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PSICÓLOGO
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
As plataformas de streaming revolucionaram a maneira pela qual as pessoas estão
consumindo filmes e músicas atualmente. Levando em consideração este cenário
tecnológico contemporâneo, é INCORRETO afirmar:
A) O Brasil ainda está atrasado na divulgação das plataformas de streaming e não pode ser
considerado um grande consumidor mundial desta modalidade.
B) Uma das razões do sucesso das plataformas de streaming é a possibilidades de o usuário
“comandar” quando e onde quer usufruir do produto.
C) A partir do acesso de milhões de pessoas a serviços como Netflix e Spotify, algumas mídias
como o DVD estão se tornando quase obsoletas.
D) Vídeos, filmes e músicas disponíveis nas plataformas de streaming podem ser acessados em
TVs, smartphones, tablets, desktops etc.
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
A relação política e econômica entre as duas maiores potências mundiais interfere direta ou
indiretamente em toda a economia global, afetando preços de produtos diversos e números
das bolsas de valores. Assinale a alternativa que descreve corretamente algum fato ocorrido
em 2019 entre Estados Unidos e China.
A) Em dezembro de 2019, em uma primeira fase de negociações comerciais, Estados Unidos e
China decidiram suspender novas tarifas sobre importações.
B) Por conta da tensão comercial, em 2019 não houve encontro entre os líderes da China e dos
Estados Unidos.
C) A guerra comercial entre os dois países foi branda e não houve aumento de tarifas sobre
importações entre China e Estados Unidos.
D) Devido ao bom relacionamento entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, não houve
alterações nas bolsas de valores mundiais.
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Atualmente, o Brasil conta com um novo documento normativo que define o conjunto de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Que documento é este?
A) Lei da Educação Inclusiva
B) Parâmetros Curriculares Nacionais
C) Base Nacional Comum Curricular
D) Proposta Curricular Nacional Inovadora
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Sobre os poderes Judiciário e Legislativo no Brasil atualmente, assinale a alternativa que
apresenta nesta ordem: Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Senado
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados:
A) Sergio Moro, Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia
B) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Hamilton Mourão
C) Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
D) Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia
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QUESTÃO 05 (Valor: 1)
Em outubro de 2019, as astronautas da NASA Jessica Meir e Christina Kich protagonizaram
um evento inédito na história das atividades espaciais. Que acontecimento foi este?
A) Elas foram as primeiras mulheres a irem para fora da Terra.
B) A primeira caminhada 100% feminina no espaço.
C) As primeiras mulheres a pisarem na Lua.
D) As astronautas fizeram um reality show de culinária ao vivo da espaçonave.

TEXTO I
O texto a seguir é um fragmento extraído do romance Casa de pensão, de Aluísio Azevedo.

Era muito bem feita de quadris e de ombros. Espartilhada, como estava naquele momento,
a volta enérgica da cintura e a suave protuberância dos seios produziam nos sentidos de quem a
contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços/ e os pulsos
apareciam nus, muitos brancos, chamalotados de veiazinhas sutis, que se prolongavam
serpenteando. Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços, a palma cor-de-rosa
e as unhas curvas como o bico de um papagaio.
Sem ser verdadeiramente bonita de rosto, era muito simpática e graciosa. Tez macia, de
uma palidez fresca de camélia; olhos escuros, um pouco preguiçosos, bem guarnecidos e
penetrantes/ nariz curto, um nadinha arrebitado, beiços polpudos e viçosos, à maneira de uma fruta
que provoca o apetite e dá vontade de morder. Usava o cabelo cofiado em franjas sobre a testa, e,
quando queria ver ao longe, tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
Aluísio Azevedo. Casa de pensão. 7a ed. São Paulo, Ática, 1992. p. 78.

QUESTÃO 06 (Valor: 1)
O texto I constrói um modelo de feminilidade que descreve o corpo da mulher sob o ponto
de vista de suas qualidades físicas. Isso é possível verificar nas seguintes passagens:
A) Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula carnadura dos braços [...] – [...] era muito
simpática e graciosa. – [...] tinha de costume apertar as pálpebras e abrir ligeiramente a boca.
B) Era muito bem feita de quadris e ombros... – A volta enérgica da cintura e a suave protuberância
dos seios. – Tinha as mãos finas e bem tratadas, os dedos longos e roliços....
C) [...] produziam nos sentidos de quem a contemplava de perto uma deliciosa impressão artística.
– [...] era muito simpática e graciosa. – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá
vontade de morder.
D) [...] era muito simpática e graciosa. – Sentia-se lhe dentro das mangas do vestido a trêmula
carnadura dos braços [...] – [...] à maneira de uma fruta que provoca o apetite e dá vontade de
morder.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
A figura feminina descrita é atraente, constituindo uma temática subjacente que se manifesta
no texto, de modo que o tema que se sobressai é:
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A) do angelical.
B) do sublime.
C) da sensualidade.
D) da mulher empoderada.
QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Do ponto da formação de palavras, de classes gramaticais ligadas a nome, os sufixos –
inho(a) são descritos em manuais linguísticos como aqueles que dão a ideia de diminutivos.
Contudo é possível também associar esse afixo a outros usos, com matizes significativos de
positividades, a exemplo do que ocorre no excerto junto ao texto I, ao falar do nariz, o
narrador diz: “[...] nariz curto, um nadinha arrebitado...” em que o autor cria com ela uma
relação de intimidade e afeição. Esse sentido positivado pode ser percebido em construções
como:
A) Ela é uma gatinha manhosa. – Está na hora daquela cervejinha gelada. – Votos de uma vida
plena aos pombinhos.
B) Esse doutorzinho não acertou um diagnóstico sequer. – Ele nos serviu um vinhozinho qualquer.
– Esse povinho não tem muita coragem.
C) Hilária fez uma operaçãozinha. – O palhaço se voltou aos baixinhos. –
mosquinha morta.

Sílvia parecia uma

D) Hoje recebi muitos santinhos (Propaganda eleitoral). – O caminhão do gás deixou a folhinha de
2020 (calendário). – Aquela patricinha apareceu procurando seu pai novamente.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Há um pequeno texto de Mário Quintana (1987, p. 48) que se chama O suicida, que diz assim:
Último bilhete deixado por um obstetra: parto sem dor.
Perceba que o trabalho com a linguagem do autor brinca com dois sentidos associados à
forma parto sem dor. O primeiro sentido está associado à profissão do autor do bilhete –
obstetra, que tem como uma das atribuições médicas a realização de partos; o segundo
sentido associa-se a intenção do bilhete suicida que é a de partir dessa vida sem dor. Nesse
caso, parto sem dor organiza-se como verbo (parto) somado à expressão adverbial (sem dor),
naquele parto sem dor está substantivado. Estamos, portanto, diante de uma homonímia em
que tanto o som (fonemas) e a grafia (grafemas) são exatamente os mesmos, muito embora
haja uma mudança na classe gramatical.
Contudo, há homonímias quase perfeitas, que são homófonas, mas não homógrafas,
podendo causar alguns desvios na escrita. Um exemplar disso são seção, sessão e cessão
ou, ainda, traz e trás, entre outros. Em face do exposto, qual das opções a seguir contém em
todos os enunciados erro de grafia considerando o sentido adequado ao contexto?
A) Meu filho está passando mal. – Minha avó já não houve bem. – Você pode me passar sem reais?
B) Minha avó já não ouve bem. – Meu filho está passando mau. – Traz o martelo, por favor!
C) Meu filho está passando mau. – Houve tiroteio no morro ontem à noite. – Esse assento está
vazio.
D) Trás o martelo, por favor! – Esse acento está vazio? – Você pode me emprestar sem reais?
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QUESTÃO 10 (Valor: 1)
O texto a seguir é um fragmento do cordel Gentileza, extraído da obra Poesia com Rapadura
de Bráulio Bessa (2017)
GENTILEZA
Gentileza não é obrigação,
não é regra, não é ordem, não é lei.
É semente que se planta em qualquer chão
E do nada nasce um pé de gratidão
Irrigado pelas águas da igualdade,
bate um vento e voam folhas de bondade,
num instante se espalha em todo canto.
Gentileza não é cara e vale tanto,
Ser gentil é ser rico de verdade.
Do ponto de vista estilístico, há um paralelismo sintático em que o sujeito Gentileza, é
expresso no primeiro verso e retomado anaforicamente no segundo verso, nas três orações:
Ø não é regra, Ø não é ordem, Ø não é lei, ou seja, a interpretação de Gentileza é assegurada
como sujeito deixando o espaço vazio (anáfora Ø), o que assegura a simetria inclusive da
concordância verbal. Já no sexto verso, há uma construção também possível no português,
contudo não tão produtiva, o que requer atenção para com a concordância entre sujeito e
verbo.
A) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e Ser gentil é ser rico de verdade
organizam-se com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a
concordância verbal singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem
coordenadas pela conjunção e.
B) As construções oracionais bate um vento e voam folhas de bondade organizam-se com seus
respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular e
plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e.
C) As construções oracionais Gentileza não é cara e vale tanto e bate um vento organizam-se com
seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal singular
e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela conjunção e..
D) As construções oracionais voam folhas de bondade e Ser gentil é ser rico de verdade organizamse com seus respectivos sujeitos sintáticos pospostos aos verbos, mantendo a concordância verbal
singular e plural respectivamente, o que permite a elas, inclusive, estarem coordenadas pela
conjunção e.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Uma indústria automobilística produz carros populares e carros de luxo na razão de 15 para
4. Num certo período a diferença na produção desses carros foi de 110 carros. Quantos
carros de cada tipo foram produzidos neste período?
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A) 40 carros populares e 150 carros de luxo
B) 150 carros populares e 40 carros de luxo
C) 140 carros populares e 30 carros de luxo
D) 170 carros populares e 60 carros de luxo
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Maria Eduarda comprou um espelho, um tapete e uma cadeira, gastando R$ 900,00. O tapete
custou R$ 60,00 a menos do que a cadeira e o preço do espelho corresponde a 80% do preço
do tapete. O custo de cada mercadoria foi:
A) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 300,00; Espelho R$ 240,00
B) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 360,00; Espelho R$ 240,00
C) Cadeira R$ 360,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 300,00
D) Cadeira R$ 300,00; Tapete R$ 240,00; Espelho R$ 360,00
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Dado o diagrama a seguir. Os conjuntos X, Y e Z não são vazios. Analise o diagrama e
assinale a alternativa FALSA:

X
Y
yy Y

Z

A) 𝑌 ⊂ 𝑍
B) 𝑍 ⊄ 𝑌
C) 𝑋 ⊂ 𝑌
D) 𝑋 ⊄ 𝑌
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
Marcos, ao adquirir o seu medicamento de uso contínuo, foi informado pelo farmacêutico
que o medicamento teve um aumento total de 71%, que foi devido a dois aumentos
sucessivos. O primeiro aumento foi de 14%, então o segundo aumento foi de:
A) 57%
B) 55%
C) 52%
D) 50%
QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Sendo dada a função 𝒇: ℝ∗ → ℝ a função dada por

𝒇(𝒙) =

𝒙𝟐 +𝟏
𝒙

.

O valor de

𝟏

𝒇(𝟒) + 𝒇( )
𝟒

é

dado por:
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A)
B)
C)
D)

33
2
17
2
17
4
17
16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Numa escola de ensino médio, a professora, diante da dificuldade dos seus alunos em se
comprometerem com as atividades, promete a eles que aumentará a nota final de sua
disciplina em meio ponto a cada cinco exercícios que entregarem a ela nos prazos definidos.
Esse tipo de programa de reforço:
A) Aumenta a incidência do comportamento de entregar os exercícios imediatamente, e baixa
incidência depois de um curto intervalo de tempo.
B) Produz alta incidência do comportamento dos alunos de entregarem os exercícios no prazo
definido.
C) Provoca uma baixa incidência do comportamento de entregar os exercícios no prazo, mas o
comportamento se mantém estável.
D) Promoveria a entrega dos exercícios nos prazos somente se o número de exercícios solicitado
fosse muito maior.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Cada vez mais as pesquisas e a prática profissional apontam que as novas formas de atuação
em saúde mental solicitam uma intervenção em equipes multiprofissionais. O Trabalho
Multiprofissional pressupõe:
A) A adoção de estratégias para o cuidado que inclua a intervenção de todos os profissionais da
equipe de forma igualitária.
B) A anulação dos conhecimentos específicos e a sua substituição por uma prática cuidadora
comum a todos.
C) A inclusão do saber especializado em um saber amplo de cuidado à saúde a partir de uma atitude
acolhedora.
D) A centralização do processo de trabalho na perspectiva psicológica, principal foco de atenção
em saúde mental.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Sobre o método catártico empregado por Freud e Breuer, é CORRETO afirmar que:
A) Freud utilizava da hipnose para atingir a vivência traumática que supostamente gerava o sintoma.
Já sob efeito da hipnose, quando o paciente chegava ao fato traumático, acontecia a ab-reação e
descarga do afeto ligado ao mesmo fato.
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B) O método catártico foi empregado por Freud logo após abandonar o método da hipnose utilizado
por Charcot.
C) Para Freud, o método catártico era a forma de catequizar as pessoas dentro dos valores do
superego.
D) O método catártico criado por Freud e Breuer tem grande importância por ser o marco do que da
início ao movimento psicanalítico.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Ana, 22 anos, aluna do curso de Biologia, procura o serviço de atendimento psicológico da
universidade com queixas de perseguição em sala de aula e estar ouvindo vozes dizendo
que ela não deve confiar nas pessoas. Diz também que estes sintomas a deixam muito
angustiada e sem saber o que fazer. Considerando apenas estes sintomas, a hipótese
diagnóstica mais provável incialmente é:
A) Dependência química
B) Personalidade borderline.
C) Transtorno dissociativo
D) Esquizofrenia.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Na saúde pública da atualidade, uma das técnicas utilizadas tem sido as intervenções em
grupo, empregando-se diversos procedimentos. No contexto da saúde, considere os
procedimentos elencados abaixo.
I. Interpretação, adaptação e sugestão.
II. Orientação, reasseguramento e sugestão.
III. Cognição e adaptação.
IV. Comunicação transferencial e interpretação.
Dentre esses procedimentos, os que são empregados nas técnicas psicodinâmicas de
intervenções em grupo estão presentes nos itens:
A) I e II.
B) II e IV.
C) I e III.
D) III e IV.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Na saúde pública, a atenção à saúde da criança representa um campo prioritário. Dessa
forma, para que essa área da saúde se desenvolva de forma eficaz e efetiva, um município
precisa ter o conhecimento sobre as características relacionadas à morbimortalidade de sua
população, que são: aspectos biológicos, demográficos e socioeconômico; é necessário
também desenvolver um conjunto de ações de promoção, prevenção e proteção da criança,
para promover a melhoria na saúde dessa população, futuros adolescentes e adultos dessa
comunidade. Sendo assim, devem ser considerados especificamente os seguintes aspectos:
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A) Biológicos, espirituais, escolares, psicológicos e neurológicos.
B) Epidemiológicos, sociais, culturais, ecológicos e psicológicos.
C) Jurídicos, econômicos, psicopedagógicos e políticos.
D) Epidemiológicos, espirituais, psicológicos e psiquiátricos.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
Quando falamos de aprendizagem e desenvolvimento humano, um dos grandes estudiosos
e autoridades no assunto chama-se L. S. Vygotsky. Em seus estudos, Vygotsky destaca a
importância da interação social com as pessoas e o meio. Na afirmativa de Vygotsky,
segundo a qual “antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a controlar
o ambiente...” podemos afirmar, EXCETO que:
A) É produzida uma nova organização do próprio comportamento.
B) Constitui a base do trabalho produtivo com a especificidade do uso de instrumentos.
C) A fala ajuda nesse controle do ambiente.
D) Esse controle não produz novas relações com o ambiente.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Sobre ao apoio que um município pode oferecer às crianças e adolescentes com relação à
saúde mental, uma das opções são os Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil
(CAPs-i). Sobre eles pode-se afirmar que:
I. É um serviço de atenção diária, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes com graves
comprometimentos psíquicos, tais como o autismo, as psicoses e as neuroses graves.
II. Fornece atenção diária e precoce, pois essa modalidade de intervenção permite o
estabelecimento e a efetivação da remissão da maioria dos casos de transtornos, com dados
estatísticos que chegam a 76,7% na maioria dos CAPs-i do Brasil.
III. Deve estabelecer as parcerias necessárias com a rede de saúde, educação e assistência social,
vinculadas ao cuidado da população infanto-juvenil.
Destas afirmações, está(ão) INCORRETO(s):
A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Sobre a Teoria de Desenvolvimento Humano de Piaget, assinale a opção CORRETA.
A) O estudo piagetiano sobre o desenvolvimento humano postula que o crescimento cognitivo
infantil ocorre por meio de três processos inter-relacionados, a saber: por assimilação, acomodação
e esquemas.
B) A perspectiva epistemológica do interacionismo, representada pelo pensamento de Piaget, nega
o empirismo e o racionalismo. A ideia central da teoria de Piaget é a de que o conhecimento precede
à experiência.
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C) A investigação sobre as origens sensório-motoras da imagem mental revela que ela resulta de
um longo processo evolutivo da atividade imitativa, polo de acomodação da inteligência. A pesquisa
sobre a Gênese da Imitação, feita por Piaget, mostra que essa atividade, desde os primeiros meses
de vida da criança, evolui progressivamente na direção da imitação diferida, e esta, na direção da
imagem mental. A função da imitação é, desde o começo, reproduzir ou figurar os caracteres
particulares dos objetos, cujo desenvolvimento ocorre por influência do esquematismo sensóriomotor e, a seguir, pelo esquematismo conceptual.
D) Na pesquisa sobre a transição dos esquemas sensório-motores para os esquemas conceptuais,
Piaget mostra que os primeiros esquemas verbais da criança refletem o uso da linguagem, a qual
se reporta a objetos interiores assimilados em função dos esquemas sensório-motores em via de
interiorização ou de conceptualização.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Preencha os conceitos com o número correto.
(1) Transtorno Borderline

( ) Esforços desesperados para evitar abandono real ou
imaginado; Perturbação da identidade: instabilidade acentuada
e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo.

(2) Transtorno de estresse
pós-traumático

( ) Caracterizado(a) por ansiedade excessiva em relação ao
afastamento dos pais ou seus substitutos, não adequada ao
nível de desenvolvimento, que persiste por, no mínimo, quatro
semanas, causando sofrimento intenso e prejuízos significativos
em diferentes áreas da vida da criança ou adolescente.

(3) Fobia social

( ) A pessoa acometida dessa psicopatologia está sempre muito
preocupada com o julgamento de terceiros em relação a seu
desempenho em diferentes áreas e necessita exageradamente
que lhe renove a confiança, que a tranquilize. Apresenta
dificuldade para relaxar, queixas somáticas sem causa aparente
e sinais de hiperatividade autonômica (ex. palidez, sudorese,
taquipnéia, tensão muscular e vigilância aumentada).

(4) Transtorno de ansiedade
de separação

( ) Em consequência à exposição a um acontecimento que
ameace a integridade ou a vida, nas pessoas com essa
psicopatologia são observadas alterações importantes no seu
comportamento, como inibição excessiva ou desinibição,
agitação e reatividade emocional aumentada, hipervigilância,
além de pensamentos obsessivos com conteúdo relacionado à
vivência traumática (em vigília e em pesadelos durante o sono).
Também é observado comportamento de evitar estímulos
associados ao evento traumático.

A) 1, 4, 3, 2
B) 1, 3, 2, 4
C) 4, 3, 2, 1
D) 4, 3, 1, 2
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Um dos instrumentos de auxílio dos psicólogos são os testes psicológicos. Sendo assim,
quando nos referimos à avaliação e testagem psicológica, podemos dizer que está(ão)
CORRETO(S):
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I. Fidedignidade ou padronização refere-se ao sistema de interpretação dos escores obtidos em um
teste.
II. A validade de um teste reside na sua capacidade de medir aquilo que se propõe a avaliar.
III. A precisão é uma característica necessária e suficiente para garantir a validade de um
instrumento.
A) I.
B) II.
C) I e II.
D) Todos os itens estão corretos.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Os programas de acolhimento familiar são preferenciais ao acolhimento institucional,
sobretudo quando se trata de crianças em sua primeira infância. O DSM-V descreve o
Transtorno de Apego Reativo, no qual se identifica como(com):
A) Um vínculo que a criança possui onde ela desenvolve um transtorno que pensa ser a cuidadora
e não quem deve ser cuidada.
B) O surgimento de uma relação emocional com pessoas que não fazem bem para criança e mesmo
assim ela quer estar perto.
C) O surgimento de sintomas de perturbação de vínculo a partir do ingresso no ambiente escolar;
D) A vivência de mudanças repetidas de cuidadores, limitando as oportunidades de formar vínculos
estáveis.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
A busca pela desinstitucionalização tem sido uma luta intensa nas últimas décadas para
alcançarmos uma melhor qualidade de vida para quem precisa dos serviços de saúde mental.
Para isso, vários serviços na rede de atenção à saúde mental passaram a ser implantados
no Brasil. Dentro desse dispositivo, é CORRETO afirmar que:
A) Um processo de participação popular, de territorialização dos serviços e de envolvimento de
diferentes atores sociais passou a ocorrer.
B) O indivíduo deve ser tutelado em um primeiro momento para depois ser inserido no campo social
e comunitário.
C) Os atendimentos psiquiátricos devem ser prioridade na vida destes pacientes para que eles
consigam ficar em casa sem ter que ser internados.
D) Um cuidado individualizado e mais tutelado do paciente irá lhe proporcionar uma maior qualidade
de vida.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
A mãe de João, de 9 anos, foi chamada na escola. O menino se recusa a fazer as atividades
escolares, não fica parado na sala, briga com as outras crianças, afronta e insulta a
professora e atrapalha, inclusive, a boa convivência da sala de aula. Não aceita as regras e
os limites impostos pela necessidade do convívio social. Segundo a mãe de João, ela passa
as mesmas dificuldades com o filho em casa. De acordo com o CID – 10 e com o DSM-V,
pode-se reconhecer no quadro apresentado por João características do:
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A) Transtorno de Personalidade Antissocial.
B) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
C) Distúrbio desafiador e de oposição.
D) Distúrbio de Estresse Agudo.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
David, 19 anos, é esquizofrênico e, durante um surto psicótico, agrediu fisicamente seu
irmão, que tentava ministrar seus remédios. Considerando a legislação que trata da proteção
à pessoa portadora de transtorno mental, é CORRETO afirmar que:
A) David é maior de idade e tem o direito de decidir por sua internação ou não, não cabendo
internação involuntária.
B) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada
ao Ministério Público Estadual, desde que seja do interesse familiar e tenha avaliação médica.
C) David não poderá ser internado, considerando que a lei veda o tratamento em regime de
internação na menoridade penal.
D) A internação compulsória de David será determinada e conduzida pelo médico.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
De acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, existem três tipos de internação:
voluntária, involuntária e compulsória. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.
I. 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.
II. 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 dado
entrada, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.
III. A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz
competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à
salvaguarda do paciente, dos demais internados e dos funcionários.
Está(ão) CORRETO(S) os itens:
A) I.
B) II.
C) II e III.
D) I, II e III.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
No Brasil, a Reforma Psiquiátrica começou a ser discutida no final da década de 1970. Sobre
seus objetivos, podemos apontar como alternativa CORRETA:
A) Criação de leitos para a permanência do usuário em alas psiquiátricas de hospitais gerais.
B) Reestruturação da assistência psiquiátrica mediante a reforma e humanização da rede
manicomial.
C) Criação de serviços substitutivos como as residências terapêuticas.
D) Obrigatoriedade de ao menos 02 (dois) psicólogos, 01 (um) assistente social e 03 (três)
psiquiatrias em todos os hospitais psiquiátricos.
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Diversas são as propostas de atendimento do psicólogo no serviço público. Uma delas é
aquele entendido como uma proposta voltada para a melhoria das relações entre os serviços
de saúde e os usuários do serviço, primando pela escuta, pelo processamento da demanda
dos sujeitos e, quando possível, pela resolução imediata do problema. Assinale a alternativa
que corresponde a esse dispositivo.
A) Integralidade.
B) Acolhimento.
C) Formação de vínculo.
D) Aliança terapêutica.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
A partir da Reforma Psiquiátrica, foi necessário envolver a atenção básica na formulação do
matriciamento em saúde mental, para reconhecer as necessidades de cada território. Em
relação ao apoio matricial em saúde mental, é CORRETO afirmar que:
A) A interconsulta é o principal instrumento do apoio matricial na atenção primária, sendo uma ação
colaborativa entre profissionais de diferentes áreas.
B) O PTS (Projeto Terapêutico Singular) não é considerado organizador das ações em saúde.
C) Se constitui enquanto intervenção psicossocial coletiva realizada apenas pelo profissional de
saúde mental.
D) É formado pelas seguintes equipes: núcleo de apoio, equipe de referência e equipe de apoio
matricial.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Em relação aos clientes e, seguindo as orientações do Código de Ética Profissional do
Psicólogo – Resolução Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 010/2005, um psicólogo que,
por motivos justificáveis, não puder dar continuidade aos serviços profissionais assumidos
junto aos seus clientes, deve:
A) Sugerir que procurem psicólogos de amigos que venham tendo sucesso, pois há uma maior
garantia de bons resultados
B) Indicar seus clientes a um amigo e garantir que o preço dos serviços seja o mesmo, diminuindo
assim possíveis danos aos seus clientes
C) Sugerir serviços de outros psicólogos e fornecer ao seu substituto as informações necessárias à
continuidade do trabalho.
D) Encerrar o serviço prestado dizendo aos seus clientes que, a partir daquele momento, devem
buscar ajuda de outros psicólogos caso julguem necessário, deixando-os livres para serem
protagonistas dos seus processos.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
Mario (42 anos) e Sofia (34 anos) estavam casados há 12 anos, quando Mario suspeitou que
Sofia tivesse com um amante. Encontrava-se muito ansioso e passou a ter insônia, o que lhe
trouxe muitos outros sintomas e decidiu por iniciar uma psicoterapia. Preocupada com o
marido, Sofia telefonou ao psicólogo de Mario e solicitou um relatório psicológico sobre o
estado mental atual do esposo. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, o
psicólogo de Mario:
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A) Pode emitir um atestado psicológico, certificando uma determinada situação ou estado
psicológico de Mario, para justificar faltas e/ou impedimentos apresentados por ele.
B) Pode fornecer o relatório psicológico, uma vez que a esposa de Mario é a pessoa próxima a
cuidá-lo, e desrespeitar o sigilo, nesse caso, tem o sentido de protegê-lo, o que permite a emissão
de documentos específicos.
C) Não pode fornecer o relatório psicológico, uma vez que é dever do psicólogo respeitar o sigilo
profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas.
D) Pode emitir um laudo com dados sobre os sintomas registrados, situações ou estados
psicológicos.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Assinale a opção que apresenta princípio fundamental do Código de Ética Profissional do
Psicólogo.
A) Atuação responsável, com aprimoramento contínuo do profissional.
B) Promoção da saúde e da qualidade de vida das pessoas, porém sem impactar a coletividade
C) Prática profissional digna e fundamentada nos preceitos religiosos e espirituais seguidos pelo
paciente.
D) Neutralidade profissional, ainda que com negligenciamento da realidade social, econômica e
cultural do paciente.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
Ao atender uma adolescente, um psicólogo vem a saber que a paciente está sofrendo
sucessivos maus-tratos. Alertando-a de que comunicará o fato à autoridade competente, a
paciente lhe diz que só relatou os fatos porque o profissional lhe havia assegurado sigilo.
Nessas circunstâncias, de acordo com o Código de Ética, o psicólogo deverá:
A) Fazer a denúncia de maus-tratos ao Conselho Tutelar.
B) Convencer a adolescente a fazer ela mesma a denúncia, já que o psicólogo não tem o direito de
fazer.
C) Resolver o dilema ético sob a perspectiva do menor prejuízo, chamando a pessoa que comete o
maus-tratos e resolvendo o dilema do menor.
D) Honrar a palavra empenhada e manter o sigilo sobre os fatos.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A contribuição da psicologia no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo Benevides, pode
estar no entrecruzamento do exercício dos três princípios de:
A) Inseparabilidade, corresponsabilidade e multidiversidade.
B) Transversalidade, multidiversidade e corresponsabilidade.
C) Inseparabilidade, autonomia e transversalidade.
D) Autonomia, inseparabilidade e multidiversidade.
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QUESTÃO 40 (Valor: 1)
Os traços de caráter obsessivo e compulsivo, a tendência à avareza, ao desejo de controlar
a si mesmo e aos outros, assim como as tendências a fantasias de onipotência e pensamento
mágico são associados, por Freud, ao perfil:
A) Edipiano
B) Oral
C) Anal.
D) Fálico
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