ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE BENEDITO LEITE - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

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.
Português
15

Informática
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.concursobeneditoleite@outlook.com
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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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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.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 5.
VIOLÊNCIA, TV E CRIANÇA: O COMEÇO DE UMA NOVA ERA. SERÁ?
Muita gente culpa os meios de comunicação por disseminar e incentivar, através de
programas e notícias, a violência no mundo. A tevê então é a principal acusada deste malefício
à sociedade.
Acontece que os meios de comunicação são considerados, por estas mesmas pessoas,
como causa de alguma coisa e não reflexo e causa ao mesmo tempo, num processo interativo,
como pessoalmente creio ocorrer. Quer dizer: a tevê não é a causa das coisas, das
transformações, dos fatos. Não. Ela é veículo. É meio pelo qual as coisas, as transformações
e os fatos chegam aos indivíduos.
Pois bem, é neste ponto que três temas passam a ser profundamente entrelaçados e
discutidos, adquirindo a maior importância em qualquer sociedade: criança – violência e
televisão.
As crianças, estas estão aí. No Brasil, sessenta por cento da população têm menos de vinte
anos de idade, o que desde logo dá a devida magnitude do problema.
A violência também está aí mesmo. Com uma diferença: ao longo da história do mundo ela
sempre esteve presente só que lá longe. Agora, graças aos meios de comunicação são as
pessoas, em suas casas, as que estão presentes a ela. As gerações anteriores, para saber
das guerras, ou as viam “idealizadas”, glamourizadas e heroicizadas no cinema, ou liam a
respeito nos livros de história. Hoje, ninguém idealiza nada. Vê. Vê, via satélite. Não ouve falar
dos horrores. Participa deles. Por outro lado, a violência aumenta em proporções
assustadoras, tanto no resto do mundo como aqui bem perto, em cada esquina.
Pergunto eu: será só o incentivo à violência o resultado único desse processo de
informação em escala mundial?
É preciso lembrar, por exemplo, que muito da campanha de opinião pública contra a guerra
do Vietnã nos Estados Unidos deveu-se à cobertura instantânea da televisão. Nada é estático.
O que divulga provoca também resistências. Hoje as pessoas deixaram de ter a violência
como algo sempre distante, algo que “só acontece com os outros”. Todos estão ameaçados
nesta bolota azul em que vivemos. Logo, repudiar a violência é tarefa comum.

CARGO: PSICÓLOGO
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Não é verdade, igualmente, que os meios de comunicação só disseminem a violência.
Quem acompanha de boa-fé, assiste ao alerta diário destes meios contra todas as formas de
violência e as ameaças de destruição tanto da terra quanto da espécie, no caso de persistirem
as ameaças nucleares e as afrontas ecológicas.
Ninguém aguenta tensões prolongadas. A humanidade está podendo se ver a cada dia.
Está podendo julgar e avaliar a que leva os seus desvarios. Está se conhecendo em seus
máximos e em seus mínimos, em suas grandezas e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível. Está secretando os anticorpos à violência e as atitudes necessárias
à sua sobrevivência. Está consciente de que a ameaça é conjuntural. De que ou o homem se
entende e redescobre o Direito estabelecendo seu primado, ou se aniquila: no macro do
mundo ou no micro de cada comunidade.
E as crianças? Elas estão assistindo a tudo isso. Elas, por definição, são mais saudáveis,
mais instintivas, mais purificadas. Ninguém vai lhes contar histórias sobre as guerras: elas as
acompanham. Sobre os atentados brutais: elas os veem. E no segredo de sua psique, ainda
plena dos instintos vitais, seguramente elaboram os mecanismos de defesa necessários à
preservação da vida.
É analisando estes assuntos que me recordo de uma tese, estranha, mas séria e digna de
reflexão, de um amigo meu, médico, homem de idade, sabedoria e ciência. Diz ele que nunca
como hoje a humanidade pôde conviver tão perto da loucura. Ela entra diariamente através
dos noticiários, dos fatos e das imagens, enfim, da comunicação moderna. E acrescenta: só
quando o ser humano aceitar conviver com seu lado louco ele começa a se aproximar da cura.
Negar a loucura é tão louco quanto ela. Aceitá-la como dado desse eterno conflito em
superação no caminho absoluto que é o homem significa poder entrar em relação com a
doença e só assim tratá-la, superá-la, dimensioná-la, aproveitar o fluxo de sua energia
desordenada para a tarefa de reconstrução humana.
Desnecessário dizer que ele é psiquiatra. Como necessário é concluir o artigo dizendo:
concordando ou não, sua tese merece reflexão. E perguntando com pavor: será mesmo
necessário pagar um preço existencial tão alto para se ter esperança? Que ela venha com as
crianças deste país que sei (por intuição) serão os pontais de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (já está começando) das cinzas da violência, se possível antes da
generalização desta como única forma de resolver os conflitos e as diferenças entre os
homens. Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é maior que o ódio.
Artur da Távola - 1979

CARGO: PSICÓLOGO
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01)

O título do texto revela:

(A)

Censura.
(B) Inconformação.
(C) Descrença.
(D) Ironia.
02)

Tendo em vista as ideias expostas no
texto, é correto afirmar:

(A)

Para o autor, a televisão incentiva a
violência.
(B) O autor tem uma visão favorável da
televisão como veículo de comunicação.
(C) Távola questiona a autenticidade das
notícias da televisão.
(D) O texto revela um posicionamento de
objeção do autor quanto aos meios de
comunicação .
03)

O termo destacado tem o mesmo
significado da palavra entre parêntese,
exceto em:

04)

Há marcas de oralidade em:

(A)

“Desnecessário dizer que ele é
psiquiatra.” (12º parágrafo)
(B) “O que divulga provoca também
resistências.” (7º parágrafo)
(C) “Pois bem, é neste ponto que três temas
passam
a
ser
profundamente
entrelaçados (...)” 3º parágrafo
(D) “Hoje, ninguém idealiza nada.” (5º
parágrafo)
05)

“Eros e Tanatos, sempre. Mas o amor é
maior que o ódio.” 12º parágrafo

É correto afirmar sobre essa frase:
(A) O autor confirma a existência do Amor e
da Morte no mundo.
(B) O autor reforça a necessidade de ajuda
de seres sobrenaturais.
(C) Távola acredita na força da religião
politeísta.
(D) O autor acredita na mitologia para
compreensão do mundo.

(A)

“(...) para saber das guerras, ou as viam
idealizadas,
glamourizadas
e
heroicizadas no cinema,” 5º parágrafo
(sublime)
(B) “Está podendo julgar e avaliar a que leva
os seus desvarios.” 9º parágrafo
(contrassenso)
(C) “(...) ou se aniquila: no macro do mundo
ou no micro de cada comunidade.” 9º
parágrafo (pulverizar)
(D) “Mas o amor é maior que o ódio.” 12º
parágrafo (contanto)

CARGO: PSICÓLOGO

06)

Marque a alternativa que não apresenta
linguagem conotativa:

(A)

“Todos estão ameaçados nesta bolota
azul em que vivemos.” (7º parágrafo)
(B) “É meio pelo qual as coisas, as
transformações e os fatos chegam aos
indivíduos.” (2º parágrafo)
(C) “Está secretando os anticorpos à
violência e as atitudes necessárias à sua
sobrevivência.” (9º parágrafo)
(D) “(...) de uma civilização espiritualizada
que há de emergir (...) das cinzas da
violência (...).” (12º parágrafo)
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07)

10)

É uma palavra formada por derivação
sufixal :

(A)

Compor.
(B) Enriquecer.
(C) Maldade.
(D) Passatempo.
11)

Nessa charge, as palavras que podem ser
classificadas como substantivos são em
número de :
(A) Um.
(B) Dois.
(C) Três.
(D) Quatro.
08)

“Ninguém
aguenta
prolongadas.” (9º parágrafo)

“Pergunto eu: será só o incentivo à
violência o resultado único desse
processo de informação em escala
mundial?” 6º parágrafo

O termo destacado nessa frase exerce a
função de:
(A) Complemento nominal.
(B) Objeto direto.
(C) Objeto indireto.
(D) Predicativo.

CARGO: PSICÓLOGO

A regência do verbo destacado contraria os
padrões cultos da língua escrita em:
(A) Cabe aos pais assistir os filhos.
(B) Eu a convidei para assistir a peça
comigo.
(C) Esse é um direito que assiste à
população.
(D) Eu não assisto aos programas de
violência.

tensões

O sujeito dessa frase é assim classificado:
(A) Sujeito indeterminado.
(B) Sujeito inexistente.
(C) Sujeito desinencial.
(D) Sujeito simples.
09)

“Elas estão assistindo a tudo isso.” (10º
parágrafo)

12)

“Logo, repudiar a violência é tarefa
comum.” (7º parágrafo)

Mantendo-se o sentido da frase, a palavra
destacada pode ser substituída pelas
conjunções apresentadas a seguir, exceto:
(A) Por conseguinte.
(B) Contudo.
(C) Portanto.
(D) Assim.
13)

Marque a alternativa que contraria as
regras de concordância:

(A)

Esperamos que Vossa Excelência
cumpra vossas promessas.
(B) Trata-se de dados estatísticos sobre a
violência no Brasil.
(C) Daqui a um mês estaremos em Brasília.
(D) Bastam poucos minutos de guerra, e o
mundo pode acabar.
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14)

A palavra “SE” é classificada como
pronome apassivador em:

(A)

“(...) ou o homem se entende e
redescobre o Direito estabelecendo seu
primado, ou se aniquila (...).”
(B) Se o homem praticar a palavra de Deus,
não haverá violência.
(C) As moscas apanham-se com mel, e não
com fel.”
(D) Para se ser herói, basta uma boa causa.
15)

“Está se conhecendo em seus máximos
e em seus mínimos, em suas grandezas
e em suas patologias, como nunca antes
da televisão fora possível.”
(9º
parágrafo)

O verbo destacado nessa frase está
conjugado no:
(A) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
(B) Pretérito imperfeito do indicativo.
(C) Pretérito perfeito do indicativo.
(D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16)

O acesso a sites através do navegador
web, como Google Chrome, por
exemplo, é realizado através de URLs
contendo o endereço desejado. Ao
acessar uma url inicializada por https:// é
CORRETO afirmar que:

(A)

Os dados são transmitidos por meio de
uma conexão criptografada e que sua
autenticidade pode ser verificada por
meio de certificado digital.
(B) Os dados são transmitidos para fins de
e-commerce.
(C) Os
dados são provenientes de
servidores mais atualizados que os
servidores http://.
(D) Não há diferença entre http:// e https://
17)

Os computadores, através de conexões
da placa mãe permitem a ligação de
seus componentes. Existem diversos
tipos de conexões em função de sua
utilidade como Soquetes de memória,
para instalação de memórias RAM, Slots
PCI Express para conexões de placas de
vídeo, dentre outros. Das alternativas
abaixo, assinale a que NÃO corresponde
a uma porta\conector destinado a
conexão
de
unidades
de
armazenamento.

(A)

mSATA.
(B) USB.
(C) DVI.
(D) IDE.

CARGO: PSICÓLOGO
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18)

Em relação as funções do Software
Microsoft Excel, assinale a alternativa
INCORRETA.

20)

Das opções abaixo assinale a que NÃO
corresponde a um periférico de saída.

(A)
(A)

Função EXATO: Retorna o valor do
número inteiro.
(B) Função MÉDIA: Retorna a média
(aritmética) dos argumentos.
(C) Função SOMA: Soma todos os números
de um intervalo de células.
(D) Função SEN: Retorna o seno de um
ângulo.
19)

Leitor de código de barras.
(B) Impressora.
(C) Monitor CRT.
(D) Óculos para realidade virtual.

Malwares, nome proveniente do termo
em inglês MALicious softWARE, são
códigos maliciosos que podem realizar
ações danosas e maliciosas em
computadores contaminados.

Considerando as definições abaixo:
I. Ransonware - Restringe o acesso ao
sistema infectado e cobra um resgate
para que o acesso possa ser
restabelecido.
II. Spyware - Recolhe informações sobre o
usuário, sobre os seus costumes na
Internet e transmite essa informação,
sem o conhecimento e consentimento do
usuário.
III. Screenlogger - Grava telas que o usuário
acessa e a área em volta do clique do
mouse e às envia pela Internet.
IV. Adware - Executa automaticamente e
exibe uma grande quantidade de
anúncios sem a permissão do usuário.
Está correto,
(A) Apenas I, II e III
(B) Apenas II e III
(C) Apenas II, III e IV
(D) I, II, III e IV

CARGO: PSICÓLOGO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Analise as afirmativas abaixo e assinale
a alternativa correta.

(A)

O Sistema Único de Saúde (SUS) é
constituído por um conjunto de ações e
serviços de Saúde prestados apenas por
órgãos e instituições públicas, sejam
elas federais, estaduais ou municipais.
(B) Ações em parceria com a saúde
suplementar estão incluídas no campo
de atuação do SUS.
(C) As instituições privadas de saúde devem
participar do SUS.
(D) As ações e serviços de saúde,
executados pelo SUS, podem ser
realizados pela iniciativa privada
mediante participação complementar;
são organizados de forma regionalizada;
e
são
organizados
de
forma
hierarquizada,
em
níveis
de
complexidade crescente.
22)

Sobre a atenção em Saúde Mental no
Brasil é correto afirmar.

(A)

Para o acolhimento aos portadores de
sofrimento
mental
temos
duas
possibilidades: ou a pessoa procura um
serviço específico de Saúde Mental,
como um CAPS ou CERSAM; ou chega
em serviços de Saúde, como unidades
básicas ou centros de saúde, hospitais
gerais; ou procura um hospital
psiquiátrico. No primeiro e segundo
casos, ele será recebido diretamente
pela equipe de Saúde Mental do local e
no terceiro caso por um médico
especialista.

CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÕES DE 21 A 40
(B)

Na Saúde Mental a grande maioria das
formas de sofrimento mental que
atendemos não têm causa orgânica, nos
mesmos moldes de um diabetes ou uma
pneumonia. Assim, o próprio diagnóstico
e a condução do tratamento podem ser
feitos tanto pelo psicólogo, pelo médico,
pelo terapeuta ocupacional – apenas a
prescrição de medicamentos sendo
atribuição exclusiva do médico.
(C) Há três funções possíveis para um
CAPS, que dependem do lugar que
ocupa no Projeto de Saúde Mental. Uma
delas consiste em atuar como um
espaço intermediário entre o nível básico
e o hospital psiquiátrico, atendendo os
casos de relativa gravidade, porém
preferindo encaminhar os mais difíceis e
graves: nesse caso, o CAPS funciona
como um serviço complementar ao
hospital. A segunda é quando integra um
conjunto de ações e serviços que
dispensam esta retaguarda, ou seja:
quando se integra numa rede de serviços
substitutivos ao hospital psiquiátrico. E a
terceira quando faz o papel de hospital
dia.
(D) Todas as unidades básicas possuem
uma equipe de Saúde Mental para
organizar o Projeto de Saúde Mental
local. Porém, as equipes do PSF devem
assumir o acompanhamento daqueles
portadores de sofrimento mental em que
o grau de complexidade do problema
apresentado pelo paciente e dos
recursos necessários para seu cuidado
forem menores (por exemplo: neuróticos
que não apresentem sintomas graves,
psicóticos estabilizados, e outros).
Quando esse grau de complexidade
extrapola
as
possibilidades
dos
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profissionais não especializados, o caso
deve ser encaminhado para os
profissionais de Saúde Mental.
23)

descrever e compreender as forças e as
fraquezas do funcionamento psicológico
de um indivíduo, tendo foco na existência
ou não de uma psicopatologia. Assim, o
psicodiagnóstico pode ser entendido
como um processo com início, meio e
fim, que utiliza entrevistas, técnicas e/ou
testes psicológicos para compreender as
potencialidades e as dificuldades
apresenta das pelo avaliando, tendo por
base uma teoria psicológica e buscando,
assim, coletar dados mais substanciais
para
a
realização
de
um
encaminhamento mais apropriado.

Analise as afirmativas abaixo sobre
Psicodiagnóstico e assinale a alternativa
correta.

(A)

O Psicodiagnóstico é um processo
científico, limitado no tempo, que utiliza
técnicas e testes psicológicos (input), em
nível individual ou não, para identificar e
avaliar aspectos específicos e para
classificar o caso e prever seu curso
possível, comunicando os resultados
(output), na base dos quais são
propostas soluções, se for o caso. Como
se trata de um processo de caráter
científico, o psicodiagnóstico prescinde
da construção de hipóteses.
(B) Um psicodiagnóstico para ser bemsucedido não necessita de uma boa
pergunta a ser respondida. Pois, essa
pergunta nem sempre é formulada com
clareza pelo paciente que busca
avaliação, uma vez que, em muitas
ocasiões, ele próprio não tem condições
de perceber as razões do seu
sofrimento.
(C) A avaliação da demanda indicará qual
aspecto avaliativo deverá ser priorizado
em cada caso, situando-se o objetivo do
psicodiagnóstico a partir dessa reflexão
inicial. Os objetivos podem priorizar: a
classificação
simples;
avaliação
psicopatológica;
o
diagnóstico
diferencial; a avaliação descritiva; a
prevenção; e o prognóstico.
(D) De modo geral, pode-se afirmar que o
psicodiagnóstico
é
um
processo
bipessoal (psicólogo – avaliando/grupo
familiar), de duração limitada no tempo,
com um número aproximadamente
definido de encontros, que procura
CARGO: PSICÓLOGO

24)

Sobre a teoria do desenvolvimento
humano de Piaget é correto afirmar.

(A)

Ao longo do período sensório motor, irá
ocorrer na criança uma diferenciação
progressiva entre o seu eu e o mundo
exterior. Esta diferenciação também
ocorre no aspecto afetivo, pois o bebê
passa das emoções primárias para uma
escolha afetiva de objetos.
(B) O período das operações formais ocorre
a partir dos 12 anos.
(C) No período pré operatório, o que de mais
importante acontece é o aparecimento
do aspecto social da criança.
(D) No aspecto afetivo, do período das
operações concretas, surgem os
sentimentos interindividuais.
25)

Déficits sociais e interpessoais, marcado
por desconforto agudo e reduzida
capacidade
para
relacionamentos
íntimos, além de distorções cognitivas ou
perceptivas
e
comportamento
excêntrico, são características do
transtorno da personalidade:

(A)

Bordeline
(B) Esquiva
(C) Esquizotípica
(D) Esquizóide
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26)

São algumas funções psíquicas mais
afetadas nos transtornos psicóticos:

(A)

Vivência do Eu, sensopercepção e
psicomotricidade.
(B) Linguagem, pensamento e juízo da
realidade.
(C) Nível de consciência, juízo da realidade
e sensopercepção.
(D) Personalidade, pensamento e vivência
do Eu.
27)

O movimento pela Reforma Psiquiátrica
Brasileira objetiva não somente a
desinstitucionalização da loucura, por
meio da extinção dos manicômios, mas
também defende os direitos dos sujeitos
em sofrimento psíquico e orienta
mudanças na assistência em saúde
dessa população. Sobre esse tema é
correto afirmar.

(A)

O processo social conhecido como
Reforma Psiquiátrica foi iniciado no
Brasil no final da década de 1960, e vem
provocando grandes transformações no
campo da saúde mental e atenção
psicossocial. Este processo exerce
influência direta na assistência em saúde
oferecida ao sujeito em sofrimento
psíquico e contribui para a construção de
um novo lugar social para o “sujeito
louco”. O movimento pela Reforma
Psiquiátrica no Brasil surge em um
contexto muito peculiar e importante da
história política do país. Após vinte anos
de ditadura militar, o país inicia um
movimento de redemocratização dos
espaços de decisão política, de
ascensão dos movimentos sociais
vinculados à luta da classe trabalhadora
e ao ressurgimento da luta dos
profissionais da saúde e usuários, por
um Sistema de Saúde Único de Saúde

CARGO: PSICÓLOGO

(SUS) universal, gratuito, igualitário e de
qualidade.
(B) A 1ª Conferência Nacional em Saúde
Mental foi um marco no processo da
Reforma no Brasil, ao levantar
recomendações importantes, como:
orientar que os trabalhadores em saúde
mental buscassem realizar seu trabalho
juntamente com a sociedade civil, não só
com o objetivo de redirecionar sua
prática institucional, como para buscar a
democratização
desses
espaços;
formular e programar políticas nessa
área, com a participação da população
usuária, reconhecendo os espaços de
mobilização popular.
(C) A Reforma Psiquiátrica Brasileira pode
ser caracterizada como um processo
complexo, que abrange três dimensões
principais: técnico assistencial, jurídicopolítica e sócio-cultural.
(D) A Reforma Psiquiátrica caminharia de
forma mais rápida e eficaz se houvesse
por parte dos gestores, em todos os
níveis, um grau maior de empenho e de
firmeza. Essa dificuldade, apesar da
mobilização social na definição de
diretrizes políticas claras na Saúde
Mental, enfraqueceu a realização de
uma Reforma Psiquiátrica mais efetiva.
28)

Os agentes de mudança comuns às
diversas psicoterapias são:

(A)

Insight, psicoeducação e relação
paciente-terapêuta.
(B) Experiência
afetiva, aumento das
habilidades cognitivas e regulação do
comportamento.
(C) Psicoeducação, confrontação e técnicas
utilizadas.
(D) Observação,
confrontação
e
interpretação.
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29)

Reafirmando que o uso de álcool e
outras drogas é um grave problema de
saúde
pública,
reconhecendo
a
necessidade de superar o atraso
histórico
de
assunção
desta
responsabilidade pelo SUS, e buscando
subsidiar a construção coletiva de seu
enfrentamento, o Ministério da Saúde
apresenta a sua Política para a Atenção
Integral ao Uso de Álcool e Outras
Drogas. Sobre esse tema, analise as
afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

I. Uma política de prevenção, tratamento e
de educação para o uso consumo de
álcool e outras drogas necessariamente
terá que ser construída na interface de
programas do Ministério da Saúde com
outros Ministérios, bem como com
setores da sociedade civil organizada.
Trata-se aqui, de afirmar que o consumo
de álcool e outras drogas é um grave
problema de saúde pública. Dentro de
uma perspectiva de saúde pública, o
planejamento de programas deve
contemplar
grandes
parcelas
da
população, de uma forma que a
abstinência seja uma meta viável e
possível aos usuários.
II. 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 não para a
abstinência como objetivo a ser
alcançado, mas para a defesa de sua
vida. 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 coresponsabilidade daquele que está
CARGO: PSICÓLOGO

III.

IV.

V.

se tratando. Implica, por outro lado, no
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.
O diagnóstico e tratamento precoces da
dependência ao álcool têm papel
fundamental no prognóstico deste
transtorno, o que se amplia em uma
perspectiva global de prevenção e
promoção da saúde, e se agrava ao
constatarmos que, de uma forma geral, o
despreparo
significativo
e
a
desinformação dos profissionais de
saúde que lidam diretamente com o
problema.
Os
CAPSad,
devem
oferecer
atendimento diário, sendo capazes de
oferecer atendimento nas modalidades
intensiva, semi intensiva e não intensiva,
permitindo o planejamento terapêutico
dentro
de
uma
perspectiva
individualizada de evolução contínua.
Possibilitam
ainda
intervenções
precoces, limitando o estigma associado
ao tratamento. Assim, a rede proposta se
baseia nestes serviços comunitários,
apoiados por leitos psiquiátricos em
hospital geral e outras práticas de
atenção comunitária (ex.: internação
domiciliar, participação comunitária na
discussão dos serviços), de acordo com
as necessidades da população-alvo dos
trabalhos.
A expansão da rede especializada de
cuidados em saúde mental / álcool e
drogas segue alguns critérios objetivos:
ausência de recursos assistenciais,
configurando
baixo
acesso
ao
atendimento
e
maior
risco/vulnerabilidade, em função de
indicadores epidemiológicos e sociais.
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(A)

Estão corretas apenas as afirmativas II e
IV.
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II,
III e V.
(C) Estão corretas apenas as afirmativas IV
e V.
(D) Estão corretas apenas as afirmativas I e
III.
30)

Sobre o Código de Ética Profissional do
Psicólogo é correto afirmar.

(A)

Um dos deveres fundamentais do
psicólogo é informar, a quem de direito,
os resultados decorrentes da prestação
de serviços psicológicos, transmitindo
todas as informações colhidas durante o
atendimento para a tomada de decisões
que afetem o usuário ou beneficiário.
(B) O psicólogo, para ingressar, associar-se
ou permanecer em uma organização,
considerará a missão, a filosofia, as
políticas, as normas e as práticas nela
vigentes.
(C) O psicólogo baseará o seu trabalho no
respeito e na promoção da liberdade, da
dignidade, da igualdade e da integridade
do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Constituição Federal de
1988.
(D) O psicólogo, no relacionamento com
profissionais
não
psicólogos:
encaminhará
a
profissionais
ou
entidades habilitados e qualificados
demandas que extrapolem seu campo
de atuação e compartilhará somente
informações relevantes para qualificar o
serviço prestado, resguardando o
caráter confidencial das comunicações,
assinalando a responsabilidade, de
quem as receber, de preservar o sigilo.

CARGO: PSICÓLOGO

31)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
legislação e normatizações inerentes ao
exercício profissional do psicólogo.

I. O psicólogo, que completar 60 anos de
idade, será isento do pagamento da
anuidade, a partir do ano de exercício em
que completar tal idade.
II. O CFP concede, através dos CRPs, o
Título Profissional de Especialista em
Psicologia, que é uma referência sobre a
qualificação do psicólogo, não se
constituindo condição obrigatória para o
exercício profissional. Poderão pleitear
esse título os psicólogos inscritos no
CRP, e que estejam em pleno gozo de
seus direitos. A Resolução do CFP nº
013/2007 estabelece os critérios para o
registro desse título, o qual poderá ser
feito mediante as seguintes situações:
aprovação em concurso de provas e
títulos, podendo participar psicólogos
que tenham, no mínimo, dois anos de
experiência profissional comprovada na
área; e conclusão de cursos de
especialização credenciados junto ao
CFP.
III. É obrigatório o registro documental de
todas as atividades exercidas pelo
psicólogo nos diversos campos de
trabalho, tendo por objetivo contemplar,
de forma sucinta, o trabalho prestado, a
descrição e a evolução da atividade e os
procedimentos
técnico-científicos
adotados. São previstos os registros em
prontuários e o registro psicológico
privativo. Tais registros devem seguir as
orientações trazidas pelas Resoluções
CFP nºs 01/2009 e 05/2010, e as
diretrizes do Código de Ética, atentando
para o cuidado com o sigilo profissional
e com a natureza e formatação das
informações. Ressalte-se que, no caso
de registro psicológico, fica garantido ao
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usuário, ou representante legal, o acesso
integral às informações registradas pelo
psicólogo.
IV. Denúncias encaminhadas ao CRP-MG
contra psicólogos podem ser conduzidas
pela Comissão de Orientação e
Fiscalização (COF) ou pela Comissão de
Ética (COE). Diante de uma denúncia
informal, a COF poderá realizar uma
visita de fiscalização ou convocar o
profissional de Psicologia para receber
esclarecimentos. No caso de uma
denúncia formal, ao questionar a
atuação do profissional de Psicologia, o
denunciante deverá encaminhar uma
representação ao CRP-MG, conforme
determina o Código de Processamento
Disciplinar (CPD) (Resolução CFP nº
06/2007). A representação deverá ser
apresentada diretamente ao presidente
do Conselho, mediante documento
escrito e assinado pelo representante,
contendo nome e qualificação do
representante e do representado;
descrição circunstanciada do fato; prova
documental que possa servir à apuração
do fato e de sua autoria e indicação dos
meios de prova de que pretende o
representante se valer para provar a
alegação. Porém, a falta desses dois
últimos elementos não impede o
recebimento da representação. A COE,
ao receber o documento contendo a
denúncia, avaliará se a mesma
apresenta indícios de infração ao Código
de Ética do Psicólogo e prosseguirá com
a tramitação processual prevista no
CPD.
V. No que concerne ao atendimento
psicológico mediado por computador, o
Conselho
Federal
de
Psicologia
elaborou a Resolução CFP nº 012/2005,
como forma de normatizar esse tipo de
prática. O atendimento psicoterapêutico
CARGO: PSICÓLOGO

mediado por computador ainda não é
permitido pelo CFP, necessitando de
mais estudos e pesquisas para se tornar
uma prática reconhecida pela Psicologia.
Alguns serviços psicológicos, desde que
pontuais e informativos, podem ser
mediados por computador. Para isso, o
site
deve
estar
obrigatoriamente
cadastrado no CFP para o recebimento
de certificação eletrônica. Apenas
mediante tal certificação os serviços
podem ser ofertados ao público.
Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas as afirmativas I, III e V
corretas.
(B) Apenas as afirmativas II e IV
corretas.
(C) Apenas as afirmativas IV e V
corretas.
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV
corretas.
32)

estão
estão
estão
estão

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

I. A técnica breve é assim denominada
devido ao seu tempo de duração ser
inferior ao de uma psicoterapia clássica.
A limitação de tempo na terapia provoca
efeito estimulante sobre o processo
terapêutico e sobre o comprometimento
emocional. Por outro lado, a psicoterapia
breve mobiliza rapidamente no paciente
os problemas relacionados com o fim de
uma psicoterapia: a angústia de
separação, o luto e a dor. Para evitar
isso, é preciso estabelecer desde o
princípio um número definido de sessões
ou deixar em aberto desde o início a
duração do tratamento sem determinar
um final para o mesmo.
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II. Sabe-se
que
toda
técnica
psicoterapêutica precisa ter suas teorias
e métodos bem definidos, pois são estes
que auxiliam o psicólogo na condução do
processo de análise. No entanto, o que
diferencia a psicoterapia breve das
outras práticas psicológicas é o tempo de
duração e as suas especificidades.
III. Definir um objetivo tem como principal
função traçar as metas psicoterapêuticas
com o propósito de fazer com que o
paciente caminhe rumo aos seus
objetivos, servindo como uma motivação
ao mesmo.
IV. O planejamento implica um projeto do
terapeuta, que o obriga a negligenciar
alguns aspectos da problemática do
paciente e a dar mais atenção a outros.
(A)

Apenas as
corretas.
(B) Apenas as
corretas.
(C) Apenas as
corretas.
(D) Apenas as
corretas.
33)

afirmativas I e IV estão
afirmativa II e III estão
afirmativas I e II estão
afirmativas III e IV estão

Complete as lacunas abaixo e assinale a
alternativa que dá sentido correto ao
parágrafo.

As teorias de Vigotski e Piaget são,
atualmente, referência na questão da
aprendizagem. Vigotski construiu o conceito
de ________________, referindo-se ás
potencialidades da criança que podem ser
desenvolvidas a partir do ensino sistemático.
E Piaget utilizou para a construção de suas
idéias o modelo ________________.
(A)

zona
de
desenvolvimento
construtivista.
(B) adaptação – interacional.
CARGO: PSICÓLOGO

(C)

zona de desenvolvimento proximal –
biológico.
(D) desenvolvimento proximal – biológico.
34)

Sobre a Psicologia Familiar, analise as
afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.

(A)

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,
aberto, que se desenvolve e se
transforma com o tempo, não nasce e
não morre, surge de famílias às quais dá
continuidade e se transforma em novas
famílias.
(B) A família é mais do que a soma de seus
membros. É um sistema vivo com leis
próprias de funcionamento. Essas leis
configuram uma estrutura com a dupla
capacidade de morfogênese, ou seja,
flexibilidade para mudar com o passar do
tempo, e de homeostase, que garante a
estabilidade de seu funcionamento ao
longo do ciclo vital.
(C) As fases do ciclo vital da família dividemse em: individuação do adulto,
casamento, nascimento do primeiro filho,
família com filhos adolescentes e o
chamado “ninho vazio” ou família da
maturidade. As diversas fases exigem
acomodação e mudança de cada
membro e da família como um todo,
sempre mantendo, simultaneamente, a
estabilidade do grupo. Conhecer as
mudanças que ocorrem ao longo do ciclo
vital das famílias orienta o tratamento.

–
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(D)

Em geral, durante a primeira entrevista já
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 efeito ao longo do tratamento
à medida que a família e os indivíduos
vão mudando.

35)

A lei nº 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
alternativa correta.

I.

A internação psiquiátrica involuntária
deverá, no prazo de setenta e duas
horas, ser comunicada ao Ministério
Público Estadual pelo responsável
técnico do estabelecimento no qual
tenha ocorrido, devendo esse mesmo
procedimento ser adotado quando da
respectiva alta. O término da internação
involuntária dar-se-á por solicitação
escrita do familiar, ou responsável legal,
ou
quando
estabelecido
pelo
especialista
responsável
pelo
tratamento.
A internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insuficientes. O tratamento
visará, como finalidade permanente, a
estabilização da pessoa portadora de
transtornos mentais e 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,

II.
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psicológicos, ocupacionais, de lazer e
outros.
III. A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico
circunstanciado,que caracterize os seus
motivos.
IV. 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 por
solicitação escrita do paciente, ou por
determinação do médico assistente.
V. 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, com a devida
participação
dos
portadores
de
transtornos mentais e 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.
(A)

Apenas as afirmativas I, III e IV
corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, II e V
corretas.
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V
corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV
corretas.

estão
estão
estão
estão
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36)

O Psicodrama oferece a oportunidade de
aumentar a vivência real para quem dela
necessita, como os esquizofrênicos. A
realidade suplementar é este "plus", este
"a mais" que para o protagonista ou o
grupo é invisível, até que ela apareça
atrás da inversão de papéis com o
marido, o filho, etc. quando se
representam personagens alucinados,
deuses,
mitos,
sonhos,
etc.,
possibilitando a abertura para uma
realidade até então desconhecida e
invisível. São algumas técnicas que
facilitam o aparecimento da realidade
suplementar.

(A)

Jogo de Deus e Loja Mágica
Projeção no futuro e Espontânea
Criatividade
(C) Roleplaying e Solilóquio
(D) Inversão de papéis e Axiodrama
(B)

37)

Sobre as diversas técnicas e abordagens
psicoterápicas, analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.

(A)

Várias
psicoterapias
partem
do
pressuposto de que os problemas
psicopatológicos individuais podem
sofrer uma forte influência do contexto
social, familiar, ou das relações
interpessoais atuais, que podem reforçálos e mantê-los, criando verdadeiros
círculos viciosos, ou ter um papel
importante na sua solução. Como
estratégia,
utilizam
intervenções
destinadas a modificar os fatores sociais.
(B) O conceito central das terapias familiares
sistêmicas é o reconhecimento da família
como um sistema fechado no qual um
membro influencia os demais e é por
eles influenciado, tanto no sentido da
saúde e da maturidade como da doença
e da regressão. Nessa concepção, a
CARGO: PSICÓLOGO
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conduta de cada membro não pode ser
entendida como separada da conduta
dos demais membros. Isso leva, por sua
vez, a considerar que a família é mais
que a mera união de seus componentes.
A partir dessas constatações, os
terapeutas de família passaram a
considerar a família como o foco das
intervenções.
(C) A terapia em grupo valoriza o contexto
grupal como fator de mudança. Na
situação de grupo ocorrem diversos
mecanismos psicológicos que podem
influenciar seus membros: identificação,
tanto projetiva como introjetiva, com os
demais membros e com o líder;
comportamento
imitativo
e
aprendizagem
interpessoal,
pela
observação dos outros participantes
(aprendizagem social); correção de
percepções distorcidas, por meio de uma
visão mais realista, pela percepção da
universalidade dos seus problemas e
pelo compartilhamento de informações;
catarse, pela possibilidade de obter alívio
com a ventilação de emoções e com a
instilação
da
esperança;
desenvolvimento do altruísmo (vontade
de ajudar os outros); apoio decorrente do
fato de se sentir parte de um grupo
(coesão grupal) e ter afinidade com seus
membros e com as tarefas; melhora da
auto-estima; socialização desenvolvida
pelo convívio em grupo (contato visual,
aperto de mãos), etc. Além dos fatores
grupais, podem ocorrer fenômenos
típicos das terapias individuais, como
insight sobre aspectos inconscientes,
fenômenos transferenciais, etc.
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(D)

A terapia psicodinâmica valoriza o
contexto social e procura alterá-lo como
forma de modificar os sintomas. Parte do
princípio de que problemas envolvendo o
contexto social, mais precisamente as
relações interpessoais, influenciam o
ajustamento social e podem contribuir
para
a
ocorrência
de
quadros
depressivos.
Tipicamente,
esses
problemas envolvem conflitos com
pessoas significativas do presente ou
com familiares, frustrações, ansiedades
ou desejos, experimentados nas
relações interpessoais.

38)

Analise as afirmativas abaixo sobre
Psicopatologia e assinale a alternativa
correta.

(C)

A alteração mais comum e menos
específica da atenção é a diminuição
global desta, chamada hipoprosexia.
Aqui se verifica uma perda básica da
capacidade de concentração, com
fatigabilidade aumentada, o que dificulta
a percepção dos estímulos ambientais e
a compreensão; as lembranças tornamse mais difíceis e imprecisas, há
dificuldade crescente em todas as
atividades psíquicas complexas, como o
pensar, o raciocinar, a integração de
informações, etc.
(D) As
alterações
quantitativas
da
sensopercepção
são
as
mais
importantes em psicopatologia.
39)

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



) São três etapas clássicas do processo
psicodramático:
aquecimento,
dramatização e concretização.
) A técnica do espelho tem por objetivo
entrar em contato com a emoção não
verbalizada do paciente a fim de ajudá-lo
a expressá-la. Quanto mais o terapeuta
estiver identificado com o paciente,
melhor duplo será capaz de fazer. O
perigo desta técnica é de não se integrar
no papel e confrontar o paciente com
sentimentos e emoções que não são
dele necessariamente, ou de integrado
no papel não dar tempo para o paciente
sentir a emoção.

(A)

O exame físico do paciente com
transtorno psiquiátrico difere, em
essência, daquele dos indivíduos sem
patologias mentais. Isso ocorre porque
os
pacientes
com
transtornos
psiquiátricos apresentam morbidade
física mais frequente que a população
geral, motivo que reforça a necessidade
de avaliação somática (anamnese e
exame
físico
cuidadoso)
desses
indivíduos. Já a avaliação neurológica do
paciente com transtorno mental é igual à
da clientela geral.
(B) O delirium diz respeito aos vários
quadros com rebaixamento leve do nível
de consciência, acompanhados de
desorientação
temporoespacial,
dificuldade
de
concentração,
perplexidade, ansiedade em graus
variáveis, agitação ou lentificação
psicomotora, discurso ilógico e confuso e
ilusões e/ou alucinações, quase sempre
visuais. Trata-se de um quadro que
oscila muito ao longo do dia.

CARGO: PSICÓLOGO



Página 18 de 19

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE - MA







) O psicodrama é uma das terapias de
base fenomenológico-existenciais, tanto
quanto outras terapias vivenciais, como
é exemplo também a gestalt terapia.
Estas 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.
) Para o aquecimento da espontaneidade
é importante: os iniciadores, o foco e a
zona. Os iniciadores e o foco são as
estimulações
favorecedoras
e
preparatórias para um ato espontâneo. A
zona é o conjunto de elementos próprios
e alheios, atuantes e presentes, que
participam do aquecimento.
) O ato criador, no Psicodrama, é
construído pelos elementos conscientes
e inconscientes de maneira indistinta,
pois neste momento há uma fluência
direta entre estas duas dimensões. O ato
criador caracteriza-se pela criatividade,
posteriormente pela espontaneidade e
pela mudança, pois aquela realidade
existente antes do ato criador será
sempre transformada. Além disso, o ato
criador é um atuar sui generis e produz
efeitos miméticos por toda vida do sujeito
que o vivencia, numa relação conjunta
entre corpo e as novas formas de
organização da mente.

CARGO: PSICÓLOGO



) O psicodrama interno é um trabalho de
dramatização onde a ação dramática é
simbólica e internalizada. 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 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.

(A)

V – V – V - F – V – V.
V - V – F – V – F – F.
(C) F – F – V - V – F – V.
(D) F - V – V – V – V – V.
(B)

40)

Complete as lacunas abaixo e assinale a
alternativa que dá sentido correto ao
parágrafo.

No livro “A Interpretação dos Sonhos”, Freud
apresenta a ________________ concepção
sobre a estrutura e o funcionamento da
personalidade. Essa teoria
refere-se á
existência
de
três
sistemas:
_______________, ________________ e
________________ .
(A) segunda – id – ego – superego.
(B) primeira – inconsciente – subconsciente
– consciente.
(C) primeira - id – ego – superego.
(D) primeira – inconsciente - pré consciente
– consciente.
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