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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
16. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
17. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
18. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

19. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 003/2011 do Município de Quatro Barras.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar

PSICÓLOGOPSICÓLOGOPSICÓLOGOPSICÓLOGOPSICÓLOGO

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011
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LÍNGUA PORTUGUESA

01.01.01.01.01. Leia com atenção a charge a seguir:

Folha de S. Paulo, 02/09/2011, página 02.

Em relação à tirinha em questão e a seus conheci-
mentos, NÃO podemos afirmar que:
a) os vocábulos “saúde” e “tim-tim” possuem sentidos

diferentes nos dois quadrinhos.
b) a palavra “saúde” classifica-se como substantivo nos

dois casos em que é utilizada.
c) temos uma crítica ao modo como são geridos os re-

cursos públicos, muitas vezes sendo desviados para
fins ilícitos.

d) para transmitir suas ideias, o autor se vale da lingua-
gem verbal e não verbal.

e) a dissimulação demonstrada pelos personagens re-
vela um total descaso para com o dinheiro público e
ilustra, infelizmente, muitas situações comuns em
nosso Brasil contemporâneo.

02.02.02.02.02. Assinale a alternativa que apresenta um ERRO
de concordância verbal:
a) Trata-se de denúncias graves envolvendo mais um

ministro do governo Dilma.
b) A possível instalação de uma estação do metrô na

avenida Angélica e a reação por parte de moradores
de Higienópolis gerou muita polêmica e manifesta-
ções, que foram veiculadas na mídia impressa e virtual.

c) Haverá propostas melhores para conservação da mata
atlântica paranaense do que as que foram apresenta-
das hoje?

d) Eles estavam contentes, pois começaram o ano com
carro e casa novos.

e) Buscam-se as melhores soluções para o desenvol-
vimento do município.

MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 003/2011

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa que apresenta palavras
(analise as palavras em destaque) cuja grafia foi al-
terada pelo Novo Acordo Ortográfico (Decreto n.º
6.583/2008):
a) Eles vêm hoje da praia. – Ele não pára de se coçar

em público.
b) A terra é achatada nos pólos. – Vocês não têm

educação.
c) Ele não pôde ontem estar aqui. – Foi uma bela

experiência.
d) Os cientistas crêem no impossível. – Pode ficar

tranqüilo!
e) Eles lêem notícias sensacionalistas. – Ela morreu

na miséria.

04.04.04.04.04. Assinale a alternativa em que há ERRO(S) no
emprego do acento grave, indicativo de crase:
a) O Consultório de Endocrinologia passará, à partir de

hoje, a atender em novos horários: de segunda à
sexta, das 09 às 18 horas.

b) A jornalista se referiu às declarações dadas pelo mi-
nistro quando vieram à tona as notícias sobre os des-
vios de verbas.

c) O povo foi às urnas com a certeza de que nada mu-
daria.

d) Por um ingresso a preço popular, cada turista pode
comprar um ingresso que dá direito à maioria das
atrações do local.

e) Ele se dirigiu à praça central da cidade e proferiu um
discurso bastante enérgico em favor daqueles desam-
parados.

05.05.05.05.05. Assinale a alternativa em que o verbo HAVER
NÃO está aplicado de acordo com a norma culta:
a) Parabéns, candidatos! Vocês se houveram muito

bem.
b) Vocês haverão de se entender comigo um dia, seus

debochados!
c) Os políticos haviam chegado à conclusão de que

era necessária uma nova Carta Magna.
d) Haverão dias em que vocês vão lembrar-se dos meus

conselhos.
e) Os serventes houveram por bem homenagear o

prefeito.
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07.07.07.07.07. Com relação à tipologia de linguagem, é vá-
lido dizer que o texto em questão:
a) apresenta uma linguagem errada, pois há uma série

de erros ortográficos que evidenciam o insuficiente
domínio linguístico do autor.

b) apresenta predomínio  do uso da linguagem culta, de
acordo com as normas de ortografia oficial vigentes.

c) apresenta uma série de marcas da oralidade, mas
apenas nas falas do caboclo.

d) evidencia o quanto os usuários da língua portuguesa,
no Brasil, não dominam as regras gramaticais, pois
até mesmo os escritores não respeitam a norma pa-
drão.

e) foi escrito numa variante linguística mais popular, que
procura transcrever algumas expressões utilizadas,
na oralidade, por pessoas oriundas do interior, confe-
rindo ao texto um tom de maior informalidade e maior
identificação com a história narrada.

08.08.08.08.08. Com relação às ideias presentes no texto, as-
sinale a alternativa correta:
a) Trata-se de uma narrativa verídica, de uma história

que verdadeiramente aconteceu.
b) O texto, puramente ficcional, possui um enredo

impossível de ocorrer na vida real, pois é muito difícil
imaginar que pessoas tenham atitudes semelhantes
à do caboclo da história.

c) O título não se costura muito bem com o texto, pois
não representa muito bem o desfecho da história.

d) Por se tratar de um “causo”, temos uma narrativa bem
humorada, na qual a veracidade dos fatos, isto é, se
a história aconteceu ou não, possui um valor secun-
dário.

e) O texto possui um tom bastante crítico à realidade
brasileira, o que o aproxima da temática presente na
tira da questão 01.

09.09.09.09.09. Assinale a alternativa em que todas as pala-
vras utilizadas possuem uma grafia diferente da orto-
grafia oficial brasileira:
a) Dotô – orelha – pobrema – doutor – armoço – doses

– pruquê – Deus
b) Dotô – falá – pobrema – tamém – armoço – descançá

– pruquê – nóis
c) intimidade – falá – razão – tamém – sujeito – descançá

– doença – nóis
d) Dotô – falá – orelha – tamém – bravo – descançá –

vigésima – adiantava
e) fazendo – falá – pobrema – bravo – armoço – descançá

– prescritos – nóis

Texto para as questões de 06 a 10:

QUESTÃO DE INTIMIDADE
O causo que eu vou contar aqui é de um caboclo

conhecido que ficou um tempão fazendo tratamento de
saúde. O problema nunca se resolvia, mas ele insistia em
ir sempre ao mesmo médico. Era o melhor doutor da ci-
dade, capaz de curar qualquer doença. Mas o sujeito ia ao
médico, tomava os remédios prescritos, e nada. Voltava
ao médico, tentava outro remédio, e nada. O doutor já estava
com uma pulga atrás da orelha com o caso. Os colegas
davam palpite, tentavam entender, mas nada adiantava.
Até que, na vigésima consulta do caboclo, o dito cujo decidiu
contar uma novidade.
Caboclo – Dotô, tem uma coisa que preciso falá pro
sinhô...
Doutor – Pois diga, homem.
Caboclo – É que, além desse meu pobrema, tem outra
cousa tamém.
Doutor – Diga logo o que é, homem.
Caboclo – É que eu bebo cachaça todos os dias.
Doutor – Você bebe cachaça... Todos os dias... Quanta
cachaça, meu filho?
Caboclo – Ah, dotô... Eu tomo umas 10 doses de manhã,
umas 10 depois do armoço e umas 10 já de noite, que é
pra descançá.

O médico quase solta fogo pelas ventas de tão bravo,
descobrindo a razão de remédio algum fazer efeito.
Doutor – E por que é que só agora o senhor confessa que
bebe tudo isso, filho de Deus?!
Caboclo – Ah, dotô, é pruquê antes nóis num tinha essa
intimidade...

Rolando Boldrin, em Almanaque Brasil de Cultura Popular, n.º 141,
janeiro de 2011, página 34.

06.06.06.06.06. Com relação à tipologia textual, é válido dizer
que o texto em questão é predominantemente
a) dissertativo, pois há a exposição de uma tese central

– o caipira matreiro que enganava o médico –, sus-
tentada por argumentos que se organizam numa pro-
gressão lógica.

b) descritivo, na medida em que procura descrever o
quadro de doença de um caboclo, bem como o trata-
mento recebido.

c) narrativo, pois acabamos conhecendo a história cô-
mica envolvendo o médico e o caboclo.

d) informativo, pois procura fornecer ao leitor informações
precisas sobre a data, o local e as circunstâncias
em que se deu a história narrada.

e) literário, uma vez que apresenta uma linguagem
altamente elaborada, com intenção claramente
artística.

Página 2/9



Elaboração: ITEDES – INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
É permitida a reprodução de questões desta prova, desde que citada a fonte.

APLICAÇÃO: 22/01/2012

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS

10.10.10.10.10. Assinale a alternativa que apresente uma ora-
ção com a mesma regência verbal da seguinte:
Ah, dotô, é pruquê antes nóis não tinha essa intimidade...
a) Os colegas davam palpite.
b) O problema nunca se resolvia.
c) Ele insistia em ir sempre ao mesmo médico.
d) Pois diga, homem.
e) Era o melhor doutor da cidade.

11.11.11.11.11. Assinale a alternativa cujo par em destaque
seja composto por palavras que, simultaneamente,
pertençam à mesma classe gramatical, exerçam a
mesma função sintática e que apresentem significa-
dos distintos:
a) Ele está são e salvo, mas são grandes as chances

de uma recaída.
b) Nem sempre um homem grande é um grande

homem.
c) O garoto não para de falar sobre a viagem que fez

para o litoral catarinense.
d) O bandido força a porta e entra à força.
e) O bonito de tudo isso é que ela pôde comprar um

vestido muito bonito.

12.12.12.12.12. Assinale a alternativa que transforma corre-
tamente a frase a seguir, da voz ativa para a voz pas-
siva:
Empresários de futebol compraram a propriedade.
a) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.
b) A propriedade é comprada por empresários de futebol.
c) A propriedade foi comprada por empresários de

futebol.
d) Comprou-se as propriedades por empresários de

futebol.
e) A propriedade será comprada por empresários de

futebol.

13.13.13.13.13. Leia com atenção a frase a seguir:
Se ele conseguisse dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
Ao passarmos a forma verbal “conseguisse” para o
futuro do presente do subjuntivo, como ficaria correta-
mente escrita a frase?
a) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisará

passar por tantas situações desagradáveis.
b) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
c) Se ele conseguia dizer a verdade, não precisava

passar por tantas situações desagradáveis.
d) Se ele conseguir dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.
e) Se ele conseguirá dizer a verdade, não precisaria

passar por tantas situações desagradáveis.

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa em que a palavra “até”
possui basicamente o mesmo significado que na frase
a seguir:

Eles caminharam juntos até a entrada do parque e,
então, cada um seguiu por caminhos diversos.
a) Até que ele se esforça, mas lhe falta um conhecimento

técnico mais profundo.
b) Todos terão de ser avaliados, até mesmo os diretores

da repartição.
c) Aquela loja comercializava até discos antigos.
d) Todos se empenharam na homenagem prestada, até

aqueles que não conviviam diretamente com ela.
e) Ele nadou até a ilha, onde encontrou seus familiares.

15.15.15.15.15. Observe com atenção a imagem a seguir:

Qual é o problema central que o outdoor apresenta,
em termos de linguagem?
a) A sujeira da placa e a árvore à sua frente, o que pre-

judica a leitura plena do anúncio.
b) A ausência do hífen ligando as palavras “terça” e “feira”.
c) A grafia incorreta de algumas palavras.
d) A presença de artigo entre as palavras “todos” e “dias”.
e) A incoerência entre o que se diz nas letras maiores e

o que aparece na faixa, pois, se está aberto todos os
dias, não poderia haver um descanso semanal.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

19.19.19.19.19. Um boleto de cobrança foi pago em atraso
no valor de R$ 56,00. Sabe-se que a multa por atraso
era de 12%. Então, pode-se afirmar que o valor original
do boleto era de:
a) R$ 46,00
b) R$ 52,31
c) R$ 50,00
d) R$ 55,00
e) R$ 20,00

20.20.20.20.20. Uma torta de tomate em formato circular com
20 cm de diâmetro e 4 cm de espessura é fatiada em
10 pedaços iguais. Sabe-se que o valor calórico dessa

torta é de kcal5  por centímetro cúbico. Então se pode

estimar que o valor calórico de cada uma dessas
fatias, em quilocalorias, é igual a:
a) 200
b) 280
c) 320
d) 360
e) 120

16.16.16.16.16. Uma pessoa, desejando fazer uma pintura em
um muro vertical, apoia uma escada reta nesse muro
em um ponto localizado a 2 metros do solo. Sendo o
terreno horizontal e o ângulo formado entre a escada
e o plano do solo 30o, pode-se afirmar que o compri-
mento da escada é:
a) 4 metros;
b) 2 metros;
c) 1 metro;
d) 8 metros;
e) 32 metros.

17.17.17.17.17. Considere a circunferência contendo 8 pontos
equidistantes. O número de triângulos que podemos
obter a partir dos 8 pontos distintos distribuídos, é:

a) 56
b) 28
c) 14
d) 24
e) 48

18.18.18.18.18. Com as letras da palavra “ANO”, podemos
montar algumas outras permutações, tais como
“NOA”, “NAO” ou ainda “AON”, por exemplo. Essas
permutações, chamamos de anagramas. O número
de anagramas da palavra “ANO”, começando com a
letra “N” é:
a) 1
b) 3
c) 2
d) 4
e) 13
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INFORMÁTICA

21.21.21.21.21. Com referência aos tipos de computadores,
assinale a alternativa correta:
a) O mainframe visa à execução de uma tarefa mais

específica que normalmente atende às necessidades
científicas ou militares.

b) O computador desktop fica instalado em uma mesa
e é considerado um computador portátil.

c) Em um notebook o usuário interage diretamente na
tela do computador.

d) Um tablet, também conhecido como tablet PC, é um
dispositivo que possui como entrada principal uma
tela sensível ao toque, conhecida como touchscreen.

e) No computador desktop existe uma bateria que
permite ao usuário utilizá-lo sem que o mesmo esteja
conectado na energia elétrica.

22.22.22.22.22. Assinale a alternativa cujas teclas ou combi-
nações de teclas do Windows completam respectiva
e corretamente o texto a seguir:

Após selecionar um arquivo, para alterar seu nome
usa-se _____, para excluí-lo diretamente sem enviá-lo para
a lixeira usa-se _____, para copiá-lo de uma pasta para
outra é usada a sequência _____ e _____, e para movê-lo
de uma pasta para outra é usada a sequência _____ e
_____.
a) F3 | Delete | Ctrl + X | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + V.
b) F2 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
c) F2 | Delete | Ctrl + V | Ctrl + C | Ctrl + X | Ctrl + V.
d) F3 | Shift + Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl

+ V.
e) F2 | Delete | Ctrl + C | Ctrl + V | Ctrl + X | Ctrl + V.

23.23.23.23.23. Em relação ao Windows XP, assinale a alter-
nativa INCORRETA.
a) A área de trabalho, conhecida também por desktop,

é a tela padrão do sistema operacional e pode conter
arquivos e pastas.

b) O utilitário do sistema operacional responsável pelo
gerenciamento de arquivos e pastas é o Internet
Explorer.

c) Para bloquear o computador a seguinte combinação
de teclas pode ser usada: (tecla Windows) + L.

d) A opção adicionar e remover programas do painel de
controle contém a lista de programas instalados no
sistema operacional.

e) Para abrir um programa pode ser usada a opção
executar do menu iniciar.

24.24.24.24.24. Em relação à Internet, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) O endereço IP (Internet Protocol) é utilizado para identi-

ficar computadores na Internet, sendo que o padrão
IPv4 usa o sistema decimal para essa identificação.

b) Com o intuito de facilitar a navegação é utilizado en-
dereços compostos de letras e números e a estes
endereços é denominado domínio.

c) Um site é composto por uma ou mais páginas, e cada
endereço de uma página é denominado URL (Uniform
Resource Locator).

d) Para a visualização de uma página na Internet é uti-
lizado um programa denominado navegador web, e o
navegador padrão do Windows é o Internet Explorer.

e) O protocolo usado durante a navegação pela Internet
para visualizar as páginas através do navegador web
é o FTP (File Transfer Protocol).

25.25.25.25.25. Em relação ao procedimento para cópia de
segurança, analise as proposições abaixo e, em se-
guida, assinale a alternativa correta:
I. Enviar os arquivos para um servidor de arquivos, quando

disponível, é um procedimento necessário para manter
uma cópia segura desses arquivos.

II. Salvar os arquivos com periodicidade em um dispo-
sitivo externo é uma maneira de garantir a segurança
das informações.

III. Manter os arquivos apenas no computador pessoal
em pastas diferentes garante a segurança dos mes-
mos.

IV. Enviar os arquivos através da internet para um serviço
confiável de armazenamento de dados é outra maneira
de manter os arquivos seguros.

a) Apenas I, II e IV são corretas.
b) Apenas I, II e III são corretas.
c) Apenas II, III e IV são corretas.
d) I, II, III e IV são corretas.
e) Apenas II e IV são corretas.
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  29.29.29.29.29. Utilizando  como referência  a Resolução 007/
2003 do Conselho Federal de Psicologia, assinale a
alternativa que indica o documento escrito produzido
pelo Psicólogo que possui como finalidades: apre-
sentar os procedimentos e conclusões gerados pelo
processo da avaliação psicológica, relato sobre o en-
caminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o
prognóstico e evolução do caso; orientação e su-
gestão de projeto terapêutico, bem como, caso ne-
cessário, solicitação de acompanhamento psico-
lógico, limitando-se a fornecer somente as informa-
ções necessárias relacionadas à demanda, solicitação
ou petição.
a) Parecer;
b) Atestado;
c) Declaração;
d) Laudo;
e) Prontuário.

  30. 30. 30. 30. 30. Os testes psicológicos são instrumentos im-
portantes ao psicólogo, exclusivos de sua prática pro-
fissional. Podem auxiliar no processo de avaliação
psicológica, no que diz respeito à coleta e interpre-
tação de dados. Sobre os testes projetivos, é IN-
CORRETO afirmar que:
a) HTP – Testes gráficos utilizados com crianças,

adolescentes e adultos. No teste é solicitado que o
sujeito desenhe uma casa, uma árvore, uma pessoa
com o propósito de obter informação sobre como uma
pessoa vivencia a sua individualidade em relação aos
outros, e em facilitar a projeção de elementos da per-
sonalidade e de áreas de conflitos.

b) TAT – o teste consiste em apresentar uma série de
pranchas, selecionadas pelo examinador, ao sujeito
e este deverá contar uma história sobre cada uma
das pranchas. As histórias obtidas com frequência
revelam componentes importantes da personalidade.

c) Teste de Rorschach – O teste consiste em dar res-
postas sobre com o que se parecem as dez pranchas
com manchas de tinta simétricas. A partir das res-
postas, procura-se obter um quadro amplo da dinâ-
mica psicológica do indivíduo.

d) Teste de fábulas – compreende uma forma verbal e
uma pictórica. A forma verbal inclui 10 pequenas
historietas, incompletas, que o sujeito deve completar.
A forma pictórica é composta por 12 lâminas, com
ilustrações adequadas a cada uma das fábulas, que
devem ser apresentadas concomitantemente à forma
verbal.

e) CAT – teste que consiste na apresentação de figuras
geométricas para serem completadas pelo avaliado.
Tem o objetivo de investigar a personalidade por meio
do estudo do significado dinâmico das diferenças
individuais na percepção de estruturas padronizadas.

26.26.26.26.26. Qual das alternativas abaixo, relativas à Lei
n.º 8.080, de 19/09/1990, NÃO contém atribuição que
se inclua no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde (SUS)?
a) De assistência terapêutica integral, exceto a farma-

cêutica;
b) Execução de ações de saúde do trabalhador;
c) A formulação e execução da política de sangue e seus

derivados;
d) A vigilância nutricional e a orientação alimentar;
e) Ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.

  27. 27. 27. 27. 27. De acordo com a Lei n.º 10.216 de 2001, que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas porta-
doras de transtornos mentais, é correto afirmar, EXCETO:
a) A internação, em qualquer de suas modalidades, só

será indicada quando os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insuficientes.

b) A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por psicólogo devidamente registrado no
Conselho Regional de Psicologia – CRP do Estado
onde se localize o estabelecimento.

c) O término da internação voluntária dar-se-á por
solicitação escrita do paciente ou por determinação
do médico assistente.

d) Estabelece que o portador de transtorno mental deve
ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios
menos invasivos possíveis.

e) É vedada a internação de pacientes portadores de
transtornos mentais em instituições com caracte-
rísticas asilares.

  28.28.28.28.28. O autor José Bleger direcionou grande parte
dos seus estudos à Entrevista Psicológica. Para esse
autor, ela pode ser definida como sendo:
a) um procedimento técnico idêntico à consulta.
b) um procedimento semelhante à  anamnese.
c) uma relação interpessoal no qual se investiga a

conduta e a personalidade de seres humanos.
d) um procedimento sempre de tipo fechado, pois

proporciona uma visão global do fenômeno humano.
e) um procedimento sempre de tipo aberto e individual,

pois o fenômeno grupal mascara os aspectos trans-
ferenciais.
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  33.33.33.33.33. Analise os itens abaixo:
universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
direito à informação, às pessoas assistidas, sobre
sua saúde.
participação da comunidade.

Quantos itens estão relacionados aos Princípios e Di-
retrizes do SUS?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

  34.34.34.34.34.  Ao verificar o prontuário de um paciente en-
caminhado para tratamento em ambulatório de Saúde
Mental, o Psicólogo percebe que o médico Psiquiatra,
o qual realizava atendimento com o dado paciente,
apontou diagnóstico de Transtorno de Personalidade
Esquizoide. Tendo como referência o DSM IV, assinale
a alternativa que se refere a esse transtorno:
a) Um padrão invasivo de desrespeito e violação dos

direitos dos outros, que ocorre desde os 15 anos de
idade.

b) Um padrão invasivo de distanciamento das relações
sociais e uma faixa restrita de expressão emocional
em contextos interpessoais, que começa no início
da idade adulta e está presente em uma variedade de
contextos.

c) Um padrão invasivo de deficits sociais e interpessoais,
marcado por desconforto agudo e reduzida capacidade
para relacionamentos íntimos, além de distorções
cognitivas ou perceptivas e comportamento excên-
trico, que começa no início da idade adulta e está
presente em uma variedade de contextos.

d) Um padrão predominante de emocionalidade em ex-
cesso e procura por atenção, a partir do começo da
idade adulta e presente em uma variedade de con-
textos.

e) Um padrão invasivo de grandiosidade, necessidade
de admiração e falta de empatia, que começa no início
da idade adulta e está presente em uma variedade de
contextos.

  31.31.31.31.31. As alterações da percepção podem indicar a
presença de certos transtornos mentais. Ao que se
refere à percepção, pode-se afirmar:
I. Percepção é a sensação acompanhada de signifi-

cados atribuídos por experiências anteriores. Ou seja,
é a interpretação da sensação.

II. O processo da percepção conta com 5 etapas: a recep-
ção do estímulo, a seleção, a aquisição, a transfor-
mação e a organização da informação.

III. A atenção não interfere na percepção.
IV. O estado psicológico de quem percebe, ou seja, seus

motivos, emoções e expectativas são responsáveis
por variar as percepções.

V. As ilusões de ótica são interpretações falsas da
realidade, onde, tal como nas alucinações, nosso
cérebro cria objetos não existentes o que interfere
em nossa percepção visual.

São corretas as seguintes afirmações:
a) I, II, III, IV e V
b) I, II e IV, apenas
c) I, II, IV e V, apenas
d) II, IV e V, apenas
e) II, III e IV, apenas

  32.32.32.32.32. O conceito de personalidade compreende:
I. Cada indivíduo possui características que o diferen-

ciam dos outros e que definem a sua forma de com-
portar-se.

II. Podemos afirmar que a personalidade do sujeito é
totalmente inata, pois as estruturas e os comporta-
mentos são herdados geneticamente.

III. A personalidade é o conjunto total de características
próprias do indivíduo que integradas, estabelecem a
forma pela qual ele reage costumeiramente ao meio.

IV. A etimologia do termo refere-se às máscaras, chama-
das personas, que na Roma Antiga eram utilizadas
para representar peças de teatro.

São CORRETAS as afirmações:
a) I, II, III e IV
b) I, II e III, apenas
c) I, III e IV, apenas
d) II e IV, apenas
e) I e II, apenas
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  35.35.35.35.35. A CID-10 foi conceituada para padronizar e cata-
logar as doenças e problemas relacionados à saúde, tendo
como referência a Nomenclatura Internacional de Doenças,
estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. Se-
gundo esta classificação, o Transtorno Bipolar é caracteri-
zado por dois ou mais episódios nos quais o humor e o
nível de atividade do sujeito estão profundamente perturba-
dos, sendo que este distúrbio consiste, em alguma oca-
siões, quadros de hipomania ou mania e, em outras, de
depressão.
Assinale a alternativa que apresenta características
do quadro de hipomania:
a) uma elevação ligeira mas persistente do humor, da

energia e da atividade. As perturbações do humor e
do comportamento não são acompanhadas de aluci-
nações ou de ideias delirantes.

b) uma elevação do humor fora de proporção com a
situação do sujeito, podendo variar de uma jovialidade
descuidada a uma agitação praticamente incontro-
lável. Geralmente há a presença de sintomas psicó-
ticos.

c) um rebaixamento do humor, prejuízos importantes na
volição e perturbação da atividade psicomotora. Existe
alteração da capacidade de experimentar prazer, não
preenchendo critérios suficientes para episódio de-
pressivo.

d) uma intensa sensação de ansiedade e inadequação,
em que ocorre importante afastamento das relações
sociais. Ausência de sintomas psicóticos.

e) recorrentes ideias de menos valia, em que o indivíduo
apresenta um quadro de rebaixamento cognitivo. O
comportamento pode ser desorganizado e acompa-
nhado de alucinações auditivas e visuais.

  36.36.36.36.36. Segundo Piaget, o conhecimento se desen-
volve desde as estruturas mentais do recém-nascido
até o pensamento lógico na adolescência. Assinale
a alternativa que indica as fases desse processo, na
sequência proposta pelo referido autor:
a) Sensório-motor e projetivo, Personalismo, Categorial

e Adolescência;
b) Sensório-motor, Pré-operacional, Operações concre-

tas e Operações formais;
c) Sensório-motor e projetivo, Pré-operacional, Opera-

ções concretas e Operações formais;
d) Sensório-motor, Pré-operacional, Categorial e Adoles-

cência;
e) Sensório-motor, Objetal, Operações concretas e Ope-

rações formais.

  37.37.37.37.37. A entrevista é um recurso fundamental para
o Psicólogo e é utilizada em diversas áreas de atua-
ção. São vários os tipos de entrevistas empregadas
nos mais variados contextos, dependendo do campo
de atuação. Assim, é correto afirmar que a entrevista:
a) de Triagem é organizada e realizada apenas uma vez,

priorizando a entrevista fechada.
b) Dirigida não deve ser usada no processo de avaliação

diagnóstica, pois pode trazer elementos desneces-
sários ao processo inicial.

c) Motivacional é uma intervenção estruturada que tem
sido muito utilizada, atualmente, no tratamento das
dependências químicas.

d) Dirigida deve ser utilizada apenas em situações de
pesquisa, pois apresenta um roteiro estruturado que
permite ao pesquisador uma análise objetiva dos
dados coletados.

e) de Devolução tem como finalidade a exposição de
todos os resultados obtidos no processo avaliativo,
com o único objetivo de que o paciente possa exercer
seu direito de ter acesso aos dados coletados pelo
entrevistador.

  38.38.38.38.38. Considere que um paciente, ao ser entrevis-
tado por um Psicólogo, em uma Unidade Básica de
Saúde, apresente as seguintes características:
I. Ausência de vontade para realizar atividades.
II. Ausência de prazer na execução de atividades anterior-

mente prazerosas.
III. Repetições automáticas e uniformes de um determi-

nado ato motor complexo, indicando geralmente mar-
cante perda do controle voluntário sobre a esfera
motora.

IV. Repetição da última ou das últimas palavras que
alguém fala ou dirige à pessoa.

V. Produção aumentada e acelerada da linguagem verbal,
um fluxo incessante de palavras ou frases, podendo
haver perda da lógica do discurso.

Assinale a alternativa que traz a nomenclatura corre-
ta, em ordem, das características apresentadas pelo
paciente.
a) Abulia, anedonia, estereotipia motora, ecolalia, logor-

reia;
b) Anedonia, abulia, maneirismo, bradifasia, logorreia;
c) Abulia, anedonia, maneirismo, ecolalia, para-res-

posta;
d) Abulia, anedonia, afasia, ecolalia, logorreia;
e) Anedonia, abulia, estereotipia motora, ecolalia, dis-

gorreia.
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  39.39.39.39.39. Leia as seguintes afirmações sobre o fenô-
meno de transferência:
I. É um fenômeno que se apresenta e deve ser obser-

vado pelo terapeuta desde os primeiros contatos com
o paciente, sendo importante ferramenta para o diag-
nóstico.

II. Pode ser negativa, sendo manifestada através da
agressividade; ou positiva, podendo apresentar carac-
terísticas eróticas.

III. É uma manifestação consciente, e acontece tanto
por parte do paciente quanto por parte do terapeuta,
recebendo então o nome de "contratransferência".

IV. A transferência de conteúdos por parte do paciente
em relação ao terapeuta irá fornecer a este importantes
aspectos do funcionamento psicodinâmico do paci-
ente, tanto de aspectos saudáveis quanto de aspectos
patológicos.

Estão corretas as afirmações:
a) Apenas I e II
b) Apenas I e III
c) Apenas I, II e IV
d) Apenas I, III e IV
e) Apenas II e III

  40.40.40.40.40. Sobre a Psicoterapia Breve, é INCORRETO afirmar:
a) Os objetivos terapêuticos estão ligados à necessidade

imediata do indivíduo, à superação dos sintomas e a
problemas atuais da realidade. O enfrentamento de
situações conflituosas, a aquisição da consciência
da enfermidade e a recuperação da autoestima são
objetivos a serem alcançados pelo terapeuta e pelo
paciente.

b) Enquanto no tratamento psicanalítico a duração não
é determinada de antemão, prolongando-se durante
anos, nas terapias breves é comum que se fixe um
prazo previamente, e que seja mais curto, em geral
alguns meses.

c) O objetivo da Técnica Focal não é atingir todos os
aspectos de mudanças estruturais, mas sim, dar início
ao processo e deixar o paciente suficientemente esta-
bilizado de forma que possa dar continuidade a esse
processo de crescimento através de outros relacio-
namentos em sua vida.

d) Para a Psicoterapia Breve, é necessário um planeja-
mento das estratégias terapêuticas a serem utilizadas
e dos objetivos a serem atingidos, a partir da avaliação
inicial. A aplicação de testes e o emprego da associa-
ção livre são importantes ferramentas a serem utiliza-
das logo após as primeiras entrevistas.

e) A Psicoterapia Breve mobilizadora tem como objetivo
a evidenciação da ansiedade contida em processos
mórbidos apresentados pelo paciente, mas que, de-
vido a diversos fatores, ainda não se encontra apto
para se submeter a um processo psicoterápico.
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