CARGO: PSICÓLOGO
DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do Piauí)
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)

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA - PI

NS - 23

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
Texto 01 (Para as questões de 01 a 06).

a pele FALA
[...]
O que as emoções têm a dizer
O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm
raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar
emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente
chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de
transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo
humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.”
[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano.
Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as
coceiras tenham essa origem.”
(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49).

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________
O texto evidencia, sobre o assunto discutido,
a)
b)
c)
d)
e)

o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.
a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças.
o relato de pacientes com doenças de pele.
as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente.
as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções.

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________
No título do texto: A pele fala e na frase: O que as emoções têm a dizer, a utilização de verbos que
traduzem atividades humanas
a)
b)
c)
d)
e)

evidencia a importância das emoções para o ser humano.
credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado.
sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção.
revela a natureza oculta das emoções.
realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer.

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________
A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em
a)
b)
c)
d)
e)

... o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções.
Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,...
A pele é apenas um deles, sem dúvida.
...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás.
... é importante analisar a origem do problema, ...
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________
Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é
a) ... em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar emoções ...
b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
c) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico...
d) ... ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional.
e) ... é importante analisar a origem do problema, ...
QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________
Na frase: “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser
humano. ...”, a expressão marcada enuncia
a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente.
b) uma relação de causa e consequência relatada.
c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior.
d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente.
e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas.
QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________
A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é
a) O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda.
b) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ...
d) ... Quando um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico ...
e) ... pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, ...

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10).

Frutas podem substituir os cosméticos?
Xô depressão
Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo
um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o
trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas.
Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também
repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem
causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia,
especialmente nas crianças.
(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________
A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é
a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ...
b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no
cérebro e melhoram o humor das pessoas.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) Xô depressão.
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________
No trecho: ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a
palavra que tem a mesma função morfossintática que se verifica em
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas ...
b) um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta.
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ...
d) ... significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ...
e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ...
QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________
No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão,
segundo um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem
alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é
a) visto que.
b) conforme.
c) consoante.
d) de acordo com.
e) como revela.
QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________
O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é
a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]
b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].
c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]
e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________
A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de
interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta
CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS.
a) Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988.
b) Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei
8.142/1990.
c) Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990.
d) Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a
municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a
regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de
Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002.
e) Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação
prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006.
QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________
Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal
de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO,
a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema.
b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos.
c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde.
d) As atribuições do sistema.
e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________
A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao
longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em
questão.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional.
b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar.
d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: PSICÓLOGO

-

6

QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________
No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO,
a) serviços de atenção primária.
b) serviços de urgência e emergência.
c) serviços de atenção psicossocial.
d) serviços de acesso aberto.
e) serviços ambulatoriais especializados.
QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________
Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve
considerar, EXCETO,
a) necessidades de saúde dos municípios.
b) disponibilidade de recursos financeiros.
c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada.
d) alcance de metas previamente estabelecidas.
e) mapa da saúde.
QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________
A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE:
a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.
b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase.
c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna.
d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela.
e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna.
QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________
“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais,
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis,
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde consiste em proporcionar às
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO,
a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas.
b) criação de ambientes favoráveis à saúde.
c) reforço da ação comunitária.
d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis.
e) reorientação do sistema de saúde.
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________
Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o
investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados
padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o
cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos
são do tipo:
a) descritivo.
b) coorte.
c) caso-controle.
d) transversal.
e) ensaio clínico.
QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________
Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e
interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo
como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em
saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO,
a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto.
b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal.
c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento.
d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar.
e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos.
QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________
A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios
do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às
diretrizes operacionais para viabilização da referida política.
a) Acolhimento com classificação de risco.
b) Gestão participativa e cogestão.
c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador.
d) Projetos de construção coletiva da ambiência.
e) Clínica compartilhada e ampliada.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________
Frequentemente observado nas fobias. Emoções, ideias ou desejos são transferidos de seu objeto,
indivíduo ou situação original para um substituto mais aceitável. Trata-se de:
a) Conversão.
b)
c)
d)
e)

Compensação.
Inversão.
Projeção.
Deslocamento.

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________
São critérios do DSM-IV para episódio maníaco, EXCETO,
a) A autoestima exacerbada é frequentemente acentuada; os pacientes são grandiosos ou têm delírio
de grandeza, como a crença de que possuem poderes especiais.
b) Observa-se hiperatividade com frequência e pode ser acompanhada por uma sensação subjetiva de
aumento de energia. Há com frequência aumento das interações sociais e de planejamentos e
envolvimento em diversas atividades dirigidas a um objetivo, como negócios ou atividades religiosas.
c) Os pacientes se distraem com facilidade; subjetivamente eles se queixarão de uma incapacidade de
se concentrar.
d) A hipersexualidade não é comum; mas pode ocorrer, o paciente pode trajar-se de modo inadequado
e flertar com o médico. Pode haver história de promiscuidade recente que não é característica do
paciente.
e) Os pacientes muitas vezes se envolvem em atividades com elevado potencial de conseqüências
prejudiciais que não reconhecem, como bebedeiras, dirigir perigosamente ou brigas.
QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________
Sobre recalque é INCORRETO afirmar:
a) A medida defensiva fundamental do ego é o recalque. Freud considerou o recalque como a reação
normal do ego infantil, cuja capacidade integradora é muito limitada.
b) O recalque consiste na exclusão dos impulsos e suas representações ideacionais do consciente.
c) No recalque ocorre uma supressão total da realidade, ou seja, o indivíduo “não vê” ou “não ouve” o
que está acontecendo.
d) Ocorre sempre que um desejo, impulso, ou ideia, ao se tornar consciente, provoca um conflito
insuportável, resultando em ansiedade.
e) O recalque de um desejo, em contraste com sua rejeição consciente, é uma inibição num nível mais
profundo da personalidade.
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________
Ao psicólogo é vedado, EXCETO,
a) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação
que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado.
b) 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) Pleitear ou receber comissões, empréstimos ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos
honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras, com exceção de casos de
doações.
d) 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.
e) Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em
prejuízo para as partes envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas.
QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________
São sinais e sintomas do consumo de anfetaminas, EXCETO,
a)
b)
c)
d)
e)

queda da pressão arterial.
redução do sono e apetite.
pressão da fala (verborragia).
midríase.
diminuição da fadiga.

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________
Segundo Piaget (2004), sobre o pensamento e suas operações, por volta de onze a doze anos, efetuase uma transformação fundamental no pensamento da criança. Esse determinado processo marca o
término das operações construídas durante a segunda infância. Acerca do processo mencionado, é
CORRETO afirmar que é a passagem:
a)
b)
c)
d)
e)

do pensamento concreto para o formal, ou hipotético-dedutivo.
do pensamento abstrato para o concreto.
do pensamento racional para o formal ou concreto.
do pensamento hipotético-dedutivo para o concreto.
das operações racionais para o formal, ou hipotético-dedutivo.
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________
A Resolução CPF nº 001/2009 dispõe sobre a necessidade de haver um registro das informações
decorrentes da prestação de serviços psicológicos que possibilite a orientação e a fiscalização sobre o
serviço prestado. Em relação aos prontuários, alguns itens devem ser observados. Analise-os.
l.

Fica garantido ao usuário ou representante legal o acesso integral às informações registradas pelo
psicólogo, ou qualquer outro profissional da equipe, em seu prontuário.
II. Para atendimento em grupo não eventual, o psicólogo deve manter, além dos registros dos
atendimentos, a documentação individual referente a cada usuário.
III. A guarda dos registros de atendimento individual ou de grupo é de responsabilidade do profissional
psicólogo ou responsável técnico e obedece ao disposto no Código de Ética Profissional e à
Resolução CFP nº 07/2003, que institui o Manual de Documentos Escritos, produzidos pelo
psicólogo, decorrente da avaliação psicológica.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) II e III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I e III, apenas.
QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________
Segundo Cunha (2000), “a entrevista clínica em psicologia é um conjunto de técnicas de investigação,
de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que utiliza conhecimentos psicológicos, em
uma relação profissional, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou
sistêmicos, em um processo que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de
intervenção em benefício das pessoas entrevistadas”.
Considerando a definição anterior, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( ) A necessidade de ensinar a realizar uma entrevista clínica coloca, portanto, desafios para quem
deseja transmitir esses conhecimentos e habilidades.
( ) As entrevistas semiestruturadas recebem esse nome porque o entrevistador tem clareza de seus
objetivos, do tipo de informação necessária para atingi-los, de como essa informação deve ser
obtida, quando ou em que sequência, em que condições deve ser investigada e como deve ser
considerada.
( ) A finalidade maior de uma entrevista é sempre a de descrever e avaliar para oferecer alguma forma
de retorno. Este objetivo é direcionado somente à entrevista semiestruturada.
( ) Na entrevista psicodinâmica, é importante a investigação do desenvolvimento psicossexual,
considerando que cada modalidade de entrevista define seus objetivos instrumentais e estes
delimitam o alcance e as limitações da técnica.
( ) Estratégias diferentes de avaliação podem ser utilizadas para atingir os objetivos de cada situação
ou combinadas para atingir objetivos diversos.
A sequência está CORRETA em
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, F, F.
V, F, F, V, F.
F, V, V, F, V.
V, V, F, V, V.
V, V, F, F, V.
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QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________
“Em relação à entrevista psicológica, Freud descreve o conceito de transferência como sendo um
elemento fundamental que o profissional deve conhecer para realizar as entrevistas de forma mais
habilidosa, entendendo e tratando seus pacientes de modo menos ingênuo, mais profundo e sensível.”
(Dalgalarrondo, 2008.)
Em relação à transferência, é CORRETO afirmar que ela compreende:
a) atitudes e sentimentos cujas origens são basicamente conscientes para o paciente. O paciente
percebe tais sentimentos e os considera como novas experiências reais.
b) atitudes e sentimentos cujas origens são basicamente inconscientes para o paciente. Inclui tanto
sentimentos positivos, quanto negativos.
c) um processo comum de projeção, no qual o paciente tende conscientemente a projetar no terapeuta
os afetos básicos que nutria e nutre pelas figuras significativas de sua vida.
d) um processo de relação íntima que duas pessoas estabelecem. O paciente projeta, conscientemente,
no profissional os sentimentos primordiais que nutria por seus pais na infância.
e) um processo de projeção que deverá ser diagnosticado como patológico. O paciente tende,
inconscientemente, a projetar no terapeuta os afetos que sente necessidade de trazer para a sua
realidade.
QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________
São ações vedadas ao psicólogo, EXCETO,
a) Praticar ou ser inconveniente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade ou opressão.
b) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão,
transgressões a princípios e diretrizes do código de ética ou da legislação profissional.
c) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento, bem como utilizar práticas psicológicas como
instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.
d) Acumpliar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da
profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional.
e) 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.
QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________
Jean Piaget (2004) afirma que a linguagem é só uma forma particular da função simbólica, e como o
símbolo individual é, certamente, mais simples que o signo coletivo, conclui-se que:
I. o pensamento precede a linguagem.
II. a linguagem se limita a transformar o pensamento.
III. o pensamento ajuda a linguagem a atingir suas formas de equilíbrio.
Está (ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
I e II, apenas.
I, apenas.
II, apenas.
II e III, apenas.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: PSICÓLOGO

-

12

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________
Fongaro & Sebastiani descrevem as principais funções de um roteiro de avaliação psicológica. A esse
respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Função diagnóstica.
Função de orientador de foco.
Função terapêutica.
Função de fornecer dados sobre a estrutura psicodinâmica.
Nenhum das anteriores.

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________
Considere as características de um transtorno, segundo o CID-10:
“sintomas físicos múltiplos, recorrentes e frequentemente mutáveis os quais, em geral, têm estado
presentes por vários anos. Presença de uma longa e complicada história de contato com serviços
médicos, tanto primários quanto especializados, durante a qual muitas investigações negativas ou
operações infrutíferas podem ter sido realizadas. Referência a sensações gastrointestinais (dor, vômito,
náusea) sensações cutâneas anormais (coceiras, queimação, formigamento, dormência.)
O transtorno descrito acima, deve ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

transtorno de personalidade.
transtorno delirante persistente.
transtorno de ajustamento.
transtorno de somatização.
transtorno de ansiedade.

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________
Quando se busca o desenvolvimento de um grupo, o papel do facilitador é:
a)
b)
c)
d)
e)

buscar a ruptura de estereotipias de conduta.
impedir animosidades existentes entre os participantes.
dirigir a ação grupal em reuniões ou outras atividades.
evitar que os participantes façam referências a situações anteriores.
incentivar amizades pessoais.

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________
Em uma empresa é CORRETO definir-se cultura organizacional como:
a) a produção e o objetivo do lucro, que levam ao crescimento da instituição, bem como o envolvimento
da equipe de trabalho.
b) o sistema de tecnologia disponível para a produção bem como as expectativas frente aos objetivos.
c) a formação da estrutura que permite a felicidade no trabalho, envolvendo a cooperação entre os
empregados e a qualidade do produto.
d) a tecnologia, o caráter e os preceitos que envolvem autoridade; o conjunto de regras e valores,
explícitos e implícitos, da vida organizativa.
e) todas as alternativas estão corretas.
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QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________
A análise de cargos, geralmente, se concentra em quatro pontos, a saber:
a)
b)
c)
d)
e)

saúde, formação escolar, responsabilidades envolvidas e riscos ambientais.
ambiente de trabalho, aspectos físicos, experiência anterior e atribuições.
condições de trabalho, aspectos mentais, aspectos físicos e responsabilidades envolvidas.
aspectos mentais, aptidões, atribuições e condições de trabalho.
perfil da chefia, nível de amizade, saúde e aspectos mentais.

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________
Numa organização, é possível falar-se de doença organizacional quando:
a)
b)
c)
d)
e)

todos, nos momentos de crise, participam da discussão.
as ideias são valorizadas, mesmo quando pouco aplicadas.
os dirigentes enfrentam as crises também.
não há amizade.
os conflitos acabam por não serem explicitados.

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________
Uma entrevista do tipo estruturada se caracteriza por:
a)
b)
c)
d)
e)

apresentar roteiro previamente definido.
ser realizada em ambiente denominado neutro.
ser utilizada preferencialmente nas áreas de RH.
o tempo de duração ser rigidamente dependente do disponível.
ser conduzida pelo entrevistado.

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________
Segundo Zimmerman (1997), citado por Cordioli (2008), existem pacientes contraindicados para
psicoterapia de grupo. Assinale a opção que representa uma dessas contraindicações.
a)
b)
c)
d)
e)

Motivação para tratamento longo e difícil.
Pouca adesão ao tratamento.
Narcisismo excessivo.
História de poucas terapias anteriores interrompidas.
Elevada inteligência ou capacidade de abstração.

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________
A Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 descreve como F65 os
transtornos de preferência sexual. Dentro desses transtornos, como se denomina a categoria,
raramente identificada em mulheres, em que ocorre preferência sexual por crianças, usualmente, de
idade puberal ou no início da puberdade, sendo alguns atraídos apenas por meninas, alguns por
meninos e outros interessando-se por ambos os sexos?
a)
b)
c)
d)
e)

Pedofilia.
Exibicionismo.
Voyeurismo.
Sadomasoquismo.
Fetichismo.
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