PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
CARGO: PSICÓLOGO
DATA: 14/07/2013 - PERÍODO: MANHÃ
EDITAL Nº 018/2013
LEIA AS INSTRUÇÕES:
1. Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova.
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para
rascunho.
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA
utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o
preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
5. 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.
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é
personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem
como qualquer outro tipo de rasura.
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e
(d); 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.
9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova.
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta.
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado e o CADERNO DE QUESTÕES.
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min.
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora
do seu início.
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Chuchu
Joanita, em sua última carta escrita de Haia: “Mas que saudades de chuchu com molho branco”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eu sei que toda gente despreza o chuchu, a coisa mais bestinha que Deus pôs no mundo, cucurbitácea reles que medra
em qualquer beirada de quintal. Não tenho também nenhuma ternura especial pelo chuchu, mas já reparei que há uma certa
injustiça em considerar insípido um prato que é insípido só porque raras são as cozinheiras que sabem prepará-lo.
Sei ainda que os médicos nutricionistas banem o chuchu de todas as suas dietas, dizem que o chuchu não vale nada, é
uma mistura de água e celulose, desprovida de qualquer vitamina ou sal. O chuchu é meu eterno pomo da discórdia com meu
querido amigo Dr. Rui Coutinho. Quando ele desfaz do chuchu em minha presença, salto logo em defesa do humilde caxixe.
Argumento assim: “Antigamente, antes da descoberta das vitaminas, se dizia o mesmo da alface, mas o sabor da planta, a
boniteza de sua folha verdinha, ou talvez o instinto secreto da espécie sempre levaram o homem a comer ____ aristocrática
Lactuca sativa. Um dia se descobriu que a alface é rica em vitamina A, cálcio e ferro. Então a alface deixou de ser água e
celulose, e entrou nos menus autorizados e recomendados pelos nutricionistas.
Quem me dirá que um dia, próximo ou distante, não se descobrirá no chuchu um elemento novo, indispensável ____
economia orgânica? O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos ____ comer sem quase nenhum deleite essa
coisinha verde e mole que se derrete na boca sem deixar vontade de repetir a dose”.
Rui Coutinho sorri cético.
Enquanto isso, na Holanda, Joanita, podendo comer os pratos mais saborosos do mundo, tem saudades é de chuchu com
molho branco. Que desforra para o chuchu!
BANDEIRA, Manuel. In: Quadrante 2. Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1963.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) da – na – de.
b) a – à – em.
c) da – à – em.
d) a – na – a.
02 - A palavra aristocrática é acentuada pela mesma razão que:
a) cucurbitácea.
b) cálcio.
c) água.
d) orgânica.
03 - A palavra “chuchu” se escreve com “ch”. Também se escreve com “ch”:
a) en___arcar.
b) en___erido.
c) en___oval.
d) en___urrada.
04 - A divisão silábica está incorreta em:
a) nu-tri-cio-nis-tas.
b) bra-si-lei-ros.
c) coi-si-nha.
d) de-lei-te.
05 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente, de modo incorreto:
a) despreza o chuchu = despreza-lhe.
b) banem o chuchu = banem-no.
c) repetir a dose = repeti-la.
d) descobriu a alface = descobriu-a.
06 - Um grupo formado por 15 trabalhadores conclui determinada tarefa em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Se
esse grupo fosse constituído por 10 trabalhadores, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma tarefa seria concluída:
a) em menos de 15 dias.
b) entre 15 e 18 dias.
c) entre 18 e 22 dias.
d) após 22 dias.
07 - Wesley possui um terreno em formato retangular cuja área mede 500 m2 e o perímetro mede 90 m. A medida do
comprimento desse terreno é igual a:
a) 25 m.
b) 30 m.
c) 35 m.
d) 45 m.

2

08 - Clóvis comprou duas calças e três bermudas por R$ 338,40. Sabe-se que cada bermuda custou o equivalente a 2/3 do
valor de cada calça. Se Clóvis tivesse comprado uma calça e duas bermudas teria pago:
a) R$ 174,90.
b) R$ 197,40.
c) R$ 202,60.
d) R$ 226,20.
09 - Num grupo de 180 pessoas, sabe-se que 2/3 delas usam boné, 60% das pessoas usam óculos escuros e 15 pessoas não
usam boné nem óculos escuros. O número de pessoas desse grupo que usam boné e óculos escuros é igual a:
a) 63.
b) 50.
c) 44.
d) 33.
10 - Uma choupana possui cobertura no estilo “cinco águas”, ou seja, o telhado é composto por 5 regiões com as mesmas
dimensões. Cada região do telhado é representada por um triângulo isósceles com altura de 4 m e lados congruentes
medindo 5 m. A superfície desse telhado mede:
a) 25 m2.
b) 50 m2.
c) 60 m2.
d) 100 m2.
11 - A palavra “carambeí” é de origem Guarani e significa:
a) Fazenda grande.
b) Gado leiteiro.
c) Rio caudaloso.
d) Tartaruga no rio.
12 - Da relação abaixo, que Deputado Federal teve sua prisão decreta pelo Supremo Tribunal Federal?
a) João Paulo Cunha.
b) Natan Donadon.
c) Pedro Henry.
d) Valdemar da Costa Neto.
13 - Qual o Secretário do Estado do Paraná do Desenvolvimento Urbano?
a) Ratinho Junior.
b) Nelson Garcia.
c) Roberto Requião.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
14 - Que país Sul-Americano pertenceu ao Brasil até 1.828 e era denominado como Província Cisplatina?
a) Bolívia.
b) Paraguai.
c) Uruguai.
d) Venezuela.
15 - A Psicologia pode ser definida como uma ciência da alma, da psique, da mente, do comportamento, dependendo da
posição teórica que o profissional assume para considerar o homem e realizar sua prática enquanto ciência. Refere-se a
um conjunto de funções que podem ser distinguidas em: função ativa, função afetiva e função intelectiva. Um exemplo da
função afetiva é:
a) A vontade.
c) As ideias.
b) A percepção.
d) O prazer.
16 - A Psicologia Médica pode ser definida como a aplicação dos conhecimentos psicológicos à prática médica, estudando
o doente e sua doença de um lado e o médico e a função terapêutica de outro. Uma das principais finalidades da
psicologia médica é:
a) Estudar as bases biológicas das diversas psicopatologias existentes para utilização nas análises e psicoterapias realizadas.
b) Orientar o profissional de medicina a encarar o doente como uma unidade biopsicossocial.
c) Auxiliar o médico a entender sua história pessoal, para que assim consiga perceber o histórico individual de cada paciente.
d) Preparar o profissional da psicologia a atuar em ambientes hospitalares.
17 - Comportamento pode ser definido como qualquer ação do indivíduo que pode ser observada por outra pessoa. O
conceito de análise aplicada do comportamento teve origem a partir dos trabalhos sobre condicionamento em animais
realizados em laboratórios por B. F. Skinner. Nessa análise, obtiveram-se duas classes de comportamentos, denominadas
de:
a) Consciente e Inconsciente.
c) Respondente e Operante.
b) Ativos e Reativos.
d) Normais e Anormais.
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18 - Na Análise Experimental do Comportamento, um Estímulo Discriminativo constitui:
a) Aquele que não tem capacidade de eliciar respostas específicas.
b) Aquele que elicia respostas sem necessidade de aprendizagem ou condicionamento.
c) Aquele que causa a mesma resposta em todos os organismos de uma mesma espécie, independente da existência ou não de
aprendizagem anterior.
d) Aquele estímulo antecedente que controla um comportamento operante.
19 - Qual das alternativas descritas abaixo não representa um dos princípios básicos de uma técnica de Psicoterapia
Breve:
a) É não-transferencial.
b) É não-regressiva.
c) É elaborativa de predomínio cognitivo.
d) É transferencial, com elaboração mínima do afetivo.
20 - Para Piaget, o nascimento da inteligência na criança pode ser descrito através de fases. A quarta fase, que
compreende o período de 08-09 meses de vida e estende-se até o final do primeiro ano é caracterizada:
a) Pelo aparecimento de certas condutas cuja essência é a aplicação de meios conhecidos às novas situações. Do ponto de vista
funcional, tais condutas se destacam pela adaptação às novas circunstancias, e do ponto de vista estrutural, elas constituem uma
combinação mútua dos esquemas.
b) Pelo exercício dos reflexos, instintos sensitivos, reações posturais e uma sistematização que ultrapassa o automatismo.
c) Pelas primeiras adaptações adquiridas e a reação circular primária. As adaptações hereditárias se subordinam pouco a pouco
às adaptações não inatas. Surgem os primeiros movimentos intencionais.
d) Pelo aparecimento de uma conduta que anuncia a inteligência empírica, com reações circulares secundárias e os processos
destinados a fazer durar os espetáculos interessantes.
21 - “Para uma criança, o ato de escrever não implica só deixar uma reprodução para outros, mas também para ela, pois
fazê-lo terá o poder de transcrever as coisas de representações verbais a representações escritas”. Essa frase representa
as ideias de:
a) Lacan.
c) Ajuriaguerra.
b) Winnicott.
d) Bergés.
22 - Transtorno caracterizado essencialmente pela presença de sintomas físicos, múltiplos, recorrentes e variáveis no
tempo, referentes a qualquer parte ou sistema do corpo; o curso da doença é crônico e flutuante, e frequentemente se
associa a uma alteração do comportamento social, interpessoal e familiar. O enunciado faz referência:
a) Ao transtorno somatoforme indiferenciado.
b) Ao transtorno de somatização.
c) Ao transtorno hipocondríaco.
d) Ao transtorno depressivo sem sintomas psicóticos.
23 - A Distimia constitui:
a) A diminuição crônica do humor, persistindo ao menos por dois anos. Para o seu diagnóstico, é necessário antes excluir fases
de exaltação do humor como a mania ou a hipomania, assim como a depressão maior.
b) Uma instabilidade persistente do humor que comporta numerosos períodos de depressão ou de leve altivez, nenhum deles
suficientemente grave ou prolongado para um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar.
c) Transtorno no qual uma ansiedade é desencadeada exclusiva ou essencialmente por situações nitidamente determinadas que
não apresentam perigo real.
d) Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida de episódios depressivos, com sintomas psicóticos e ausência de qualquer
antecedente de mania.
24 - Existe um equipamento implementado e financiado pelo SUS que executa papel estratégico dentro da Reforma
Psiquiátrica Brasileira. Este equipamento constitui:
a) As Unidades Básicas de Saúde.
b) As Residências Terapêuticas.
c) Os Centros de Atenção Psicossocial.
d) Os Hospitais Gerais.
25 - Na psicanálise contemporânea, o analista considera a interpretação como não mais do que uma “hipótese” que está
sendo levantada por ele, cabendo ao paciente aceitá-la ou refutá-la, porém o mais importante é que ele reflita sobre ela.
Levando em conta tal objetivo, a técnica analítica atual dá uma grande importância ao que se denomina de:
a) Atividade associativa, a qual designa uma capacidade do paciente em reunir os conteúdos direcionados pelo terapeuta e
compreendê-los.
b) Atividade interpretativa, a qual designa uma liberdade para o terapeuta intervir com maior frequência toda vez que ele julgar
ser útil fazer um clareamento daquilo que esteja ambíguo no relato do paciente.
c) Atividade transferencial, cuja essência é a própria transferência, que constitui a ferramenta essencial, de uso do analista, no
processo de análise, pois oportuniza que o analista seja um espelho dos conteúdos apresentados pelo paciente.
d) Atividade de interpretação dos sonhos, onde o paciente relata ao analista os conteúdos produzidos durante o sonho, sendo que
apenas um sonho pode ser utilizado no processo de análise durante semanas, dependendo de suas vicissitudes.
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26 - A procura por atendimento psicológico para auxílio diante de problemas de comportamento apresentados por
crianças tem aumentado nos últimos anos. Isto parece estar influenciado, entre outras variáveis:
I - Pela maior aceitação do papel do psicólogo na comunidade em geral.
II - Pela divulgação, em âmbitos “leigos”, de conceitos psicológicos.
III - Pelo reconhecimento dos profissionais de saúde de que o psicólogo cura as psicopatologias.
Dentre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
27 - Em relação à Psicologia Clínica e da Saúde, tendo como foco os princípios da Análise do Comportamento aplicados à
psicoterapia, a postura terapêutica no contexto clínico implica uma série de consequências, dentre elas pode-se citar:
a) O terapeuta pode adotar conceitos de doença mental cuja explicação do comportamento se faça através de entidades
nosológicas autônomas de natureza psicológica.
b) Por mais estranho ou desajustado que se apresente um comportamento, este deve ser analisado como obedecendo a princípios
ou a leis gerais que se aplicam a toda conduta humana.
c) O uso de adjetivos como inadequado ou desajustado é feito em relação à pessoa como um todo, e não aos padrões de
comportamento apresentados por ela.
d) Os conceitos de doença e patologia aplicam-se somente à análise dos determinantes sociais do comportamento.
28 - Com a Reforma Psiquiátrica, a desinstitucionalização e a efetiva reintegração das pessoas com transtornos mentais
graves e persistentes na comunidade são tarefa às quais o Sistema Único de Saúde – SUS com especial empenho nos
últimos anos, através de alguns serviços, dentre eles:
a) Internamento em hospitais psiquiátricos.
b) Atendimento intersetorial em CRAS.
c) Atendimentos em Serviços Residenciais Terapêuticos.
d) Atendimentos de média e alta complexidade em CREAS.
29 - Quanto aos objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, pode-se afirmar:
a) Não tem como objetivo a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde.
b) Tem como objetivo a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
c) Em seu campo de atuação estão incluídas somente a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e
assistência terapêutica integral.
d) A vigilância nutricional e orientação alimentar não fazem parte das ações e atribuições do SUS.
30 - O Código de Ética Profissional do Psicólogo diz que “Assumir responsabilidades profissionais somente por
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente” constitui:
a) Uma sugestão de postura profissional para o psicólogo.
b) Uma orientação ética para o profissional que atuará em psicologia clínica.
c) Um dever fundamental para o psicólogo seja qual for sua área de atuação.
d) Um dever fundamental para o psicólogo que atua no ensino e na pesquisa.
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