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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

PSICÓLOGO NASF 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Mesmo em condições de vida extremamente 

adversas, desde que assegurada a satisfação das 

necessidades básicas de alimentação e agasalho, 

podemos encontrar a sequência dos eventos 

psicodinâmicos que configuram o processo 

adolescente e a: 

 

A) Universalidade dos conflitos do adolescente. 

B) Transição entre a infância e a idade adulta. 

C) Crise de identidade que o caracteriza. 

D) A concepção de infância perdida. 

 

22) ―O __________________________ é um processo 

de escuta ativa, individualizado e centrado no 

adolescente. Pressupõe a capacidade de estabelecer 

uma relação de confiança entre os interlocutores, 

visando ao resgate dos recursos internos do 

adolescente para que ele mesmo tenha possibilidade 

de reconhecer-se como sujeito de sua própria saúde 

e transformação.‖ Completa corretamente a lacuna 

do texto a alternativa: 

 

A) Acolhimento. 

B) Aconselhamento. 

C) Enquadre. 

D) Compartilhamento. 

 

23) Com relação ao monitoramento, avaliação 

psicológica e psicoterapia com adolescentes, leia as 

afirmativas e assinale a alternativa correta: 

 

I. Na psicoterapia com adolescentes, é preciso ficar 

claro com quem está o vínculo. Quando o 

adolescente vem trazido pelos pais, pode haver a 

desconfiança de que o vínculo foi estabelecido com 

os adultos, o que compromete o processo 

psicoterápico. Outra especificidade é o reforço da 

garantia de confidencialidade, pois, em geral, esse 

serviço é o mesmo frequentado por seus pais, 

parentes, amigos do bairro, o que pode ser uma fonte 

de ansiedades e fantasias. 

II. O monitoramento é feito através de entrevistas 

psicológicas com o adolescente, acompanhado pela 

equipe, com intervalos de três, quatro, seis meses, 

dependendo da necessidade dos membros da equipe 

e da patologia tratada. As entrevistas, em geral, são 

solicitadas pelos outros profissionais e têm como 

objetivo verificar a ocorrência de outras patologias, 

principalmente psiquiátricas e/ou neurológicas. 

 

 

 

 

III. Às vezes, o adolescente não tem uma demanda para 

psicoterapia, mas vem sendo acompanhado 

regularmente pela equipe do serviço da qual o 

psicólogo faz parte. Nesses casos, a consulta com o 

psicólogo não garante uma continuidade a intervalos 

pequenos como numa psicoterapia, mas consultas 

espaçadas podem contribuir para a elaboração de 

um plano terapêutico, por parte da equipe, de forma 

mais eficaz. 

 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

24) O organismo quando exposto a um esforço 

desencadeado por um estímulo percebido como 

ameaçador à homeostase, seja ele físico, químico, 

biológico ou mesmo psicossocial, apresenta a 

tendência de responder de forma uniforme e 

inespecífica, anatômica e fisiologicamente A esse 

conjunto de reações inespecíficas na qual o 

organismo participa como um todo denomina-se 

Síndrome Geral de Adaptação. Esta síndrome 

consiste em três fases:  

 

A) Reação de Alarme, Fase de Resistência e Fase de 

Exaustão. 

B) Reação de Alarme, Fase de Estresse e Fase de 

Desestresse. 

C) Reação de Estresse, Fase de Resistência e Fase de 

Desestresse. 

D) Reação de Estresse, Fase de Alarme e Fase de 

Adaptação. 

 

25) Numa visão cronológica sobre os transtornos 

psicossomáticos, Freud já discorria sobre o assunto 

em 1900. Considerando o que Freud afirmou sobre a 

psicossomática, marque a alternativa correta: 

 

A) Os sintomas psicossomáticos ocorrem apenas em 

órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo. 

B) Há influência direta da cultura sobre os fenômenos 

psicossomáticos. 

C) A histeria da conversão sempre tem uma causa e um 

significado psíquico primário. 

D) A úlcera tem um significado psicológico específico. 

 

 

 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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26) O termo transtorno de acordo com o CID-10, não é 

um termo exato para indicar doença, mas é utilizado 

para indicar a existência de um conjunto de sintomas 

ou comportamentos reconhecidos na forma clínica, 

podendo ser associado a: 

 

A) Sofrimento e interferência com funções pessoais. 

B) Sinais e sintomas evidentes de desorganização e 

alusão. 

C) Presença de sintomas produtivos e não produtivos. 

D) Perdas significativas nos componentes pessoais e 

sociais do indivíduo. 

 

27) As categorias de comportamento verbal definidas por 

Skinner (1957) envolvem relações entre falantes e 

ouvintes, tais como emitir comportamentos verbais 

na presença de objetos, comportamento verbal este 

que definimos como: 

 

A) Ecoico. 

B) Tato. 

C) Mando. 

D) Intraverbal. 

 

28) Com relação ao processo de internação hospitalar, 

reações emocionais frente à doença, diagnósticos e 

defesas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Para o paciente que sai da UTI, o estar vivo e 

distante daquela Unidade é sentido como imunidade, 

representando um aspecto positivo, uma sobrevida, 

bloqueando o sentido negativo de estar doente e 

permanecer hospitalizado. Esta manifestação 

psicológica, observada nos pacientes é 

compreensível, visto que a permanência do paciente 

no ambiente de UTI gera intenso medo da morte. 

B) As unidades hospitalares, sem dúvida, incitam o 

sujeito ao despertar de reações negativas, como 

ansiedade e depressão, e isso é evidência e 

continuará a ser, se a barreira desumanizada assim 

as perpetuar e se os indivíduos em suas condições 

de enfrentamento as permitir. 

C) As intervenções psicológicas realizadas em 

contextos médicos é de suma importância na 

melhora da saúde global do paciente. Essa 

intervenção, entre outras, busca através da escuta e 

olhar acurado, possibilidades maiores de 

enfrentamento e adaptação por parte do indivíduo. 

D) O entendimento da doença não suprime a dor, nem 

física nem emocional e faz com que o doente seja 

menos ativo e se comprometa menos com o 

tratamento. 

 

 

 

 

 

29) A Psicanálise de Freud foi influenciada pela física 

newtoniana, pelo cartesianismo e pela época 

vitoriana. A Abordagem Centrada na Pessoa de Carl 

Rogers é marcantemente: 

 

A) Humanista, marcando sua personalidade e 

influências que sofreu de suas culturas. 

B) Sexualizada, abrangendo as três zonas pré-genitais 

e a afeição combinada. 

C) Biologicossexual, como ponto central de referência a 

psicopatologia. 

D) Holística e fenomenológica e fruto de uma cultura 

mais aberta sexualmente e democrática. 

 

30) A prática do psicólogo no campo das políticas e da 

execução de ações em saúde mental é importante 

tendo em vista os objetivos da Política de Saúde 

brasileira. O modelo assistencial que rege as ações 

de saúde desenvolvidas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) é embasado nas formas de intervenção 

no processo saúde-doença que incluem: 

 

A) O acolhimento, o aconselhamento e a intervenção 

em saúde mental aos cidadãos. 

B) A promoção, a prevenção e a recuperação da saúde 

dos cidadãos. 

C) A promoção, a prevenção e as terapias de 

manutenção da saúde física e mental dos cidadãos. 

D) O acolhimento, o aconselhamento preventivo, as 

terapias holísticas e a psicoterapia protetora a todos 

os cidadãos em risco. 

 

31) Sobre a implantação da Rede de Atenção em Saúde 

Mental através da reforma psiquiátrica, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 

que traz a sequência correta: 

 

 ) A partir do ano de 1992, os movimentos sociais, 

inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado, 

conseguem aprovar em vários estados brasileiros as 

primeiras leis que determinam a substituição 

progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede 

integrada de atenção à saúde mental.  

 ) É a partir de 1992 que a política do Ministério da 

Saúde para a saúde mental, acompanhando as 

diretrizes em construção da Reforma Psiquiátrica, 

começa a ganhar contornos mais definidos.  

 ) É na década de 90, marcada pelo compromisso 

firmado pelo Brasil na assinatura da Declaração de 

Caracas e pela realização da III Conferência 

Nacional de Saúde Mental, que passam a entrar em 

vigor no país as primeiras normas federais 

regulamentando a implantação de serviços de 

atenção diária, fundadas nas experiências dos 

primeiros CAPS, NAPS e Hospitais-dia, e as 

primeiras normas para fiscalização e classificação 

dos hospitais psiquiátricos. 
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A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) F – V – F. 

 

32) Entre os instrumentos de gestão que permitem as 

reduções e fechamentos de leitos de hospitais 

psiquiátricos de forma gradual, pactuada e planejada, 

está o: 

 

A) Programa Nacional de Redução de Leitos em rede 

Hospitalar/Psiquiatria. 

B) Programa Nacional de Desospitalização 

Hospitalar/Psiquiatria. 

C) Programa Nacional de Avaliação do Sistema 

Hospitalar/Psiquiatria. 

D) Programa Nacional de Reinserção Social em 

Psiquiatria. 

 

33) Uma Residência Terapêutica deve acolher, no 

máximo, _____moradores. De forma geral, um 

cuidador é designado para apoiar os moradores nas 

tarefas, dilemas e conflitos cotidianos do morar, do 

co-habitar e do circular na cidade, em busca da 

autonomia do usuário. Completa corretamente a 

lacuna do texto a alternativa: 

 

A) 6. 

B) 8. 

C) 10. 

D) 12. 

 

34) A construção de uma rede comunitária de cuidados é 

fundamental para a consolidação da Reforma 

Psiquiátrica. A articulação em rede dos variados 

serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico é 

crucial para a constituição de um conjunto vivo e 

concreto de referências capazes de acolher a pessoa 

em sofrimento mental. São exemplos de rede 

comunitária de cuidados em saúde mental, EXCETO: 

 

A) CAPS. 

B) Hospitais Gerais. 

C) Hospitais Psiquiátricos. 

D) Residências Terapêuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35) Com relação ao conceito de Território em Saúde 

Mental, analise as afirmativas e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. O território é a designação não apenas de uma área 

geográfica, mas das pessoas, das instituições, das 

redes e dos cenários nos quais se dão a vida 

comunitária. Assim, trabalhar no território não 

equivale a trabalhar na comunidade, mas a trabalhar 

com os componentes, saberes e forças concretas da 

comunidade que propõem soluções, apresentam 

demandas e que podem construir objetivos comuns. 

II. Trabalhar no território significa assim resgatar todos 

os saberes e potencialidades dos recursos da 

comunidade, construindo coletivamente as soluções, 

a multiplicidade de trocas entre as pessoas e os 

cuidados em saúde mental. É a idéia do território, 

como organizador da rede de atenção à saúde 

mental, que deve orientar as ações de todos os seus 

equipamentos. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

36) Para a Psicologia, o estudo dos grupos é um dos 

seus temas fundamentais. A referência clássica para 

essa discussão é o francês Gustave Le Bon (1841-

1931), que publicou em 1895 um livro chamado 

―Psicologia das Massas‖, o qual é reeditado até os 

dias atuais. Sobre as concepções desse autor é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Não importam quem são os indivíduos que compõem 

um grupo psicológico, suas semelhanças ou 

diferenças, eles formarão uma mente coletiva que os 

fará pensar, sentir e agir de maneira diferente 

daquela que pensariam, sentiriam e agiriam em 

isolamento. 

B) O aparecimento da personalidade consciente, a 

predominância da personalidade consciente, a 

dificuldade em transformar as ideias sugeridas em 

atos, são as características principais do indivíduo 

que faz parte de um grupo. 

C) O grupo psicológico é um ser provisório, formado por 

elementos diferentes entre si, mas que formam uma 

estrutura completamente diferente da estrutura de 

cada um de seus membros. 

D) Ao fazer parte de um grupo organizado, um homem 

desce vários degraus na escada da civilização. 
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37) Kurt Lewin identificou três tipos de liderança: 

autocrítica, democrática e permissiva (laissez-faire). 

Sobre a liderança laissez – faire é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) Ocorre a total centralização do poder, exercido 

através da coerção. 

B) As decisões são tomadas por maioria, o líder é 

apenas um representante da vontade de seus 

liderados.  

C) O líder confere total autonomia para que seus 

liderados possam tomar decisões, participando 

apenas nos momentos em que é solicitado. 

D) As decisões do líder são feitas a partir do consenso 

do grupo incentivando a participação de todos na 

tomada de decisões. 

 

38) Carl Rogers (1983) afirma que os indivíduos 

possuem dentro de si vastos recursos para a auto 

compreensão e para modificação de seus auto 

conceitos, de suas atitudes e de seu comportamento 

autônomo.  O autor se refere a três atitudes que 

possibilitam criar um clima facilitador de crescimento. 

São eles: 

 

A) Congruência, consideração positiva incondicional e 

empatia. 

B) Transferência, contra transferência e retificação 

subjetiva. 

C) Retroalimentação, auto-regulação e homeostase. 

D) Assertividade, escuta ativa e reforço positivo. 

 

39) Segundo Dejours (2002) só é possível compreender 

as diversas contradições que se observam na 

psicodinâmica e psicopatologia do trabalho se 

defendermos a tese da ―centralidade do trabalho‖. 

Para o autor essa tese se desdobraria em quatro 

domínios. Assinale a alternativa que não descreve 

um domínio proposto pelo autor: 

 

A) Domínio individual: o trabalho é central para a 

formação da identidade e para a saúde mental. 

B) Domínio das relações entre homens e mulheres: o 

trabalho permitiria superar a desigualdade nas 

relações de ―gênero‖.  

C) Domínio político: é possível mostrar que o trabalho 

desempenha um papel central no que se refere à 

totalidade da evolução política de uma sociedade. 

D) Domínio da metodologia: o trabalho não transforma o 

trabalhador e lhe impede de progredir, aprimorar-se e 

realizar-se, ocupando papel secundário nas relações 

humanas. 

 

 

 

 

 

40) A Reforma Psiquiátrica representa de um modo 

geral, uma ruptura com as iniciativas de reformas 

anteriores. Daí surgem pontos cruciais que definem o 

que chamamos de princípios do movimento 

antimanicomial. Sobre esses princípios marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) A consideração da dimensão da subjetividade nas 

experiências de loucura em particular e na luta 

política em geral. 

B) Construção de hospitais psiquiátricos e 

disponibilização de um número maior de leitos 

nessas instituições. 

C) A abordagem das experiências da loucura deve 

apontar para sua presença e produção no espaço da 

cultura. 

D) O movimento antimanicomial é um movimento social, 

que organiza trabalhadores, familiares e usuários de 

Saúde Mental no combate as diferentes formas de 

exclusão da loucura. 

 

41) Sobre a lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, que 

dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

A) É permitida a internação de pacientes portadores de 

transtornos mentais em instituições com 

características asilares 

B) A pessoa portadora de transtorno mental: tem direito 

a ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

C) A internação compulsória pode se dar sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 

D) A internação voluntária será determinada pela 

Justiça. 

 

42) Aberastury (1989) vai trazer como hipótese principal 

que o brincar serve, em termos psicodinâmicos, 

como via de elaboração das ansiedades e desafios 

decorrentes das diferentes fases do desenvolvimento 

vividas pela criança em sua vida. Sobre a Hora do 

Jogo Diagnóstica é CORRETO afirmar que: 

 

A) O papel que o psicólogo cumpre durante a aplicação 

é apenas passivo, atuando somente como 

observador. 

B) O psicólogo não deve interferir quando perceber que 

falta a criança a sinalização de um limite. 

C) A função específica do psicólogo consiste em 

observar, compreender e cooperar com a criança.  

D) O psicólogo não deve assumir um papel 

complementar, não devendo representar um papel de 

sinalizador frente a um bloqueio, inibição ou receio. 
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43) A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90), toma 

como princípio básico que ―a saúde tem como fatores 

determinantes e condicionantes, entre outros, o 

trabalho...‖ Assim, a Saúde do Trabalhador passa a 

ser regida pelos princípios e diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que 

apresenta um principio INCORRETO do SUS: 

 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa 

de sua integridade física e moral. 

C) Regionalização e hierarquização da rede de serviços 

de saúde. 

D) Centralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo. 

 

44) ―Desempenha papel fundamental na estrutura da 

personalidade e na orientação do desejo humano. 

Para os psicanalistas, é o principal eixo de referência 

da psicopatologia; para cada tipo patológico eles 

procuram determinar as formas particulares da sua 

posição e da sua solução‖. Tal afirmação está 

relacionada ao seguinte conceito psicanalítico: 

 

A) Fantasia. 

B) Complexo de Édipo. 

C) Superego. 

D) Cena primária. 

 

45) O conceito chave do pensamento de Skinner é o de 

condicionamento operante que é um mecanismo de 

aprendizagem de novo comportamento. Quando o 

aumento da frequência de um comportamento ocorre 

pelo acréscimo de uma recompensa (estímulo), 

chamamos isso de: 

 

A) Reforço positivo. 

B) Reforço negativo. 

C) Punição positiva. 

D) Punição negativa. 

 

46)  O Psicodrama, então conhecido como Psicologia do 

Encontro, é uma técnica criada em 1921 pelo 

psiquiatra: 

 

A) Carl G. Jung. 

B) Abraham Maslow. 

C) Jacob Levy Moreno. 

D) Kurt Lewin. 

 

 

 

 

 

 

 

47) O psicólogo poderá utilizar-se de publicidade para 

divulgação de seus serviços, desde que esteja atento 

às determinações do Código de Ética. Sobre a 

publicidade profissional assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Informará o seu nome completo, o CRP e seu 

número de registro.  

B) Fará referência apenas a títulos ou qualificações 

profissionais que possua. 

C) Divulgar apenas qualificações, atividades e recursos 

relativos à técnicas e práticas que esteja 

reconhecidas e regulamentadas pela profissão. 

D) Poderá utilizar o preço do serviço como forma de 

propaganda. 
 

48) Assinale a alternativa que corresponde aos deveres 

fundamentais dos psicólogos: 
 

A) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 

qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de 

suas funções profissionais. 

B) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por 

encaminhamento de serviços. 

C) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal. 

D) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de 

direitos, crimes ou contravenções penais praticados 

por psicólogos na prestação de serviços 

profissionais. 
 

49) O psicólogo não poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 

por outro profissional, na seguinte situação:  
 

A) Sem pedido do profissional responsável pelo serviço.  

B) Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou 

usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 

profissional.  

C) Quando informado expressamente, por qualquer uma 

das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço.  

D) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada. 
 

50) Na oitava e última crise do Ciclo de Vida, adultos 

mais velhos precisam avaliar, recapitular e aceitar 

suas vidas para que possam aceitar a proximidade 

da morte. Nesta fase da vida a luta é para atingir um 

senso de coerência e integridade ao invés de se 

entregarem ao desespero por não serem capazes de 

viver de modo diferente. Para Erik EriKson essa crise 

final seria da: 
 

A) Intimidade versus Isolamento. 

B) Generatividade versus Estagnação. 

C) Integridade do ego versus desespero. 

D) Identidade versus Confusão de Identidade. 
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51) Sobre o Diagnóstico de Transtornos de Ansiedade, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) A pessoa com Transtorno de Pânico tem como 

característica a instalação de uma doença orgânica, 

tais como a hipertireoidismo, devido ao uso 

exagerado de medicamentos para controle da 

doença. 

B) Na fobia social, a pessoa sente um medo irracional, 

que provoca um afastamento da situação temida, 

levando a sérias restrições no relacionamento social 

e grave sofrimento para o individuo portador. 

C) No transtorno de Estresse Pós- Traumático, a pessoa 

portadora tem pensamentos obsessivos por ideias, 

imagens ou impulsos que entram na mente da 

pessoa repentinamente. 

D) Nas crises de ansiedade ocorre, principalmente, a 

apatia, sentimento de tédio e de desesperança. 

Durante as crises de ansiedade é comum a 

desinibição social e sexual, a arrogância, a tendência 

exagerada a comprar objetos ou a dar presentes. 

 

52)  Observe o relato do caso abaixo : 

 

L.V.M., 25 anos, sexo feminino deu entrada no pronto-

socorro do Hospital Geral do Município trazida pelo marido 

e pela tia deste. Movimentava-se lentamente e assumia 

uma postura estranhamente encurvada. Estava 

desorientada no tempo, praticamente não respondia às 

perguntas que eram feitas pelo enfermeiro de plantão, e 

quando fazia, respondia com gestos. Chegou a negar com 

a cabeça que tinha alucinações. As demais informações 

foram respondidas pelos familiares. Seu esposo afirmou 

que ela apresentava comportamentos estranhos, falando 

sozinha, chorando ou rindo sem motivo aparente. Não 

cuidava mais da casa e nem das duas filhas que tinha. 

Seus cuidados com a higiene pessoal, também havia 

caído nos últimos meses. 

 

A hipótese diagnóstica do caso acima é: 

 

A) Transtorno Maníaco- Depressiva 

B) Transtorno Histriônico 

C) Transtorno Depressivo 

D) Transtorno Antissocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53)  Analisando o tema Transtornos da Personalidade, 

leia o caso abaixo: 

 

Sabrina, bancária, 21 anos, procura um serviço de saúde 

mental, encaminhado pelo médico do banco. Na entrevista 

de triagem, relata que, em seu trabalho, todos os homens 

estão apaixonados por ela, isso ela se considera tão 

sensual que a torna irresistível. Só usa roupas curtas e 

coladas ao corpo, sua voz é extremamente sensual. Ao 

entrar na sala do supervisor, percebeu que ele estava a 

assediando, mas a se aproximar dele, ele a empurrou, 

acabando Sabrina parando no cão. Neste momento, foi 

levada ao médico do banco que a encaminhou para 

atendimento psicológico, solicitando deste profissional de 

saúde mental, um diagnóstico.  

 

Com base neste relato, a hipótese diagnóstica é:  

 

A) Transtorno Histriônico             

B) Transtorno Esquizoide      

C) Transtorno Paranoide                 

D) Transtorno Obsessivo-Compulsivo  

 

54) Conforme a Psicologia Social de Jacques (2013) 

analise as proposições abaixo: 

 

I. Constitui-se como objeto da Psicologia Social o 

estudo da interação entre indivíduo e sociedade; 

portanto, indivíduo e sociedade como duas instâncias 

distintas que, apenas, interagem entre si. São 

privilegiados temas como atitudes, preconceitos, 

comunicação, relações grupais. 

II. A concepção de ser humano é um produto histórico-

social e, ao mesmo tempo, construtor da sociedade e 

capaz de transformar essa sociedade por ele 

construída. Esta concepção de ser humano recoloca 

a relação indivíduo e sociedade, que contribui para a 

perspectiva dualista e dicotômica do homem social. 

III. Toda a psicologia é social. Esta afirmação não 

significa reduzir as áreas específicas da Psicologia a 

Psicologia Social, mas sim cada uma assumir dentro 

de sua especificidade a natureza histórico-social do 

ser humano. 

 

É CORRETO afirmar que: 

 

A) Não existe alternativa verdadeira 

B) Existe apenas uma alternativa verdadeira 

C) Existem duas alternativas verdadeiras 

D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
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55) Com uma posição mais crítica em relação à realidade 

social e à contribuição da ciência para a 

transformação da sociedade, vem sendo 

desenvolvida uma nova Psicologia Social. Assinale a 

alternativa que NÃO condiz com a interpretação do 

homem e da Psicologia Social: 

 

A) O homem é um ser social por natureza. Entende-se 

aqui que cada indivíduo aprende a ser um homem 

nas relações com os outros homens, quando se 

apropria da realidade criada pelas gerações 

anteriores, apropriação que se dá pelo manuseio dos 

instrumentos e pelo aprendizado da cultura humana. 

B) Se nos limitarmos a falar das atitudes, da percepção, 

dos papéis sociais e acreditarmos que com isso 

compreendemos o homem, perceberemos que, ao 

desempenhar esse papel, ao perceber o outro e ao 

desenvolver ou falar sobre sua atitude, o homem, 

portanto, será um ser que não se modifica com o 

social, um ser estático.  

C) A consciência humana expressa a forma como o 

homem se relaciona com o mundo objetivo. A 

consciência é, assim, certo saber. ―Nós reagimos ao 

mundo compreendendo-o, sabendo-o, conhecendo-

o‖. 

D) O homem encontra um mundo de objetos e 

significados já construídos pelos outros homens. Nas 

relações sociais, ele se apropria desse mundo 

cultural e desenvolve o "sentido pessoal". Produz, 

assim, uma compreensão sobre o mundo, sobre si 

mesmo e os outros, compreensão construída no 

processo de produção da existência, compreensão 

que tem sua matéria-prima na realidade objetiva e na 

realidade social, mas que é própria do indivíduo, pois 

é resultado de um trabalho seu.  

 

56) Uma das concepções que vêm ganhando espaço é a 

do psicólogo como profissional de saúde. Um 

profissional que, ao lado de muitos outros, aplica 

conhecimentos e técnicas da Psicologia para 

promover a saúde. Com relação a atuação do 

Psicólogo na Saúde,  analise as proposições abaixo 

e marque V (verdadeiro) e F (falso): 

 

 ) O psicólogo, como profissional de saúde, deve 

empregar seus conhecimentos de Psicologia na 

promoção de condições satisfatórias de vida, na 

sociedade em que vive e trabalha, isto é, em que 

está comprometido como cidadão e como 

profissional. 

 ) A saúde mental do indivíduo  não está diretamente 

ligada às condições materiais de vida, como fome, 

falta de habitação, desemprego, analfabetismo, 

essas condições impedem o estudo do 

desenvolvimento do indivíduo e a sua avaliação 

mental. 

 ) A prática do psicólogo como profissional de saúde 

irá caracterizar-se pela aplicação dos conhecimentos 

psicológicos no sentido de uma intervenção 

específica junto a indivíduos, grupos e instituições, 

com o objetivo de autoconhecimento, 

desenvolvimento pessoal, grupal e institucional, 

numa postura de promoção da saúde. 

 ) Na empresa ou indústria, as relações de trabalho e 

o processo produtivo vão ser colocados como 

realidade principal do psicólogo. Portanto, os 

conhecimentos, as técnicas que utilizará estarão em 

função da realidade e das exigências que elas 

colocam para o profissional. A promoção da saúde 

nesta realidade, não tem espaço para atuar, pois há 

uma grande preocupação com a produtividade 

deixando a saúde dos trabalhadores para segundo 

plano. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) V F F V             

B) F V V F            

C) F V F V           

D) V F V F      

 

57)  Em 1904, na França, Alfred Binet (1857-1911) criou 

os primeiros testes de inteligência, que tinham 

como objetivo verificar os progressos de crianças 

deficientes do ponto de vista intelectual. Com relação 

ao tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O quociente intelectual (QI) não se modifica no 

decorrer da vida do individuo. Apenas se confirma o 

valor do QI, com o passar dos anos e com as 

vivências do individuo. 

B) Este quociente de inteligência é obtido relacionando 

a idade da criança com o seu desempenho no teste, 

ou seja, verifica-se se ela está no nível de 

desenvolvimento intelectual considerado normal para 

sua idade. 

C) A utilização frequente dos testes levantou um outro 

questionamento - a rotulação ou classificação das 

crianças. Avaliadas pelos testes de inteligência e 

classificadas como deficientes, normais ou 

superdotadas, as crianças eram fechadas dentro 

destas classificações, os pais e professores 

passavam a agir em função das expectativas que as 

classificações geravam, e a criança era induzida a 

corresponder às expectativas, comportando-se de 

acordo com o novo papel imposto. 

D) Os testes passam a ser instrumentos auxiliares na 

identificação de dificuldades, as quais são encaradas 

como sintomas de conflitos; tornam-se instrumentos 

para iniciar um trabalho de recuperação, e não 

instrumentos para finalizar um trabalho de 

classificação. 
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  CARGO: PSICÓLOGO NASF 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

58)  A afetividade é parte integrante de nossa 

subjetividade. Por isso, os afetos são importantes 

para os psicólogos. Com relação à afetividade, 

analise as proposições abaixo: 
 

I. A vida afetiva, ou os afetos, abarca muitos estados 

pertencentes à gama prazer-desprazer, como, por 

exemplo, a angústia em seus diferentes aspectos - a 

dor, o luto, a gratidão, a despersonalização - os 

afetos que sustentam o temor do aniquilamento e a 

afânise, isto é, o desaparecimento do desejo sexual. 

II. Os termos emoção e sentimento, hoje, no estudo da 

vida afetiva, tem a mesma definição, mesmo que em 

alguns momentos sejam utilizados mais um termo em 

detrimento do outro. 

III. Os afetos podem ser produzidos fora do indivíduo, 

isto é, a partir de um estímulo externo – do meio 

físico ou social - qual se atribui um significado com 

tonalidade afetiva: agradável ou, desagradável, por 

exemplo.  

 
 

É CORRETO afirmar que: 

 

A) Não existe alternativa verdadeira 

B) Existe apenas uma alternativa verdadeira 

C) Existem duas alternativas verdadeiras 

D) Todas as alternativas são verdadeiras. 
 

59)  Para entendermos a Psicologia Institucional, 

precisamos, primeiro, conhecer o processo de 

institucionalização que ocorre em nossas 

sociedades, o processo grupal. Com relação a este 

tema, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) O processo de institucionalização, de acordo com 
Berger e Luckmann, começa com o estabelecimento 
de regularidades comportamentais. As pessoas vão, 
aos poucos, descobrindo a forma mais rápida, 
simples e econômica de desempenhar as tarefas do 
cotidiano. 

B) A instituição é um valor ou regra social reproduzida 
no cotidiano com estatuto de verdade, que serve 
como guia básico de comportamento e de padrão 
ético para as pessoas, em geral. A instituição é o que 
mais se reproduz e o que menos se percebe nas 
relações sociais. Atravessa, de forma invisível, todo 
tipo de organização social e toda a relação de grupos 
sociais. 

C) Se a instituição constitui o campo dos valores e das 
regras (portanto, um campo abstrato), e se a 
organização é a forma de materialização destas 
regras através da produção social, o grupo, por sua 
vez, realiza as regras e promove os valores. O grupo 
é o sujeito que reproduz e que, em outras 
oportunidades, reformula tais regras. 

D) Os primeiros estudos sobre os grupos foram 
realizados no final do século XX pela então 
denominada Psicologia Grupal. Um dos primeiros 
pesquisadores deste assunto foi Kurt Lewin, com a 
conhecida Teoria dos Grupos. 
 

60)  Kurt Lewin desenvolveu uma teoria consistente, que 

avaliava o clima grupal e a influência das 

lideranças na produção da atmosfera dos grupos. 

Com relação a esta teoria assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Lewin argumentava que o clima democrático, 

autoritário ou laissez-faire dependiam da vocação do 

grupo e do estabelecimento de lideranças que os 

viabilizassem. Por exemplo, um grupo com vocação 

autoritária necessitaria de um líder autoritário. 

B) O importante da classificação feita por Lewin foi a 

descoberta de que os grupos autoritários são, a 

longo prazo, os mais eficientes. Já os democráticos 

têm uma eficiência imediata, na medida em que são 

muito centralizados e dependem praticamente de 

seus membros. 

C) Os grupos democráticos exigem maior participação 

de todos os membros, que dividem a 

responsabilidade da realização da tarefa com sua 

liderança. Este tipo de grupo pode tornar-se mais 

competente ainda quando sua liderança for 

emergente, isto é, quando se desenvolver de acordo 

com o objetivo ou tarefa proposta pelo grupo. 

D) Os grupos autoritários são poucos produtivos, pois 

funcionam a partir da demanda do líder, e seus 

membros são, geralmente, simples cumpridores de 

tarefas. 

 

 

 


