
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

PSICÓLOGO 
  LEIA AS INSTRUÇÕES:
1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-
RESPOSTA.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente uma responde adequadamente ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 
12) Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das  
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:__________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Com  base  no  texto  Visita,  de  Ferreira  Gullar, 

responda às questões 01 e 02.

VISITA
Sobre  a  minha  mesa,  na  redação  do  jornal, 

encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que 
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta 
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. 
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, 
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia  morto,  mas  notei  que  movia 
nervosamente  as  estranhas  e  minúsculas  mandíbulas. 
Estava  morrendo  de  sede,  talvez  pudesse  salvá-lo. 
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de 
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que 
a  água  pingasse  sobre  a  sua  cabeça  e  suas  asas. 
Permaneceu  imóvel.  É,  não  tem  mais  jeito  –  pensei 
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca 
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-
lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, 
acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha 
terra,  nosso grupo de meninos  chamava esse bicho de 
macaquinho  voador  e  era  diversão  nossa  caçá-los, 
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa 
cabeça.  Lembrava também do açude,  na fazenda,  onde 
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam 
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida 
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do 
Coroatá até aqui,  só para me encontrar? Seria ele uma 
estranha mensagem da natureza a este desertor?

Voltei  ao banheiro e em tempo de evitar  que o 
servente  o  matasse.  “Não  faça  isso  com  o  coitado”. 
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o 
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou 
espantado  e  saiu,  sem  saber  que  laços  de  afeição  e 
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe 
água  e  voltei  ao  trabalho.  Mas  o  tempo  urgia,  textos, 
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais 
dele.

(FERREIRA,  Gullar.  Melhores  crônicas.  Seleção  Augusto 
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no 
narrador:

a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o 
ligavam  àquele  estranho  ser.  Tais  laços  de  afeição  e 
história podem ser compreendidos como:

a) sentimentos do passado         

b) ilação sobre o futuro     
c) mergulho no presente                 
d) agitação da vida moderna         
e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em 
destaque indica:

a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo

4.  Considere  as  frases  quanto  ao  emprego  da  regência 
verbal:

I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II.  O  homem  lembrou-se  do  macaquinho  voador  de  sua 
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III      
d) II e III
e) I, II e III

5.  Em  “notei  que  movia  nervosamente  as  estranhas  e 
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se 
como uma oração subordinada substantiva:

a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta      
d) predicativa
e) completiva nominal

6.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas as  palavras  são 
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

a) translúcida, córrego, água, metrópole.          
b) memória, história, notícia, água.            
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.     
d) é, até, lá, também.           
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7.  Assinale a alternativa em que  todas as palavras estão 
grafadas corretamente:

a)  mesa, defesa, empresa, framboesa.
b)  pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e)  francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.

8. O “macaquinho voador” da crônica de Ferreira Gullar é 
um inseto cujo nome científico é:



a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula

9.  Observe as frases:

I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

10.  Em  “nosso  político  é  uma  raposa velha”,  o  termo 
grifado apresenta-se no sentido:

a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11.   Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a  proposição 
INCORRETA:

a)  Os  instrumentos  psicológicos  são  instrumentos  de 
medida e, por isso, devem apresentar características que 
justifiquem sua confiabilidade.
b) a validade é a consideração mais fundamental quando 
da construção e análise dos testes, pois revela o quanto a 
evidência e o suporte teórico do teste estão absorvidos na 
proposta apresentada.
c) Os métodos disponíveis para obtenção da validade dos 
testes psicológicos são: as  validade de construto, validade 
de conteúdo e validade de aplicação
d) A informação sobre o erro de medida é indispensável 
para a própria
avaliação e para o uso do instrumento.
e) Teste-Reteste, formas paralelas e metades são técnicas 
de demonstração de precisão.

12. Complete as lacunas e marque a opção que apresenta 
a sequência correta.

_______________é a atividade principal desde as primeiras 
semanas de vida até mais ou menos um ano, constituindo-
se como base para a formação de ações sensório-motoras 
de manipulação.  Na relação da criança com a sociedade, 

num processo de assimilação das tarefas e dos motivos da 
atividade humana e das normas de relacionamento que as 
pessoas estabelecem durante suas relações, o bebê utiliza 
vários recursos para se comunicar com os adultos, como o 
choro, por exemplo, para demonstrar as sensações que está 
tendo e o sorriso para buscar uma forma de comunicação 
social. Ainda na primeira infância, a atividade principal passa 
a ser a__________,  na qual  tem lugar  a assimilação dos 
procedimentos  elaborados  socialmente  de  ação  com  os 
objetos e, para que ocorra essa assimilação, é necessário 
que os adultos mostrem essas ações às crianças. Através 
de______,  a  criança  apossa-se  do  mundo  concreto  dos 
objetos  humanos,  por  meio  da  reprodução  das  ações 
realizadas pelos adultos com esses objetos. Sobre a base 
de_______ surgem a consciência e o pensamento teórico e 
desenvolvem-se,  entre outras funções,  as capacidades de 
reflexão, análise e planificação mental. Ele torna-se crítico 
em face das exigências que lhe são impostas, das maneiras 
de agir, das qualidades pessoais dos adultos e também dos 
conhecimentos  teóricos.  Ele  busca  na__________  uma 
forma de posicionamento pessoal diante das questões que a 
realidade impõe à sua vida pessoal e social.

a)  A  comunicação  emocional  direta  dos  bebês  com  os 
adultos,a relação  objetal-instrumental, o jogo, o estudo, a 
comunicação íntima pessoal entre os jovens.
b) A comunicação íntima pessoal entre os jovens, o estudo, 
o  jogo, a  relação   objetal-instrumental, a  comunicação 
emocional direta dos bebês com os adultos.
c) A comunicação íntima pessoal entre os jovens, o jogo, o 
estudo, a  relação   objetal-instrumental, a  comunicação 
emocional direta dos bebês com os adultos.
d) O jogo, a comunicação íntima pessoal entre os jovens, o 
estudo,  a  relação  objetal-instrumental,  a  comunicação 
emocional direta dos bebês. 
e)  A  comunicação  emocional  direta  dos  bebês  com  os 
adultos,  o  jogo,  a  relação objetal-instrumental,  o  estudo,a 
comunicação íntima pessoal entre os jovens.

13.  A continuidade da psicopatologia é definida  como um 
padrão preditivo de associações entre comportamentos em 
um  estágio  prévio  do  desenvolvimento  e  algum  tipo  de 
desfecho  psicológico  posterior.  Neste  Sentido,  podemos 
afirmar que:

a) Quando existe continuidade no curso da Psicopatologia, a 
manifestação  dos  sintomas  pode  ser  semelhante  em 
diferentes  idades,  o  que  se  denomina  de  continuidade 
homotípica. 
b) A ansiedade, a depressão e os transtornos de conduta 
são exemplos  de  transtornos  que geralmente  apresentam 
uma continuidade homotípica.

c) Quando os padrões de sintomas mudam ao longo do 
ciclo de vida, em função da maturação biológica, do nível 
cognitivo, do status social, este curso da psicopatologia é 
chamado  de  “continuidade  heterotípica  ou  comobirdade 
seqüencial. 
d)  Na  continuidade  heterotípica  de  um  transtorno,  o 
adolescente  pode  apresentar  diferentes  transtornos  ao 



longo  dos  anos,  ou  o  mesmo  transtorno  pode  se 
manifestar de diferentes maneiras ao longo do tempo. 
e) Todas as alternativas acima.

14. Leia  as proposições para marcar a opção correta.

I.  A  adesão  ao  tratamento  medicamentoso  está 
relacionada  significativamente  ao  apoio  familiar  que  o 
paciente recebe.
Il.  A adesão  ao  tratamento  é  influenciada  por  crenças, 
valores e pela percepção que o paciente tem da doença
III. O uso preventivo de remédios ou para tratamento de 
condições  assintomáticas  tende a ser  mais  fácil  do  que 
nos casos em que o uso correto de medicamentos leva à 
remissão dos sintomas apresentados. 
IV.  A  confiança  do  paciente  na  equipe  de  saúde, 
conquistada  com  uso  adequado  de  linguagem,  maior 
tempo de consulta,  atendimento acolhedor,  influencia na 
melhora da adesão. 

a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas.
c) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
d) Somente as proposições II, II e IV  estão corretas.
e) Todas as proposições estão incorretas.

15. Complete as lacunas e marque a opção que apresenta 
a sequência correta.

De  acordo  com  Bowlby  (1995),  a  criança  hospitalizada 
passa por três fases: a primeira é _______a de  com a 
internação  e  os  procedimentos  invasivos  e  dolorosos; 
depois, entra em um estado de _______ e finalmente de 
________.

a) Revolta, Apatia, Aceitação.
b) Revolta, aceitação,Apatia
c) Aceitação, Apatia,Revolta
d) Apatia,Aceitação,Revolta
e)Apatia,Revolta,Aceitação

16.  Analise  as  proposições  abaixo  e  assinale  a  opção 
correta.

I  "Psicologia  hospitalar  é  o  campo  de  entendimento  e 
tratamento  dos  aspectos  psicológicos  em  torno  da 
internação hospitalar”.
II  O objeto da psicologia hospitalar  está relacionado aos 
aspectos  psicológicos,  e não às causas  psicológicas do 
adoecimento.

III A psicologia hospitalar não enfatiza o uso do diagnóstico .
IV. O papel do psicólogo hospitalar em cuidados paliativos é 
dar  um novo direcionamento aos critérios  concernentes  à 
qualidade, ao valor e ao significado da vida. 

Somente as questões I e II estão corretas
Somente as questões II e IV estão corretas.
Somente as questões I e IV estão corretas
Somente as questões II  e III estão corretas
Todas as questões estão corretas. 

17. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e 
depois assinale a alternativa correta:

(I) coping focalizado no problema
(II) coping focalizado na emoção

(  ) Situação geradora de estresse
(  ) reestruturação cognitiva 
(  )Redefinição  do elemento estressor.
(  ) Ação direcionada a uma fonte externa de estresse

a) I,I,II,II
b) I,II,I,II
c) I,II,II,I
d) II,II,I,I
e) II,I,II,I

18.Sobre a Psicologia institucional é INCORRETO Afirmar:
 
a) A Análise Institucional refere-se a um conjunto articulado 
de  conceitos,  articulação  entre  teoria  e  prática,  num 
constante  movimento  dialético.  Entre  seus  principais 
conceitos  destacam-se  os  de  instituição, 
instituído/instituente, implicação, analisador, dentre outros.
b) A análise institucional é uma vertente que visa trabalhar 
com a instituição como um todo o que abarca seus atores e 
a trama de relações concretas entre eles, portanto, instiga a 
ordem instituída visando uma mudança social.
c)  A Análise  Institucional  é  um  campo  de  conhecimento, 
formado a partir da psicanálise, ciências sociais, e filosofia. 
Articula  um  instrumental  de  análise  e  intervenção  em 
instituições,  com  objetivo  de  potencializar  grupos  e 
comunidades para processos de mudança.
d)   Implicação  é  um  conceito  que  aparece  na  análise 
institucional, contrapondo-se aos conceitos de transferência 
e contratransferência.
e) A análise institucional enfatiza a autogestão, conceito de 
origem marxista.

19. São tradições da Psicologia Social, EXCETO:

a) A tradição psicanalítica desenvolvida por Lacan;
b)  A tradição  sociológica  americana  iniciada  por  George 
Mead;

 c) A tradição sociológica européia de Sergei Moscovici;
 d) A tradição do experimentalismo psicológico;
e) A tradição do estudo dos “grupos sociais”.

20.   Analise  as  proposições  abaixo  e  assinale  a  opção 
CORRETA.

I.A  primeira  fase  de  desenvolvimento  da  teoria 
psicossomática  foi  estimulada  pela  psicanálise,  com  os 
estudos de Hans Seyle,  com o desenvolvimento da sua 
Teoria Geral da Adaptação.
II.  A  segunda  fase  de  desenvolvimento  da  teoria 
psicossomática incluiu a presença das ciências exatas e 
se  concentrou  predominantemente  nos  estudos  sobre  o 
estresse.



III. O termo ' psicossomática' foi utilizado pela primeira vez 
por  um psiquiatra  alemão  chamado  Heinroth,  em 1808, 
quando realizou seus estudos sobre insônia; mais tarde, 
em 1823, ele introduziu o termo '  somato-psíquico'  para 
abordar a influência dos fatores emocionais sobre o corpo.
IV. Selye  considerou três fases no desenvolvimento do 
stress:  a  de  alerta,  a  de  resistência  e  a  de  exaustão, 
podendo identificar  através dessas fases a gradação da 
seriedade do nível de stress em que a pessoa se encontra. 
A fase de alerta é considerada a etapa na qual a pessoa 
tem  uma  descarga  de  adrenalina  preparatória  para  a 
adaptação e consegue ter êxito na situação, alcançando 
uma sensação de plenitude; logo, é uma fase positiva do 
stress. Na fase de resistência, a pessoa continua tentando 
lidar, de forma automática, com os estressores, buscando 
manter  a sua homeostase interna;  se esses estressores 
persistirem em freqüência ou intensidade, e não acontecer 
sua  interrupção  ou  existirem  dificuldades  de  adaptação 
através  de  estratégias  de  enfrentamento,  pode  ocorrer 
uma  quebra  da  resistência  da  pessoa.  Como 
conseqüência disso, a fase seguinte é a de exaustão, na 
qual  os órgãos com maior fragilidade genética são mais 
facilmente  atingidos  por  distúrbios,  podendo,  por  meio 
desse processo, surgir doenças graves.

a) Somente as proposições I e II estão corretas
b) Somente as proposições II e IV estão corretas
c) Somente as proposições I,II e IV  estão corretas
d) Somente as proposições II,III  e IV estão corretas
e) Todas as proposições estão corretas.

11. São características da Reforma Psiquiátrica, EXCETO:

a)  A  configuração  das  práticas  em  saúde  mental  da 
Reforma  Psiquiátrica  orienta-se  com  base  em 
fundamentos epistemológicos que se situam em ruptura ao 
paradigma  médico-naturalista  clássico  ,  atribuindo  um 
novo lugar social para a loucura e, para isso, instaurando 
um Modelo Psicossocial de Cuidado.
b)  O  Modelo  Psicossocial  de  Cuidado  encontra-se  em 
contradição  com  o  modelo  antigo,  asilar,  em  quatro 
parâmetros principais: na definição de "seu objeto" e dos 
"meios"  teórico-técnicos  de  intervenção,  nas  formas  da 
organização  dos  dispositivos  institucionais,  nas 
modalidades  do  relacionamento  com  os  usuários  e  a 
população e nas implicações éticas dos efeitos de suas 
práticas  em  termos  jurídicos,  teórico-técnicos  e 
ideológicos.

c)  Com  o  fenômeno  da  desospitalização,  surgem  novos 
serviços,  denominados  de  CAPS  e  Hospitais-Dia.  Tais 
serviços são caracterizados como estruturas intermediárias 
entre  a  internação  integral  e  a  vida  comunitária;  são 
impulsionados pelos  projetos  de  reforma psiquiátrica,  que 
vêm sendo implementados  em grande parte  dos  Estados 
brasileiros.
d)  A  Atual  política  de  Saúde  mental  concentra-se 
exclusivamente na ampliação dos CAPS e e dos Serviços 
Residenciais terapêuticos. 
e) Um dos pilares do Movimento de Reforma Psiquiátrica no 
Brasil será a luta pela desinstitucionalização, tanto em senso 

estrito como em outros sentidos gradativamente ampliados. 
Isso  significa  que o movimento  buscará  a  superação das 
condições  dos  muitos  internos  cronificados  em  hospitais 
públicos e conveniados, mas também a transformação dos 
modelos  assistenciais,  dos  paradigmas  e  das  ações 
corporativas centradas no manicômio e suas práticas.

22. Relacione as colunas abaixo e depois marque a opção 
que possui a sequência correta.

(1) Multidisciplinaridade   
(2)  Pluridisciplinaridade  
(3) Interdisciplinaridade
(4) Transdisciplinaridade                      

(   ) Integração de disciplinas de um campo particular sobre 
a base de uma axiomática geral compartilhada
(  ) Conjunto de disciplinas que simultaneamente tratam de 
uma mesma questão,  problema ou  assunto,  sem que  os 
profissionais  implicados  estabeleçam  entre  si  efetivas 
relações no campo técnico ou científico. 
(   )  Implica  em  uma  axiomática  comum  a  um  grupo  de 
disciplinas  conexas,  cujas  relações  são  definidas  em  um 
nível hierárquico superior ocupado por uma delas. 
(   ) Justaposição de diferentes disciplinas científicas que, 
em  um  processo  de  tratamento  de  uma  temática 
unificada,desenvolveriam relações entre si.

a) 2,3,1,4
b) 4,1,3,2
c) 1,2,3,4
d) 2,1,3,3
e) 4,2,3,1

23. Assinale a poroposição INCORRETA:

a) A psicoterapia psicanalítica ou psicoterapia psicodinâmica 
– ou simplesmente psicoterapia dinâmica – é procedimento 
derivado  da  psicanálise,  que  utiliza  seu  corpo  teórico 
combinando-o  com  técnicas  adaptadas  às  necessidades 
específicas  do  contexto  particular  em  que  se  aplica  o 
método psicanalítico. Abrange uma classe de intervenções 
que  se  baseiam  em  teorias  psicológicas  específicas  do 
funcionamento  humano  (teoria  freudiana,  kleiniana, 
bioniana,  winnicottiana,  lacaniana,  dentre  outras). 
Concentra-se, basicamente, na interpretação de conflitos 

inconscientes,  com  o  propósito  de  abrandar  a  tensão 
intrapsíquica  decorrente  da  repressão  das  idéias 
intoleráveis pelo ego consciente. Trabalha-se para que as 
motivações  inconscientes  dos  comportamentos  possam 
ser  reconhecidas  e  elaboradas,  de  modo  que  o  sujeito 
encontre o sentido que o sintoma assume em sua vida. 
Considerando-se que cada história é singular, esse sentido 
construído é único.
b)  Perls,  Hefferline  e  Goodman  definem  como  tarefa 
principal  da  Gestalt-terapia  “trabalhar  a  unidade  e  a 
desunidade dessa estrutura da experiência aqui e agora”. 
Consideramos  que  essa  tarefa  indica  o  foco  na 
experiência  que  tem  a  Gestalt-terapia:  experimentar  a 



ação no campo aqui-agora e trabalhar com aquilo que ela 
expressa.
c) A terapia comportamental é um processo que envolve a 
aplicação de procedimentos ou técnicas comportamentais 
específicos, utilizados com o objetivo
de  alterar  exemplos  particulares  de  comportamentos  da 
queixa apresentada pelo cliente ou por pessoas relevantes 
do ambiente social em que ele está inserido.
d) O método clínico de Reich preconiza a observação e a 
análise da manifestação das emoções e dos sentimentos, 
do  comportamento  não  verbal,  a  fim  de  desvelar  a 
estrutura inconsciente do Si Mesmo.
e)  A  terapia  cognitivo-comportamental  (TCC)  é  uma 
intervenção semi-estruturada,  objetiva  e   orientada  para 
metas,  que  aborda  fatores  cognitivos,  emocionais  e 
comportamentais  no  tratamento  dos  transtornos 
psiquiátricos.  

24.  Leia  as proposições para marcar a opção CORRETA.

I. Compreender o que acontece quando uma criança entra 
em terapia implica, entre outras coisas, que os terapeutas 
relatem o que fazem em sessão e por que o fazem, como 
optam por intervir, dadas as características da criança e de 
seus problemas, e como mudam o foco da intervenção a 
partir dos resultados que vão alcançando, rumo às metas 
finais de melhora
Il.  Nas psicoterapias  infantis  o foco  do tratamento  deve 
incluir necessariamente as relações paterno-filiais 
III. A psicoterapia da criança, seja ela do tipo individual ou 
de grupo, pode ocorrer isoladamente, prescindindo de um 
trabalho concomitante de orientação de pais. Isso porque 
se  acredita  que  o  comportamento  de  um  membro  da 
família depende da interação com outros membros
IV.  A  prática  da  Gestalt-terapia  com  crianças  tem  por 
objetivo  a  retomada  do  curso  satisfatório  de 
desenvolvimento  da  criança.  Para  isso,  deve oferecer  à 
criança a oportunidade de libertar-se daquilo que obstrui 
seus sentidos e seu contato pleno com o mundo.  O fio 
condutor  do  processo  terapêutico  está  na  relação 
estabelecida  entre  a  criança  e  o  psicoterapeuta,  por 
intermédio da metodologia fenomenológica e das técnicas 
facilitadoras, que proporcionarão à criança uma maior 

awereness  a  respeito  de  si  mesma  e  do  mundo,  com  a 
consequente expansão e flexibilização de suas fronteiras de 
contato.

a) Somente as proposições I e II estão corretas
b) Somente as proposições II e IV estão corretas
c) Somente as proposições I,II e IV  estão corretas
d) Somente as proposições II,III  e IV estão corretas
e) Todas as proposições estão corretas.

25. Assinale a opção CORRETA:

a) As psicoterapias são amplamente indicadas na depressão 
infanto-juvenil,  tanto  nos  casos  de  intensidade 
sintomatológica  leve  a  moderada,  como  associada  à 
psicofarmacologia nos casos mais graves.

b) No tratamento da depressão em crianças e adolescentes, 
além do paciente, deve fazer parte do plano de tratamento 
somente a família.
c) A  psicoterapia com adolescentes difere da com adultos 
no que diz respeito à essencialidade da aliança terapêutica.
d) Na Psicoterapia psicanalítica com adolescentes, o silêncio 
é comum entre os pacientes em função da resistência. 
e)  A Psicoterapia com adolescentes tem a peculiaridade de 
propor uma relação próxima e intima numa fase da vida em 
que se está pronto para a intimidade.

26.  São  Princípios  fundamentais  do  Código  de  ética  do 
psicólogo, EXCETO:

(A) Respeito à dignidade e integridade do Ser Humano
(B) Análise crítica da realidade 
( C) Atualização científica
( D) Princípios do Sistema Único de Saúde
(A) Diretos Humanos

27.   A descrição  seguinte  se  refere  a  que  princípio  de 
elaboração  de  Documentos  Psicológicos  (Resolução 
07/2003 do CFP):

“A comunicação deve ainda apresentar como qualidades: a 
clareza, a concisão e a harmonia. A clareza se traduz, na 
estrutura frasal, pela sequência ou ordenamento adequado 
dos conteúdos, pela explicitação da natureza e função de 
cada parte na construção do todo”. 

a) Princípios técnicos da linguagem escrita;
b) Princípios éticos e técnicos
c) Princípio do sigilo profissional
d) Princípio da justiça
e) Princípio do Cuidado 

18.  Analise  as  proposições  abaixo  e  assinale  a  opção 
CORRETA.

I. A satisfação no trabalho também apareceu associada à 
capacidade  para  o  trabalho,  independente  de  variáveis 
sociodemográficas.  Pohjonen  considera  que,  além  das 
condições físicas do ambiente de trabalho, a satisfação no 
trabalho com aspectos psicossociais também pode afetar 
a capacidade do trabalhador. A capacidade para o trabalho 
é uma pré-condição para uma satisfatória condição geral 
de saúde.
II.  Entende-se  por  saúde  do  trabalhador  o  conjunto  de 
conhecimentos  oriundos  de  diversas  disciplinas,  como 
Medicina  Social,  Saúde Pública,  Saúde Coletiva,  Clínica 
Médica, Medicina do Trabalho, Sociologia,  Epidemiologia 
Social, Engenharia, Psicologia, entre tantas outras, que – 
aliado  ao  saber  do  trabalhador  sobre  seu  ambiente  de 
trabalho  e  suas  vivências  das  situações  de  desgaste  e 
reprodução – estabelece uma nova forma de compreensão 
das relações entre saúde e trabalho e propõe uma nova 
prática  de  atenção  à  saúde  dos  trabalhadores  e 
intervenção nos ambientes de trabalho.



III. A Saúde do trabalhador é uma ampliação do paradigma 
que configurou a Medicina do Trabalho,
IV. A característica que diferencia a Saúde do Trabalhador, 
em seu modelo teórico, é a afirmação do trabalhador como 
sujeito ativo do processo de saúde-doença (incluindo aí a 
participação  efetiva  nas  ações  de  saúde)  e,  não 
simplesmente, como objeto da atenção à saúde, tal como 
é  tomado  pela  Saúde  Ocupacional  e  pela  Medicina  do 
Trabalho.

a) Somente as proposições I,II e III estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e IV estão corretas 
c) Somente as proposições I e II estão corretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

29. Em  relação  à  psicoterapia  familiar,  NÃO podemos 
afirmar que:

a) A terapia familiar evoluiu a partir de uma multiplicidade 
de influências tendo recebido contribuições de diferentes 
áreas do conhecimento. Desde o início da formulação da 
psicanálise,  Freud  considerou  e  ressaltou  em  seus 
estudos as relações familiares.
b) Um princípio terapêutico fundamental para o grupo de 
Milão  é  a  conotação  positiva  dos  comportamentos 
apresentados  pela  família.  Quando  se  qualificam  como 
positivos os comportamentos sintomáticos, motivados pela 
tendência  homeostática  do  sistema  e  não  os 
comportamentos.
c) Minuchin  é o principal  teórico  da  Escola  Estrutural  e 
para ele a família é um sistema que se define em função 
dos limites de uma organização Homogênea. O sistema 
familiar  diferencia-se e executa suas funções através de 
seus subsistemas.
 d)) enfoque construtivista, proposto a partir de uma ótica 
sistêmica de segunda ordem, questiona portanto o poder 
do  terapeuta  na  terapia  familiar  e  as  intervenções 
terapêuticas diretivas. A ênfase não é colocada na 

pergunta,  mas  na  construção  da  interação  e  a  ação  do 
terapeuta pretende explorar as construções onde surgem os 
problemas.
e) A terapia familiar de enfoque psicanalítico dá ênfase ao 
passado,  à  história  da  família  tanto  como  causa  de  um 
sintoma,  quanto  como  um  meio  de  transformá-lo.  Os 
sintomas  são  vistos  como  decorrência  de  experiências 
passadas  que  foram  recalcadas  fora  da  consciência.  O 
método utilizado, na maior parte das vezes, é interpretativo 
com o objetivo de ajudar  os membros da família  a tomar 
consciência  do  comportamento  passado,  assim  como  do 
presente e das relações entre eles.

30.  Analise  as  proposições  abaixo  e  assinale  a  opção 
CORRETA.

I.A  psicoterapia  de  grupo  favorece  muito  o  trabalho  do 
paciente como agente de sua própria mudança. A interação 
é particularmente realizada entre os participantes. São eles 
próprios  que  desenvolvem a  terapia  e  rompem o  modelo 
médico, no qual o terapeuta é o expert, aquele que está em 

condições de definir o correto e o errado, e de estabelecer e 
aplicar  o  procedimento  ou  a  intervenção.  Em  condições 
favoráveis,  eles  paulatinamente  passam  a  assumir  papel 
ativo no decorrer do processo.
II.  Na psicoterapia de grupo o terapeuta procura facilitar a 
participação e interação dos membros,  de modo que eles 
possam  verbalizar  livremente  seus  pensamentos  e 
emoções.  No  decorrer  desse  processo  empenha-se  em 
manter o foco da conversa, apoiar os participantes que se 
sentem  embaraçados,  mediar  conflitos  e  assegurar  o 
cumprimento das regras estabelecidas.
III.  Grupo  adesão  é  uma  prática  de  saúde  que  se 
fundamenta no trabalho coletivo, na interação e no diálogo. 
Trata-se de um grupo homogêneo quanto à enfermidade dos 
pacientes,  aberto com relação à entrada destes em cada 
reunião e multidisciplinar no que diz respeito à coordenação. 
Tem  caráter  informativo,  reflexivo  e  de  suporte,  e  sua 
finalidade é identificar dificuldades,discutir  possibilidades e 
encontrar  soluções  adequadas  para  problemáticas 
individuais e/ou grupais que estejam dificultando a adesão 
ao tratamento.
IV.  Os  grupos  de  sala  de  espera  assentam-se  sobre  os 
objetivos basilares de oferecer apoio emocional e esclarecer, 
para os usuários de serviços de saúde diversos,  algumas 
questões  médicas.  Fala-se  na  construção  de  espaços  de 
conversação,  reflexão  e  troca  de  experiências  entre  os 
usuários.  O  grupo  de  sala  de  espera  também  é 
caracterizado  como  uma  forma  produtiva  de  ocupar  um 
espaço  e  tempo  ociosos  nas  instituições,  com  a 
transformação  do  período  de  espera  pelas  consultas  em 
momento de trabalho.

a) Somente as proposições I,II e III estão corretas.
b)Somente as proposições I, II e IV estão corretas 
c) Somente as proposições I e II estão corretas.
d) Somente as proposições I e IV estão corretas.
e) Todas as proposições estão corretas.

31. Assinale a opção CORRETA.

a) A violência doméstica repercute na saúde das mulheres 
e em sua qualidade de vida e está associada à depressão, 
ao suicídio, ao abuso de drogas e álcool, a queixas vagas 
como  cefaléia,  distúrbios  gastrintestinais  e  sofrimento 
psíquico  em  geral.   É  usualmente  contabilizada  nos 
diagnósticos dos distúrbios supramencionados.
b)  Estudos  realizados  no  México  e  no  Brasil  são 
concordantes em apontar a gravidade e a magnitude da 
violência  doméstica  na  gestação  e  suas  conseqüências 
para  a  mulher,  o  feto  e  o recém nascido.  Confirmam a 
violência  doméstica  na  gestação  como  um  fator 
psicossocial  relacionado  à  síndrome  hipertensiva  da 
gravidez,  descolamento  prematuro  de  placenta, 
depressão,  tentativa  de  suicídio,  baixa  auto-estima  da 
mulher e, em relação ao recém-nascido, são relacionados 
prematuridade e baixo peso ao nascer.
c) Além de contribuir para uma morbidade alta, a violência 
doméstica é um componente reconhecido da mortalidade 
materna  e  alguns  estudiosos  propõem  a  ampliação  do 
conceito de mortalidade materna incorporando a violência 
doméstica como um de seus determinantes.



d) A gravidez pode é essencialmente um fator agravante 
da  violência  doméstica(11).  Estes  estudos  apontam ainda 
que  a  violência  doméstica  na  gestação  tem  forte 
associação com a violência na infância e em gestações 
anteriores. Estes dados demonstram a complexidade e a 
circularidade da violência doméstica na vida das mulheres.
e)  Os  serviços  básicos  de  saúde  são  importantes  para 
detecção da violência devido à sua proximidade e ampla 
cobertura e a assistência pré-natal  pode funcionar como 
um  espaço  importante  para  sua  identificação 
representando  a  porta  de  entrada para  se  abordar  a 
violência,  estabelecendo  vínculos  com  as  mulheres  e 
encorajando  a  notificação,  quadro  já  verificado 
amplamente na realidade brasileira.

32. São conceitos envolvidos no coping, EXCETO:

a) Interação da pessoa com o ambiente;
b) administração da situação estressora;
c) Percepção e avaliação da pessoa focalizada;
d) Cronicidade dos eventos
e) mobilização de esforços cognitivos e comportamentais 
para administrar,reduzir, minimizar ou tolerar as demandas 
internas e/ou externas, que emergem na interação pessoa-
ambiente.

33. Assinale a opção CORRETA:

a)  A  gravidez  na  adolescência  associa-se  a  um  risco 
suicida elevado, tanto durante a gestação, quanto no pós-
parto, paralelamente a uma maior incidência de depressão 
e a uma percepção negativa da rede de apoio social. Além 
disso,  são  frequentes  os  registros  de  abusos  físico  e 
sexual nessa população, o que se associa com a presença 
de ideação suicida, com tentativas de suicídio e com 

sintomatologia depressiva crônica no primeiro ano após o 
parto.
b) O comportamento suicida é classificado, com frequência, 
em três categorias diferentes: ideação suicida, tentativa de 
suicídio e suicídio consumado;
c)  São  fatores  de  proteção  ao  risco  de  suicídio  na 
adolescência: a boa relação comos membros da família, o 
apoio familiar e a confiança em alguém(fatores familiares); 
boas  habilidades  sociais,  busca  por  ajuda  e  conselhos, 
senso de valor pessoal, abertura para novas experiências e 
aprendizados,  habilidade  em  comunicar-se,  receptividade 
com a ajuda dos outros e projetos de vida (estilocognitivo e 
personalidade);  valores  culturais,  lazer,  esporte,religião, 
boas relações com amigos e colegas, boas relações com 
professores e outros adultos, apoio de pessoas relevantese 
amigos  que  não  usem  drogas  (fatores  culturais  e 
sociodemográficos);  e,  por  fim,  uma  dieta  saudável,  boa 
qualidade do sono e atividade física (fatores ambientais).
d)  No  período  da  adolescência,  as  mulheres  apresentam 
maiores taxas de ideação suicida quando comparadas aos 
homens  (quatro  vezes  mais  para  ideação  suicida  e  três 
vezes  mais  para  tentativa  de  suicídio).  Uma  explicação 
possível  para  este  fenômeno  é  de  que  as  meninas 
apresentam maiores índices de depressão (principalmente 
depressão  moderada)  que  os  meninos  (2:1, 

respectivamente),  o  que  acaba  aumentando  a  ideação 
suicida e as tentativas de suicídio em mulheres.
e) Todas as opções acima.

34. Enumere a II Coluna de acordo com a primeira.

(1) Atestado Psicológico;
(2) Relatório Psicológico;
(3) Parecer Psicológico
(4) Declaração

(  ) É um documento que visa a informar a ocorrência de 
fatos  ou  situações  objetivas  relacionados  ao  atendimento 
psicológico,  com a finalidade de  asseverar  presença em 
atendimento e as condições do mesmo
(  )     É um documento expedido pelo psicólogo que certifica 
uma  determinada  situação  ou  estado   psicológico,  tendo 
como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de 
quem, por requerimento, o solicita,   com fins de  justificar 
faltas, justificar estar ato ou não para certas atividades,etc. 
(  ) é uma apresentação descritiva acerca de situações e/ou 
condições  psicológicas  e  suas  determinações  históricas, 
sociais,  políticas  e  culturais,  pesquisadas  no  processo  de 
avaliação psicológica.  Como todo DOCUMENTO,  deve ser 
subsidiado  em  dados  colhidos  e  analisados,  à  luz  de  um 
instrumental  técnico  (entrevistas,  dinâmicas,  testes 
psicológicos,  observação,  exame  psíquico,  intervenção 
verbal),  consubstanciado  em referencial  técnico-filosófico  e 
científico adotado pelo psicólogo.
(  ) é um documento fundamentado e resumido sobre uma 
questão focal do campo psicológico cujo resultado pode ser 
indicativo ou conclusivo.

4,1,2,3
4,1,3,2
4,3,1,2
1,2,3,4
1,2,4,3

35. Em relação o Sigilo Profissional,

a) O psicólogo deve violar o sigilo em caso de violência 
contra criança
b) O psicólogo nunca deve violar o sigilo profissional;
c) A Quebra do sigilo não é previsto no Código de ética 
Profissional  
d)  O  critério  do  menor  prejuízo  deve  ser  utilizado  na 
quebra de sigilo;
e) Somente quando for obrigado pela justiça o psicólogo 
deve quebrar o sigilo

36.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Piripiri,  na  próxima 
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 13
e) 15



37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da 
população  de  Piripiri  é  formada  de  eleitores.  Assim,  o 
município  de  Piripiri,  em  2011,  tem, 
aproximadamente, ........(2).......... eleitores.
As  lacunas  (1)  e  (2)  são  preenchidas,  correta  e 
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000   

38. Leia atentamente o texto seguinte:

 “As  condições  climáticas  do  município  de  Piripiri  (com 
altitude  da  sede  a  ...(1)....  acima  do  nível  do  mar), 
apresentam  temperaturas  .........(2)...........,  com  clima 
quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é 
definida  no  Regime  Equatorial  Marítimo,  com  isoietas 
anuais  em .......(3).......,  cerca de 5 a 6 meses como os 
mais chuvosos e
 período  restante  do  ano  de  estação  seca.  O  trimestre 
mais úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”. 

(Apud Ministério  de  Minas  e  Energia,  CPRM,  Projeto 
Cadastro  de  Fontes  de  Abastecimento  por  Água 
Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3. 
Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a 
elementos  geográficos  do  Município  de  Piripiri.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que  indica 
corretamente os termos retirados do texto.

a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3): 
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade 
de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de 
seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador 
da  APL  (Academia  Piauiense  de  Letras).  Foi  jornalista 
andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo 
portátil  e  em  qualquer  parte  onde  estivesse  editava  seu 
jornal  A Jornada,  periódico  ambulante  que  manteve  por 
vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, 
revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de 
madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também 
foi  exímio  desenhista,  pintor,  xilógrafo  e  escultor.  O texto 
acima se reporta a:

a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira 
e) Elias de Oliveira.   

40. Observe a foto seguinte:

A foto acima, colhida no portal  www.vejapiripiri.com (link 
historiando),  retrata  Rua  de  Piripiri  em  algum  ano  da 
década de 1940. 
Nesta  década,  anos  40  do  século  passado,  um  fato 
marcante para o Município de Piripiri foi:

a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído 
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio 
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c)  A grande  seca,  a  maior  do  século  XX  na  região  de 
Piripiri.
d)  A construção  da  atual  Igreja  de  Nossa  Senhora  dos 
Remédios,  considerada  “o  principal  cartão  postal  de 
Piripiri”, localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.

http://www.vejapiripiri.com/





