ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

PSICÓLOGO

DATA:
24 de março de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
9h às 12h

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

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
20

A

A
A

B

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
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.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo.
09. 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.
10. 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) 3303-3146
E-mail: imaconcursofortalezadosnogueiras@

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
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FOLHA
DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
CARGO:
PSICÓLOGO
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

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.

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

O regime capitalista de produção pressupõe a generalização da produção para a troca. Com a
expansão desta - entendida como expressão da diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre
também a separação definitiva dos produtores diretos de mercadorias dos seus meios de produção.
Expropriados, passam a ser possuidores de uma única mercadoria - sua força de trabalho.
Proletarizados, são convertidos em trabalhadores assalariados. Simples operadores dos instrumentos
de produção que não mais lhes pertencem.
Para participar do processo de troca, para ter existência social, o produtor precisa então levar
sua mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se com todas as demais mercadorias. Seu
possuidor a leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo determinado, forma única de
continuar sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela, pois só agindo assim pode continuar
participando da troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer. Alienando-se de sua mercadoria
única, nada mais seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso significa que alguém, o
comprador, proprietário do dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito de usar essa força de
trabalho pelo tempo acordado. Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos meios de
produção/proletários.
Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira
integram-se eles próprios no mercado. Só assim podem ter acesso à mercadoria dinheiro representado neste caso pelo salário - passaporte único às demais mercadorias, o que lhes permite a
sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o salário, expressão do valor da força de trabalho, não
importa os meios pelos quais seja estabelecido, não "deveria" descer a níveis que ameacem a própria
sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora dada a importância para o capital, que a submete,
mas que dela necessita (até mesmo enquanto exército de reserva), para continuar sua trajetória de
valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase atual, o capitalismo não conseguiu se descartar
definitivamente da força de trabalho, embora a substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja
mais e mais acelerada).
O trabalho torna-se então alienado, vazio de sentido para o trabalhador, dado que o resultado
de sua atividade passa a ser propriedade de outrem. Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte
citação: "O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor da
força de trabalho como seu trabalhador, um, cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a própria pele ao mercado e agora não
tem mais nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui todo o significado do fato de a força de
trabalho ser transformada em uma mercadoria a mais, no mundo da produção capitalista, em que os
produtos do trabalho não mais pertencem a seus produtores, anônimos participantes de um espetáculo
no qual entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual têm de permanecer independentemente
de sua vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões que vão, cada vez mais,
afastando-se de seu domínio, às quais, por meios mais ou menos violentos, acabam sendo obrigados a
acatar. A "liberdade", não conquistada senão que imposta, que lhes permite colocar sua força de
trabalho à venda, significa a subordinação completa, definitiva, do trabalho ao capital. Este, sim,
impondo as regras e condições aos personagens que a ele são atrelados. O conflito é inerente e
intransponível. Ingenuidade querer eliminá-lo, mantendo-se intocadas as características do cenário
em que se insere.
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/violencia-urbana-no-brasil.htm
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01) No texto,

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

04) Com referência aos elementos linguísticos que compõe
o texto, é correto afirmar

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o domínio
da força de trabalho do trabalhador, assegura o aumento
do capital para seus donos.
(B) A ideologia capitalista está voltada para a produção de
produtos que possibilitem distribuir os resultados do
trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo
capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e
significativa de todos os envolvidos na cadeia de
produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o trabalhador como
parte importante do processo, com o objetivo de tornálo um gestor livre de sua força de trabalho.

(A) Os conectores “que” e “que”, em “...que não mais lhes
pertencem.” (L.6) e em “que alguém, o comprador,
proprietário do dinheiro e dos meios de produção,
adquire o direito” (L.12/13), são iguais do ponto de
vista morfológico.
(B) O predicado da oração “O trabalho torna-se então
alienado” (L.26) constitui-se típico de predicado cuja
informação está centrada no nome.
(C) Na expressão “de a força de trabalho” (L.31/32), pode
ocorrer a contração da preposição “de” com o artigo
“a”, resultando em “da”, sem prejuízo em relação à
norma culta do português.
(D) A oração “que se insere.” (L.41) tem função
substantiva.
05) Sobre o termo transcrito, está correto o que se afirma
em

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a linguagem
usada no texto a expressa na alternativa
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais em que é
constante a presença de termos ressignificados por
causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua opinião

(A) “onde”, em “onde esta irá defrontar-se com todas as
demais mercadorias.” (L.8), pode ser substituído por
“em que”, preservando a coerência textual.
(B) “como” (L.2) exprime uma ideia de conformidade.
(C) O termo “separação” (L.3) funciona como núcleo do
objeto direto.
(D) Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade
querer eliminá-lo” (L.40) não se admite sua colocação
antes do verbo “eliminar”.

sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador do
discurso, na abordagem temática, parte de um ponto de
vista definido e, a seguir, vale-se do processo
referencial, com predomínio da linguagem denotativa.
(D) A estratégia argumentativa do enunciador do discurso
contempla

o

emprego

constante

de

palavras

e

expressões metafóricas para caracterizar as relações
interpessoais.
03) Exerce a mesma função sintática da expressão “de
produção” (L.1), o termo
(A) “Da produção” (L.1).
(B) “Dos produtores” (L.3).
(C) “do dinheiro” (L.13).
(D) “força de trabalho” (L.13/14).

CARGO: PSICÓLOGO

06) Há ocorrência de predicado verbal na alternativa
(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:”
(L.27/28).
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por decisões”
(L.35).
(C) “a ele são atrelados” (L.39).
(D) “O conflito é inerente e intransponível” (L.39/40).
07) Há exemplo de linguagem figurada em
(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a
generalização da produção para a troca.” (L.1).
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria ao
mercado” (L.7/8).
(C) “...a substituição de trabalho vivo por trabalho morto
seja mais e mais acelerada” (L.24/25).
(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos
personagens” (L.38/39).
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08) As aspas, na palavra “livremente” (L.9), foram usadas

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

12) A expressão “o comprador” (L.13) exerce a função de

com a finalidade de expressar
(A) Adjunto adverbial de lugar.
(A) Ironia

(B) Aposto.

(B) crítica.

(C) Vocativo.

(C) contestação.

(D) Predicativo.

(D) concordância.
13) O vocábulo “trabalhador” (L.26) tem como raiz
09) Com referência ao texto, é correto afirmar
(A) O

vocábulo

“trabalhadores”

(L.5)

primária de formação um

tem

função

predicativa.
(B) A expressão verbal “seja” (L. 20) expressa uma ação
hipotética no futuro.

(A) Adjetivo.
(B) Verbo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio

(C) “uma”, em “uma única mercadoria” (L.4) individualiza
“mercadoria.
(D) “se” (L.40) é partícula apassivadora pessoal.
10) Vocábulo que não admite dupla pronúncia, masculino
ou feminino, é o da alternativa

14) A forma verbal “levou”, observando o modo-temporal,
pode ser substituída pela forma composta da alternativa
(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.
(C) Terá levado.

(A) “produtor” (L.7).

(D) Teria levado.

(B) “capital” (L.21).
(C) “personagens” (L.39).

15) A alternativa em que o termo transcrito expressa modo é

(D) “cenário” (L.40).
(A) ”também’ (L.3).
11) Leia o trecho abaixo:

(B) “então” (L.7).
(C) “próprios” (L.17).

“Os proprietários da força de trabalho, os trabalhadores,

(D) “assim” (L.10).

submetem-se, porque dessa maneira integram-se eles próprios
no mercado.” (L.16/17).

A regra que explica o uso da vírgula no período acima é
(A) introduzir oração conclusiva.
(B) separar aposto em uma oração.
(C) separar orações coordenadas assindéticas.
(D) separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

CARGO: PSICÓLOGO
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LEGISLAÇÃO DO SUS
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QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a Lei nº 8.080/1990 compete à direção
estadual do Sistema Único de Saúde:

19) Sobre a Programação Pactuada e Integrada – PPI é
correto afirmar:

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde.
(C) Coordenar e participar na execução das ações de
vigilância epidemiológica.

(A) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e
controle de doenças, constituindo um instrumento
essencial de reorganização do modelo de atenção e da
gestão do SUS, de alocação dos recursos e de
explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas
de governo.
(B) Envolve as atividades de assistência ambulatorial, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de
doenças, constituindo um instrumento essencial de
reorganização do modelo de atenção e da gestão do
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

(D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
17) São atribuições do Ministério da Saúde sobre a política
de alta complexidade/custos no SUS, exceto:
(A) Controle, avaliação e auditoria dos serviços.
(B) Definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados a população pelo SUS.
(C) Financiamento das ações.
(D) Definição de normas nacionais.
18) Ao Sistema Único de Saúde não compete:
(A) Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
(B) Ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
(C) Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendido o seu
controle de teor nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo animal.
(D) Participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.

(C) Envolve as atividades de assistência ambulatorial e
hospitalar, de epidemiologia e controle de doenças,
constituindo um instrumento essencial de reorganização
do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação
dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido
entre as três esferas de governo.
(D) Envolve as atividades de assistência hospitalar,
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle
doenças, constituindo um instrumento essencial
reorganização do modelo de atenção e da gestão
SUS, de alocação dos recursos e de explicitação
pacto estabelecido entre as três esferas de governo.

20) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de fevereiro de
2006 analise as alternativas a seguir:
I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a Saúde
do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna, Câncer de
colo do útero e de mama.
II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido
de reforçar o SUS como política de Estado mais do que
política de governos; e de defender, vigorosamente, os
princípios basilares dessa política pública, inscritos na
Constituição Federal.
III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância da
participação e do controle social com o compromisso de
apoio à sua qualificação.
(A)
(B)
(C)
(D)

CARGO: PSICÓLOGO

de
de
de
do
do

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Todas as alternativas estão corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Conforme a Lei nº 4.119/62 que dispõe sobre os cursos
de formação em psicologia e regulamenta a profissão de
psicólogo, constitui função privativa do Psicólogo e
utilização de métodos e técnicas psicológicas com os
seguintes objetivos, EXCETO:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 21 A 40

(C) Orientação psicopedagógica.
(D) Solução de problemas de ajustamento.

(B) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros
profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e,
quando solicitado, colaborar com estes, salvo
impedimento por motivo relevante.
(C) Prestar serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, visando o
benefício pessoal.
(D) Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes
da prestação de serviços psicológicos, transmitindo
somente o que for necessário para a tomada de decisões
que afetem o usuário ou beneficiário.

22) De acordo com o Código de Ética de Psicologia, analise
as afirmações abaixo:

24) De acordo com o Código de Ética de Psicologia, ao
psicólogo é vedado, EXCETO:

I. 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 Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de
negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
III. O
psicólogo
contribuirá
para
promover
a
universalização do acesso da população às informações,
ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e
aos padrões éticos da profissão.
IV. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja
efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a
Psicologia esteja sendo aviltada.

(A) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que
caracterizem negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade ou opressão.
(B) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por
motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao
seu substituto as informações necessárias à continuidade
do trabalho.

(A) Diagnóstico psicológico.
(B) Colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras
ciências não compete ao psicólogo.

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente as afirmações I e II estão corretas.
(B) Somente as afirmações III e IV estão corretas.
(C) Somente a afirmação IV está incorreta.
(D) Todas as afirmações estão corretas.
23) De acordo com o Código de ética de Psicologia, são
deveres fundamentais dos psicólogos, EXCETO:
(A) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em
condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza
desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e
técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência
psicológica, na ética e na legislação profissional.

CARGO: PSICÓLOGO

(C) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de
direitos, crimes ou contravenções penais praticados por
psicólogos na prestação de serviços profissionais.
(D) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou
apresentar resultados de serviços psicológicos em meios
de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou
organizações.
25) Em relação à Esquizofrenia, assinale a alternativa
INCORRETA:
(A) As modernas técnicas de exame cerebral revelam que
muitas pessoas com esquizofrenia crônica têm um
tecido cerebral anormal.
(B) A psicoterapia não é recomendada para pacientes
diagnosticados com esquizofrenia, tendo em vista que o
tratamento deve ser realizado com o uso de
medicamentos.
(C) Entre os subtipos de esquizofrenia existe o
indiferenciado ou residual com sintomas de
esquizofrenia que não se enquadram nos paranoicos,
hebefrênicos ou catatônicos.
(D) Pouca socialização com amigos e familiares, queda no
desempenho escolar, problemas para dormir e
irritabilidade ou humor deprimido, são sintomas da
esquizofrenia em adolescentes.
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26) Ana Maria foi diagnosticada com um tipo de
desorientação marcada por alterações de humor e
volição, falta de motivação e interesse, o que a deixa
muito deprimida, além do que, não investe sua energia
no mundo, não se atém aos estímulos ambientais,
tornando-se desorientada. De acordo com as
características
apresentadas,
Ana
Maria
foi
diagnosticada com qual tipo de desorientação?
(A)
(B)
(C)
(D)

Desorientação apática ou abúlica.
Desorientação delirante ou dissociada.
Desorientação alarmante ou crítica.
Desorientação por déficit de memória.

27) Caracteriza-se por um medo intenso e persistente de
situações sociais que envolvam expor-se ao contato
interpessoal, demonstrar certo desempenho ou situações
competitivas e de cobrança. O trecho refere-se a:
(A) Fobia social.
(B) Bipolaridade.
(C) Anorexia.
(D) Depressão clínica.
28) São sintomas e sinais de fobia social, no que diz
respeito aos sentimentos e ao comportamento,
EXCETO:
(A) Medo de situações em que você pode ser julgado, de
interagir com pessoas desconhecidas, de demonstrar sua
ansiedade e apreensão em eventos sociais. Medo,
também, de sintomas físicos que possam causar
constrangimento, como rubor fácil, sudorese, tremores
ou voz trêmula.
(B) Preocupação em passar por situações constrangedoras
ou humilhantes ou, ainda, em ofender alguém.
(C) Evitar fazer algumas coisas ou falar com pessoas por
medo de constrangimento, evitar situações em que você
pode ser o centro das atenções.
(D) Ter uma imagem corporal muito distorcida, ser muito
focada no peso ou na forma corporal e se recusar a
admitir a gravidade da perda de peso.
29) Sobre a Síndrome de Dependência do Álcool, assinale a
alternativa correta:
(A) O delirium tremens é uma forma grave de síndrome de
abstinência do álcool na qual ocorrem, além dos
sintomas clássicos do delirium, intensas manifestações
autonômicas, ilusões e alucinações visuais e táteis
marcantes, principalmente com insetos e pequenos
animais (zoopsias).
CARGO: PSICÓLOGO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

(B) Na Síndrome de Dependência do Álcool há a redução
da tolerância do álcool.
(C) A alucinose alcoólica nunca ocorre durante a síndrome
de abstinência.
(D) O histórico médico e um exame físico não são capazes
de estabelecer o diagnóstico e a gravidade da
abstinência alcoólica.
30) Antônia, mãe de Valentina, relatou para a psicóloga que
sua filha é muito teimosa e birrenta, apresenta
comportamentos verbais agressivos e manifestações de
raiva direcionadas a ela e a outras pessoas de sua
convivência, principalmente quando seus desejos não
são atendidos ou quando se sente frustrada. Aduz ainda,
que esse comportamento já ocorre há mais de um ano, e
que, exceto nessas situações, considera Valentina muito
comportada. A hipótese diagnóstica mais provável é de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Transtorno disruptivo da desregulação do humor.
Transtorno bipolar.
Autismo.
Síndrome da conduta explosiva.

31) A psicoterapia é uma grande aliada para quem busca a
melhora de aspectos emocionais. Além de oferecer
auxílio em momentos de aflição, a técnica proveniente
da psicologia também permite um maior entendimento
frente às questões da vida. Sobre o tema, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) O terapeuta deve contribuir para criar um clima de
liberdade, criatividade e permissividade.
(B) Há restrições acerca de quem pode ou não fazer
psicoterapia, pois não é indicada para todas as idades, e
não deve ser vista como uma prática utilizada apenas
por quem apresenta distúrbios emocionais.
(C) Existem diversas abordagens terapêuticas e algumas
delas podem ser mais adequadas para determinados
problemas ou transtornos. Além disso, a psicoterapia
pode ser combinada com medicações e outras formas de
terapia.
(D) A confidencialidade é um requisito básico da
psicoterapia.
32) João, psicólogo, indicou como tratamento para o
transtorno de humor de sua paciente, aquele que ensina
os pacientes a examinar cuidadosamente seus processos
de pensamento e a reconhecer erros “depressivos”.
Qual denominação do tratamento indicado por João?
(A) Terapia Cognitiva.
(B) Terapia Lacaniana.
(C) Terapia Analítica- Comportamental.
(D) Terapia do Psicodrama.
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33) O paciente deita no divã, de costas para o analista, e tem
liberdade total para falar, sem filtros. O terapeuta
propõe conexões entre o que é dito e os problemas que
levaram a pessoa ao consultório. A meta é estimular que
o próprio paciente tenha seus insights, ou seja,
compreenda o que acontece e como pode modificar.
Para quem é indicada: Para quem tem problemas
crônicos de personalidade ou ainda quem quer conhecer
suas camadas mais profundas.
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36) É o principal fundador da psicologia institucional, sua
reflexão começa com a necessidade de reorientação na
atuação do psicólogo, que deveria sair dos consultórios
particulares para trabalhar com a saúde publica,
promovendo a saúde ao invés de esperar que o
indivíduo adoeça. Ele parte das reflexões acerca da
higiene mental. Segundo ele, a psico - higiene busca
proporcionar condições para a vida e a saúde nos grupos
básicos de interação, como a família, a escola, o
trabalho, e as atividades comunitárias.

A abordagem terapêutica que tem esses pressupostos é:
(A) Terapia de grupo.
(B) Gestalt-terapia.
(C) Psicodrama.
(D) Psicanálise.

O texto refere-se a:
(A) José Bleger.
(B) Sigmund Freud.

34) A despeito de que cada pessoa, com suas características
físicas (biológicas) e psicológicas, tende a reagir de
modo diferente, alguns sinais comuns são observados no
indivíduo usuário de maconha, quais sejam:

37) Acerca da relação psicologia e inclusão educacional,
marque a opção INCORRETA:

(A) Comportamento muito estranho, ver e ouvir ou sentir o
cheiro de coisas que não estão lá, não ser capaz de
distinguir a imaginação da realidade, pânico,
alucinação, tempo de reação elevado, batimento
cardíaco acelerado, letargia, falta de motivação.
(B) Pupilas dilatadas, distúrbios do sono, náusea,
hiperestimulação, euforia intensa, ansiedade e paranoia,
depressão, fissura pela droga, pânico e psicose.
(C) Desinteresse por atividades e hobbys, risadas frequentes
e exame compulsivo das possíveis alternativas de
conduta antes de agir diante das pessoas.
(D) Irritabilidade, extrema falta de apetite, sono agitado,
olhos avermelhados, aumento do ritmo cardíaco, da
pressão sanguínea e da temperatura corporal.
35) Analise as afirmações abaixo e marque a alternativa
correta:
(A) Para os adeptos da terapia motivacional sistêmica, a
dependência química afeta não apenas o indivíduo, mas
toda a sua rede familiar, razão por que essa terapia
propõe que o tratamento destinado ao paciente se
estenda à família deste.
(B) O tratamento por reforçamento comunitário limita-se a
intervenções destinadas à prevenção ao uso do álcool.
(C) Os efeitos psíquicos provocados pela diminuição do uso
do álcool ou de outras drogas caracterizam a síndrome
da saliência do comportamento de uso.

(C) William James.
(D) David Zimerman.

(A) Uma das possibilidades de atuação do psicólogo escolar
para efetivas práticas inclusivas é fomentar o debate
coletivo na instituição educativa sobre como lidar com
as diferenças, desnaturalizando as práticas e noções.
(B) O psicólogo deve ter um olhar abrangente, ver o aluno
com deficiência como um ser biopsicossocial, e não
olhando apenas o biológico, mas um ser que apesar das
limitações é também dotado de potencialidades.
(C) No caso específico da inclusão educacional, é
necessário que o psicólogo escolar desenvolva uma
prática clínico-terapêutica para diagnosticar os
problemas individuais e decidir sobre o tratamento do
aluno.
(D) São diversas as contribuições que o psicólogo escolar
pode dá nesse processo de inclusão educacional, como
por exemplo: terapêutico, assistência e orientação à
família, palestras e oficinas.
38) Em relação à avaliação psicológica, métodos e técnicas,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A avaliação psicológica é um processo, geralmente
complexo, que tem por objetivo produzir hipóteses, ou
diagnóstico sobre uma pessoa ou um grupo. Essas
hipóteses ou diagnósticos podem ser sobre o
funcionamento intelectual, sobre as características da
personalidade, sobre a aptidão para desempenhar uma
ou um conjunto de tarefas, entre outras possibilidades.

(D) Sob a perspectiva sistêmica, a dependência restringe-se
a dois tipos: dependência química de efeito e relacionalafetiva.
CARGO: PSICÓLOGO
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(B) O psicólogo, embora legalmente apto a utilizar testes
psicológicos e fazer avaliações psicológicas em todas as
áreas, deve seguir sua formação por meio de cursos de
especialização ou pós-graduação (mestrado, doutorado)
e da leitura sistemática da literatura especializada da
área.
(C) O teste psicológico é instrumento que avalia (mede ou
faz uma estimativa) construtos (também chamados de
variáveis latentes) que não podem ser observados
diretamente. Exemplos desses construtos seria
altruísmo,
inteligência,
extroversão,
otimismo,
ansiedade, entre muitos outros.
(D) Um bom profissional, com a realização de um único
teste psicológico, é capaz de realizar uma avaliação
psicológica bem completa.
39) Acerca dos tipos de psicopatologias, assinale a
alternativa correta:
(A) Para
a
psicopatologia
descritiva,
interessa
fundamentalmente a forma das alterações psíquicas, a
estrutura dos sintomas, àquilo que caracteriza a vivência
patológica como sintoma mais ou menos típico.
(B) Na visão psicanalista o homem é visto como um
conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis,
regulados por estímulos específicos e gerais, bem como
por certas leis e determinantes do aprendizado.
(C) A psicopatologia sociocultural enfatiza os aspectos
cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das
doenças e sintomas mentais. A base de todo transtorno
mental são alterações de mecanismos neurais e de
determinadas áreas e circuitos cerebrais.
(D) O projeto de psicopatologia operacional-pragmática,
proposto pelo psicanalista francês Pierre Fedida,
objetiva centrar a atenção da pesquisa psicopatológica
sobre os fundamentos de cada conceito psicopatológico.
Além disso, tal psicopatologia enfatiza a noção de
doença mental enquanto pathos, que significa
sofrimento, paixão e passividade.
40) É diagnosticado quando vários sintomas ansiosos
causam
desconforto
ou
algum
grau
de
comprometimento funcional na vida da pessoa. A
pessoa pode ter dificuldades em diferentes áreas da
vida: nos relacionamentos sociais e familiares, no
trabalho, na escola, entre outros. O trecho se refere a
qual transtorno mental?
(A)
(B)
(C)
(D)

Transtornos de Ansiedade.
Ataque do Pânico.
O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).
O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

CARGO: PSICÓLOGO
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