ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

(242) - PSICÓLOGO NASF
Leia atentamente as instruções abaixo.

PSICÓLOGO NASF

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 30 (Trinta) 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
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
10

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 Teste Seletivo 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 Teste 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 Teste Seletivo.
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.uniao2018@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI

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

QUESTÕES DE 1 A 15

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

Mendigo

1

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma

2

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou

3

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:

4

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O

5

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.

6

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:

7

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.

8

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um

9

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:

10

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os

11

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi

12

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.

13

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também

14

ele era um sujeito ordinário como os outros:

15

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito

16

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.

17

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.

18

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar,

19

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem

20

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?

PAULO MENDES CAMPOS.

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a

alternativa incorreta:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me

desculpar, mas o senhor também no fundo é
igualzinho aos outros” indica relação de:

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas.
(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos
homens da imprensa porque eles mentem
muito.
(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um
homem solitário e com uma saúde frágil.
(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi
Jesus Cristo.

(A) adversidade.

02) Leia as afirmações abaixo:

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na

I.

(B) O Brasil ainda não teve um homem que

(B) explicação.
(C) causa.
(D) concessão.
05) O verbo destacado encontra-se conjugado no

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na
alternativa:

Avenida...
Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação
dos hiatos tônicos.
II. Notícias e pertinência seguem a regra de
acentuação das paroxítonas terminadas em
ditongo, seguidos ou não de s.
III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela
regra das oxítonas terminadas em a, e, o,
seguidas ou não de s.
IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra
das proparoxítonas.
Estão corretas:
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem

bastante bom” a vírgula se justifica por separar:
(A) Aposto explicativo.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Termo intercalado.
(D) Expressão explicativa.

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

prestasse.
(C) ...até que não posso me queixar da saúde.
(D) Houve um homem de fato bom.
06) Assinale a alternativa correta em relação à

colocação do pronome oblíquo átono, de
acordo com a norma culta da língua:
(A) Me fizeram esperar por duas horas para

realizar o exame de sangue.
(B) Há políticos que decepcionam-nos.
(C) Daremos-lhe nova oportunidade.
(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em
outros planetas.
07) De acordo com as regras da norma culta, o

acento grave, indicador de crase,
empregado corretamente na alternativa:

foi

(A) Retornei à casa de meus pais.
(B) Ficaram frente à frente para discutir o

problema.
(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.
(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da
escola”, obtém-se a forma verbal:
(A) Aceitou-se.
(B) Era aceito.
(C) Teria sido aceitado.
(D) Foi aceito.
09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem

sujeito) encontra-se na alternativa:
(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de

meu irmão.
(B) Precisa-se de vendedores com experiência.
(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube.
(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza.

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas

das
palavras
CORRETAMENTE:

estão

destacadas

(A) lindo, menino
(B) amigo, maneira
(C) regular, martelo
(D) noite, lâmpada
15) Marque a alternativa em que a palavra está

escrita de forma INCORRETA:
(A) Rebuliço.
(B) Tabuada.
(C) Abolição.
(D) Intupido.

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é:
(A) confundir
(B) auxiliar
(C) perturbar
(D) embaraçar
11) Os antônimos de bom e começar são

respectivamente:
(A) mal – acabar
(B) mal – reiniciar
(C) mau – terminar
(D) mau - iniciar
12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da

palavra “escoteiro”:
(A) es-co-tei-ro
(B) es-co-te-iro
(C) esco-tei-ro
(D) es-co-te-i-ro
13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é:
(A) re
(B) da
(C) dos
(D) men

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) As Conferências de Saúde e os Conselhos de

Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em:
(A) Projeto.
(B) Decreto de lei.
(C) Ata de reunião.
(D) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) As entidades filantrópicas e as com fins

lucrativos terão preferência para participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Aos
proprietários,
administradores
e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é vedado exercer cargo de chefia
ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde (SUS).

conselho.
19) A destinação de recursos públicos para
17) À direção estadual do Sistema Único de Saúde

(SUS) compete:

auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos é:

(A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos

(A) Permitida.

serviços privados de saúde.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(C) Normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
(D) Definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.

(B) Vedada.

18) Sobre

a participação complementar dos
serviços privados no Sistema Único de Saúde
(SUS), marque a alternativa incorreta:

(C) Amparada por lei.
(D) Obrigatória.
20) “É a garantia de atenção à saúde por parte do

sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a
universalidade, o indivíduo passa a ter direito
de acesso a todos os serviços públicos de saúde,
assim como àqueles contratados pelo poder
público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal. “
O princípio do Sistema único de Saúde (SUS)
descrito acima é:

(A) Os critérios e valores para a remuneração de

(A) Universalidade.

serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
(B) Na fixação dos critérios, valores, formas de
reajuste e de pagamento da remuneração
aludida neste artigo, a direção nacional do
Sistema Único de Saúde (SUS) deverá
fundamentar seu ato em demonstrativo
econômico-financeiro que garanta a efetiva
qualidade de execução dos serviços
contratados.

(B) Descentralização.

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

(C) Equidade.
(D) Integralidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção

correta.
I.

A Lei 8.142 dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros
na área da saúde e dá outras providências. O
controle social é uma diretriz e princípio do
SUS. É o mecanismo de participação da
comunidade nas ações de saúde em todas as
esferas
de
governo.
De
forma
institucionalizada temos: os conselhos e as
conferências de saúde. A Conferência de
Saúde reunir-se-á cada 2 anos com a
representação
dos vários
segmentos
sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes,
convocada pelo Conselho de Saúde. O Conselho
de Saúde, em caráter permanente e
deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua
na formulação de estratégias e no controle da
execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo Ministério da Saúde.
II. De acordo com a Lei 8.080, uma das
competências da direção nacional do Sistema
Único da Saúde (SUS) é participar na
formulação e na implementação das políticas:
de controle das agressões ao meio ambiente; de
saneamento básico; e relativas às condições e
aos ambientes de trabalho.
III. Pela Lei 8.142, as Conferências de Saúde e os
Conselhos de Saúde terão sua organização e
normas de funcionamento definidas em
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo
conselho.

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

QUESTÕES DE 21 A 30
IV. De acordo com a Lei 8142, os conselhos de
saúde deverão criar comissões permanentes de
integração entre os serviços de saúde e as
instituições de ensino profissional e superior.
Cada uma dessas comissões terá por finalidade
propor prioridades, métodos e estratégias para
a formação e educação continuada dos
recursos humanos do Sistema Único de Saúde
(SUS), na esfera correspondente, assim como
em relação à pesquisa e à cooperação técnica
entre essas instituições.
V. Pela lei 8,080, é vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais particular
na assistência à saúde, salvo através de doações
de organismos vinculados ao Ministério da
Saúde, de entidades de cooperação técnica e de
financiamento e empréstimos.
(A) Estão corretas as afirmativas I, III e IV.
(B) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.
(C) Estão corretas as afirmativas II e III.
(D) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
22) Sobre o NASF, analise as afirmativas abaixo e

assinale a opção correta.
I.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF),
vertente brasileira da Atenção Primária a
Saúde (APS), caracteriza-se como a porta de
entrada prioritária de um sistema de saúde
constitucionalmente fundado no direito à
saúde e na equidade do cuidado e, além disso,
hierarquizado e regionalizado, como é o caso
do SUS. A ESF vem provocando, de fato e de
direito, um importante movimento de
reorientação do modelo de atenção à saúde em
nosso país. Assim é que, dentro do escopo de
apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da
Família na rede de serviços e ampliar a
abrangência,
a
resolutividade,
a
territorialização, a regionalização, bem como a
ampliação das ações da APS no Brasil, o
Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio
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à Saúde da Família (Nasf), mediante a Portaria
GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Um Nasf
deve ser constituído por uma equipe, na qual
profissionais de diferentes áreas de
conhecimento atuam em conjunto com os
profissionais das equipes de Saúde da Família,
compartilhando e apoiando as práticas em
saúde nos territórios sob responsabilidade das
equipes de Saúde da Família. Tal composição
deve ser definida pelos próprios gestores
municipais e as equipes de Saúde da Família,
mediante critérios de prioridades identificadas
a partir das necessidades locais e da
disponibilidade de profissionais de cada uma
das diferentes ocupações. O Nasf não se
constitui porta de entrada do sistema para os
usuários, mas sim de apoio às equipes de Saúde
da Família.
II. A proposta de clínica ampliada se direciona a
todos os profissionais que fazem clínica, ou
seja, os profissionais de saúde na sua prática de
atenção aos usuários. Toda profissão faz um
recorte, um destaque de sintomas e
informações, cada uma de acordo com seu
núcleo profissional. Ampliar a clínica significa
justamente ajustar os recortes teóricos de cada
profissão às necessidades dos usuários. A
clínica ampliada pode ser caracterizada pelos
seguintes
movimentos:
compreensão
ampliada
do
processo
saúde–doença,
construção compartilhada dos diagnósticos e
terapêuticas, ampliação do “objeto de
trabalho”, a transformação dos “meios” ou
instrumentos de trabalho e suporte para os
profissionais de saúde.
III. A intersetorialidade pode ser considerada a
principal diretriz a ser praticada pelos Nasf. Ela
pode ser compreendida em três sentidos: (a) a
abordagem integral do indivíduo levando em
consideração seu contexto social, familiar e
cultural e com garantia de cuidado
longitudinal; (b) as práticas de saúde
organizadas a partir da integração das ações de
promoção, prevenção, reabilitação e cura; além
de (c) a organização do sistema de saúde de
forma a garantir o acesso às redes de atenção,
conforme as necessidades de sua população.
CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)
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IV. O apoio matricial será formado por um
conjunto de profissionais que têm relação
direta e cotidiana com o usuário, e cujas tarefas
serão de prestar apoio às equipes de referência
(equipes de SF). Assim, se a equipe de
referência é composta por um conjunto de
profissionais considerados essenciais na
condução de problemas de saúde dos clientes,
eles deverão acionar uma rede assistencial
necessária a cada caso. Em geral é em tal “rede”
que estarão equipes ou serviços voltados para
o apoio matricial (no caso, os Nasf), de forma a
assegurar, de modo dinâmico e interativo, a
retaguarda especializada nas equipes de
referência (no caso, as equipes de Saúde da
Família). O apoio matricial apresenta as
dimensões de suporte: assistencial, clínico e
técnico-pedagógico. A dimensão assistencial é
aquela que vai produzir ação de acolhimento
direto dos usuários, a ação clínica é a que vai
construir o projeto terapêutico e a ação
técnico-pedagógica vai produzir ação de apoio
educativo com e para a equipe. Essas três
dimensões podem e devem se misturar nos
diversos momentos.
V. Intervenções diretas do Nasf frente a usuários
e famílias podem ser realizadas, mas sempre
sob encaminhamento das equipes de SF com
discussões e negociação a prior ientre os
profissionais responsáveis pelo caso. Tal
atendimento direto e individualizado pelo Nasf
ocorrerá apenas em situações extremamente
necessárias. Devem ser lembradas ainda as
diversas modalidades de intervenção no
território, por exemplo, no desenvolvimento de
projetos de saúde no território; no apoio a
grupos; nos trabalhos educativos e de inclusão
social; no enfrentamento de situações de
violência e ruptura social; nas ações junto aos
equipamentos públicos. Todas são tarefas a
serem desenvolvidas de forma articulada com
as equipes de SF e outros setores interessados.
A organização e o desenvolvimento do
processo de trabalho do Nasf dependem de
algumas ferramentas já amplamente testadas
na realidade brasileira, como é o caso do Apoio
Matricial, da Clínica Ampliada, do Projeto
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Terapêutico Singular (PTS), do Projeto de
Saúde no Território (PST) e a Pactuação do
Apoio.
(A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
(B) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
(C) Estão corretas as afirmativas I, II e III.
(D) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
23) Sobre as Normas Operacional do SUS (NOB

SUS) e da Assistência Social (NOASSUS),
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma abaixo e depois assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.
(
) A Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde tem por finalidade primordial
promover e consolidar o pleno exercício, por parte
do poder público estadual e do Distrito Federal, da
função de gestor da atenção à saúde dos seus
munícipes com a consequente redefinição das
responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal
e da União, avançando na consolidação dos
princípios do SUS.
(
) A NOB SUS aponta para uma reordenação
do modelo de atenção à saúde, na medida em que
redefine os papéis de cada esfera de governo e, em
especial, no tocante à direção única e os
instrumentos gerenciais para que os estados
superem o papel exclusivo de prestadores de
serviços e assumam seus respectivos papéis de
gestores do SUS.
(
) Dentro da NOB SUS são identificados
quatro papéis básicos para o estado, os quais não
são, necessariamente, exclusivos e sequenciais. O
primeiro desses papéis é exercer a gestão do SUS,
no âmbito estadual, o segundo papel é promover as
condições e incentivar o poder municipal para que
assuma a gestão da atenção a saúde de seus
munícipes, sempre na perspectiva da atenção
integral, o terceiro é assumir, em caráter
transitório (o que não significa caráter
complementar ou concorrente), a gestão da
atenção à saúde daquelas populações pertencentes
a municípios que ainda não tomaram para si esta
responsabilidade e o quarto, o mais importante e
permanente papel do estado é ser o promotor da
CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

harmonização, da integração e da modernização
dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUSEstadual.
(
) A Norma Operacional da Assistência à
Saúde (NOAS-SUS) amplia as responsabilidades
dos municípios na Atenção Básica; define o
processo de regionalização da assistência; cria
mecanismos para o fortalecimento da capacidade
de gestão do Sistema Único de Saúde e procede à
atualização dos critérios de habilitação de estados
e municípios.
(
) No que diz respeito à assistência, o Plano
Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na
perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o
mais próximo possível de sua residência, a um
conjunto de ações e serviços.
(A) F-F-V-V-V.
(B) F-V-F-V-V.
(C) V-F-F-F-V.
(D) V-F-F-F-F.
24) Sobre

as diversas teorias e
psicoterápicas, é correto afirmar.

técnicas

(A) Na psicanálise, o analista adota uma atitude

neutra, sentando-se às costas do paciente, não
havendo, portanto, um contato visual direto. O
paciente é orientado a expressar livremente e
sem censura seus pensamentos, sentimentos,
fantasias, sonhos, imagens, assim como as
associações que lhe ocorrem, sem prejulgar sua
relevância ou significado (regra fundamental
da livre associação). O terapeuta senta atrás do
divã, mantendo uma atitude de curiosidade e
de ouvinte atento. De tempos em tempos,
interrompe as associações do paciente,
fazendo-o observar determinadas conexões
entre fatos de sua vida mental (interpretação),
particularmente emoções ou fantasias
relacionadas com a pessoa do terapeuta
(transferência), que passam despercebidas, e
refletir sobre o seu significado subjacente
(inconsciente).
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(B) Os candidatos à terapia de grupo devem ter um

(A) São cinco os momentos do processo de

bom nível de motivação para participar,
capacidade de se revelar (ter uma história
anterior de serem capazes de se envolver em
grupos de forma positiva), capacidade de se
solidarizar e empatizar com os problemas de
outras pessoas e capacidade de se
comprometer em comparecer regularmente às
sessões. Mas, não necessariamente precisam
envolver-se emocionalmente.
(C) A terapia cognitiva geralmente é longa, com
duração de, no mínimo, 20 sessões. A terapia é
uma descoberta guiada por um trabalho
colaborativo entre paciente e terapeuta
(empiricismo colaborativo). A função do
terapeuta é auxiliar o paciente a usar seus
próprios recursos para identificar erros de
lógica, pensamentos e crenças distorcidos e
posteriormente corrigi-los por meio do exame
das evidências e da geração de pensamentos
alternativos.
(D) A terapia familiar originou-se da insatisfação
de muitos clínicos com a evolução muito lenta
de pacientes quando tratados individualmente
ou frustrados com o fato de que, muitas vezes,
tais progressos eram neutralizados por outros
membros da família. A partir dessas
constatações, passaram a desconsiderar o
indivíduo, e considerar a família, como o foco
para compreender o surgimento e a
manutenção da psicopatologia. Nesse novo
marco conceitual, a atenção é voltada para o
contexto familiar no qual um problema
individual ocorre, para as consequências desse
problema sobre os demais indivíduos, e para a
maneira pela qual cada membro influencia os
demais e é por eles influenciado. O terapeuta
de família dá atenção à estrutura familiar
(como ela se constitui, se organiza e se
mantém) e aos seus processos (como ela se
adapta e evolui ao longo do tempo)
simultaneamente.

Psicodiagnóstico: primeiro contato, entrevista,
aplicação de testes e técnicas projetivas,
encerramento do processo e informe escrito.
(B) O s Conselhos Regionais podem a qualquer
tempo solicitar ao psicólogo que apresente a
documentação
que
fundamenta
cientificamente o psicodiagnóstico realizado
para a concessão de atestado.
(C) Os testes são de uso obrigatório para a
realização do processo de Psicodiagnóstico,
por se tratar de material fidedigno, passível de
reaplicação, que permite conclusões confiáveis
em curto tempo.
(D) O diagnóstico diferencial, ultrapassa a
descrição simples por identificar forças e
fraquezas.

25) Sobre o processo de Psicodiagnóstico, é correto

afirmar.

CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

26) Analise as afirmativas abaixo e assinale a

alternativa correta.
I.

Nos quadros psiquiátricos orgânicos, ocorre
primariamente
um
comprometimento
daquelas funções psíquicas relacionadas à
cognição, ou seja, à capacidade intelectual:
estão afetados, seja o nível de consciência, seja
a memória.
II. As funções psíquicas mais afetadas nos
transtornos afetivos são: atenção, afetividade,
vontade, psicomotricidade e personalidade.
III. Um transtorno da personalidade (TP) pode ser
caracterizado como “padrão persistente de
experiência
interna,
fisiológica
e
comportamental
que
se
desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do
indivíduo, é difuso e inflexível, começa na
infância ou início da adolescência, é instável ao
longo do tempo e leva a sofrimento ou
prejuízo”. É comum que pessoas com TP
tenham um repertório limitado de emoções,
atitudes e comportamentos para lidar com os
problemas e estresse da vida cotidiana,
apresentando respostas desadaptativas que
levam ao sofrimento e/ou prejuízos a si ou aos
outros.
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IV. Segundo a concepção psicopatológica, os
cursos crônicos dos transtornos mentais
podem ser de três tipos: processo,
desenvolvimento e fenômeno.
V. A avaliação do paciente, em psicopatologia, é
feita principalmente por meio da anamnese. A
anamnese psicopatológica permite a realização
dos dois principais aspectos da avaliação: o
exame psíquico e a avaliação física.

mental aos familiares, ou ao representante
legal do paciente, bem como à autoridade
sanitária responsável, no prazo máximo de
vinte e quatro horas da data da ocorrência.
28) Analise

as afirmativas abaixo sobre
Psicoterapia Breve e assinale a alternativa
correta.

(A) A psicoterapia breve tem se constituído, nas
(A) Estão corretas as afirmativas I, III e V.
(B) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.
(C) Estão corretas as afirmativas II e III.
(D) Estão corretas as afirmativas I e II.
27) Sobre a Lei No 10.216, é correto afirmar.
(A) É

responsabilidade
do
Estado
o
desenvolvimento da política de saúde mental, a
assistência e a promoção de ações de saúde aos
portadores
de
transtornos
mentais,
independente da participação da família, a qual
será prestada em estabelecimento de saúde
mental, assim entendidas as instituições ou
unidades que ofereçam assistência em saúde
aos portadores de transtornos mentais.
(B) A internação não é indicada apenas quando os
recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes, uma vez que o portador de
sofrimento mental tem a opção de se internar
voluntariamente. O tratamento visará, como
finalidade permanente, a reinserção social do
paciente em seu meio. O tratamento em regime
de internação será estruturado de forma a
oferecer assistência integral à pessoa
portadora de transtornos mentais, incluindo
serviços médicos, de assistência social,
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
(C) 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. O
término da internação voluntária dar-se-á
apenas por solicitação escrita do paciente.
(D) Evasão, transferência, acidente, intercorrência
clínica grave e falecimento serão comunicados
pela direção do estabelecimento de saúde
CARGO: PSICÓLOGO NASF (242)

últimas décadas, em uma das principais opções
para se tentar estender o atendimento
psicoterápico a parcelas mais amplas da
população. Isto significa, atualmente, que sua
utilização está se restringindo mais à situação
institucional.
(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 estas formas
de trabalho.
(C) 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 é
preestabelecido), através de determinadas
estratégias clínicas. Assim, as psicoterapia
breve estão, em termos técnicos, alicerçadas
num tripé: foco, tempo e objetivos.
(D) Os estudos sobre as origens das psicoterapias
breves
costumam
citar
as
teorias
comportamentais como um de seus
precursores.
29) Sobre o trabalho grupal, é correto afirmar.
(A) A existência de um grupo pressupõe uma série

de características psicológicas que lhe é
intrínseca e, portanto, definidora de o que é um
grupo. Esse conjunto de características se
chama coesão grupal e ocorre em todos os
grupos humanos, independentemente da sua
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finalidade. Um terapeuta de grupo deve
compreendê- las adequadamente para
minimizar os seus efeitos obstrutivos e
maximizar os seus efeitos catalisadores de
mudanças e de crescimento emocional.
(B) Um grupo está sempre em movimento, apoiado
em duas forças: uma tendendo à sua coesão e
outra à sua integração. A coesão do grupo inclui
sentimento de pertinência (“vestir a camisa”) e
a integração o de pertencimento (em que cada
pessoa é reconhecida pelos outros como
membro do grupo, “o meu grupo”).
(C) A psicoterapia grupal e a individual têm a
mesma eficácia, porém ainda assim precisamos
tentar prever quais são os aspectos dos
pacientes que indicam um bom ou mau
resultado no grupo. Nesse sentido, podemos
pensar em três aspectos: diagnóstico clínico,
características individuais e motivação.
(D) O funcionamento de um grupo, sua cultura, sua
organização gestáltica e sua “produtividade”
são fortemente influenciados pela composição
(ou agrupamento, como denominam alguns
autores) de seus membros. Em função disso, o
terapeuta deve tentar compor pacientes que
tenham menor probabilidade de um término
prematuro (abandono), visando a estabelecer
ou manter a integridade grupal, o que facilita a
coesão, que é a principal diretriz na
composição de grupos terapêuticos. Nesse
sentido, o terapeuta tem a difícil tarefa de
prever, nas entrevistas de seleção, o
comportamento interativo do indivíduo com o
grupo e do grupo com o novo membro. Ele deve
se
valer
dos
seus
sentimentos
e
contratransferências, que constituem um
excelente indicador da complementaridade de
papéis possíveis de serem desempenhados e de
seu impacto, positivo ou negativo, na
integridade do grupo.
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30) Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), é

correto afirmar.
(A) A partir da entrevista inicial que define a

admissão do paciente em um determinado
serviço, passa-se à elaboração de um projeto
terapêutico. O projeto terapêutico singular nos
indica a direção que se pretende dar ao
tratamento. Essa direção deve levar em conta a
pergunta: o que é possível e o que é desejável
obter ao longo do tratamento desse paciente?
(B) Um primeiro princípio guia PTS: caminhar
sempre no sentido de propiciar ao paciente a
retomada da voz e do poder de decisão sobre as
questões que lhe concernem, levando em conta
a dimensão clínica em que se manifestam suas
queixas e seus sintomas. Para caminhar nesta
direção, é essencial a busca do conhecimento
do paciente.
(C) No PTS, não é em todos os todos os casos o
atendimento individual do paciente. Esse tipo
de atendimento é modulada conforme cada
caso e seu momento. Por meio dele, o paciente
é convidado a elaborar seus delírios, procurar
um sentido para as vozes que escuta, refletir
sobre uma situação difícil em que se encontra,
examinar sob outros ângulos alguns problemas
que vive.
(D) Ao estabelecer o projeto terapêutico, deve-se
definir a forma e a freqüência do paciente no
serviço, seja este um CAPS ou CERSAM, uma
unidade básica de Saúde, ou qualquer outro.

Essas definições, considerando a gravidade
do quadro e a intensidade dos cuidados
necessários, são feitas por meio de um
acordo entre o técnico de referência, o
paciente e a família, variando ao longo do
tratamento, conforme a evolução do caso.
Os critérios não podem ser burocratizados,
dependendo unicamente das condições
clínicas de cada paciente.
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