LEIA AS INSTRUÇÕES:
01.

02.
03.

04.

05.

06.
07.

08.
09.

10.

11.

12.
13.
14.

Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição.
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova.
OBS: Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e, em
hipótese alguma, papéis para rascunhos.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou
preta.
Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de
inscrição.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo
reservado para tal fim.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão,
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja
correta; também serão nulas as marcações rasuradas.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos
sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato
interpretar e decidir a este respeito.
Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
levados em conta.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova
depois de 1h e 30minutos do início de sua prova.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.

Nº DE INSCRIÇÃO

____________________________________________________________
Assinatura

____________________________________________________________
Nome do Candidato (letra de forma)
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CARGO: PSICÓLOGO
DATA: 06/03/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO QUE SEGUE PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10.

A lição de Sócrates
Por que, para o filósofo, é preferível ser roubado a ser um ladrão?
Em um dos mais notáveis diálogos de Platão, Górgias, Sócrates enuncia uma máxima que
será, ao longo dos séculos, diretamente associada à sua figura histórica e ao próprio surgimento da
reflexão ética da Grécia: “É melhor sofrer o mal do que o cometer”. À primeira vista, seu enunciado
pode nos parecer paradoxal ou, na melhor das hipóteses, de um altruísmo quase inviável. Não
obstante, se atentarmos para o contexto de seu uso, ele revela mais um cuidado de si do que uma
abnegação em favor do outro. Por que, para Sócrates, é preferível, por exemplo, ser roubado a ser um
ladrão?
A Resposta, na verdade, lhe parece simples e mesmo óbvia: se eu descobrir que fui roubado
ou trapaceado por outro, a despeito do eventual prejuízo material, sempre posso me afastar de quem
cometeu esse ato e me prejudicou. No entanto, se for eu mesmo o ladrão, estarei condenado a lembrar
desse ato e terei de conviver para o resto de minha vida com um ladrão! Assim, para Sócrates, a ação
eticamente reprovável prejudica a convivência daquele que a pratica não simplesmente com o outro,
mas consigo mesmo. Ela não produz infelicidade somente para aquele que dela foi vítima, mas
também – e, sobretudo, - para quem a perpetrou.
(...)
(Revista EDUCAÇÃO – Ano 18 – Nº 213 – janeiro/2015 - Sérgio Fonseca de Carvalho - Seção Contraponto, p. 66.)

01. A máxima de Sócrates “É melhor sofrer o mal do que o cometer”, ressalta, essencialmente, a
necessidade que o ser humano tem de
a) fazer o bem ao seu semelhante.
b) estar bem consigo mesmo.
c) prejudicar o outro, para sentir-se superior.
d) reprovar atitudes desonestas praticada por outras pessoas.
e) prejudicar o outro e não se sentir culpado.
02. Segundo o que se depreende do texto, a ideia de que “É melhor sofrer o mal do que o cometer”,
está diretamente relacionada a valores de natureza
a) Social.
b) Moral.
c) Cultural.
d) Ética.
e) Religiosa.
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03. Em: Sócrates enuncia uma máxima que será, ao longo dos séculos, diretamente associada à sua
figura histórica e ao próprio surgimento da reflexão ética da Grécia: “É melhor sofrer o mal do que o
cometer”., a palavra destacada equivale, quanto ao sentido, à ideia de
a) ideal.
b) norma.
c) preceito.
d) contestação.
e) regras.

04. Assinale a opção em que NÃO se verifica uma relação de comparação entre dois
segmentos/ideias/seres.
a) No mais notável diálogo de Platão,... (adaptado).
b) “É melhor sofrer o mal do que o cometer”.
c) ... ele revela mais um cuidado de si do que uma abnegação em favor do outro.
d) ... é preferível, por exemplo, ser roubado a ser um ladrão?
e) A Resposta, na verdade, lhe parece mais simples do que óbvia: (adaptada).

05. Em: “É melhor sofrer o mal do que o cometer”, as aspas são utilizadas para
a) tornar o enunciado mais compreensível.
b) marcar um enunciado proferido em discurso indireto.
c) identificar e destacar a citação mostrada.
d) destacar a fala de um autor desconhecido.
e) ressaltar a importância do enunciado para a Filosofia moderna.

06. O prefixo é um elemento estrutural que, como parte de uma palavra, altera o seu sentido original.
Assim sendo, nas opções abaixo, o segmento destacado das palavras só NÃO é prefixo em
a) “...Ela não produz infelicidade somente para aquele que dela foi vítima,...”
b) “...de um altruísmo quase inviável.”.
c) “... se eu descobrir que fui roubado ou trapaceado por outro, ...”.
d) “...a ação eticamente reprovável prejudica a convivência ...”.
e) “...diretamente associada à sua figura histórica ...”.
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Trecho para as questões 07 e 08.

No entanto, se for eu mesmo o ladrão, estarei condenado a lembrar desse ato e terei de conviver
para o resto de minha vida com um ladrão!

07. Textualmente, a expressão No entanto marca, entre o que foi enunciado antes dela e o que vem
depois, uma relação de ideias que se
a) interpõem.
b) alternam.
c) sobrepõem.
d) opõem.
e) complementam.

08.

A oração: se for eu mesmo o ladrão, estabelece, sintática e semanticamente, com a oração
principal, uma relação de
a) causa.
b) consequência.
c) comparação.
d) finalidade
e) condição.

09. Do ponto de vista de sua classificação gramatical, a palavra destacada em: “...a ação eticamente
reprovável prejudica a convivência daquele que a pratica ...” tem a mesma classificação daquela
que está marcada em
a) “... para quem a perpetrou.”.
b) “... estarei condenado a lembrar desse ato ...”.
c) “... a ação eticamente reprovável prejudica a convivência ...”.
d) “ ... prejudica a convivência daquele que a pratica ...”.
e) “A Resposta, na verdade, lhe parece simples e mesmo óbvia: ...”.

10. Substituindo-se se por caso em: ... se atentarmos para o contexto de seu uso, ele revela mais um
cuidado de si do que uma abnegação em favor do outro,... teremos uma estrutura gramaticalmente
CORRETA, com a seguinte forma verbal:
a) ... atentaremos para o contexto de seu uso,...
b) ... atentou-se para o contexto de seu uso, ...
c) ... atentemos para o contexto de seu uso, ...
d) ... atentado para o contexto de seu uso, ...
e) ... atentara para o contexto de seu uso,...
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RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Um dos maiores problemas enfrentados nas grandes cidades do Brasil é o trânsito. Com o aumento
constante do número de veículos nas ruas, não é difícil encontrar quem passe pelo ritual diário de
enfrentar horas de congestionamento até chegar ao trabalho ou voltar para casa. Milhões de
brasileiros são barrados diariamente pelo trânsito intenso nas grandes cidades. As avenidas se
contorcem nos engarrafamentos, que crescem a cada dia, no ritmo do aumento da frota. Dessa
forma, lucram os estacionamentos privados. Em Parnaíba um estacionamento cobra R$ 1,50 para
um carro estacionar por uma um período de 30 minutos. Se o período for maior que 30 minutos até
1 hora, o valor dobra. Para um período maior que 1 hora até 2 horas, o cliente paga R$ 4,00. Após
2 horas, são cobrados R$ 3,00 para cada hora excedente. Por quanto tempo uma pessoa deixou o
carro estacionado, se pagou R$ 19,00 pelo período?

a) 4 horas.
b) 5 horas.
c) 6 horas.
d) 7 horas.
e) 8 horas.

12. 2014 não foi bom para as montadoras. As vendas de veículos caíram em torno de 7%, comparando com
2013. Mesmo assim, dezembro foi um dos melhores meses de vendas da história da indústria
automobilista no Brasil. É que muita gente antecipou a compra para fugir do aumento do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados). Agora é só uma questão de tempo para os preços mudarem. A linha
que tinha mais redução do imposto era a de carros 1.0, justamente a que mais vende. O imposto saiu
dos 3% e voltou para os 7%.
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/01. Acesso em 17/01/2016.

De acordo com essas informações, um carro que custava R$ 35.990,00, passou a custar após o
aumento do IPI, aproximadamente

a) R$ 37.400,00.
b) R$ 37.500,00.
c) R$ 37.800,00.
d) R$ 37.900,00.
e) R$ 38.000,00.
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13. Uma série de 10 pagamentos foi feita de modo que cada parcela excedesse a anterior em R$
20,00. Se a última parcela foi de R$ 230,00, de quanto foi a quarta parcela?

a) R$ 90,00.
b) R$ 100,00.
c) R$ 110,00.
d) R$ 120,00.
e) R$ 130,00.

14. Se Marta não é assistente social, então Eliane é psicóloga. Se Marta é assistente social, então
Teresa não é nutricionista. Ora, Teresa é nutricionista, assim:

a) Marta é assistente social ou Teresa não é nutricionista.
b) Marta é assistente social e Teresa não é nutricionista.
c) Marta não é assistente social e Eliane não é psicóloga.
d) Marta é assistente social.
e) Eliane é psicóloga.

15. Denominamos eventos equiprováveis aqueles que têm a mesma probabilidade de ocorrer. Quando
os eventos são equiprováveis, a probabilidade de um evento numa certa experiência é calculada
como a razão do número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Qual a probabilidade
de se obter uma soma menor que seis no lançamento de dois dados honestos?

a)

1
.
6

b)

5
.
18

c)

1
.
12

d)

1
.
9

e)

3
.
8
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LEGISLAÇÃO SOCIAL
16. Assinale a única alternativa INCORRETA a respeito da Prevenção Especial conforme o Estatuto da
Criança e do Adolescente, LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990: “Nenhuma criança poderá
viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa
autorização judicial:”

a) A autorização não será exigida quando tratar-se de comarca contígua à da residência da
criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana.
b) A autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de ascendente ou
colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco.
c) A autorização não será exigida quando a criança estiver acompanhada de pessoa maior,
expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
d) A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida
por dois anos.
e) Quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável, se a criança ou
adolescente viajar na companhia de um dos pais.

17. Considerando o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, analise os itens abaixo:

I-

Os benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão,
na sua concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais
incidiram contribuição, nos termos da legislação vigente.

II - A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão da aposentadoria
por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente
ao exigido para efeito de carência na data de requerimento do benefício.
III - Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um)
salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.
IV - O acolhimento de idosos em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não
caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.
Estão CORRETOS apenas:

a) I e II.
b) I, II e III.
c) II e III.
d) I, II, IV.
e) II e IV.
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18. A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe sobre mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher. A respeito das Medidas Protetivas de Urgência de que trata o
Capítulo II da referida Lei, está INCORRETO.
a) Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de até 7 (sete) dias
comunicar ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis.
b) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de
audiência das partes.
c) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser
substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia.
d) A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor.
e) Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar a separação de
corpos.
19. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nᵒ 13.146 de 6 de julho de 2015, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em
igualdade de condições com as demais pessoas.
b) A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária,
proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e durará o menor tempo
possível.
c) Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com
deficiência.
d) No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar
preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o
curatelado.
e) A curatela afetará os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, negocial,
matrimonial, educacional e laboral.
20. Em consonância com o disposto na LOAS, capítulo II, seção I, artigo 4º, a Política Nacional de
Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios democráticos, EXCETO:
a) Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade
econômica.
b) Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas.
c) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação
vexatória de necessidade.
d) Garantia de direitos no acesso ao atendimento às populações urbanas em condições de
prioridade, sem discriminação de natureza de gênero, raça ou faixa etária.
e) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Referindo-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente, qual das alternativas abaixo está
INCORRETA?
a) Culturalmente no Brasil se considera adolescente a partir dos 11 anos.
b) Para o ECA é considerada criança a pessoa com idade inferior a doze anos e adolescente
aquela entre doze e dezoito anos de idade.
c) O adolescente emancipado é considerado capaz para a prática de todos os atos da vida civil.
d) Regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirado pelas diretrizes fornecidas
pela Constituição Federal.
e) É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que objetiva a proteção integral da
criança e do adolescente.
22. Na esquizofrenia, segundo Sadock (2007), existem sintomas específicos e característicos para seu
diagnóstico. Assinale a opção que NÃO representa um sintoma de esquizofrenia.
a) Comportamento desorganizado.
b) Imobilidade motora.
c) Distraibilidade.
d) Dificuldade de iniciativa
e) Alucinações Auditivas.
23. Sobre as funções da entrevista psicológica, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Função terapêutica: ajudar o cliente a desenvolver estratégias de intervenção psicológica.
b) Função motivadora: favorecer uma relação positiva, mudanças de atitude e expectativas,
compreensão e esclarecimentos sobre as questões apresentadas pelo cliente.
c) Amplo levantamento de informações sobre o cliente, história evolutiva, história profissional,
situação familiar e socioeconômica.
d) Constitui uma técnica de utilização longitudinal.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
24. Numa entrevista, o rapport é o primeiro passo a ser dado por quem está conduzindo-a, contribuindo
assim para que haja melhor entendimento e confiança. Sobre as estratégias para o
estabelecimento do rapport, marque a alternativa CORRETA.
a) Colocar o entrevistador e o paciente à vontade; descobrir o que aflige o paciente; estabelecer
autoridade como terapeuta; permitir que o paciente faça perguntas intrusivas e inoportunas.
b) Colocar o paciente pouco à vontade; descobrir o que aflige o paciente; estabelecer autoridade
como terapeuta; equilibrar os papéis de ouvinte, especialista e autoridade.
c) Colocar o paciente à vontade; ignorar o que lhe aflige; estabelecer autoridade como terapeuta;
equilibrar os papéis de ouvinte e de especialista.
d) Colocar o entrevistador e o paciente à vontade; descobrir o que aflige o paciente; estabelecer
autoridade como terapeuta; equilibrar os papéis de ouvinte, especialista e autoridade.
e) Colocar o entrevistador e o paciente à vontade; descobrir o que aflige o paciente; estabelecer
comportamento autoritário como terapeuta; equilibrar os papéis de ouvinte e de especialista.
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25. Com relação ao sigilo profissional, julgue os itens a seguir:
I)
II)

O Código de Ética Profissional do Psicólogo não faz exigência quanto ao sigilo.
O sigilo profissional não se aplica quando as atividades psicológicas são realizadas junto a
incapacitados e no atendimento ao menor interdito.
III) O psicólogo não pode e não deve, sob qualquer hipótese, fornecer qualquer informação a
respeito de quem ele atende, seja qual for o motivo do atendimento.
IV) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, por meio da confidencialidade, a intimidade
das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional.
Marque a opção CORRETA.
a) V, V, V, F.
b) V, V, F, V.
c) F, F, V, F.
d) F, F, F, V.
e) V, F, V, F.

26. Sobre a esquizofrenia, podemos afirmar, EXCETO,
a) os sintomas positivos da esquizofrenia envolvem o delírio, a entropia e as alterações do
pensamento.
b) cerca de 1% da população mundial tem esse diagnóstico, sendo que se inicia antes dos 25 anos
de idade.
c) os sintomas negativos são o embotamento afetivo, a alogia e a abulia.
d) o diagnóstico de esquizofrenia baseia-se, fundamentalmente, na história clínica e no exame do
estado mental, já que não existem exames laboratoriais para a confirmação do diagnóstico.
e) pode se manifestar sem um período prodrômico muito claro e com desencadeamento rápido dos
primeiros sintomas.
27. Possuir técnica e habilidade para realizar entrevistas é um atributo fundamental do profissional de
saúde. Segundo a teoria de Dalgalarrondo (2008), são essenciais para a boa condução da
entrevista:
I) Desenvolver a capacidade de estabelecer relação empática e tecnicamente útil do ponto de
vista humano.
II) Estar em condições de acolher o paciente, em seu sofrimento.
III) Estar em condições de ouvir, ter respeito e paciência.
IV) Saber estabelecer limites aos pacientes invasivos ou agressivos.
V) Ser sempre ativo, participativo e fazer muitas perguntas ao paciente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência de respostas CORRETAS.
a) V, F, F, V, V.
b) F, V, F, V, F.
c) F, F, V, V, V.
d) V, V, V, V, F.
e) V, V, V, F, F.
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28. São deveres do psicólogo de acordo com o Código de Ética Profissional, EXCETO,
a) diante do trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, ter respeito e consideração e,
quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
b) fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao objetivo pessoal.
c) desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou
organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo
profissional.
d) prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar
ao benefício pessoal.
e) conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o que preconiza o Código.
29. Freud (1972), em Fragmento da análise de um caso de histeria, destaca como um dos aspectos
mais essenciais das neuroses:
a) a capacidade de sublimação.
b) a incapacidade de recalque.
c) o mecanismo de formação reativa.
d) a incapacidade de enfrentar uma exigência erótica autêntica.
e) repressão.
30. A qual dos estudiosos citados abaixo a teoria fenomenológica da personalidade pode ser
associada?
a) BANDURA.
b) ROGERS.
c) HALL.
d) PLATÃO.
e) Nenhum dos pensadores citados.
31. O pensamento operatório formal é o tipo de pensamento necessário para qualquer pessoa que
tenha de resolver problemas sistematicamente. Em que estágio da vida humana tem-se como
característica o pensamento formal?
a) Adolescência.
b) Bebês recém-nascidos.
c) Crianças inseridas na Educação Infantil.
d) Crianças que frequentam o ensino médio.
e) Adultos com deficiência intelectual.
32. No tocante aos processos psicológicos básicos, podemos afirmar que
a) memória é o processo de recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das
informações fornecidas através de nossos sentidos.
b) percepção não é o processo de recepção, aquisição, transformação e organização de nossos
sentidos.
c) sensação é a capacidade do nosso organismo de captar informações através de sistemas
especiais que são denominados sentidos ou sistemas sensoriais.
d) as percepções humanas não diferem das de outros animais.
e) os sentidos não tem função no organismo.
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33. As afirmações abaixo apresentadas referem-se, distinta e respectivamente, às seguintes teorias
psicológicas.
I - Influenciada por um período histórico e filosófico tipicamente americano, essa abordagem
nasceu da obra de Carl Rogers e seus colaboradores.
II - Essa abordagem focaliza mudança de comportamento e, consequentemente, melhor
adaptação, dá-se dentro de sistematizada prática experimental e possui metodologia sólida no
positivismo.
III - Influenciada, sobretudo pela obra de Sartre e Heidegger, essa abordagem psicológica leva em
conta aspectos da essência e da existência humanas, tais como responsabilidade e livre
arbítrio, tomada de decisões, tempo e finitude.
a) Psicanálise lacaniana / Teoria comportamental / Existencialismo.
b) Centrada no cliente / Teoria comportamental / Psicanálise freudiana.
c) Centrada no cliente / Teoria comportamental / Existencialismo.
d) Psicologia da Gestalt / Teoria cognitivo-comportamental / Existencialismo.
e) Psicanálise / Centrada no cliente / Existencialismo.
34. Conforme os estudos em Dependência Química, esta pode ser vista pela óptica biomédica,
genética e psicossocial. Assim a Organização Mundial da Saúde (OMS), na sua classificação de
Transtornos Mentais de Comportamento, definiu a “Síndrome da Dependência” como
a) um conjunto de fenômenos fisiológicos.
b) um conjunto de fenômenos fisiológicos e comportamentais e cognitivos.
c) um conjunto de fenômenos fisiológicos e comportamentais.
d) não definiu desta forma e sim que é somente biológico.
e) mais estudos são necessários para definição.
35. Em relação à Saúde Pública no Brasil, à legislação pertinente ao Sistema Único de Saúde (SUS) e
ao trabalho da Psicologia nesse contexto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) O psicólogo deve respeitar a integralidade, a universalidade e a autonomia dos usuários do
SUS, conforme determina a Lei n.º 8080/1990.
( ) O psicólogo não pode atender indígenas, porque essa população não é assistida pelo SUS.
( ) Na saúde pública, o psicólogo pode trabalhar na promoção da saúde, na prevenção da doença
e na recuperação da saúde.
( ) O SUS reconhece que, na modalidade de assistência de atendimento e internação
domiciliares, incluem-se os procedimentos psicológicos.
Assinale a sequência CORRETA.
a) V, V, F, F.
b) F, V, V, F.
c) F, F, F, V.
d) V, F, V, V.
e) V, V, F, V.
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36. No que se refere à teoria psicanalítica, assinale a afirmativa INCORRETA.
a) Nos textos edipianos de Freud, há diferenças entre o Édipo nos meninos e nas meninas, sendo
uma delas os efeitos do complexo de castração nesse processo; nos meninos, possibilita a saída
do Édipo e nas meninas possibilita a entrada nele.
b) No texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil, Freud preconiza que o infante é
caracterizado como “perverso amorfo”.
c) Com os estudos sobre sexualidade, Freud descobriu que esta tem início na infância.
d) A psicanálise também se ocupou da parte não sexual da personalidade.
e) No texto Mal-estar da civilização, Freud defende a tese de que a repressão inerente ao processo
civilizatório é a base do “mal-estar”.
37. O trabalho em equipe consiste numa forma especial de organização, que visa, principalmente, à
ajuda mútua entre profissionais. Deve ser descrito como um conjunto de pessoas que se dedicam a
realizar uma tarefa, visando a um objetivo comum. Em relação ao trabalho do psicólogo em equipe
multiprofissional de prevenção à doença cardiovascular, assinale a afirmativa CORRETA.
a) A equipe multiprofissional de atenção à saúde desse paciente deve ser composta unicamente
pelo Assistente Social, Nutricionista, Psicólogo, Enfermeiro e Terapeuta Ocupacional.
b) Este profissional pode atuar diante dessa demanda de trabalho apenas com o saber técnico da
sua ciência.
c) Pode ministrar palestras abordando temáticas como: interrelação entre os aspectos emocionais
e as funções corporais, conceito de fatores de risco psicológicos e sociais da doença coronária,
controle do estresse e qualidade de vida.
d) A eficácia e eficiência da prevenção são garantidas pelo trabalho do psicólogo.
e) O psicólogo não precisa ter clareza das suas atribuições, pois a equipe está disponível para
esclarecer possíveis dúvidas.
38. Qual ação do psicólogo é considerada infração disciplinar?
a) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.
b) Negar-se a ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais
ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a
fidelidade aos resultados da avaliação.
c) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido,
relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado.
d) Participar de greve ou paralisação, quando haja prévia comunicação aos usuários ou
beneficiários dos serviços atingidos pela mesma.
e) Colaborar na criação de condições que visem eliminar a opressão e a marginalização do ser
humano.
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39. Sobre direito à saúde é INCORRETO afirmar:
a) Ser atendido, com atenção e respeito, de forma personalizada e com continuidade, em local e
ambiente digno, limpo, seguro e adequado para o atendimento.
b) Ser acompanhado por pessoa indicada pelo próprio paciente, se assim desejar, nas consultas,
internações, exames pré-natais, durante trabalho de parto e no parto. No caso das crianças e
adolescentes, elas devem ter no prontuário a relação de pessoas que poderão acompanhá-las
integralmente durante o período de internação.
c) Identificar as pessoas responsáveis direta e indiretamente por sua assistência, por meio de
crachás visíveis, legíveis e que contenham o nome completo, a profissão e o cargo do
profissional, assim como o nome da instituição.
d) Ser identificado e tratado pelo nome ou sobrenome e não por números, códigos ou de modo
genérico, desrespeitoso ou preconceituoso.
e) É um direito humano inadiável e incontestável.
40. São critérios do DSM-IV para episódio maníaco, EXCETO,
a) os pacientes não se distraem com facilidade; eles não apresentam queixas de uma incapacidade
de se concentrar.
b) os pacientes se envolvem em eventos com elevado potencial de consequências prejudiciais que
não reconhecem, dirigir perigosamente ou brigas.
c) hiperatividade é observada com frequência e pode ser acompanhada por uma sensação
aumentada de energia. Observa-se aumento das interações sociais e de planejamentos e
envolvimento em diversas atividades dirigidas a um objetivo, como negócios ou atividades
religiosas.
d) a autoestima exacerbada é frequentemente acentuada; os pacientes se sentem grandiosos ou
têm delírio de grandeza, como a crença de que possuem poderes especiais.
e) a hipersexualidade é comum; o paciente algumas vezes pode trajar-se de modo inadequado e
flertar com o médico. Pode haver história de promiscuidade recente.
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