo.

E) Houve implantação e expansão da rede de aten-
ção à saúde mental, composta por Centros de
Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT), Centros de Convivência, Am-
bulatórios de Saúde Mental e Hospitais Gerais.

Questão 34) Os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS) são instituições destinadas a atender pes-
soas que sofrem com transtornos mentais persis-
tentes e severos, oferecendo cuidados clínicos e
de reabilitação psicossocial. Sobre os CAPS é cor-
reto afirmar que:

A) a equipe técnica dos CAPS é formada, por no mí-
nimo, sete profissionais, entre os profissionais de
nível médio e superior.

B) existe apenas um tipo de CAPS.

C) o CAPS é um serviço desconexo ao SUS.

D) a forma de ingresso do paciente no CAPS, atual-
mente, se dá exclusivamente através de encami-
nhamento pelo Programa Saúde da Família.

E) o CAPS é um serviço de atendimento de saúde
mental criado para ser substitutivo às internações
em hospitais psiquiátricos.

Questão 35) Pensar em promoção da saúde men-
tal implica pensar o homem na sua totalidade, ou
seja, como ser biológico, psicológico e sociológi-
co. Considerando esta afirmação, assinale a alter-
nativa INCORRETA.

A) A doença mental é fruto de um distúrbio biológi-
co do indivíduo, e por isso, a única forma de pro-
moção de saúde mental é através do uso de me-
dicamentos.

B) Promover saúde mental significa atuar não so-
mente com intervenção, mas também na preven-
ção da doença mental.

C) A prevenção da doença mental implica em ações
localizadas no meio social no qual o indivíduo
está inserido.

D) Uma das formas de promoção de saúde mental é
o trabalho realizado pelos psicólogos nas clíni-
cas, hospitais e outros ambientes.

E) A promoção da saúde mental deve considerar to-
das as condições de vida do indivíduo que visam
a proporcionar-lhe bem estar físico, mental e so-
cial.

Questão 36) Segundo o DSM-IV (Manual Diagnós-
tico e Estatístico de Doenças Mentais) “Um Trans-
torno da Personalidade é um padrão persistente
de vivência íntima ou comportamento que se des-
via acentuadamente das expectativas da cultura
do indivíduo e se manifesta, em pelo menos, duas
das seguintes áreas: cognição, afetividade, funcio-
namento interpessoal ou controle dos impulsos”.
Sobre os Transtornos de Personalidade é correto
afirmar que:

A) Transtorno da Personalidade Paranoide é um pa-
drão de preocupação com organização, perfecci-
onismo e controle.

B) Transtorno da Personalidade Antissocial é um pa-
drão de desconfiança e suspeitas, de modo que
os motivos dos outros são interpretados como
malévolos.

C) Transtorno da Personalidade Borderline é um pa-
drão de instabilidade nos relacionamentos inter-
pessoais, autoimagem e afetos, bem como de
acentuada impulsividade.

D) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compul-
siva é um padrão de grandiosidade, necessidade
por admiração e falta de empatia.

 E) Transtorno da Personalidade Narcisista é um pa-
drão de desconsideração e violação dos direitos
dos outros.



PSICÓLOGO  -  11

Questão 37) A esquizofrenia pode ser definida
como uma doença mental que se caracteriza por
uma desorganização ampla dos processos mentais,
apresentando sinais e sintomas na área do pensa-
mento, percepção e emoções, causando marcados
prejuízos ocupacionais na vida de relações inter-
pessoais e familiares. Com base no enunciado, as-
sinale a alternativa que descreve os principais sin-
tomas da esquizofrenia.

A) Agitação frequente e constante; medo intenso de
ganhar peso ou de tornar-se gordo, mesmo es-
tando com o peso abaixo do normal; comporta-
mento recorrente de arrancar os cabelos, resul-
tando em perda capilar perceptível.

B) Recusa-se a manter o peso corporal em um nível
igual ou acima do mínimo normal adequado à
idade e à altura; dificuldade de manter a atenção
em tarefas ou atividades; comportamentos repe-
titivos.

C) Fracasso recorrente em resistir aos impulsos de
furtar objetos que não são necessários para o uso
pessoal ou por seu valor monetário; agressão a
pessoas e animais; preocupação com um imagi-
nado defeito na aparência.

D) Insônia; ansiedade ou esquiva a locais ou situa-
ções das quais poderia ser difícil (ou embaraço-
so) escapar; autoindução de vômito; uso indevi-
do de laxantes e diuréticos.

E) Delírios; alucinações; discurso desorganizado;
comportamento amplamente desorganizado ou
catatônico; embotamento afetivo; alogia; volição.

Questão 38) A Psicologia Social surgiu com a pre-
ocupação de se estudar e pesquisar os grupos. O
grupo caracteriza-se pela reunião de um número
de pessoas com um determinado objetivo compar-
tilhado por todos os seus membros, que podem
desempenhar diferentes papéis para a execução
desse objetivo. Sobre o assunto é correto afirmar
que:

A) a coesão grupal é observada quando os membros
do grupo agem de acordo com seus próprios ob-
jetivos e desejos, individualmente.

B) a Psicologia Social atual reconhece que existe um
processo grupal e que os grupos não represen-
tam uma unidade social isolada.

C) quanto mais o grupo precisar garantir sua coe-
são, mais ele incentivará manifestações indivi-
duais que não estejam claramente de acordo com
seus objetivos.

D) grupos democráticos necessitam de um líder au-
toritário, já que são muito centralizados e depen-
dem praticamente de seu líder, sendo seus mem-
bros, geralmente, apenas cumpridores de tare-
fas.

E) os grupos autoritários exigem maior participa-
ção de todos os membros, que dividem a respon-
sabilidade da realização da tarefa com sua lide-
rança.

Questão 39) Família é uma instituição social que
tem passado por mudanças em sua estrutura, or-
ganização e funções de seus membros. Sobre o
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As condições históricas e as mudanças sociais de-
terminam a forma como a família irá se organi-
zar para cumprir sua função social.

B) O papel principal da família é a transmissão de
valores ideológicos.

C) A família é responsável pela sobrevivência física
e psíquica das crianças, constituindo-se o primei-
ro grupo de mediação do indivíduo com a socie-
dade.

D) O papel da mulher na família não passou por al-
teração, ou seja, o homem continua sendo o pro-
vedor da família e a mulher responsável pelo cui-
dado dos filhos, da casa e do marido.

E) As mudanças na família ocasionaram também
maiores reflexões e discussões sobre sua compo-
sição, e hoje já é possível observar com maior
frequência grande diversidade de famílias como,
por exemplo, uniões homossexuais.

Questão 40) Em relação ao trabalho do psicólogo
com famílias, é correto afirmar que:

A) as principais estratégias de intervenções com fa-
mílias utilizadas pelo profissional de psicologia
são os trabalhos com grupos e das equipes de
saúde mental, promovendo orientações e aten-
dimento especializado quando necessário.

B) o trabalho dos psicólogos com famílias está res-
trito ao atendimento clínico particular/privado.

C) as relações familiares não caracterizam espaço
de atuação do psicólogo, sendo seu trabalho ape-
nas o indivíduo isolado.

D) em geral, no trabalho com famílias, é totalmen-
te dispensável e irrelevante a atuação de outros
profissionais como médicos e assistentes sociais.

E) a saúde pública brasileira não dispõe de atendi-
mento especializado voltado para famílias.
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