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INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

3h (três horas) para responder todas as questões objetivas e 
e mesmo terminando suas atividades, o candidato somente poderá deixar o local de prova 

depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas. 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

to deverá se reportar, quando necessário, somente ao fiscal de sala. 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
candidato deverá usar apenas caneta esferográfica de tinta preta 

transparente, preenchendo todo o círculo correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

será disponibilizado no site www.amigapublica.com.br/concursos
o gabarito preliminar. 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

JAPOATÃ 

2012 

objetivas e preencher o Cartão de 
somente poderá deixar o local de prova 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação. 

 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no Cartão de Resposta 
tinta preta e fabricada em material 

correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

www.amigapublica.com.br/concursos durante o período 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento. 
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USO EXCLUSIVO DO FISCAL  
 

Um pingo de cola aqui �       Somente. 
 

CANHOTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

O texto serve de base par as questões 001 a 005. 
 

Há incerteza na mudança 
 
 O filósofo Bertrand Russel, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável, mas o progresso é uma questão controversa”, nos 
apresenta uma certeza e uma dúvida. A certeza se refere ao 
caráter dinâmico do universo no qual vivemos e a dúvida nos 
atinge  quando questionamos se tal mudança será benéfica ou 
não. 
 Vivemos num universo dinâmico e as mudanças 
climáticas, junto aos ciclos dos movimentos aparentes dos 
astros, criando dias e noites, talvez sejam as provas mais 
evidentes disso. É  interessante perceber como este dinamismo 
permeia a vida do homem, não só individualmente, mas também 
socialmente. Impérios são criados, conhecem seu apogeu e 
depois são destruídos, cedendo lugar a outros. As formas de 
vida também sofrem alterações através do tempo (teoria da 
evolução das espécies, de Darwin) e até mesmo os minerais, 
sujeitos à erosão e à ação oxidante da nossa atmosfera, se 
transformam em outras substâncias. 
 Correto está o filósofo, ao afirmar que “a mudança é 
indubitável”. Porém a questão do progresso, ou seja, uma 
mudança positiva deve ser analisada com mais cuidado. A partir 
da definição de progresso como mudança positiva, podemos nos 
perguntar ”positiva sob qual ponto de vista?”.  Manuel Bonfim, 
em seu texto “A América Latina: males de origem” associa o 
progresso social a uma sociedade continuamente mais justa.  
Por outro lado, a revolução industrial, período de significativo 
progresso tecnológico, condenou mulheres e crianças a jornadas 
de trabalho desumanas, em troca de salários miseráveis. O 
progresso, nesse caso, representa uma mudança positiva apenas 
para o capitalista. 
 Passando da sociologia para a ecologia, podemos 
perceber pelo texto “Bad evolution” de Alamma Mitchell, como 
o equilíbrio entre as espécies de uma lagoa pode ser alterado em 
função do aumento da temperatura. Entretanto, um ligeiro 
aumento na temperatura média do planeta pode reduzir o rigor 
do inverno em países “frios”, aumentando a capacidade de 
produção agrícola desses países. Nesse caso o aumento de 
temperatura média do planeta deve ser considerado uma 
mudança positiva ou negativa?  
 Deve ficar claro que, muitas vezes, o ser humano não 
tem condições de avaliar o impacto causado por suas atividades. 
Sabemos que a instalação de uma usina termoelétrica provoca o 
aumento da acidez nas chuvas da região onde se encontra, mas  

qual o impacto sobre o meio ambiente devido a todas as outras 
atividades humanas? A aplicação de um determinado projeto 
social pode melhorar a vida de algumas pessoas em detrimento 
de outras. Como avaliar se isso é benéfico ou maléfico? 
 As palavras de Bertrand Russel, publicadas em 1959, 
continuam atuais e talvez nunca percam a atualidade. Talvez a 
humanidade deva continuar mudando sempre, sem nunca saber 
qual o próximo passo. Talvez estejamos condenados a 
continuar mudando, sem saber se caminhamos em direção à 
perpetuação da vida ou ao seu extermínio. Talvez Herbert 
Spencer esteja certo... e o progresso seja apenas parte da 
natureza humana.  
(Aldebaran L. do Prado Júnior. IN: Vestibular Unicamp – 
Redações 2003. Campinas. Editora da Unicamp. 2003, p. 51) 

 
Questão 001 
Para a produção de um texto dissertativo  argumentativo é 
preciso que seja organizado  obedecendo aos critérios da 
estrutura do texto que se divide em introdução, 
desenvolvimento e conclusão.  Com base no que foi dito, qual 
a ideia principal defendida pelo autor na parte introdutória? 

a) O dinamismo é característica do universo, do planeta e 
da vida humana;  

b) O mundo em que vivemos muda com certeza, mas não 
temos como saber se essa mudança é ou não benéfica;  

c) A dificuldade de saber se a mudança é benéfica ou 
não;  

d) As formas de vida sofrem alterações através do 
tempo; 

e) A condenação de mulheres e crianças a jornadas de 
trabalho desumanas. 
 

Questão 002 
Ao usar argumentos para fundamentar uma tese, o autor se 
utiliza de diferentes tipos na defesa do ponto de vista.  No 4º 
parágrafo, qual o tipo de estrutura de parágrafo o autor 
utilizou? 

a) Exemplos e relações de causa e efeito  
b) Exemplo e alusão histórica  
c) Citação e alusão histórica 
d) Citação e exemplo 
e) Alusão histórica e relações de causa e efeito 

 
 
 
 
 
 

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2012 da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAPOATÃ  -  SERGIPE. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões, numeradas de 1 a 30 (1 
a 20 - Conhecimentos Básicos; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 

contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 

mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques 

com o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 

questões não serão cobrados tais conhecimentos. 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 003 
A semântica afirma que as palavras só adquirem um significado 
se elas estiverem inseridas em um determinado contexto. 
Tomando como base a palavra inserida no texto, 
semanticamente, o que quer dizer INDUBITÁVEL? 

a) Quando não se deixa dominar; 
b) Que não pode ser expresso em palavras; 
c) Que não pode haver dúvida;  
d) Forma de raciocínio que se baseia em casos particulares; 
e) Tendência a considerar apenas os valores e os interesses. 

 
Questão 004 
Existem palavras que são empregadas para estabelecer ligação 
entre o que está sendo dito com o que foi dito anteriormente no 
texto. Assim, nas orações abaixo há um item em destaque que se 
insere nessa situação. 

a) “MAS o progresso é um questão controvérsia”; 
b) “A certeza SE refere ao caráter dinâmico do universo”; 
c) “QUANDO questionamos se tal mudança é benéfica ou 

não”; 
d) “ENTRETANTO, um ligeiro aumento na temperatura 

média”; 
e) “Talvez sejam as provas mais evidentes DISSO”.  

 
Questão 005  
Julgue as assertivas com relação aos aspectos sintático-
semânticos do texto.  

I. Na frase: “As palavras DE Bertrand Russel {...}” 
estabelece uma relação de posse. 

II. O VERBO destacado em “A certeza se REFERE ao caráter 
dinâmico do universo {...}”  quanto à transitividade, é 
transitivo direto. 

III. Em “A mudança é INDUBITÁVEL” o termo em destaque, 
sintaticamente, é predicativo do sujeito. 

 
a) Apenas II está correta 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas I está correta 
d) Apenas I e III estão corretas  
e) Apenas II e III estão corretas 

 
O texto a seguir se refere as questões 006 a 010. 

 
Informação recorrente 

 
 Um canal de televisão, em uma de suas propagandas, 
apresentou o texto reproduzido abaixo, ao lado da imagem de 
uma mulher com uma criança no colo. 
 Ela não sabe que o homem chegou à Lua. 
 Que a vida é uma contagem regressiva. 
 Que Berlim já foi duas. 
 Que na Idade Média a Igreja vendia lugar no céu. 
 Que homens e dinossauros nunca conviveram. 
 Que muitos remédios não curam, mas viciam. 
 Que o voto do povo salvou Barrabás e condenou Jesus. 
 Que o computador foi criado para resolver problemas 
que não tínhamos. 
 Que o Sudeste alaga e o Nordeste seca. 
 Que sexo pode ser feito sem amor. 

 Que o cientista que inventou a bomba atômica recebeu 
um prêmio por isso. 
 Que somos divididos em 1º  e 3º mundo. 
 Que você vai fazer de tudo para não repetir os erros 
dos seus pais. 
 Que Getúlio saiu da vida para entrar na História. 
 Que a esmola é o imposto informal da injustiça social. 
 Que somos julgados pela aparência e condenados pela 
cor da pele. 
 Que o homem ainda não decidiu se veio do macaco ou 
de Adão e Eva. 
 Que todo muçulmano deve ir a Meca pelo menos uma 
vez na vida. 
 Que quem faz aniversário no Natal não é Papai Noel. 
 Que o cinema já foi mudo. 
 Que existe Aids. 
 Que não existe cura. 
 Quem vai explicar: você ou a vida? 
 

 GNT: Informação que forma opinião. 
                                                      (Revista Época 2000, n. 125.) 
 

Questão 006 
O texto acima apresenta uma estrutura sintática do tipo 
recorrente. Isso faz com que possa produzir um efeito durante a 
leitura, contribuindo para o objetivo da propaganda. Com base 
no enunciado, qual  o objetivo pretendido pela publicidade? 

a) Divulgar as qualidades do canal de televisão;  
b) Mostrar a importância da vida para a mulher; 
c) Passar uma informação insignificante para o público; 
d) Incentivar as mães terem filhos; 
e) Ensinar as pessoas como sobreviverem. 

 

Questão 007 
Ao iniciar o texto, o autor usa como identificação básica do 
referente o pronome ELA. A quem ele faz referência? 

a) A mulher 
b) A criança  
c) A vida 
d) A Igreja 
e) A televisão 

 

Questão 008 
Toda a estrutura sintática do texto está ligada pelo conectivo 
“que”, servindo como elemento de conexão entre as orações. 
Qual o valor semântico de todos os “quês” que compõem o 
texto? 

a) Partícula expletiva 
b) Pronome relativo 
c) Conjunção integrante  
d) Pronome interrogativo 
e) Pronome indefinido 

 

Questão 009  
Em “Ela não sabe QUE O HOMEM CHEGOU À LUA”, a 
oração destacada deve ser classificada como: 

a) Subordinada adverbial temporal 
b) Coordenada sindética conclusiva 
c) Subordinada adjetiva explicativa 
d) Subordinada substantiva objetiva direta  
e) Coordenada sindética explicativa 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 010 
Na oração “Sexo pode ser feito SEM amor” presente na 10ª 
linha, o sentido da preposição em destaque corretamente é: 

a) Companhia 
b) Intensidade 
c) Causa 
d) Consequência 
e) Ausência  

 
Questão 011 
A concordância nominal, na Língua Portuguesa, é feita por meio 
de um mecanismo para marcar fortemente as relações de 
determinação ou dependência morfossintática existente entre os 
constituintes dos sintagmas nominais. Em razão disso, há um 
ERRO de concordância em um dos itens abaixo. 

a) A pizza com camarão está muito boa; 
b) Paciência é necessária para nossa sobrevivência;  
c) Os alunos acharam difíceis as questões e a redação da 

prova de Português; 
d) Ela mesma fez a roupa para o casamento da filha; 
e) Seguem inclusas as notas da mercadoria comprada. 

 
Questão 012 
Quanto ao acento grave indicativo da crase, assinale a 
alternativa que exige a obrigatoriedade. 

a) Fomos a festa na casa de minha tia; 
b) Ficou frente a frente com o bandido; 
c) Iremos a uma palestra no colégio amanhã; 
d) Ele foi até a praia com a namorada; 
e) Volte a casa no fim da tarde. 

 
Questão 013 
“O mais comum no desenvolvimento do software comercial”. 
Quanto ao grau do adjetivo, podemos dizer que se classifica 
como: 

a) Comparativo de igualdade; 
b) Comparativo de superioridade; 
c) Comparativo de inferioridade; 
d) Superlativo de superioridade;  
e) Superlativo de inferioridade. 

 
Questão 014 
O peso econômico dos BRICS é certamente considerável. Entre 
2003 e 2007, o crescimento dos quatro países representou 65% 
da expansão do PIB mundial. Em paridade de poder de compra, 
o PIB dos BRICS já supera hoje o dos EUA ou o da União 
Européia. 
Sobre os BRICS é correto afirmar que: 

a) É formado por países emergentes a exemplo do Brasil e 
China 

b) É novo plano econômico 
c) Refere-se exclusivamente a economia da China 
d) Refere-se exclusivamente a economia da África do Sul 
e) É um plano econômico que visa salvar a economia 

européia 
 
 

 

O texto abaixo poderá ajuda-lo a responder as questões 
015, 016 e 017 
 
Empresa contratada emergencialmente com dispensa de 
licitação, responsável pela ampliação do terminal 4 do 
aeroporto de Cumbica em Guarulhos. Deverá ser um dos alvos 
de investigação da comissão parlamentar mista de inquérito 
(CPMI) que pretende apurar as relações de políticos e 
autoridades públicas com o empresário goiano Carlos Augusto 
Ramos, suspeito de explorar jogos ilegais. 
 
Questão 015 
Sobre qual empresa o texto se refere? 

a) Odebrecht 
b) Delta 
c) Petrobrás 
d) Andrade Gutierrez 
e) Cumbica 

 
Questão 016 
Esta mesma empresa tomou uma importante decisão durante 
sua participação no consórcio com mais duas empresas para 
reforma do Maracanã. Que decisão foi essa? 

a) Aumentar a quantidade de consorciados 
b) Não aceitar que a obra fosse financiada pelo BNDES 
c) Mudar o nome do Maracanã 
d) Abandonar a participação no consórcio 
e) Mudar o nome da empresa 

 
Questão 017 
O empresário citado no texto é mais conhecido como: 

a) Carlos Augusto “O Rambo” 
b) Carlinhos Cachoeira 
c) Carlinhos de Goiania 
d) Augusto Ramos 
e) Ramos 

 
Questão 018 
O Advogado e juiz aposentado Pedro de Morais em seu livro 
“Lampião, o Mata Sete” Num dos pontos mais nervosos e 
contraditórios do livro, defende uma tese, sobre Lampião e 
Maria Bonita que diz respeito a: 

a) Bandidagem no sertão nordestino naquela época 
b) Seca e a fome que até os dias de hoje assola a região 
c) Sexualidade do casal 
d) Amizade de Lampião e Corisco 
e) Um suposto caso entre Lampião e Dadá mulher de 

Corisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 019 
Este produto foi um dos mais importantes itens de exportação 
de Sergipe, do século XVII ao XIX, especialmente em 
momentos de crise, a exemplo das invasões francesas e 
holandesas ao litoral nordestino. No início do século XVIII 
Sergipe exportava para outras capitanias: nas proximidades da 
vila de Santa Luzia do Itahyn, o produto era transportado para 
Salvador, enquanto pelo porto de Vila Nova (atual Neópolis) era 
destinada à Capitania de Pernambuco. A Bahia e Pernambuco 
produziam exclusivamente cana de açúcar e fumo.  
O produto em questão é: 

a) Cana de açúcar 
b) Fumo 
c) Farinha de mandioca 
d) Laranja 
e) Pimenta 

Questão 020 
Sobre o Rio São Francisco podemos afirmar: 

I. A Bacia do São Francisco tem presença marcante na 
história do território brasileiro. Foi através do São 
Francisco que ocorreu a ocupação das terras mais distantes 
do litoral.  

II. O "Velho Chico" corre por paisagens muito diferentes. Em 
sua nascente e foz o rio recebe muita água das chuvas, 
mas, na maior parte do seu curso, flui por áreas secas do 
sertão nordestino e mineiro. Daí a sua importância para a 
população sertaneja que vive perto da sua margem. 

III. Além da pesca, bastante comprometida com a construção 
de barragens para a produção de energia, as margens do 
São Francisco garantem à população sertaneja a prática da 
agricultura de subsistência. 

IV. Em 2005, teve início o polêmico projeto de transposição 
das águas do São Francisco, que pretende transportar a 
água do rio para alimentar açudes, rios temporários, 
irrigação, além de abastecimento urbano. Esse projeto 
atenderá, caso concluído, os Estados do Ceará e Rio 
Grande do Norte, numa rede de canais que formarão o 
Eixo Norte, e os Estados de Pernambuco e Paraíba, através 
dos canais que formarão o Eixo Leste. 

Dado os Itens acima, a quantidade de itens corretos é: 
a) 0 
b) 1 
c) 2 
d) 3 
e) 4 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 021 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) No transtorno de estresse pós-traumático, a pessoa 
vivenciou, testemunhou ou foi confrontada com um 
evento ou eventos que envolveram morte real ou ameaça 
de morte ou ferimento grave e a resposta da pessoa 
envolveu medo, desamparo ou terror intensos. 

b) No transtorno do pânico além dos sintomas fisiológicos 
alarmantes, como sufocação, tontura e taquicardia, os 
pacientes têm a sensação de morte iminente. 

c) No transtorno obsessivo-compulsivo as obsessões são 
ações ritualizadas que devem ser realizadas para 
aliviar a ansiedade enquanto as compulsões são 
definidas como pensamentos recorrentes. 

d) Algumas características encontradas em pessoas que 
possuem o transtorno de personalidade Borderline 
são: instabilidade da auto-imagem, sensibilidade à 
rejeição e abandono. 

e) O transtorno bipolar é caracterizado pela variação 
extrema do humor entre uma fase maníaca ou, 
hipomaníaca, que são estágios diferentes pela 
gradação dos seus sintomas, hiperatividade física e 
mental, e uma fase de depressão, inibição, lentidão 
para conceber e realizar ideias. 

 
Questão 022 
Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. 
Considera-se _______________ o processo técnico-científico 
de coleta de dados, estudos e interpretações de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos que são resultantes da 
relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, 
de estratégias psicológicas (métodos, técnicas e instrumentos). 

a) Entrevista Individual 
b) Entrevista Psicológica 
c) Avaliação Psicossocial 
d) Avaliação Psicológica 
e) Entrevista Clinica 

 
Questão 023 
A Resolução 18/2002 do Conselho Federal de Psicologia trata: 

a) Das normas de atuação do Psicólogo em relação às 
questões da Orientação Sexual. 

b) Do Manual de Elaboração de Documentos escritos 
produzidos pelo Psicólogo. 

c) Da construção do Código de Ética do psicólogo. 
d) Das normas de atuação para Psicólogo em relação ao 

preconceito e à discriminação racial. 
e) Das normas de atuação do psicólogo no âmbito do 

sistema prisional. 
 
Questão 024 
Leia o caso: 
O Sr. João era um jovem executivo de 25 anos que recém havia 
concluído seu mestrado e assumido seu primeiro emprego em 
uma corporação. Ele havia desenvolvido um intenso medo de 
encontrar pessoas novas no trabalho ou em situações sociais. 
Ele também apresentava uma intensa ansiedade quando tinha 
que falar diante de um grupo de pessoas no trabalho. Quando 
forçado a enfrentar as situações temidas, ele tinha falta de ar e 
gaguejava ao ponto de não conseguir completar as frases. Estes 
sintomas são características de qual transtorno? 

a) De fobia social 
b) De estresse pós-traumático 
c) De estresse agudo 
d) De pânico 
e) Dissociativo 

 
 
 



__________ ____________________  

 ____________________  
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Questão 025 
Correlacione os Transtornos com seus respectivos subtipos: 
(1) Transtorno de Ansiedade        (   ) T. Distímico 
(2) Transtorno de Humor             (   ) Tipo purgativo 
(3) Transtorno Somatoforme        (   ) Agorafobia 
(4) Transtorno de Alimentação     (   ) T. de Despersonalização 
(5) Transtorno Dissociativo         (   ) Hipocondria                          

 
Assinale a alternativa correta da ordem das respostas: 

a) 1 – 4 – 3 – 5 – 2  
b) 2 – 3 – 1 – 5 – 4  
c) 2 – 4 – 1 – 5 – 3  
d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
e) 2 – 4 – 1 – 3 – 5 

 
Questão 026 
No caso do psicólogo ser intimado pela justiça como 
profissional, ele deve considerar o que prevê o Código de Ética 
profissional em seu artigo 10º . Com relação ao sigilo, o 
psicólogo: 

a) deve consultar seu cliente se deve ou não obedecer à 
intimação judicial, sob pena de ser advertido pelo CRP.  

b) não tem liberdade para decidir pela quebra do sigilo, pois 
sua decisão é sempre visando a inocentar seu cliente.  

c) deve obedecer a intimação, mas manter-se calado em 
audiência e obrigatoriamente estar acompanhado por um 
advogado do Estado. 

d) não possui necessidade de obedecer a intimações 
judiciais enquanto profissional, pois, se o fizer, poderá 
ter seu CRP cassado. 

e) poderá decidir pela quebra do sigilo, baseando sua 
decisão na busca do menor prejuízo. 

 
Questão 027 
O profissional que utilizar testes psicológicos que não constam 
na relação de testes aprovados pelo Conselho Federal de 
Psicologia estará: 

a) valorizando a atuação estritamente clínica. 
b) exercendo o livre arbítrio, previsto na categoria.  
c) cometendo uma falta ética.  
d) cometendo erro grave. 
e) propondo novos métodos de intervenção.  

 
Questão 028 
Em seu livro, Beck definiu a Terapia Cognitiva como: 

a) A psicologia só atingiria um patamar de confiabilidade 

se sua área se limitasse apenas ao estudo do 

comportamento observável. Suas proposições teóricas 

hoje servem apenas como história da psicologia. 
b) O Psicólogo Comportamental ou Analista de 

Comportamento tem competência para atuar como 

projetor (tratando transtornos de ansiedade, como, 

Pânico e fobias).  
c) Um espaço para ampliar a auto-observação, trazendo à 

consciência uma parcela maior daquilo que fazemos e, 

principalmente, das razões que nos levam a fazer o que 

fazemos. 
 

 

d) Ela se fundamenta na racionalidade teórica de que o 

afeto e o comportamento de um indivíduo são em 

grande parte determinados pelo modo como ele 

estrutura o mundo”. Ou seja, o que é responsável 

pelas emoções e comportamentos não são os eventos 

em si, mas os pensamentos ou interpretações que 

fazemos dos fatos. 
e) Uma importante fonte de auxílio, sempre que não nos 

percebemos capazes de lidar sozinhos com questões 

impostas pelas diferentes situações da nossa vida. 
 
Questão 029 
Psicodiagnóstico é uma forma específica de avaliação 
psicológica e tem finalidade clínica, cujo objetivo é investigar 
alguns aspectos em particular, de acordo com a sintomatologia 
e informações da indicação ou queixa. Quais são as suas 
etapas: 

a) Traçar uma perspectiva de um processo terapêutico;- 
Reabilitação de capacidades inibidas ou prejudicadas;- 
Orientações ao paciente e à família; 

b) Traçar um prognóstico de vida;  Aguardar situações 
de crise;  Programar um processo de adaptação com o 
meio. 

c) Entrevista inicial com o paciente e sua família,  
Anamnese completa,  Testes de acordo com a 
demanda,  Devoluções e orientações cabíveis. 

d) Saber que  o processo diagnóstico é contínuo, e deve 
estar sempre aberto a modificações no decorrer do 
tratamento, pois o indivíduo está sempre se 
transformando e gerando transformações no meio que 
convive.  

e) Tem como objetivo, clarificar alguma  dificuldade. 
 
Questão 030 
A importância da interdisciplinaridade da Psicologia na área da 
saúde é uma exigência tanto para a compreensão do processo 
saúde/doença, quanto para possibilitar, como diz Godoy 
(1993), ações profissionais que:  

a) Passou a ser pensada e realizada levando em conta 
outros saberes que se articulam de forma complexa 
com o discurso biológico, porém ainda sem conseguir 
alterar sua intimidade conceitual.  

b) Atualmente, refletir sobre interdisciplinaridade é uma 
exigência em todas as áreas de conhecimento. 

c) Possam converter o trabalho atual das chamadas 
equipes multiprofissionais em um trabalho que 
unifique verdadeiramente o homem, e não o reduza a 
um único olhar, o olhar organicista, ou o fragmente a 
partir de óticas oponentes. 

d) Precisam se unificar para melhorar a 
saúde no Brasil. 

e) Uma preocupação que se reinaugura 
quando os saberes e as práticas se 
fragmentam, resultando na perda do 
contato com a unicidade da realidade 
humana.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


