
CARGO: PSICÓLOGO

S92 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Gabarito Oficial da Prova Objetiva

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Só fazemos melhor, aquilo que repetidamente insistimos em melhorar.”
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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Começara a ler o romance dias antes.
Abandonou-o por negócios urgentes, voltou à leitura
quando regressava de trem à fazenda; deixava-se
interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos
personagens. Essa tarde, depois de escrever uma
carta a seu procurador e discutir com o capataz uma
questão de parceria, voltou ao livro na tranquilidade
do escritório que dava para o parque de carvalhos.
Recostado em sua poltrona favorita, de costas para a
porta que o teria incomodado como uma irritante
possibilidade de intromissões, deixou que sua mão
esquerda acariciasse, de quando em quando, o
veludo verde e se pôs a ler os últimos capítulos. Sua
memória retinha sem esforço os nomes e as imagens
dos protagonistas; a fantasia novelesca absorveu-o
quase em seguida. Gozava do prazer meio perverso
de se afastar, linha a linha, daquilo que o rodeava, a
sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava
comodamente no veludo do alto respaldo, que os
cigarros continuavam ao alcance da mão, que além
dos janelões dançava o ar do entardecer sob os
carvalhos. Palavra por palavra, absorvido pela
trágica desunião dos heróis, deixando-se levar pelas
imagens que se formavam e adquiriam cor e
movimento, foi testemunha do último encontro na
cabana do monte. Primeiro entrava a mulher,
receosa; agora chegava o amante, a cara ferida pelo
ch ico taço de um galho. E la es tancava
admiravelmente o sangue com seus beijos, mas ele
recusava as carícias, não viera para repetir as
cerimônias de uma paixão secreta, protegida por um
mundo de folhas secas e caminhos furtivos. O punhal
ficava morno junto a seu peito, e debaixo batia a
liberdade escondida. Um diálogo envolvente corria
pelas páginas como um riacho de serpentes, e
sentia-se que tudo estava decidido desde o começo.
Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do
amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo,
desenhavam desagradavelmente a figura de outro
corpo que era necessário destruir. Nada fora
esquecido: impedimentos, azares, possíveis erros. A
partir dessa hora, cada instante tinha seu emprego
minuciosamente atribuído. O reexame cruel mal se
interrompia para que a mão de um acariciasse a face
do outro. Começava a anoitecer.

Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que
os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela
devia continuar pelo caminho que ia ao Norte. Do
caminho oposto, ele se voltou um instante para vê-la
correr com o cabelo solto. Correu por sua vez,
esquivando-se de árvores e cercas, até distinguir na
rósea bruma do crepúsculo a alameda que o levaria a
casa. Os cachorros não deviam latir e não latiram. O

Continuidade dos Parques

Questão 01

Sobre o texto “Continuidade dos Parques”, analise os
itens a seguir.

I. No conto, há duas histórias narradas: a do
fazendeiro-leitor e a dos amantes.

II. A primeira pista que Cortázar nos fornece sobre o
aspecto fantástico de sua narrativa é o título.

III. A história narrada se passa no início do dia, no
escritório do fazendeiro-leitor.

A) Somente o I está correto.
B) Somente o II está correto.
C) Somente I e II estão corretos.
D) Somente I e III estão corretos.
E) Somente II e III estão corretos.

capataz não estaria àquela hora, e não estava. Subiu
os três degraus do pórtico e entrou. Pelo sangue
galopando em seus ouvidos chegavam-lhe as
palavras da mulher: primeiro uma sala azul, depois
uma varanda, uma escadaria atapetada. No alto,
duas portas. Ninguém no primeiro quarto, ninguém no
segundo.Aporta do salão, e então o punhal na mão, a
luz dos janelões, o alto respaldo de uma poltrona de
veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo
um romance. (CORTÁZAR, Julio.
In: __. . Tradução: Remy Gorga. Rio de Janeiro:
Expressão e Cultura, 1971.)

Continuidade dos parques.
Final do jogo

Questão 02

A“continuidade” dos parques refere-se à:

A) fusão do parque da ficção com o parque da
realidade do fazendeiro-leitor.

B) grande extensão ocupada pelo parque em que
reside o fazendeiro.

C) visão do parque de carvalhos, percebida através
da janela do escritório.

D) lembrança do local das carícias uma paixão
secreta.

E) dicotomia entre o romance lido e a vida vivida pelo
fazendeiro.
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Questão 04

Assinale a opção cuja reescrita do trecho
“Abandonou-o por negócios urgentes, voltou à leitura
quando regressava de trem à fazenda; deixava-se
interessar lentamente pela trama, pelo desenho dos
personagens.” mantém o seu sentido original e a
pontuação correta.

A) Abandonou-o. Por negócios urgentes, voltou à
leitura, quando regressava de trem à fazenda:
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

B) Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à
leitura, quando regressava de trem à fazenda.
Deixava-se interessar lentamente pela trama,
pelo desenho dos personagens.

C) Abandonou-o por negócios urgentes. Voltou à
leitura quando regressava de trem. À fazenda,
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

D) Abandonou-o por negócios urgentes: voltou, à
leitura, quando regressava de trem à fazenda,
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

E) Abandonou-o por negócios urgentes: voltou à
leitura. Quando regressava de trem à fazenda
deixava-se interessar lentamente pela trama, pelo
desenho dos personagens.

Questão 03

O fragmento “Começara a ler o romance dias antes.
ABANDONOU-O POR NEGÓCIOS URGENTES [...]”
poderia ser reescrito com a inserção de um conectivo
no início do trecho destacado.

Esse conectivo, que manteria o mesmo sentido
básico do fragmento, está indicado em:

A) pois.
B) por isso.
C) porque.
D) entretanto.
E) portanto.

“Essa tarde, depois de escrever uma carta a seu
procurador e discutir com o capataz uma questão de
parceria, voltou ao livro na tranquilidade do escritório
que dava para o parque de carvalhos.”

Sobre o período acima, é correto afirmar que é
composto por:

A) quatro orações.
B) seis orações.
C) cinco orações.
D) três orações.
E) uma oração.

Questão 05

Assinale a alternativa em que há um verbo flexionado
no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

A) “Abandonou-o por negócios urgentes [...]”
B) “[...] voltou à leitura [...]”
C) “[...] depois de escrever uma carta a seu

procurador [...]”
D) “[...] dava para o parque de carvalhos.”
E) “Começara a ler o romance dias antes.”

Questão 06

Considerando o registro culto da língua, assinale a
opção que apresenta substituição correta do
segmento destacado em “Essa tarde, depois de
escrever UMA CARTA a seu procurador [...]” por um
pronome oblíquo em posição enclítica.

A) Essa tarde, depois de escrever-lhe a seu
procurador ...

B) Essa tarde, depois de lhe escrever a seu
procurador ...

C) Essa tarde, depois de escrevê-la a seu
procurador ...

D) Essa tarde, depois de a escrever a seu
procurador ...

E) Essa tarde, depois de escrever-nos a seu
procurador ...

Questão 07



04
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
ausência de acento grave em “Gozava do prazer
meio perverso de se afastar, linha A linha [...]”

A) A ausência de acento indicativo de crase é uma
impropriedade, pois, diante de palavras repetidas,
femininas, é obrigatório o acento grave, por fundir
preposição e artigo.

B) Não se deve usar o acento indicativo de crase,
quando as palavras repetidas estabelecem
relação de dependência entre si.

C) A ausência de emprego do acento grave se
justifica pela presença de substantivo feminino em
oposição ao adjetivo perverso.

D) Nas expressões em que ocorrem palavras
repetidas, masculinas ou femininas, o “a” é
preposição. Não se deve, portanto, usar o sinal de
crase.

E) É incorreta a ausência do sinal indicativo de crase
porque entre substantivos femininos, usados em
sentido genérico, seu registro é obrigatório.

Questão 09

Assinale a alternativa em que o segmento em
destaque tem a função sintática de objeto direto.

A) “[...] voltou ao livro na tranquilidade do escritório
QUE DAVAPARAO PARQUE DE CARVALHOS.”

B) “Gozava do prazer meio perverso de se
afastar, linha a linha, daquilo QUE O RODEAVA
[...]”

C) “[...] e sentia-se QUE TUDO ESTAVA DECIDIDO
DESDE O COMEÇO.”

D) “[...] deixando-se levar pelas imagens QUE SE
FORMAVAM [...]”

E) “Mesmo essas carícias QUE ENVOLVIAM O
CORPO DOAMANTE [...]”

Questão 10

“Mesmo essas carícias que envolviam o corpo do
amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo,
desenhavam desagradavelmente a figura de outro
corpo que era necessário destruir.”

A respeito do trecho acima e sua relação com o texto,
analise as afirmativas a seguir.

I. O pronome demonstrativo ESSAS tem valor
anafórico.

II. Em “que envolviam o corpo”, o QUE é um
pronome relativo.

III. O período é todo composto por subordinação.

Assinale a alternativa que aponta as afirmativas
corretas.

A) Somente a I está correta.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente a II está correta.
D) Somente I e III estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 08

Questão 11

A palavra que recebe acento gráfico, seguindo a
mesma regra que CAPÍTULOS é:

A) atribuído.
B) retê-lo.
C) já.
D) além.
E) páginas.

Questão 12

Assinale a alternativa que apresenta correta e
respectivamente a função sintática dos elementos
destacados em: “[...] Correu por sua vez,
esquivando-se DE ÁRVORES E CERCAS, até
distinguir na rósea bruma do crepúsculo a alameda
que O levaria a casa.”

A) objeto indireto, objeto direto.
B) complemento nominal, objeto direto.
C) adjunto adnominal, sujeito.
D) complemento nominal, adjunto adnominal.
E) objeto direto, objeto direto.

Questão 13

Assinale a alternativa na qual a palavra destacada
tem valor adverbial.

A) “NINGUÉM no primeiro quarto [...]”
B) “Sua memória retinha SEM esforço os nomes [...]”
C) “O reexame cruel MALse interrompia [...]”
D) “Ela estancava admiravelmente o sangue COM

seus beijos [...]”
E) “No alto, DUAS portas.”
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A crise no Oriente Médio se reedita em decorrência
da decisão do governo egípcio de cancelar o
fornecimento de gás natural para um país vizinho. A
EGAS, subsidiária da estatal petrolífera do Egito,
decidiu cortar o fornecimento de gás natural, que
afeta 40% do consumo do país vizinho, alegando
atraso de pagamento.

O corte de fornecimento mencionado afeta,
diretamente, o seguinte país:

A) Síria.
B) Israel.
C) Eritreia.
D) Líbano.
E) Jordânia.

(COSTA, A. .
CartaCapital.Ano XVII, n. 695, 02 maio. 2012, p. 48.Adaptado.)

Transição perigosa

Em “Já sem olhar, ligados firmemente à tarefa que os
aguardava, separaram-SE na porta da cabana [...]”, o
SE é classificado como:

A) partícula apassivadora.
B) pronome reflexivo.
C) pronome oblíquo.
D) índice de indeterminação do sujeito.
E) conjunção integrante.

Questão 14

ATUALIDADES

Questão 17

O processo de formação do vocábulo destacado na
expressão “deixava-se interessar lentamente pela
trama, pelo DESENHO dos personagens.” é:

A) composição por justaposição.
B) derivação regressiva.
C) derivação parassintética.
D) derivação sufixal.
E) composição por aglutinação.

Questão 15

O governo Dilma Rousseff anunciou ontem a redução
da remuneração da mais tradicional e popular
aplicação financeira do Brasil. A alteração, que vale
para novos depósitos e novas contas, será ativada se
Selic for igual ou inferior a 8,5%. A medida tem por
objetivo permitir a redução da taxa de juros da
economia.

A alteração anunciada pelo governo direciona-se
especificamente ao seguinte tipo de aplicação
financeira:

A) Títulos de capitalização.
B) Caderneta de poupança.
C) Ações de empresas estatais.
D) Ações de empresas privadas.
E) Fundo complementar de servidores.

(CRUZ, V. e AMORIM, S. Folha de São Paulo,
04 maio. 2012, Poder, p.A4.Adaptado).

Questão 18

Para minimizar os efeitos da seca, que já se espalha
por mais de mil municípios do Nordeste, foi criada a
“Bolsa Estiagem”, um auxílio de R$ 400,00, que será
distribuído em cinco prestações de R$ 80,00. De
início, R$ 200 milhões serão destinados a esse
benefício de política social.

De quem foi a iniciativa e a responsabilidade pela
criação do referido auxílio?

A) Governo Federal.
B) Ministério Público.
C) Governos estaduais.
D) Consórcios municipais.
E) Organizações não governamentais.

(LINS, L. O Globo, 24 abr. 2012,
O País, p. 9.Adaptado).

Questão 19

Na última semana de abril de 2012, as ações
afirmativas foram validadas no Brasil no exemplo
específico do julgamento da constitucionalidade das
cotas raciais nas universidades do País. A decisão
sobre a validade das cotas étnico-raciais chega dois
anos depois da ação movida pelo Partido
Democratas contra a Universidade de Brasília (UnB),
que implantou o sistema de cotas em 2004.

Esse julgamento da constitucionalidade das cotas
étnico-raciais foi realizado pelo:

A) Supremo Tribunal Federal.
B) Tribunal de Contas da União.
C) Supremo Tribunal de Justiça.
D) Ministério da Igualdade Racial.
E) Ministério da Integração Nacional.

Questão 16
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Questão 23

Segundo a Lei Orgânica do município de Armação
dos Búzios, “nos crimes comuns, nos de
r e s p o n s a b i l i d a d e e n a s i n f r a ç õ e s
político-administrativas, é facultado à Câmara
Municipal, uma vez recebida a denúncia pela
autoridade competente, suspender o mandato do
Prefeito”. Para tanto, é necessário o voto:

A) da unanimidade de seus membros.
B) de um quinto de seus membros.
C) da metade de seus membros.
D) de dois terços dos seus membros.
E) de dois quintos de seus membros.

As Cataratas do Iguaçu, contadas entre as sete
maravilhas naturais da Terra, estão no centro de uma
disputa entre a União e um estado da federação. O
governador do estado em questão mandou um
procurador ao 2º Cartório de Imóveis de Foz de
Iguaçu registrar, em nome do governo local, uma área
de 1.008 hectares, “à margem do rio Iguassú”. O
Governo Federal alega que o estado implicado nessa
disputa prometera doar-lhe, gratuitamente a terra do
parque no qual se situam as Cataratas.

Qual é o estado da federação implicado na disputa
comentada acima?

A) São Paulo.
B) Paraná.
C) Santa Catarina.
D) Mato Grosso do Sul.
E) Rio Grande do Sul.

(PATURY, F.
? Época, n. 728, 30 abr.

2012, p. 38.Adaptado).
De quem são as Cataratas do Iguaçu

Questão 20

Questão 21

No ano passado, os Investimentos Estrangeiros
Diretos (IED) nos países da América Latina e Caribe
alcançaram US$ 154,3 bilhões, um novo recorde
histórico para a região, que em 2010 recebera
US$ 120,9 bilhões. Um país com economia
emergente assume o primeiro lugar no
continental dessa captação de IED.

O país latino-americano que mais atraiu IED no
período mencionado foi o seguinte:

A) Chile.
B) Brasil.
C) México.
D) Panamá.
E) Argentina.

ranking
(FIGUEIREDO, J.

. O Globo, 04 maio. 2012.
Editoria, p.33.Adaptado.)
América Latina atrai mais capital

Questão 22

Um protesto interditou ontem o Aterro de Gramacho,
o maior “lixão” da América Latina, em Duque de
Caxias, no qual trabalham mais de 1.200 pessoas. Os
manifestantes alegaram ser catadores desse aterro e
que seus nomes não constavam da lista de
trabalhadores que recolhem lixo no local,
beneficiados por indenizações pagas pelo município.

O protesto e as indenizações em foco são
consequência da recente medida:

A) sindicalização dos catadores do aterro.
B) federalização da administração do aterro.
C) regularização trabalhistas dos catadores.
D) decisão de fechar definitivamente o aterro.
E) desvio de material reciclado para outro aterro.

No que tange à Lei Orgânica municipal de Armação
dos Búzios, é correto afirmar que a perda do mandato
pelo Prefeito, por cassação, dar-se-á:

A) quando ele perder ou tiver suspensos seus
direitos políticos.

B) quando o decretar a Justiça Eleitoral.
C) quando sentença definitiva o condenar por crime

de responsabilidade.
D) quando ele assumir outro cargo ou função na

administração pública direta, ressalvada a posse
em virtude de concurso público.

E) quando sentença definitiva o condenar por crime
comum.

Questão 24
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Questão 26

Questão 27

São características dos , EXCETO:

A) São pequenos arquivos de texto e de códigos
criados por um da Web.

B) São inseridos na máquina do usuário para
identificá-lo em um processo no acesso a um
determinado .

C) Podem representar uma vulnerabilidade com
relação à privacidade do usuário.

D) Podem ser controlados pelos navegadores.
E) Não existe proteção contra a entrada desses

arquivos no computador do usuário.

cookies

site

site

No Excel 2003, a visão de parte dos dados de um
banco de dados é implementada por meio de um
recurso conhecido como:

A) autofiltro.
B) validação.
C) referência absoluta.
D) cópia lógica.
E) referência relativa.

Analise as seguintes sentenças em relação ao
Windows XP.

I. O Windows XP não permite renomear um arquivo
com um nome que já tenha sido utilizado
previamente em um arquivo, mesmo que esse
arquivo não exista mais.

II. A opção renomear no menu arquivo, permite a
renomeação de arquivos, mas não permite a
renomeação de pastas.

III. A tecla F2 permite a renomeação de um arquivo
ou pasta.

É(são) verdadeira(s) apenas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 30

Questão 28

No Word 2003, durante a digitação de um texto, após
o término de um parágrafo, para iniciar outro na linha
seguinte, pressiona-se a tecla:

A) CTRL.
B) END.
C) Home.
D) Enter.
E) Alt.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 29

Na Internet, os conteúdos distribuídos contendo
arquivos de mídias digitais como áudio, vídeo ou foto,
publicados por meio de um feed RSS, são conhecidos
como:

A) broadcast.
B) podcasts.
C) voip.
D) XML.
E) multicast.

Assinale a alternativa que se apresenta em
conformidade com o previsto na Lei Orgânica
municipal deArmação dos Búzios.

A) É facultado ao município a concessão ou
utilização de créditos ilimitados.

B) É vedado ao município a realização de despesas
ou assunção de obrigações diretas que excedam
os créditos orçamentários ou adicionais.

C) É facultado ao município instituir fundos de
qualquer natureza, sem prévia autorização
legislativa.

D) É facultado ao município a abertura de crédito
suplementar ou especial sem a prévia autorização
legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes.

E) É vedado ao município legislar sobre assuntos de
interesse local.

Questão 25
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Questão 32

No contexto da reforma psiquiátrica brasileira, o
projeto de desinstitucionalização busca a
reconstrução do sujeito histórico que o modelo
psiquiátrico tradicional reduziu e simplificou a uma
causalidade linear. Os projetos de atendimento,
surgidos nos últimos anos, têm como alternativa:

A) ações centradas nos sinais e sintomas de acordo
com as descrições dos manuais psiquiátricos.

B) a classificação dos doentes de acordo com os
diferentes quadros nosográficos.

C) a medicalização da loucura.
D) a construção de novos dispositivos centrados na

hospitalização.
E) a recusa do modelo sintomático, deslocando o

processo do tratamento da figura da doença para
a pessoa doente.

Questão 33

A expansão e a consolidação da rede dos Centros de
atenção psicossocial infanto-juvenil (CAPSi) têm se
revelado fundamental para a mudança nos
paradigmas de assistência à infância e adolescência
no campo da saúde mental. Entre as diretrizes para
os serviços oferecidos pelos CAPSi destaca-se:

A) que a ação do cuidado deve sustentar que a
criança ou adolescente sejam sujeitos de direitos
e de responsabilidades.

B) que as crianças e adolescentes permaneçam sob
a tutela do Estado, independente de sua
vinculação familiar.

C) a necessidade de garantir que a ação do cuidado
seja totalmente fundamentada nos elementos
culturais da criança e do adolescente.

D) que somente o adulto que acompanha a criança
deve ser considerado como portador de um
pedido legítimo a ser levado em conta.

E) que é preciso restringir os canais de articulação da
ação com outros equipamentos do território, de
modo a preservar a identidade da criança e do
adolescente.

Questão 34

Um dos principais desafios da Reforma Psiquiátrica é
a potencialização do trabalho como instrumento de
inclusão social dos usuários dos serviços. Das
políticas oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego,
aquela que surge como movimento de luta contra a
exclusão social e econômica é a Economia:

A) Capitalista.
B) Solidária.
C) Agrária.
D) de Subsistência.
E) Informal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS, 2005)
propõe sua intervenção com base em duas grandes
estruturas articuladas entre si, a Proteção Social
Especial e a Proteção Social Básica. Esta última tem
como objetivos:

A) atender a famílias e indivíduos que se encontram
em situação de risco em decorrência de abuso
sexual.

B) atender indivíduos egressos de longas
internações em hospitais psiquiátricos.

C) oferecer acompanhamento psicológico para
indivíduos em cumprimento de medidas
socioeducativas.

D) prevenir situações de risco e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários.

E) possibilitar a regularização do trabalho infantil.

Questão 35

No texto “Introdução ao Narcisismo”, Freud afirma
que tanto na neurose quanto na psicose há uma
retirada da libido da realidade. Enquanto na neurose
a fantasia tem por função manter a relação com as
pessoas e coisas do mundo externo, na psicose isso
não acontece, senão de modo secundário, como uma
tentativa de cura por meio da(o):

A) alucinação.
B) negação.
C) incorporação.
D) delírio.
E) identificação.
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Questão 36

Questão 37

Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo,
constitui proibição a seguinte prática:

A) Levar ao conhecimento de outros psicólogos o
exercício ilegal ou irregular da profissão.

B) Informar a quem de direito, os resultados
decorrentes da prestação de serviços
psicológicos.

C) Induzir a convicções filosóficas e morais.
D) Sugerir outros serviços psicológicos quando não

for possível dar continuidade ao tratamento.
E) Estabelecer acordo de prestação de serviços.

De acordo com Canguilhem, em O normal e o
patológico (2002), “Não é a ausência de normalidade
que constitui o anormal. Não existe absolutamente
vida sem normas de vida, e o estado mórbido é
sempre uma maneira de viver”. Esse trecho exprime
algumas ideias do autor acerca da:

A) normalidade fisiológica.
B) patologia fisiológica.
C) normalidade vital.
D) normatividade vital.
E) organização vital.

O Apoio Matricial constitui um arranjo organizacional
que visa outorgar suporte técnico, em áreas
específicas, às equipes responsáveis pelo
desenvolvimento de ações básicas de saúde para a
população. Nesse arranjo, a equipe por ele
responsável, compartilha alguns casos com a equipe
de saúde local, com o objetivo de:

A) promover a responsabilização compartilhada dos
casos, excluindo a lógica do encaminhamento.

B) estimular a setorialização e a ampliação clínica.
C) valorizar a dimensão biológica dos sintomas.
D) favorecer a realização de encaminhamento para

out ras equ ipes , compar t i lhando suas
informações.

E) minimizar a responsabilização das equipes
envolvidas nas ações da atenção básica.

Questão 39

Questão 38

É considerada violência psicológica toda ação que
coloca em risco ou causa dano à autoestima, à
identidade ou ao desenvolvimento da criança ou do
adolescente. De acordo com a Linha de Cuidado para
a Atenção Integral à Saúde de Crianças,
Adolescentes e suas Famílias em Situação de
Violências, lançada pelo Ministério da Saúde em
2010, pode-se considerar violência psicológica:

A) o castigo corporal.
B) o testemunho da violência.
C) o assédio sexual.
D) a negligência.
E) a falta de estímulo.

Questão 40

O Programa Nacional de Atenção Comunitária
Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas,
implementado pelo Ministério da Saúde em 2002, tem
como dispositivo estratégico:

A) os CAPS.
B) os hospitais psiquiátricos.
C) os leitos em hospitais gerais.
D) o programa “Saúde da Família”.
E) os CAPSad.

Questão 41

De acordo com o Plano Integrado de Enfrentamento
ao Crack e outras Drogas, elaborado pelo Governo
Federal em 2010, a internação para o tratamento da
dependência de substâncias psicoativas pode ser de
curta ou longa duração. As internações de longa
duração:

A) acontecem nas unidades básicas de saúde nas
quais pode ser oferecido o tratamento
emergencial de desintoxicação.

B) não podem exceder 6 meses.
C) visam ao afastamento do ambiente em que a

droga é consumida e a transformação
psicossocial da vida do usuário.

D) são feitas em comunidades terapêuticas nas
quais não há vinculação entre espiritualidade e
tratamento.

E) não oferecem o eixo de reabilitação pelo trabalho,
apesar de ter como proposta a reabilitação
psicossocial.
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Questão 42

Questão 43

As trajetórias históricas da Psicologia Social no Brasil
podem ser traçadas com base em uma análise da
emergência dos seus objetos de estudo. Assim,
pode-se dizer que, a partir de meados dos anos de
1970, o olhar no campo da psicologia social
deslocou-se para:

A) as atitudes, opiniões e preconceitos dos
indivíduos.

B) as problemáticas da identidade e das
representações sociais.

C) as instituições.
D) a produção capitalista de representações.
E) a noção de conflito social.

Uma das metas principais da terapia cognitiva é
tornar o processo de terapia compreensível, tanto
para o paciente quanto para o terapeuta. Para tanto, o
tratamento se realiza através de sessões:

A) livres.
B) diretivas.
C) coordenadas.
D) estruturadas.
E) integradas.

Segundo o DSM-IV, é considerado um dos critérios
p a r a o d i a g n ó s t i c o d o Tr a n s t o r n o d e
Despersonalização:

A) a presença de experiências persistentes ou
recorrentes de sentir-se desligado de si próprio.

B) a existência de um ou mais episódios de
incapacidade de recordar informações pessoais
importantes.

C) a presença de duas ou mais identidades ou
estados de personalidade.

D) a presença de um padrão global de instabilidade
dos relacionamentos interpessoais, da
autoimagem e dos afetos.

E) a existência de excessiva conscienciosidade,
escrúpulos e inflexibilidade em questões de
moralidade, ética ou valores.

Questão 45

Questão 44

Alguns problemas, como a baixa adesão a
tratamentos, as iatrogenias (danos), os pacientes
refratários (ou poliqueixosos) e a dependência dos
usuários dos serviços de saúde, entre outros,
evidenciam a complexidade dos sujeitos que utilizam
serviços de saúde. Tendo em vista essas
dificuldades, a ClínicaAmpliada busca:

A) integrar várias abordagens transdisciplinares
para possibil itar um manejo eficaz da
complexidade do trabalho em saúde.

B) a fragmentação do processo de trabalho numa
tentativa de ampliar os saberes que concorrem
para a resolução de problemas.

C) por meio de uma ampliação do campo da saúde
para o social, uma abordagem que privilegie um
conhecimento específico que oriente a prática
clínica.

D) uma compreensão ampla do processo saúde
doença fundada na abordagem pontual e
individual do doente.

E) através da máxima organizacional “cada um faz a
sua parte” a fragmentação, a individualização e a
desresponsabilização do trabalho.

Questão 46

Os grupos reflexivos têm como objetivo aprofundar a
reflexão sobre um tema proposto, com a colaboração
de todos, convidando os participantes a pensarem a
respeito de determinado aspecto de sua vida, de suas
atitudes e das possibilidades de mudança em relação
aos pontos negativos. Essa modalidade de
intervenção é:

A) voltada para sanar e aliviar sintomas, modificar
posturas prejudiciais à saúde física e mental dos
indivíduos e restaurar o equilíbrio psíquico
rompido pela(s) vivência(s) de violência.

B) uma metodologia de intervenção em grupo e em
comunidades, caracterizada por encontros
interpessoais e intercomunitários.

C) uma estratégia muito útil para o trabalho com
familiares, tanto no acolhimento quanto no
atendimento ou no seguimento dos casos na rede.

D) focalização de discussões sobre um determinado
tema, a partir de um conjunto de perguntas ou a
partir de uma pergunta-chave proposta pelo
facilitador.

E) uma proposta de ação que exige formação
especializada, uma vez que busca criar espaços
de partilha dos sofrimentos apresentados pelo
grupo, digerindo a ansiedade excessiva e criando
meios fundados nas experiências do grupo para
superar os riscos à saúde das pessoas atendidas.
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Questão 47

No campo da saúde pública, a violência tem sido
estudada em consonância com a clássica abordagem
de risco. Mediante os limites apresentados pelas
análises de risco é que o conceito de vulnerabilidade,
importado dos estudos desenvolvidos no campo do
HIV/AIDS, vem se constituindo em um referencial
importante, pois:

A) permite a caracterização de indivíduos e de
populações que são momentaneamente incluídos
no estado de direito, em que sua liberdade é
subtraída e sua vida perde o valor.

B) exclui as suscetibilidades orgânicas de
determinados grupos, enfatizando seus aspectos
comportamentais, culturais, econômicos e
políticos.

C) permite entender a complexidade dos processos
envolvidos na problemática da violência,
auxiliando na definição de medidas de combate e
no controle dos indivíduos envolvidos nesses
casos.

D) expressa a probabilidade de ocorrência de
doenças e agravos à saúde de populações em
determinadas situações ou contextos.

E) tem como contribuição fundamental lançar luz
sobre a dinâmica dos processos sociais, culturais
e individuais que conformam a suscetibilidade dos
indivíduos a um determinado evento.

Acerca do mecanismo da paranoia descrito por Freud
com base na análise do caso Schreber (1911)
pode-se afirmar que:

A) o delírio de grandeza tem base na regressão à
fase oral canibalística.

B) as formas do delírio de perseguição, de grandeza
e a erotomania se constituem uma defesa contra a
homossexualidade, contradizendo a afirmação
“Eu o amo”.

C) o mecanismo de formação do sintoma na
paranoia exige que a percepção interna seja
substituída por uma percepção externa,
mecanismo denominado “introjeção”.

D) o caráter paranoico do delírio de perseguição
reside no fato de constituir uma defesa frente à
fantasia de aniquilamento.

E) na erotomania, há a construção de um delírio de
ciúmes, em que a afirmação “Eu o amo” se
transforma em “ não o amo – é quem o
ama”.

Eu ela

Questão 49

Questão 48

O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de
propostas de condutas terapêuticas articuladas, para
um sujeito individual ou coletivo, resultado da
discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.
Sobre essa proposta, pode-se afirmar que:

A) não difere da discussão de “caso clínico”
valorizando os aspectos do diagnóstico
psiquiátrico e da medicação no tratamento dos
usuários.

B) busca colocar o sujeito dentro de uma das
propostas de ações definidas previamente pela
equipe, em atendimento de alguma demanda de
cuidado em saúde.

C) a equipe deve tentar captar como o sujeito
singular se produz diante de forças como as
doenças, os desejos e os interesses por meio da
aplicação de questionários e testes.

D) geralmente é dedicado a situações mais
complexas e, se necessário, pode contar com o
Apoio Matricial.

E) a equipe que realiza os diagnósticos faz propostas
de curto, médio e longo prazo, que serão
informadas ao sujeito doente pelo chefe da equipe
de saúde.

A frase “permanece sendo um enigma a razão por
que, na análise, a transferência surge como a
resistência mais poderosa ao tratamento, enquanto
que, fora dela, deve ser encarada como veículo de
cura e condição de sucesso” explicita
uma das principais dificuldades clínicas enfrentadas
pelos psicanalistas. A resistência na transferência
pode ser vista como uma das expressões da:

A) pulsão de autoconservação.
B) identificação a imago materna.
C) compulsão à repetição.
D) negação.
E) desfusão pulsional.

(FREUD, 1912)

Questão 50




