ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

122 – PSICÓLOGO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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.
Língua Portuguesa
10

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Gerais de Caxias
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três 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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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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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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

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.

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

O homem vivia tranquilo,
Em paz com a vida e com ele.
Um belo dia, entretanto,
Resolve escrever um artigo
Sobre o Brasil, bem cuidado.
Mas Brasil se escreverá
Com "s" mesmo, ou com “z”?
Ele vai no dicionário:
Dá com "s" e dá com "z".
Telefona à Academia:
"Ninguém sabe não senhor,
Talvez com "s", ou com "z".
Tira dinheiro do bolso,
Numas notas vem escrito
Com "s" a palavra Brasil,
Noutras vem mas é com "z",
0 homem vai ao vizinho,
Sujeito modesto e sábio
"Não sei dizer não senhor,
Só sei que meu filho Pedro
Esteve um ano no Hospício
Porque queria saber
Justamente o que você
Quer saber e não consegue."
O homem perde a paciência,
Tira uma faca do bolso,
Boa faca pernambucana.
- Não quero mais me amolar,
Aqui deve estar escrito
"Fabricado no Brasil."
Conforme estiver aqui,
D'agora em diante, afinal,
Mesmo que seja com "s"
(Prefiro que seja com "z")
Escreverei a palavra;
A faca será juiz. O homem olha pra faca,
Meu Deus! era made in Germany.
Segura o homem na faca,
A faca enterrou no corpo
E o filólogo morreu.
MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação
no texto. Marque-a.

07) Com referência aos mecanismos linguísticos
usados no texto, é correto afirmar:

No texto, o poeta
(A) totaliza o tempo através do uso do presentepassado-futuro.
(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade
que se apresenta contrária ás suas expectativas.
(C) Busca o desvendamento de uma verdade de
interesse pessoal.
(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a
verdade absoluta.

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se
transposto para antes do verbo “vivia” altera o
significado da oração.
(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo.
(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação
certa.
(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de
vista formal, dispensa a vírgula antes da
conjunção “mas”.

02) O texto revela

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

A valorização do produto estrangeiro.
Um “eu” distanciado do mundo enfocado.
Um nacionalismo exacerbado.
Uma narrativa que se utiliza do presente
histórico.

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o
que conota em:
(A)
(B)
(C)
(D)

“tranquilo” (v.1) - distante.
“bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo.
“Hospício” (v.21) reordenação.
“faca” (v.36) – solução.

04) Na frase “A faca enterrou no corpo” (v.40), a
expressão “a faca” exerce a mesma função
sintática de
(A)
(B)
(C)
(D)

“A faca” (v.36).
“a paciência” (v.25).
“O homem” (v.39.).
“Sobre o Brasil” (v.5).

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21), exerce
a mesma função sintática que a oração
(A)
(B)
(C)
(D)

“O homem vivia tranquilo.” (v.1).
O homem vai ao vizinho” (v.17).
“Mesmo que seja com “s”’ (v.33).
“que seja com “z”. (v.34).

“explicativa”.
“concessiva”
“conclusiva”
“comparativa

09) A alternativa em que o emprego do recurso
linguístico que aparece nesse texto está
devidamente explicado é a
(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1)
expressa uma ação concluída no passado.
(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a
função de vocativo.
(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20)
pertence à mesma classe morfológica de “belo”,
(v.3).
(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)
expressa ideia de conclusão.
10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado
verbo-nominal.
(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1).
(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício”
(v.20/21).
(C) “...mas é com “z” (v.16).
(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra
Brasil” (v.14/15).

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das
alternativas apresenta erro, levando-se em
consideração a gramática padrão. Marque-a:
(A)
(B)
(C)
(D)

“Telefona à Academia” (v.10).
“Prefiro que seja com “z” (v.34).
“A faca será juiz” (v.36).
“Ele vai no dicionário” (v.8).

CARGO: PSICÓLOGO (122)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
11) O Pacto pela Vida está constituído por um
conjunto de compromissos sanitários, expressos
em objetivos de processos e resultados e
derivados da análise da situação de saúde do
País e das prioridades definidas pelos governos
federal, estaduais e municipais. Não constitui um
de seus objetivos:
(A) Contribuir para a redução da mortalidade por
câncer de próstata.
(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da
Família como modelo de atenção básica à saúde
e como centro ordenador das redes de atenção à
saúde do SUS.
(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, buscando a atenção integral.
(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal,
infantil por doença diarreica e por pneumonias.
12) Compete à direção municipal do Sistema de
Saúde (SUS):
(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de
referência e gerir sistemas públicos de alta
complexidade, de referência estadual e regional.
(B) Promover
articulação
com
os
órgãos
educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades
representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde
(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos
serviços privados de saúde.
(D) Em caráter suplementar, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos e
equipamentos para a saúde.
13) Sobre o financiamento do Sistema Único de
Saúde (SUS), é incorreto afirmar que:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 11 A 15
(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
pelas universidades e pelo orçamento fiscal,
além de recursos de instituições de fomento e
financiamento ou de origem externa e receita
própria das instituições executoras.
(D) O orçamento da seguridade social destinará ao
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a
receita estimada, os recursos necessários à
realização de suas finalidades, previstos em
proposta elaborada pela sua direção nacional,
com a participação dos órgãos da Previdência
Social e da Assistência Social, tendo em vista as
metas e prioridades estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em
cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e
Conselho de Saúde.
Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar
que:
(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos.
(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente
em contas especiais, movimentadas pela sua
direção, na esfera de poder onde forem
arrecadadas.
(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de
Saúde (SUS) serão depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização das Secretarias
Municipais de Saúde.

CARGO: PSICÓLOGO (122)
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15) São disposições constitucionais acerca do
Sistema Único de Saúde, exceto:
(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de
outras atribuições, executar as ações de
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como
as de saúde do trabalhador.
(B) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência
à saúde no País, salvo nos casos previstos em
lei.
(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido
mediante
políticas
sociais
e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
(D) As instituições privadas poderão participar de
forma suplementar do Sistema Único de Saúde,
segundo diretrizes deste.

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS
QUESTÕES DE 16 A 20
16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas
estrofes dois versos de um poeta e professor
nascido em Caxias no Maranhão. Que versos
são esses?
(A) “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte,
impávido colosso”
(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A
imagem do Cruzeiro resplandece”
(C) “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em
teu seio mais amores.”
(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao
som do mar e à luz do céu profundo”

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de
05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de
cidade com a denominação de Caxias.
(D) Geograficamente, em relação ao território
nacional, o município de Caxias está localizado
na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte
Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão.
18) Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou
Caxias com qual título?
(A)
(B)
(C)
(D)

Freguesia das Aldeias Altas
Arraial das Aldeias Altas
Vila de Caxias
A Princesa do Sertão Maranhense

19) O poder político executivo em Caxias é
representado por qual(is) órgão(s)?
(A)
(B)
(C)
(D)

Câmara Municipal
Tribunal de Justiça
Controlador e Procuradoria Geral
Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais.

20) Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no
centro extraída do Lema Positivista escrito pelo
seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e
Progresso”. Qual o nome desse idealizador e
filósofo?
(A)
(B)
(C)
(D)

Raimundo Teixeira Mendes
Joaquim Vespasiano Ramos
Antônio Gonçalves Dias
Henrique Maximiano Coelho Neto

17) Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é
correto afirmar que:
(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes
aldeias dos índios Timbiras e Gamelas.
(B) Está situada na meso-região do leste
maranhense e na micro-região de Porto Franco.

CARGO: PSICÓLOGO (122)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 40

21) Sobre a política de saúde no Brasil, é correto
afirmar.

22) Sobre a Saúde Mental no contexto da Saúde
Pública é correto afirmar.

(A) As ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes: I descentralização, com direção única em cada
esfera de governo; II - atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais; III participação da comunidade.
(B) A iniciativa privada pode participar de forma
complementar do SUS, seja ela composta por
instituições com fins lucrativos ou não. São
exemplos de instituições privadas: Santa Casa,
hospitais particulares, clínicas, laboratórios e etc.
As instituições privadas com fins lucrativos terão
preferência para participar do SUS. A
participação da iniciativa privada obedecerá às
diretrizes do SUS e ocorrerá mediante contratos
(geralmente firmados com instituições privadas
com fins lucrativos) e convênios (firmados com
instituições filantrópicas e sem fins lucrativos).
(C) A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever
do Estado de garantir a saúde consiste na
reformulação
e
execução
de
políticas
econômicas e sociais que visem à redução de
riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação. O dever do Estado exclui o das
pessoas, da família, das empresas e da
sociedade.
(D) O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas
federais,
estaduais
e
municipais,
da
administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema
Único de Saúde-SUS. A iniciativa privada não
poderá participar do Sistema Único de SaúdeSUS.

(A) No acolhimento aos portadores de sofrimento
mental, temos três possibilidades: ou a pessoa
procura o CAPS ou CERSAM; ou um hospital
psiquiátrico ou chega em serviços de Saúde,
como unidades básicas ou centros de saúde,
hospitais gerais, etc. No primeiro caso, ele será
recebido diretamente pela equipe de Saúde
Mental.
(B) Uma equipe mínima de Saúde Mental em
unidade básica de Saúde deve compor-se pelo
menos de um psicólogo e um psiquiatra,
evidentemente, trabalhando em parceria com o
generalista, o assistente social, o auxiliar de
enfermagem, entre outros.

CARGO: PSICÓLOGO (122)

(C) O acolhimento ao portador de sofrimento mental,
tanto na unidade básica como no CAPS, é
sempre feito por um profissional de Saúde
Mental. Após a primeira abordagem, o técnico
que acolheu poderá necessitar do apoio imediato
de um outro profissional, ou tomar ele próprio as
primeiras decisões quanto às condutas a serem
adotadas.
(D) Não se deve perder de vista que o paciente em
atendimento pela equipe de Saúde Mental no
CAPS frequentemente se beneficia da utilização
simultânea de um outro tipo de equipamento, ou
da realização de atividades que o ajudem na
reabilitação psicossocial.
23) Sobre o Psicodiagnóstico, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção correta.
I. O Psicodiagnóstico, atividade desempenhada
exclusivamente
pelo
psicólogo,
exige
conhecimento sobre psicopatologia, estrutura da
personalidade
e
manejo
de
técnicas
diagnósticas.
II. O Psicodiagnóstico possibilita uma avaliação
parcial
da
personalidade
do
paciente,
determinação da natureza, intensidade e
relevância dos distúrbios, fornecimento dos
subsídios a demais profissionais, definição do
tipo de intervenção terapêutica prognóstico da
evolução terapêutica e pesquisa psicológica.
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III. O Psicodiagnóstico é um processo bi direcional,
cujo propósito é investigar alguns aspectos em
particular, de acordo com a sintomatologia e
informações da indicação ou queixa, ou ainda
favorecer a identificação de recursos potenciais
e possibilidades do examinando.
IV. Ao conduzir um processo de Psicodiagnóstico, é
necessário que o psicólogo considere em sua
análise os condicionantes afetivo emocionais,
históricos e sociais do paciente e seus efeitos no
psiquismo.
(A)
(B)
(C)
(D)







Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.

24) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
(A) Os
instrumentos
psicométricos
são
fundamentados em valores estatísticos que
indicam sua sensibilidade, precisão e validade.
(B) A
entrevista
psicológica
com
objetivo
psicoterápico, tem por objetivo indicar o
tratamento adequado á necessidade do
entrevistado.
(C) Na entrevista dirigida o que se pretende é
investigar certos tópicos sobre os quais o
entrevistado não falou espontaneamente e que
são considerados importantes para a entrevista.
(D) Os testes projetivos permitem que a pessoa
expresse algum aspecto da sua história ou da
sua personalidade, mesmo que não perceba
isso. São tarefas padronizada e que seguem
normas qualitativas que permitem que seus
elementos possam ser analisados em separado.
25) Sobre o desenvolvimento humano e as teorias
que o estuda, informe se é verdadeiro (V) ou
falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.


) Todas as teorias do desenvolvimento humano
partem do pressuposto de que quatro aspectos
básicos, aspecto físico motor, aspecto
intelectual, aspecto afetivo emocional e aspecto
social, são indissociados; mas elas podem
enfatizar aspectos diferentes, isto é, estudar o
desenvolvimento global a partir da ênfase em dos
aspectos.

CARGO: PSICÓLOGO (122)



(A)
(B)
(C)
(D)

) O desenvolvimento humano refere-se ao
desenvolvimento mental e ao crescimento
orgânico.
) O desenvolvimento humano deve ser entendido
como uma globalidade, mas, para efeito de
estudo, tem sido abordado a partir de cinco
aspectos básicos: aspecto físico motor, aspecto
hereditário, aspecto intelectual, aspecto afetivo
emocional e aspecto social.
)
Segundo
Piaget,
cada
período
do
desenvolvimento humano é caracterizado por
aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer
nas faixas etárias. Todos os indivíduos passam
por todos esses períodos, na sequência em que
Piaget estipulou , porém o início e o término de
cada um deles dependem das características
biológicas do indivíduo e de fatores
educacionais, sociais. Portanto, a divisão nessas
fases faixas etárias é uma referência, e não uma
norma rígida.
) Um pressuposto básico do enfoque
interacionista do desenvolvimento humano de
Vigotski, é que as origens das formas superiores
de comportamento inconsciente devem ser
achadas nas relações sociais que o homem
mantém.
F-V-V-F-F.
V-V-F-F-V.
F-F-V-V-V.
V-V-F-V-F.

26) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I. As funções mais afetadas nos transtornos
psicoorgânicos são: nível de consciência,
atenção, orientação, memória, inteligência,
linguagem e psicomotricidade.
II. A avaliação do paciente, em psicopatologia, é
feita principalmente por meio do exame psíquico,
também chamado exame do estado mental atual.
III. Geralmente, a desorientação ocorre, em primeiro
lugar, em relação ao tempo. Só após o
agravamento do transtorno, o indivíduo se
desorienta quanto ao espaço e, finalmente,
quanto a si mesmo.
IV. As alterações qualitativas do pensamento são as
mais
importantes
em
psicopatologia.
Compreendem as alterações dos conceitos e do
juízo.
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V. As vivências psicopatológicas situam-se em
duas perspectivas fundamentais: têm-se de um
lado,
os
transfundos
das
vivências
psicopatológicas, que discriminam-se em dois
tipos básicos: os estáveis e os momentâneos. E
de outro, os sintomas emergentes.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as alternativas I e V estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.
Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as alternativas III e V estão corretas.

27) Sobre as grandes síndromes psiquiátricas,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.









(A)
(B)
(C)
(D)

) No transtorno da personalidade Esquizóide
ocorrem déficits sociais e interpessoais, marcado
por desconforto agudo e reduzida capacidade
para relacionamentos íntimos, além de
distorções cognitivas ou perceptivas e
comportamento excêntrico.
) No transtorno da personalidade Dependente há
excessiva emotividade e busca de atenção, que
se manifesta no início da adolescência e está
presente em uma variedade de contextos.
) Na esquizofrenia, o déficit de atenção é central.
) A distimia é uma depressão crônica, geralmente
de intensidade moderada, muito duradoura com
piora dos sintomas no período da manhã.
Começa no início da vida adulta e persiste por
vários anos.
) No centro de todas as neuroses, está o medo.
O indivíduo neurótico vive seus conflitos de forma
particularmente dolorosa e pessimista.
F-F-V-F-F.
F-V-F-V-V.
V-F-F-F-V.
V-F-F-F-F.
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28) Sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira é correto
afirmar.
(A) O marco institucional da assistência psiquiátrica
brasileira foi a criação do Hospital Psiquiátrico
Pedro II, em 1872, na cidade do Rio de Janeiro.
Nos anos seguintes, instituições públicas
semelhantes foram construídas em São Paulo,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais.
(B) Ao fim da década de 50, a situação era grave nos
hospitais psiquiátricos: superlotação; deficiência
de pessoal; maus-tratos grosseiros; falta de
vestuário e de alimentação; péssimas condições
físicas;
cuidados
técnicos
escassos
e
automatizados. A má fama dos grandes
hospícios públicos possibilitou a entrada da
iniciativa privada nessa área. A partir do golpe
militar de 64, até os anos 70, proliferaram
amplamente clínicas psiquiátricas privadas
conveniadas com o poder público, obtendo lucro
fácil por meio da “psiquiatrização” dos problemas
sociais de uma ampla camada da população
brasileira. Criou-se assim a chamada “indústria
da loucura”.
(C) Na Reforma Psiquiátrica Brasileira, destaca-se
uma preciosa singularidade: o envolvimento da
sociedade
civil,
sobretudo
através
da
organização de técnicos, familiares e usuários,
dos médicos e do governo no movimento da luta
anti manicomial. Ressaltando o compromisso da
sociedade civil numa abordagem solidária da
loucura.
(D) Denúncias e críticas diversas a situação da
saúde mental surgem no Brasil nos anos 70.
Diversos segmentos sociais se organizaram
nessa época, ao longo do processo de
redemocratização do país. Nesse contexto, o
Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental
começou a tomar corpo: trabalhadores da área
se organizaram, apontando os graves problemas
do sistema de assistência psiquiátrica do país, e
propondo formas de trabalho que pudessem
romper com esse modelo.
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29) Analise as afirmativas abaixo e assinale
alternativa correta.
(A) No Brasil, o sistema de saúde é fragmentado e
organizado por níveis de atenção. E é
exatamente
essa
descentralização
a
responsável
por
promover
um
melhor atendimento à população, uma vez que
cada um desses níveis corresponde a
determinado conjunto de serviços assistenciais
disponibilizados aos usuários (sendo alguns de
maior complexidade e outros mais básicos). A
organização do sistema de saúde por níveis de
atenção exige que a distribuição dos serviços
assistenciais seja feita com base em uma escala.
O melhor é que para cada grupo de Unidades
Básicas de Saúde (nível primário de atenção)
exista um ambulatório com médicos especialistas
e um hospital geral (nível secundário). E essa
escala deve se repetir também entre o os grupos
de serviço de nível terciário em relação ao
secundário.
(B) Pode-se entender o nível primário de atenção
como a porta de entrada para o Sistema Único
de Saúde (SUS). Nesse nível de atenção estão
as Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
conhecidas popularmente como postos de
saúde. Elas desempenham o papel de promover
políticas direcionadas tanto à prevenção de
doenças como à preservação do bem-estar nas
comunidades. Vale ressaltar que essas ações
são organizadas pela esfera municipal. No nível
primário de atenção, os profissionais de saúde se
articulam para atuar apenas nas Unidades
Básicas.
(C) No nível secundário de atenção à saúde estão
as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os
hospitais e outras unidades de atendimento
especializado ou de média complexidade.
Nesses estabelecimentos podem ser realizados
procedimentos de intervenção, tratamento de
situações crônicas e de doenças agudas. Nessa
etapa, são marcadas consultas e exames
básicos (hemograma, citopatológico, etc.), além
de
também
poderem
ser
realizados
procedimentos básicos, como curativos, por
exemplo. Aqui, a tecnologia disponível não é
necessariamente avançada. Os equipamentos
são voltados para diagnóstico e terapêutica
(como aparelhos de raio-X e de ultrassonografia).
Já em relação à capacitação dos profissionais de
saúde, trata-se de uma formação mais ampla,
com a fundamental presença de médicos de
saúde da família e clínicos gerais.
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(D) No nível terciário de atenção à saúde estão
os hospitais de grande porte (alta complexidade),
subsidiados pela esfera privada ou pelo
município. Nessas instituições podem ser
realizadas manobras mais invasivas, caso haja
necessidade, intervindo em situações nas quais
a vida do usuário do serviço está em risco. No
aparelhamento dos estabelecimentos do nível
terciário estão presente máquinas de tecnologia
avançada
(como
equipamentos
para
ressonância
magnética,
tomógrafos
e
hemodinâmicas, por exemplo). O objetivo nesse
nível de atenção à saúde é garantir que
procedimentos para a manutenção dos sinais
vitais possam ser realizados, dando suporte
mínimo para a preservação da vida sempre que
preciso.
30) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
(A) O termo nível de consciência é utilizado em um
sentido mais superficial para designar o grau de
consciência e de entendimento que o paciente
tem em relação ao fato de estar doente. Quando
existe esta consciência e ele é incapaz de utilizála para mudar o curso de sua doença, ou lidar
com os seus sintomas, chama-se de nível de
consciência intelectual. Considera-se nível de
consciência verdadeiro (ou emocional) quando o
paciente adquire consciência, pela intuição, de
suas motivações e sentimentos mais profundos,
muitas vezes inconscientes, e tal conhecimento
tem como consequência mudanças em aspectos
de sua personalidade e em padrões de
comportamento.
(B) Os fatores cognitivos, que são utilizados em
maior ou menor grau como estratégias de
mudança por diferentes Psicoterapias são: a
psicoeducação, a reestruturação cognitiva e o
insight.
(C) O insight é obtido por meio de intervenções
terapêuticas
específicas:
confrontação,
interpretação e assimilação.
(D) A entrevista não é o principal recurso de que
dispõe o terapeuta para avaliar o paciente. O
profissional pode solicitar exames de laboratório,
exames de imagem, aplicar de escalas ou
instrumentos de avaliação, testes psicológicos
ou até mesmo a solicitação de consultoria a
outros especialistas para melhor avaliar o
paciente.
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31) Um CAPSad tem como objetivo oferecer
atendimento à população, respeitando uma área
de abrangência definida, oferecendo atividades
terapêuticas e preventivas à comunidade,
buscando:
(A) Oferecer atendimento na modalidade intensiva,
garantindo que os usuários de álcool e outras
drogas recebam atenção e acolhimento.
(B) Trabalhar a diminuição do estigma e preconceito
relativos ao uso de substâncias psicoativas,
mediante atividades de cunho preventivo /
educativo.
(C) Trabalhar, junto aos familiares dos usuários, os
fatores de proteção para o uso e dependência de
substâncias psicoativas, para que eles se
coresponzabilizem pela recuperação do usuário.
(D) Prestar atendimento semanal aos usuários dos
serviços, dentro da lógica de redução de danos.
32) De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, analise as afirmativas abaixo e
assinale a opção correta.
(A) O psicólogo atuará com responsabilidade social,
analisando, crítica e historicamente, a realidade
política, econômica, social e cultural e contribuirá
para promover a universalização do acesso da
população às informações, ao conhecimento da
ciência psicológica, aos serviços e aos padrões
éticos da profissão.
(B) Não é responsabilidade do psicólogo prestar
serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência. O
profissional só ofertará esse serviço se tiver
condições de trabalho dignas e apropriadas à
natureza desses serviços, utilizando princípios,
conhecimentos e técnicas reconhecidamente
fundamentados na ciência psicológica, na ética e
na legislação profissional.
(C) Um dos deveres fundamentais do psicólogo é
sugerir serviços de outros psicólogos, sempre
que, por motivos justificáveis, não puderem ser
continuados pelo profissional que os assumiu
inicialmente, porém não é obrigado a fornecer, ao
seu substituto, as informações necessárias à
continuidade do trabalho.
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(D) Para realizar atendimento não eventual de
criança, adolescente ou interdito, o psicólogo
deverá obter autorização de todos os seus
responsáveis, observadas as determinações da
legislação vigente.
No caso de não se
apresentar um responsável legal, o atendimento
deverá ser efetuado e comunicado às
autoridades
competentes.
Os
encaminhamentos que se fizerem necessários
para garantir a proteção integral do atendido
serão
de
responsabilidade
dos
seus
responsáveis
legais
ou
da
autoridade
competente.
33) Com relação à legislação e às normatizações
inerentes ao exercício profissional do psicólogo,
é correto afirmar.
(A) Para realizar avaliação psicológica para porte de
arma, além da inscrição no CRP onde atuam, os
psicólogos precisam do credenciamento na
Polícia Federal, mesmo nos casos em que os
profissionais psicólogos são integrantes das
Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia
Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária
Federal, das Polícias Civis, das Polícias Militares
e dos Corpos de Bombeiros Militares.
(B) Constitui função privativa do Psicólogo a
utilização de métodos e técnicas psicológicas,
com os seguintes objetivos: diagnóstico
psicológico; orientação e seleção profissional;
orientação psicopedagógica; e solução de
problemas de ajustamento.
(C) Todo profissional de Psicologia, para o exercício
da profissão, deverá se inscrever no Conselho
Regional de sua área de ação. As atividades que
se desenvolvam em tempo inferior a 180 dias por
ano, em cada região, serão consideradas de
natureza eventual e, por conseguinte, não
sujeitarão o psicólogo à inscrição secundária.
(D) Em 2010, a Resolução ANS nº 211 (e a Instrução
Normativa nº 25, de 12 de janeiro de 2010)
ampliou o número de consultas/sessões para 40
por ano, mais 18 sessões de psicoterapia, sendo
que tais serviços estão vinculados a
determinados
diagnósticos
(CIDs).
Essa
Resolução, apesar de ter avançado na cobertura
de sessões, ainda estabelece que, para o
paciente usufruir de tais
serviços, são
necessários o encaminhamento e o relatório
médicos.
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34) Sobre Psicologia Social, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
(A) A Psicologia Social no Brasil recebeu maior
influência dos latino-americanos. Era para
centros de estudos em países da América Latina
que nossos cientistas e professores iam para
aperfeiçoarem seus conhecimentos, além disso,
desses centros vinham professores para
lecionarem em universidades brasileiras.
(B) Apesar do entendimento da Psicologia Social
crítica ser sabido – teoricamente – por boa parte
dos psicólogos, a aplicabilidade desse
entendimento sempre ocorre, principalmente
após a constituição de 1988 e as políticas
públicas
desenvolvidas
a
partir
dela,
especialmente o SUS e o SUAS, que defendem
esse modo crítico de atuar.
(C) Percebe-se a importância da Psicologia Social
somente como produtora de conhecimentos a
respeito dos indivíduos e suas interações que
auxilia as pessoas e diminui o impacto das
desigualdades.
(D) A necessidade da atuação desse ramo está no
fato de que as relações sociais influenciam a
conduta e os estados mentais dos indivíduos. Por
outro lado, a consciência coletiva de uma
sociedade é um campo fértil para estudos.
Portanto,
a Psicologia Social não observa
apenas as influências do meio, mas também
estuda as percepções desse meio, tratando-o
como uma entidade, visando compreender o
comportamento social; e analisa as interações
que compreendem a sociedade.
35) Sobre Psicoterapia Breve, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção correta.
(A) A Psicoterapia Breve é uma intervenção
terapêutica com tempo e objetivos limitados. Os
objetivos são estabelecidos a partir de uma
compreensão diagnóstica do paciente e da
delimitação de um foco, considerando-se que
esses objetivos sejam passíveis de serem
atingidos num espaço de tempo limitado (que
pode ser ou não preestabelecido), através de
determinadas estratégias clínicas. Assim, as
Psicoterapias Breve estão, em termos técnicos,
alicerçadas num tripé: tempo, estratégias e
objetivos.
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(B) Os estudos sobre as origens das psicoterapias
breves costumam citar Aaron Beck como um de
seus precursores uma vez que seus primeiros
tratamentos dificilmente ultrapassavam um ano
de duração, e vários foram realizados em apenas
algumas horas.
(C) Quando se fala em psicoterapia breve,
imediatamente vem à tona a questão do foco,
uma vez que o “breve”, aqui, é o que define esse
trabalho.
(D) Lançadas a partir da preocupação de alguns
psicanalistas em encontrar formas de abreviar o
sofrimento de seus pacientes, as sementes da
psicoterapia
breve
germinaram
e
se
desenvolveram.
36) São direitos da pessoa portadora de transtorno
mental.
(A) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios
invasivos possíveis.
(B) Ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de
sua hospitalização voluntária.
(C) Ser tratada com humanidade e respeito e no
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde,
visando alcançar sua recuperação pela inserção
na família.
(D) Ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis
37) No que se refere ao Psicodrama, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
(A) O psicodrama interno é um trabalho de
dramatização onde a ação dramática é simbólica
e internalizada. Esta técnica, também criada por
Moreno, é muito utilizada no psicodrama
bipessoal. Este tipo de trabalho envolve sempre:
uma fase inicial de relaxamento; uma segunda
fase, calcada em algum indicador físico,
emocional ou imaginário, que conduz ao mundo
interno e seus personagens; a interação desses
personagens, onde são utilizados os recursos do
psicodrama clássico (técnicas do duplo, espelho,
inversão de papéis e solilóquio). Esta não é uma
modalidade de abordagem terapêutica, mas é
utilizada com o objetivo de ajudar o paciente a
elaborar seus conflitos, através das imagens,
sensações e associações internas que
aparecem. Também igualmente ao psicodrama
clássico, a observação recai sobre o material
obtido: o lócus, a matriz e o status nascendi
destes conflitos.
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(B) As fases de desenvolvimento do psicodrama são:
aquecimento, dramatização, compartilhar e
comentários.
(C) O axiodrama é uma técnica que permite o
treinamento de papeis específicos, tratando de
reproduzir situações vividas ou imaginadas, no
pressuposto de que, ao representá-las, os
treinando poderão vislumbrar com maior clareza
os caminhos e as dificuldades que enfrentarão
em situações futuras. É utilizado nas situações
de supervisão, em que profissionais da área
psicodramática buscam incrementar suas
habilidades e resolver dificuldades que
encontram em sua prática.
(D) Podemos afirmar que o psicodrama é uma
abordagem que se situa na interface entre a arte,
a psicologiae a ciência, mantendo os benefícios
de todas elas. Foi definido pelo seu criador como
o método que estuda as verdades existenciais
através
da
ação,
pois
em
grego,
etimologicamente, a palavra “drama” significa
“ação”. Surgiu como uma reação aos métodos
individualistas e racionalistas predominantes e
privilegiou o estudo do homem em relação, como
um ser cósmico.
38) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
(A) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi
instituída pela Portaria nº 3.088, de 23 de
dezembro de 2011, que traz o modelo de
atenção em saúde mental a partir do acesso, na
promoção de direitos das pessoas baseada na
convivência dessas pessoas dentro da
sociedade. Além de mais acessível, essa
política
apresenta
melhores
resultados,
inclusive na promoção dos direitos das pessoas
que necessitam de cuidados de saúde mental.
A Rede ainda tem como objetivo articular ações
e serviços de saúde em diferentes níveis de
complexidade.
(B) Os hospitais dia são substitutivos ao modelo de
asilo e recolhimento e valorizam a reinserção
social dos pacientes através do trabalho, lazer,
exercício dos direitos e fortalecimento dos laços
familiares e comunitários.
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(D) Empreendimentos solidários e cooperativas
sociais são opções para geração de renda,
trabalho, e moradia solidária para os pacientes
com sofrimento mental, inserindo-os cada vez
mais na sociedade. É importante destacar que
as ações devem estar articuladas com a família.
39) Sobre os tipos de terapia é correto afirmar.
(A) A terapia cognitiva (TC) é um método
psicoterapêutico fundamentado no modelo
cognitivo, segundo o qual a emoção e o
comportamento são influenciados pela forma
como o indivíduo interpreta os acontecimentos.
(B) Para a Terapia Familiar o que acontece com um
membro da família afeta todos os demais.
Reciprocamente, o que ocorre com a família
influencia necessariamente todos os membros,
sendo preciso pensar a família como uma
unidade. A família pode ser considerada um
sistema vivo, fechado ou aberto, que se
desenvolve e se transforma com o tempo, surge
de famílias às quais dá continuidade e se
transforma em novas famílias. Para entendê-lo, é
necessário levar em conta pelo menos quatro
gerações.
(C) A terapia comportamental utiliza na clínica os
conhecimentos derivados das teorias da
aprendizagem e do desenvolvimento. A principal
fonte teórica é o comportamento operante, cujos
estudos iniciaram-se com Skinner.
(D) A terapia de grupo oferece ao terapeuta, por
meio da interação de seus integrantes, um
acesso
privilegiado
aos
conflitos
e
relacionamentos
(vínculos)
que
eles
estabelecem, podendo assim abordar e tratar as
patologias existentes. Isso constitui a principal
diferença entre a psicoterapia psicodinâmica
individual e a de grupo: enquanto nos grupos as
relações intersubjetivas (vínculos) fazem parte
do aqui-e-agora, no tratamento individual essas
relações estão no lá-e-então e são apenas
relatadas pelo paciente.

(C) A Rede de Atenção Psicossocial não conta com
Hospitais Gerais. As pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras
drogas são encaminhadas para o Caps.
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40) A Lei Federal 10.216/2001 dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. Sobre esse tema,
analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
(A) A pessoa que solicita voluntariamente sua
internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que
optou por esse regime de tratamento. Seu
término se dará por solicitação escrita do
paciente, ou por determinação do médico
assistente.
(B) Pesquisas científicas para fins diagnósticos ou
terapêuticos poderão ser realizadas sem o
consentimento expresso do paciente, ou de seu
representante legal, mas não sem a devida
comunicação aos conselhos profissionais
competentes e ao Conselho Nacional de Saúde.
(C) O término da internação involuntária dar-se-á
apenas quando estabelecido pelo especialista
responsável pelo tratamento.
(D) Evasão, transferência, acidente, intercorrência
clínica grave e falecimento serão comunicados
pela direção do estabelecimento de saúde
mental aos familiares, ou ao representante legal
do paciente, bem como à autoridade sanitária
responsável, no prazo máximo de doze horas da
data da ocorrência.
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