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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

258 – 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 Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 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 CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 
Resolve escrever um artigo  4 
Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 

Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 
Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 
"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 

D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 
Segura o homem na faca,  39 

A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 
                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “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) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

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

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

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

 

(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”. 

 

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

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(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). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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” 

 

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 mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada 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) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Sobre Psicodiagnóstico, informe se é verdadeiro 

(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 
 

 ) O psicodiagnóstico tem como expectativa o 

alcance da descrição e compreensão, o mais 

profunda e completamente possível, da 

personalidade do paciente ou grupo familiar. 

 ) O foco da atenção durante o processo de 

psicodiagnóstico deve estar na pessoa 

examinada e não em torno do instrumento de 

avaliação. 

 ) Ao conduzir um processo de psicodiagnóstico, é 

necessário que o psicólogo considere em sua 

análise os condicionantes históricos, afetivos 

emocionais e sociais do paciente e seus efeitos 

no psiquismo. 

 ) Os aspectos intelectual, sociocultural e familiar 

devem ocupar um lugar importante no estudo da 

personalidade de um indivíduo, já que é de onde 

ele provém. 

 ) O prognóstico determina o curso provável do 

caso e a compreensão global do examinado. 
 

(A) V-F-V-V-F. 

(B) F-V-V-V-V. 

(C) F-F-F-F-V. 

(D) V-V-F-F-F. 
 

22) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 
 

(A) São momentos do processo psicodiagnóstico: 

primeiro contato; entrevista inicial com o paciente 

e com os pais (se for o caso); identificação de 

sintomas, aplicação de testes e técnicas 

projetivas selecionadas; e entrega do laudo. 

(B) Os instrumentos de psicodiagnóstico mais 

utilizados são os testes psicológicos e as 

entrevistas psicológicas. 

(C) A entrevista psicológica é um instrumento de 

fundamental importância para o processo 

psicodiagnóstico. Quanto ao objetivo, a entrevista 

diagnóstica tem por objetivo indicar o tratamento 

adequado à necessidade do paciente. 

(D) Os testes são de uso obrigatório para a realização 

do psicodiagnóstico, pois se trata de um material 

fidedigno, passível de reaplicação, que permite 

conclusões confiáveis em curto tempo, para 

tomada de decisões. 

 

 

 

23)  Sobre o desenvolvimento humano e as teorias 

que o estuda, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 

 

I. A Psicologia do Desenvolvimento estuda o 

desenvolvimento do ser humano em todos os 

seus aspectos: físico motor, intelectual, afetivo, 

emocional e social, desde o nascimento até a 

velhice, isto é, vai desde o início do 

desenvolvimento, passa pela idade em que todos 

esses aspectos atingem o seu mais completo 

grau de maturidade e estabilidade e termina na 

fase de perda cognitiva e orgânica. 

II. Vários fatores indissociados e em permanente 

interação afetam todos os aspectos do 

desenvolvimento, são eles: hereditariedade, 

crescimento orgânico, maturação 

neurofisiológica, interação afetivo-emocional e 

meio. 

III. 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 

e sociais. Portanto, a divisão nessas fases é uma 

referência, e não uma norma rígida. 

IV. 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. 

V. A teoria de Piaget apresenta também a dimensão 

interacionista, mas sua ênfase é colocada na 

interação do indivíduo com o objeto físico; e, além 

disso, não está clara em sua teoria a função da 

interação social no processo de conhecimento. A 

teoria de Vigotski, por outro lado, também 

apresenta um aspecto construtivista, na medida 

em que busca explicar o aparecimento de 

inovações e mudanças no desenvolvimento a 

partir do mecanismo de internalização. 

 

(A) Apenas as alternativas III e V estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. As funções mais afetadas nos transtornos afetivos 

são: atenção, afetividade, vontade, 

psicomotricidade e personalidade. 

II. De modo geral, há quase sempre, nas alterações 

qualitativas da consciência, algum grau de 

rebaixamento (mesmo que mínimo) do nível de 

consciência. 

III. As alterações quantitativas da sensopercepção 

são as mais importantes em psicopatologia. 

IV. Nas fases iniciais de muitos quadros psicóticos, 

observa-se a alucinose. Na alucinose, embora o 

doente veja a imagem ou ouça a voz ou ruído, 

falta a crença que comumente o alucinado tem em 

sua alucinação. 

V. A avaliação do paciente, em psicopatologia, é 

feita principalmente por meio da entrevista. A 

entrevista psicopatológica permite a realização 

dos principais aspectos da avaliação: exame 

psíquico e avaliação física. 

 

(A) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

 

25) Sobre as grandes síndromes psiquiátricas, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma a seguir e depois assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

 

 ) No transtorno da personalidade Esquizotípica, 

ocorre déficits sociais e interpessoais, marcados 

por desconforto agudo e reduzida capacidade 

para relacionamentos íntimos, além de distorções 

cognitivas ou perceptivas e comportamento 

excêntrico. 

 ) No transtorno da Personalidade Esquizoide, 

ocorre distanciamento das relações sociais e uma 

faixa restrita de expressão emocional em 

contextos interpessoais, que se manifesta no 

início da idade adulta e está presente em uma 

variedade de contextos. 

 ) Transtornos de humor, transtorno obsessivo 

compulsivo, esquizofrenia e TDAH são os que 

mais apresentam alterações da atenção. 

 ) Na agitação paranoide, o paciente, além de 

agitado e irritado, apresenta rebaixamento do 

nível de consciência, dificuldade em compreender 

o ambiente e desorientação temporoespacial. 

 ) As neuroses se caracterizam por dificuldades e 

conflitos intrapsíquicos e interpessoais que 

mantêm o sofrimento, a frustração, a angústia, o 

empobrecimento e a inadequação tanto do Eu 

quanto das relações interpessoais. 
 

(A) V-V-V-F-V. 

(B) F-V-F-V-V. 

(C) V-F-F-F-V. 

(D) V-F-F-F-F. 
 

26) Analise as afirmativas a seguir e assinale a 

opção correta. 
 

(A) As psicoterapias são métodos de tratamento 

realizados por profissionais treinados com o 

objetivo de reduzir ou remover um problema, uma 

queixa ou um transtorno de um paciente ou 

cliente, utilizando, para tal fim, meios 

psicológicos. São realizadas em um contexto 

primariamente interpessoal, a relação 

terapêutica, e utilizam a comunicação verbal 

como principal recurso. Caracterizam-se, ainda, 

por serem uma atividade eminentemente 

colaborativa entre paciente e terapeuta. 

(B) Para explicar como agem as psicoterapias, os 

fatores responsáveis pelas mudanças são 

divididos em dois grandes grupos: as técnicas 

utilizadas, específicas de cada modelo e que 

englobariam as diferentes intervenções do 

terapeuta, bem como a forma como são 

estruturadas e conduzidas as sessões; e a 

construção do trabalho terapêutico, englobando 

os aspectos lógicos e racionais e os aspectos 

reais a serem trabalhados.  

(C) A Psicoeducação tem por objetivo aumentar o 

conhecimento do paciente sobre o transtorno de 

que é portador, sobre os sintomas e mecanismos 

envolvidos em sua origem e perpetuação, sobre a 

prevenção de recaídas, assim como sobre os 

recursos dos quais pode dispor para lidar com os 

déficits resultantes da doença, próprios ou 

existentes na comunidade, ou com os efeitos 

colaterais dos medicamentos. O segundo objetivo 

é familiarizar o paciente com o modelo de terapia, 

com os mecanismos e estratégias utilizadas para 

remover os sintomas, e com a forma pela qual 

pode se dar essa remoção. 

(D) Os fatores cognitivos, que são utilizados em maior 

ou menor grau como estratégias de mudança por 

diferentes psicoterapias: a psicoeducação, a 

reestruturação cognitiva, o insight e a prevenção 

de recaídas. 
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27) O psicodrama nasceu como uma abordagem 

sociopsicoterápica construída por Jacob Levy 

Moreno (1889-1974), na primeira metade do 

século passado. Sobre esse tema, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) O psicodrama é uma abordagem que se situa na 

interface entre a arte, a psicologia e a ciência, 

mantendo os benefícios de todas. Foi definido 

pelo seu criador como o método que estuda as 

verdades existenciais através da encenação. 

Surgiu como uma reação aos métodos 

individualistas e racionalistas predominantes e 

privilegiou o estudo do homem em relação, como 

um ser biopsicosocial e cósmico.  

(B) O psicodrama é uma das terapias de base 

fenomenológico-existencial, tanto quanto outras 

terapias vivenciais, como é exemplo também a 

gestalt - terapia. Essas abordagens vivenciais 

têm como base ajudar o cliente a experienciar a 

sua existência, buscando a compreensão 

fenomenológica do ser existente. Partem do 

princípio de que o homem é construtor de si 

próprio e do seu mundo. O psicodrama busca 

fazer o indivíduo alcançar uma existência 

autêntica, espontânea e criativa. Nas 

abordagens vivenciais, a técnica e a teoria são 

secundárias em relação à pessoa e à importância 

da relação terapeuta e cliente.  

(C) A brecha entre fantasia e realidade do 

psicodrama se assemelha também à experiência 

surrealista, porque introduz o protagonista a um 

mundo de estranhamentos. Ao encenar suas 

imagens no palco, o psicodrama encontra seu 

próprio curso, assume e imprime sua própria 

direção, a espontaneidade entra em cena com 

suas surpresas, entra-se na esfera do "não 

saber", do "não domínio" e do "não conhecido". 

O protagonista é levado a um mundo de fantasia 

e observa, com cuidado, o que acontece com ele, 

utilizando simultaneamente suas funções 

saudáveis e reais. Passa a vivenciar essa 

realidade suplementar junto com outras pessoas, 

no contexto de um grupo real, ao tempo em que 

influencia sua produção e sua qualidade 

dramática. Assim, "ele vive um mundo que nunca 

pode ter sido e nunca pode vir a ser, mas, no 

entanto, é absolutamente real. Ele tem o poder 

de redenção". 

 

(D) Na etapa do aquecimento, “o grupo e a direção 

devem vincular-se e criar uma cumplicidade co 

consciente e coinconsciente, além de um tônus 

corporal/emocional para entrar em ação”. O 

aquecimento específico verbal refere-se às 

primeiras verbalizações do paciente, que vai aos 

poucos concentrando sua atenção nos conteúdos 

relatados. O aquecimento específico em 

movimento evita a tentação de se ficar no verbal, 

meio de comunicação que os terapeutas melhor 

dominam e com o qual mais se defendem. Tem 

por objetivo resgatar a percepção do corpo, da 

respiração, enfim, do si mesmo do paciente. 

 

28) Sobre a política do Ministério da Saúde para a 

atenção integral a usuários de álcool e outras 

drogas, é correto afirmar. 

 

(A) A abordagem da redução de danos nos oferece 

um caminho promissor, porque reconhece cada 

usuário em suas singularidades, traça com ele 

estratégias que estão voltadas  para a 

desintoxicação e interrupção gradual do uso. A 

redução de danos oferece-se como um método e, 

portanto, não excludente de outros. Mas, vemos 

também, que o método está vinculado à direção 

do tratamento e, aqui, tratar significa aumentar o 

grau de liberdade, de corresponsabilidade 

daquele que está se tratando. Implica, por outro 

lado, o estabelecimento de vínculo com os 

profissionais, que também passam a ser 

corresponsáveis pelos caminhos a serem 

construídos pela vida daquele usuário, pelas 

muitas vidas que a ele se ligam e pelas que nele 

se expressam. 

(B) Proporcionar tratamento na atenção primária, 

garantir o acesso a medicamentos, garantir 

atenção à comunidade, fornecer educação em 

saúde para a população, envolver comunidades / 

famílias / usuários, formar recursos humanos, 

criar vínculos com outros setores, monitorar a 

saúde mental na comunidade, dar mais apoio à 

pesquisa e estabelecer programas específicos 

são práticas que devem ser obrigatoriamente 

contempladas pela Política de Atenção a Usuários 

de Álcool e Outras Drogas, em uma perspectiva 

ampliada de saúde pública.  
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(C) Os CAPSad devem oferecer atendimento diário, 

sendo capazes de oferecer atendimento na 

modalidades intensiva,  permitindo o 

planejamento terapêutico dentro de uma 

perspectiva individualizada de evolução contínua. 

A rede proposta se baseia nesses serviços 

comunitários, apoiados por leitos psiquiátricos em 

hospital geral e comunidades terapêuticas de 

acordo com as necessidades da população-alvo 

dos trabalhos. 

(D) Um CAPSad tem como objetivo oferecer 

atendimento à população, respeitando uma área 

de abrangência definida, oferecendo atividades 

terapêuticas e preventivas à comunidade, porém 

não tem como objetivo trabalhar a diminuição do 

estigma e preconceito relativos ao uso de 

substâncias psicoativas.  
 

29) Com relação à legislação e às normatizações 

inerentes ao exercício profissional do psicólogo, 

é correto afirmar. 
 

(A) As técnicas e práticas ainda não reconhecidas 

pela Psicologia poderão ser utilizadas no 

exercício profissional, enquanto recursos 

complementares, desde que: estejam em 

processo de pesquisa, conforme critérios 

dispostos na Resolução nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde; 

respeitem os princípios éticos fundamentais do 

Código de Ética Profissional do Psicólogo; o 

profissional possa comprovar, junto ao CRP, a 

habilitação adequada para desenvolver aquela 

técnica; e o cliente declare expressamente ter 

conhecimento do caráter experimental da técnica 

e da prática utilizadas. 

(B) As pessoas com formação e atividade profissional 

em Psicologia no exterior, que venham a atuar no 

Brasil a convite de entidades educacionais, 

profissionais ou científicas, ou ainda, de grupos 

de psicólogos, por um período de, no mínimo, 

doze meses, deverão comunicar ao Conselho 

Regional de Psicologia da jurisdição as atividades 

que realizarão, cujo exercício seja atribuído por lei 

ao psicólogo. 

(C) O registro documental em papel ou informatizado 

tem caráter sigiloso e constitui um conjunto de 

informações que tem por objetivo contemplar, de 

forma difusa, o trabalho prestado, a descrição e a 

evolução da atividade e os procedimentos técnico 

científicos adotados. Deve ser mantido 

permanentemente atualizado e organizado pelo 

psicólogo que acompanha o procedimento. 

(D) O psicólogo que for exercer suas atividades 

profissionais, por tempo determinado, em 

jurisdição de outro Conselho Regional de 

Psicologia, por mais de 120 dias por ano, sejam 

contínuos ou intercalados, deverá solicitar 

inscrição secundária no CRP competente. A 

inscrição secundária não acarretará ônus 

financeiro ao psicólogo. As atividades que se 

desenvolvam em tempo inferior a 120 dias por 

ano, consideradas de natureza eventual, não 

estarão sujeitas à inscrição secundária. 

 

30) De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 

 

(A) O psicólogo, quando participar de greves ou 

paralisações, garantirá que as atividades de 

emergência não sejam interrompidas e 

comunicará previamente a paralisação aos seus 

superiores. 

(B) As transgressões dos preceitos do Código de 

Ética constituem infração disciplinar, com a 

aplicação das seguintes penalidades, na forma 

dos dispositivos legais ou regimentais: 

advertência; multa;  suspensão do exercício 

profissional, por até  45 dias, ad referendum do 

Conselho Federal de Psicologia; e cassação do 

exercício profissional, ad referendum do 

Conselho Federal de Psicologia. 

(C) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, 

por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo 

destino dos seus arquivos confidenciais.  Em caso 

de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá 

repassar todo o material à instituição responsável 

para posterior utilização pelo psicólogo substituto 

e, em caso de extinção do serviço de Psicologia, 

o psicólogo responsável informará ao Conselho 

Regional de Psicologia, que providenciará a 

destinação dos arquivos confidenciais. 

(D) O psicólogo poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos, que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, nas seguintes 

situações: a pedido do profissional responsável 

pelo serviço; em caso de emergência ou risco ao 

beneficiário ou usuário do serviço, quando dará 

imediata ciência ao profissional; quando 

informado expressamente, por qualquer uma das 

partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço; e quando se tratar de trabalho 

multiprofissional e a intervenção fizer parte da 

metodologia adotada. 
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31) A respeito da Psicologia Social, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

(A) Dois referenciais fazem parte do contexto de 

produção da Psicologia Social: os relacionados ao 

progresso de áreas afins como a Sociologia, a 

Antropologia, a Educação, a História Social e a 

própria Psicologia e, mais recentemente, às 

condições históricas e econômicas mundiais, 

especialmente, às condições na América Latina 

que, aliadas às demandas sociais de 

comunidades, grupos e movimentos sociais, 

abriram caminhos no campo do conhecimento 

psicossocial. 

(B) A Psicologia Social pode ser entendida como o 

estudo das relações humanas a partir de um viés 

social, sendo que, ainda assim, enfoca mais o 

indivíduo. Assim sendo, esse ramo considera o 

indivíduo como influenciado pelo meio que o 

forma e também o sujeito como elemento que 

altera o ambiente em que vive. Trata-se de uma 

ponte entre a Psicologia e a Antropologia, 

agregando valores dessas duas áreas científicas. 

(C) A Psicologia Social observa apenas as influências 

do meio. Estudando as percepções desse meio e 

tratando-o como uma entidade, para 

compreender o comportamento social. 

(D) Toda a psicologia é social. Essa afirmação não 

significa reduzir as áreas específicas da 

Psicologia à Psicologia Social, mas sim cada uma 

assumir dentro de sua especificidade a natureza 

histórico-social do ser humano. Desde o 

desenvolvimento infantil até as patologias e as 

técnicas de intervenção, características do 

psicólogo, devem ser analisadas criticamente à 

luz dessa concepção do ser humano – é a clareza 

de que não se pode conhecer qualquer 

comportamento humano, isolando-o ou 

fragmentando-o, como se existisse em si e por si. 

Também com essa afirmativa não negamos a 

especificidade da Psicologia Social – ela continua 

tendo por objetivo conhecer o indivíduo no 

conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo 

que lhe é específico quanto naquilo em que é 

manifestação grupal e social. Porém, agora a 

Psicologia Social poderá responder à questão de 

como o homem é sujeito da história e 

transformador de sua própria vida e da sua 

sociedade, assim como qualquer outra área da 

Psicologia. 

 

32) Sobre a Psicoterapia Breve, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) A Psicoterapia Breve tem se constituído, nas 

últimas décadas, em uma das principais opções 

para se tentar estender o atendimento 

psicoterápico a parcelas mais amplas da 

população. Isso significa que sua utilização está 

mais presente na situação institucional, dirigindo-

se a populações carentes. O uso dessa 

modalidade de atendimento em consultórios 

particulares tem pouca adesão, em função da 

demanda dos pacientes, que muitas vezes 

necessitam de um  processo psicoterápico 

prolongado. 

(B) Quando se fala em psicoterapia breve,  

imediatamente vem à tona a questão do tempo, 

uma vez que o “breve”, aqui, é definido em 

comparação a um trabalho considerado “longo”, 

no caso a psicanálise. Mas não é só o tempo de 

duração que diferencia essas formas de trabalho. 

(C) As Psicoterapias Breves estão, em termos 

técnicos, alicerçadas em um tripé: tempo, 

estratégias e objetivos. 

(D) Lançadas a partir da preocupação de alguns 

psicanalistas em encontrar formas de atender 

populações que não tinham acesso aos 

consultórios particulares, as sementes da 

Psicoterapia Breve germinaram e se 

desenvolveram.  

 

33) Sobre o diagnóstico dos transtornos psíquicos, é 

correto afirmar. 

 

(A) Inicialmente, perguntamo-nos se estamos ou não 

diante de um quadro organicamente determinado. 

Em caso afirmativo, devemos verificar se trata de 

um delírio ou de um quadro demencial.  

(B) Para fazer o diagnóstico de psicose, vamos 

procurar os seguintes sintomas: as vivências 

delirantes, as alucinações verbais, as alterações 

da consciência do eu, as alterações graves do 

sentimento vital, os sintomas negativos. 

Geralmente, quando um deles está presente, 

algum outro também está ou esteve,  pois são, de 

certa forma, aparentados entre si e relacionados 

uns aos outros. 
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(C) A distimia é um quadro que devemos ter muito 

cuidado em caracterizar, pois o atual modismo do 

diagnóstico de “depressão” leva muitas vezes a 

equívocos. Trata-se de diferenciar os quadros 

graves de depressão, que estão no campo das 

psicoses, também chamados de melancolia, dos 

quadros moderados e leves, que estão no campo 

das neuroses. Contudo, a diferença não é apenas 

a intensidade da depressão: embora o aspecto 

quantitativo seja muito importante, o episódio 

depressivo grave, classicamente conhecido por 

melancolia, pertencente ao campo das psicoses, 

tem alguns matizes qualitativos próprios.  

(D) Podemos dizer que os sintomas e as vivências 

neuróticas são psicologicamente 

incompreensíveis – ou seja, considerando a 

história de vida da pessoa, suas vicissitudes e 

suas experiências, seu contexto social e familiar, 

não podemos compreender por quê, no 

desenvolvimento da sua personalidade, ela sofre 

um certo desvio de rota, ou seja, tende a 

apresentar, de forma exacerbada e prejudicial 

para sua vida, certos sentimentos, pensamentos 

e atitudes que também se encontram na vida 

psíquica normal. 
 

34) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Não é responsabilidade da Atenção Básica incluir 

intervenções psicoeducacionais simples e, 

principalmente, a intermediação de ações 

intersetoriais. Tais intervenções, que visam 

aumentar a capacidade das pessoas que sofrem 

com transtornos mentais graves e persistentes de 

exercitarem sua cidadania, é o trabalho dos Caps. 

(B) A reabilitação psicossocial é um conjunto de 

ações junto aos familiares no sentido de garantir 

que eles possam receber o indivíduo com 

sofrimento mental e auxiliá-lo a se envolver em 

novas formas de sociabilidade. 

(C) Ao invés de compreender as oficinas como um 

“procedimento”, trata-se do desafio de invenção 

de complexas redes de negociação e de 

oportunidades, de novas formas de sociabilidade, 

de acesso e exercício de direitos: lugares de 

diálogos e de produção de valores que 

confrontem os pré conceitos de incapacidade, de 

invalidação e de anulação da experiência da 

loucura. Em outras palavras, não devemos usar 

as oficinas como uma resposta pré-formada, e 

sim produzi-las como recurso nos processos de 

singularização, de produção de emancipação e de 

construção de cidadania na vida social dos 

portadores de sofrimento mental.  

(D) A reabilitação psicossocial se reduz a repor mais 

ou menos bem uma perda, e sim a reconstruir as 

possibilidades de trocas. Quer se trate de 

portadores de sofrimento mental, de doenças 

crônicas, de deficiências físicas, idosos, e outros 

ainda – por maiores que sejam suas limitações, 

trata-se de considerar a sobrevivência. 

 

35) Sobre Psicologia da Aprendizagem, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) A assimilação é o mecanismo que permite ao 

homem ter condutas eficientes para atender às 

suas necessidades, isto é, à sua demanda de 

adaptação. A adaptação é o mecanismo que 

permite ao homem  não só transformar os 

elementos assimilados, tornando-os parte da 

estrutura do organismo, como também possibilitar 

o ajuste e a acomodação desse organismo aos 

elementos incorporados. 

(B) Piaget utilizou, para a construção de suas ideias, 

o modelo biológico: o homem é guiado pela busca 

do equilíbrio entre as necessidades biológicas 

fundamentais de sobrevivência e as agressões ou 

restrições colocadas pelo meio para satisfação 

dessas necessidades. 

(C) Vigotski construiu o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal referindo-se às 

potencialidades da criança que podem ser 

desenvolvidas a partir do ensino sistemático. A 

zona de desenvolvimento proximal é a distância 

entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento ideal. 

(D) Para as teorias da aprendizagem, a motivação 

está relacionada tanto à facilidade quanto à 

dificuldade para aprender. O estudo da motivação 

considera quatro tipos de variáveis: o ambiente, 

as forças internas do indivíduo, o aspecto afetivo 

emocional e o objeto. 

 

36) Sobre Terapia Familiar, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) O sintoma psiquiátrico frequentemente se 

manifesta em determinadas situações e não em 

outras. Isso nos permite levantar a hipótese de 

que os sintomas se perpetuam porque seu 

aparecimento se associa com comportamentos 

que ajudam a manter o equilíbrio ou homeostase 

familiar. Um exemplo disso são as repetições de 

sequências interacionais disfuncionais. 
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(B) Em geral, durante a primeira entrevista, não é  

possível conhecer o paciente e sua família o 

suficiente para poder estabelecer uma hipótese 

diagnóstica. O diagnóstico é um processo 

dinâmico que precisa ser feito ao longo do 

tratamento à medida que a família e os indivíduos 

vão mudando. Muitas vezes uma família ou 

pessoa em grave crise situacional aparenta ter 

uma patologia muito mais grave do que a que se 

evidencia após a crise estar resolvida.  

(C) As fases do ciclo vital da família dividem-se em: 

individuação do adulto, casamento, nascimento 

dos filhos e o chamado “ninho vazio” ou família da 

maturidade. Conhecer as mudanças que ocorrem 

ao longo do ciclo vital das famílias orienta o 

tratamento. 

(D) A família é um sistema que se caracteriza pela 

soma de seus membros, trata-se de um sistema 

vivo com leis próprias de funcionamento. Essas 

leis configuram uma estrutura com pouca 

capacidade de morfogênese, ou seja, flexibilidade 

para mudar com o passar do tempo, e grande 

capacidade de homeostase, que garante a 

estabilidade de seu funcionamento ao longo do 

ciclo vital. 

 

37) Sobre a teoria Psicanalítica, é correto afirmar. 

 

(A) A Psicanálise, enquanto método de investigação, 

caracteriza-se pela busca do significado oculto 

daquilo que é manifesto por meio de ações e 

palavras ou pelas produções imaginárias, como 

os sonhos, os delírios, as associações livres, os 

atos falhos. 

(B) Freud chamou de recalque o processo psíquico 

que visa encobrir, fazer desaparecer da 

consciência, uma ideia ou representação 

insuportável e dolorosa que está na origem do 

sintoma. 

(C) Os mecanismos de defesa são processos 

realizados pelo superego e são inconscientes, isto 

é, ocorrem independente da vontade do indivíduo. 

A Projeção, é um tipo de mecanismo de defesa 

em que o indivíduo localiza algo de si no mundo 

externo e não percebe aquilo que foi projetado 

como algo seu que considera indesejável. 

(D) O ego e, posteriormente, o superego são 

diferenciações do id, o que demonstra uma 

interdependência entre esses três sistemas, 

retirando a ideia de sistemas separados. O id 

refere-se ao inconsciente, mas o ego e o 

superego têm, também, aspectos inconscientes. 

38) Sobre a teoria Humanista, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) A teoria humanista, muitas vezes referida 

como humanismo, surgiu durante a década de 

1960 como uma reação à psicanálise e à teoria 

comportamental, que dominavam a psicologia no 

momento. Durante o final dos anos 

1960, Abraham Maslow e outros psicólogos 

realizaram reuniões para discutir o 

desenvolvimento de uma organização profissional 

dedicada a uma abordagem mais humanista 

da psicologia. 

(B) A teoria humanista foca no potencial de cada 

indivíduo e salientou a importância do 

crescimento e autorrealização. A crença 

fundamental da psicologia humanista é que as 

pessoas não são naturalmente boas e que os 

problemas mentais e sociais resultam dessa 

tendência natural. 

(C) A Psicologia humanista rejeita a ideia de que todo 

ser humano tem uma neurose básica e considera 

que toda pessoa tem capacidade de crescimento 

e desenvolvimento normais. 

(D) O papel do terapeuta é direcionar e criar um 

ambiente acolhedor e empático em que o ser 

humano possa se desenvolver na direção em que 

ele escolher e para que ele possa ser realmente 

quem é. 

 

39) Sobre a Terapia Cognitiva, é correto afirmar. 

 

(A) A terapia cognitiva (TC) é um método 

psicoterapêutico fundamentado no modelo 

cognitivo, segundo o qual o pensamento e o 

comportamento são influenciados pela forma 

como o indivíduo interpreta os acontecimentos. 

(B) São elementos básicos de uma sessão de terapia 

cognitiva: breve atualização (incluindo avaliação 

do humor e uma verificação do uso da medicação, 

quando aplicável); ponte com a sessão anterior; 

estabelecimento da agenda; revisão da tarefa de 

casa; discussão do(s) tópico(s) estabelecido(s) na 

agenda; indicação de nova tarefa de casa; e 

resumo da sessão e feedback. 

(C) Os Pensamentos Automáticos são avaliações 

espontâneas, geralmente inconscientes, que 

podem ser mais ou menos correspondentes com 

a realidade. 
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(D) A eficácia da terapia depende do estabelecimento 

de um plano claro de tratamento, que deve incluir 

quatro aspectos básicos: educação do paciente 

sobre o modelo cognitivo; fortalecimento da 

motivação para o tratamento; estabelecimento de 

metas; e esforços para prevenção de recaídas. 

 

40) Sobre a Terapia Comportamental, é correto 

afirmar. 

 

(A) A terapia comportamental utiliza na clínica os 

conhecimentos derivados das teorias da 

aprendizagem e desenvolvimento. A principal 

fonte teórica é o comportamento operante, cujos 

estudos iniciaram-se com Skinner.  Trata-se de 

uma terapia que aborda os sintomas. 

(B) Um dos principais fundamentos teóricos da 

terapia comportamental é a aprendizagem social 

de Bandura (1979), que pode ser descrita como 

um processo de aprendizagem no qual um 

indivíduo muda seu comportamento em função de 

observar, ver ou ler a respeito do comportamento 

de outro indivíduo. 

(C) As técnicas aversivas  são, em geral, utilizadas na 

terapia, principalmente nas situações em que o 

paciente corre algum risco ou pode prejudicar os 

outros. Tais técnicas são eficazes.  

(D) Skinner (1982) estudou o comportamento 

operante e descreveu suas leis e características: 

encadeamento, modelagem, generalização, 

extinção, modo de administrar reforços, estímulos 

discriminativos, punição, fuga, esquiva, 

comportamento verbal, etc. Essa teoria tem 

imensa aplicação no tratamento de problemas 

humanos, permitindo identificar a gênese de 

problemas neuróticos e de outras dificuldades 

humanas e entender as dificuldades enfrentadas 

pelo paciente e pelo terapeuta na sua 

modificação. 

 


