
Prefeitura do Município de Ituporanga

Edital no 003/2009

Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a seqüência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://pmituporanga.fepese.ufsc.br

Psicólogo
Dia: 29 de novembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Indique com ( V ) a afirmativa verdadeira e com ( F ) 2. 
a falsa, de acordo com o texto.

( ) Os “henriques e manueis” a que o autor se 
refere são os reis da Inglaterra e de Portugal.

( ) A oração “quando começou” tem como sujeito 
oculto a expressão “ a numeração”.

( ) A expressão “tinha um chiquê” está empre-
gada no texto com o sentido de “tinha horror, 
pavor, raiva”.

( ) A expressão “mandá-lo se roçar nas ostras” 
está sendo usada em sentido conotativo e 
poderia, sem prejuízo do sentido da frase, ser 
substituída por “mandá-lo às favas”.

( ) Do texto depreende-se que Napoleão era 
coxo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) F – F – F – V – Fb. 

( ) V – F – V – F – Vc. 

( ) F – V – V – V – Vd. 

( X ) V – F – F – V – Fe. 

Português (5 questões)

Texto

Acontece que Portugal e Inglaterra eram aliados 
de quinhentos anos – uma aliança tão antiga que, 
quando começou, a numeração de seus henriques 
e manueis ainda estava no zero. Ao mesmo tempo, 
D. João, como muitos portugueses, tinha um chiquê 
por tudo que fosse francês – a língua, a literatura, os 
perfumes, os molhos, os doces, os queijos – e se mor-
tificava com a ideia de que a França se lhe tornasse 
hostil. Mas não podia se submeter a Napoleão e muito 
menos mandá-lo se roçar nas ostras, como gostaria, 
porque o corso podia se ofender e retaliar. D. João 
pensou até em oferecer em casamento seu herdeiro, 
D. Pedro, a alguma sobrinha de Napoleão – o que, 
além de vergonhoso, parecia prematuro porque D. 
Pedro tinha, então, apenas 9 anos.

CASTRO, Ruy. Era no tempo do rei. Um romance da chegada da Corte. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 22

Analise o texto abaixo:1. 

O autor utiliza travessões para incluir        

          em seu texto, que são palavras 

ou expressões que servem para explicar ou esclare-

cer, desenvolver ou resumir outro termo da oração. 

Geralmente podem ser omitidos, sem prejuízo para 

o sentido geral da frase, e por isso são considerados 

termos acessórios da oração.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

( X ) apostosa. 

( ) vocativosb. 

( ) objetos diretosc. 

( ) adjuntos adverbiaisd. 

( ) adjuntos adnominaise. 

Conhecimentos Gerais (10 questões)
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Observe as afirmativas abaixo:4. 

Os pronomes oblíquos I. lhe e lo, destacados 
no texto, referem-se, respectivamente, a 
D. João e a Napoleão.

Os vocábulos II. francês e até obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica.

Em “não podia III. se submeter a Napoleão” e 
“porque o corso podia se ofender” se é um 
pronome reflexivo com a função de objeto 
direto.

Em “D. Pedro tinha, IV. então, apenas 9 anos.”, 
então pode ser substituído por pois, sem 
prejuízo gramatical ou de sentido.

“Retaliar” é um verbo intransitivo que está V. 
sendo usado no texto com o sentido de 

“vingar-se”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente as afirmativas I e V estão corretas.a. 

( X ) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.e. 

Observe a frase:3. 

“D. João pensou até em oferecer em casamento seu 
herdeiro, D. Pedro, a alguma sobrinha de Napoleão.”

Relacione os itens da coluna 1 com a classificação 
sintática da coluna 2.

Coluna 1

seu herdeiroI. 
D. JoãoII. 
D. PedroIII. 
de NapoleãoIV. 
a alguma sobrinha de NapoleãoV. 

Coluna 2

( ) sujeito simples

( ) aposto

( ) objeto indireto

( ) objeto direto

( ) complemento nominal

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, de cima para baixo.

( ) I – III – IV – V – IIa. 

( ) II – I – III – IV – Vb. 

( X ) II – III – V – I – IVc. 

( ) III – I – II – V – IVd. 

( ) III – II – IV – V – Ie. 
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A recente crise motivada pela deposição do pre-7. 
sidente Manuel Zelaya ressuscitou a expressão “repú-
blica das bananas” muito usada no passado. O termo 
‘banana republic’ foi criado pelo escritor norte ameri-
cano O. Henry (William Sydney Porter) para descrever 
Honduras e foi usado, mais tarde, para designar alguns 
países latino americanos politicamente instáveis.

Assinale a alternativa que pode ser corretamente 
associada a essa expressão.

( ) A produção hondurenha de bananas era con-a. 
trolada por um único latifundiário acusado de 
financiar sucessivos golpes de estado.

( X ) A produção de bananas, importante atividade b. 
econômica em Honduras, era dominada por 
empresas norte-americanas que, com fre- 
quência, se envolviam na política local.

( ) Os proprietários dos bananais contratavam c. 
grupos armados para ameaçar a oligarquia 
rural, burguesia local e os camponeses sem 
terras que lutavam pela reforma agrária.

( ) Honduras declarou-se protetorado dos d. 
Estados Unidos na segunda década do século 
XX. Os hondurenhos adotaram a moeda, o 
sistema jurídico e se submeteram ao governo 
de Washington.

( ) A natureza do clima e as características do e. 
solo fazem do cultivo da banana a única 
atividade agrícola possível em Honduras, tor-
nando o país totalmente dependente da sua 
produção.

Indique com ( V ) a afirmativa verdadeira (correta) 5. 
e com ( F ) a falsa (incorreta), de acordo com a norma 
culta da língua portuguesa.

( ) Os membros da associação contribuíram 
com doações para a reconstrução da casa 
paroquial.

( ) Em “Ser rei implica sacrifícios” e “D. João impli-
cava com D. Pedro” o verbo implicar tem 
sentidos diferentes e, por isso, a sua regência 
também é diferente.

( ) A seção foi interrompida devido ao temporal.

( ) Houveram muitas disputas entre D. João e 
Napoleão.

( ) A delegação portuguesa chegou ontem em 
Curitiba.

Assinale agora a alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo.

( X ) V – V – F – F – Fa. 

( ) F – V – V – V – Vb. 

( ) V – V – F – V – Vc. 

( ) F – F – F – V – Fd. 

( ) V – F – F – F – Ve. 

Atualidades (5 questões)

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, 6. 
repetidas vezes tem chamado o Holocausto de “uma 
grande fraude”.

Qual dos fatos abaixo o governante iraniano quer 
negar?

( ) O massacre de refugiados iranianos de Ashraf.a. 

( ) A morte de milhares de Utus na República do b. 
Congo.

( ) O massacre dos campos de refugiados palesti-c. 
nos de Sabra e Chatila.

( X ) O extermínio de milhares de judeus durante a d. 
segunda guerra mundial pelos nazistas.

( ) O assassinato de milhares de drusos ordenado e. 
por Saddam Hussein
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Leia a notícia.9. 

Por que o preço dos alimentos não pára de subir?

19/11/2007 12:54

Em um ano, o aumento mundial atingiu 37%.  
Os estoques de comida nunca estiveram tão baixos

[…] Relatório divulgado pela Food and Agriculture 
Organization (FAO), entidade ligada à ONU, mostra 
que em setembro de 2007 os preços médios de grãos, 
leite, carne e derivados aumentaram 37% em rela-
ção aos 12 meses anteriores. “Os gastos mundiais na 
importação de alimentos em 2007 alcançarão US$ 400 
bilhões. É um número 5% superior ao de 2006, que 
já havia sido recorde”, anota o relatório. O problema 
é que não se está comprando mais alimentos, mas 
pagando-se mais por eles – o petróleo em alta, que 
encarece o frete, também contribui para o aumento. 

“Mesmo quando a comida estava mais barata, 850 
milhões de pessoas não tinham condições de comprar. 
O cenário é alarmante”, escreve George Monbiot, do 
Guardian. Para 2008, aponta a FAO, os preços continu-
arão subindo. […]

Fonte: Revista da Semana. 19/11/2007. Disponível em: http://
revistadasemana.abril.com.br/edicoes/12/porque/materia_
porque_260483.shtml

Analise a lista abaixo:

O aumento na demanda por alimentos, princi-1. 
palmente na Ásia.

Os fenômenos climáticos que causam perdas 2. 
na produção.

O crescimento dos estoques mundiais muito 3. 
além da demanda.

O estímulo, nos Estados Unidos, à produção 4. 
de etanol.

Assinale a alternativa que indica todos os fatores 
acima mencionados que podem ser corretamente 
associados à alta dos preços dos alimentos.

( ) Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.d. 

( ) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.e. 

Leia a notícia:8. 

Em SP, poluição mata mais que trânsito.

2 de julho de 2008, por Andréa Bordinhão

Nos dias de maior poluição na cidade de São Paulo, 
de cada dez pessoas infartadas, uma sofre o ataque 
por causa da má qualidade do ar. A cada cem casos 
de câncer de pulmão na capital paulista, oito são por 
causa da poluição. Os dados foram apresentados pelo 
médico patologista do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, professor titular do Departamento de Patologia 
da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador do 
Laboratório de Poluição Atmosférica da Universidade, 
Paulo Hilário Saldiva. As estatísticas foram colhidas 
ao longo de anos de pesquisas desenvolvidas pelos 
profissionais do laboratório e publicadas em revistas 
especializadas

Fonte: Revista Veja. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/
ciencia-saude/sp-poluicao-mata-mais-transito-342796.shtml.

Analise as afirmações abaixo relacionadas ao assunto 
abordado pela Revista Veja:

Nas grandes cidades, como São Paulo, a polui-1. 
ção constitui um grave problema de saúde 
pública.

Como uma solução para a poluição das gran-2. 
des cidades, o governo deveria estimular o 
transporte individual.

As doenças causadas pela poluição são 3. 
capazes de levar à morte as pessoas mais 
suscetíveis.

Segundo muitos especialistas, uma das solu-4. 
ções possíveis para os problemas gerados 
pela poluição nas grandes cidades seria a 
redução do tráfego de veículos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas 2 e 4 estão corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.d. 

( ) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.e. 
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Leia o texto abaixo:10. 

“Vivemos a era da exposição e do compartilhamento. 
Público e privado começam a se confundir. A ideia de 
privacidade vai mudar ou desaparecer.”

Revista Época. 14/3/2009. Disponível em: http://revista-
epoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI64069-15228,00-
O+TWITTER+VE+E+MOSTRA+TUDO.html

Leia as afirmações abaixo e marque as que podem ser 
corretamente associadas ao comentário.

A difusão de informação digital iniciada pela 1. 
web nos últimos anos do século XX mudou o 
modo de as pessoas se comunicarem e viverem.

Enviam-se e-mails, deixam-se recados no 2. 
Orkut. Podemos nos comunicar uns com os 
outros de forma imediata onde quer que 
estejamos.

A Internet e as redes de celulares estão se 3. 
fundindo, estamos superconectados.

Um dos mais recentes fenômenos do mundo 4. 
das comunicações é o Twitter, um serviço de 
troca de mensagens pela Internet.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmações 
corretas.

( ) Somente as afirmativas 2 e 3 estão corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 estão corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.d. 

( X ) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.e. 
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Ordene as 4 etapas do Sistema de Cobertura 12. 
Ambulatorial, de acordo com a Norma Operacional 
Básica 01/91:

( ) pagamento dos prestadores, diretamente 
pelo INAMPS/DG, através de sistema próprio 
de informatização SIA-SUS, a partir de feve-
reiro de 1991.

( ) estabelecimento de requisitos básicos para 
transferências de recursos diretamente aos 
Municípios.

( ) articulação entre Municípios através da cons-
tituição de Consórcios com o objetivo de 
desenvolver em conjunto as ações e os servi-
ços de saúde que lhes correspondam.

( ) cobertura ambulatorial em janeiro/91 e cria-
ção dos Fundos Estaduais e Municipais de 
Saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( ) 1 – 2 – 3 – 4a. 

( ) 4 – 2 – 1 – 3b. 

( X ) 4 – 2 – 3 – 1c. 

( ) 4 – 3 – 1 – 2d. 

( ) 4 – 3 – 2 – 1e. 

Assinale a alternativa 11. correta, de acordo com a 
Norma Operacional Básica 01/93:

( ) São sistemáticas de relacionamento para os a. 
Estados as condições de gestão incipiente, 
gestão parcial ou gestão semiplena.

( X ) Em cada esfera de governo, os recursos pro-b. 
venientes de taxas e multas aplicadas pela 
vigilância sanitária deverão ser alocados no 
respectivo Fundo de Saúde.

( ) A referida norma tem por objetivo fornecer c. 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

( ) No âmbito estadual a Comissão Intergestores d. 
Tripartite tem por finalidade elaborar propos-
tas para a implantação e operacionalização do 
SUS.

( ) O repasse financeiro dos recursos relativos aos e. 
tetos ambulatorial e hospitalar para Estados e 
Municípios em condição de gestão semiplena, 
bem como dos saldos relativos a esses tetos 
para os inclusos na situação parcial, será feito 
semestralmente, obedecido a cronograma a 
ser estabelecido pelas partes.

Conhecimentos Específicos (30 questões)
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Assinale a alternativa 14. correta:

( X ) Os cargos e funções de chefia, direção e a. 
assessoramento, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), só poderão ser exercido em 
regime de tempo integral.

( ) Os servidores que legalmente acumulam dois b. 
cargos ou empregos não poderão exercer 
suas atividades em mais de um estabeleci-
mento do Sistema Único de Saúde (SUS).

( ) É vedada, em qualquer hipótese, a transferên-c. 
cia de recursos para o financiamento de ações 
não previstas nos planos de saúde.

( ) Na modalidade de assistência de atendimento d. 
e internação domiciliares incluem-se, exclu-
sivamente, os procedimentos médicos, de 
enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e 
de assistência social.

( ) É vedada a participação direta ou indireta de e. 
empresas ou de capitais estrangeiros na assis-
tência à saúde, inclusive através de doações 
de organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades 
de cooperação técnica e de financiamento e 
empréstimos.

Assinale a alternativa 13. correta, de acordo com a 
Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 
01/2001.

( ) A alocação de recursos referentes a cada a. 
grupo de programação de ações ambulato-
riais de média complexidade para a popula-
ção terá como limite financeiro um valor igua-
litário entre os municípios.

( ) O gestor municipal é responsável pela ges-b. 
tão da política de alta complexidade/custo, 
devendo manter vinculação com a política 
nacional, podendo transferir as funções de 
definição de prioridades assistenciais e pro-
gramação da alta complexidade.

( ) A dita norma estabelece o processo de cen-c. 
tralização como estratégia de hierarquização 
dos serviços de saúde e de busca de maior 
equidade.

( ) Os Estados que não cumprirem as responsa-d. 
bilidades definidas para a forma de gestão à 
qual se encontram habilitados, serão desabili-
tados pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS).

( X ) O financiamento das internações hospita-e. 
lares será feito de acordo com o processo 
de Programação Pactuada e Integrada, con-
duzido pelo gestor estadual, respeitado o 
Teto Financeiro da Assistência/TFA de cada 
Unidade da Federação.
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Caracterizam-se como atividades típicas do 17. 
campo da atuação do psicólogo:

( X ) psicodiagnóstico, psicoterapia, participação a. 
em equipes multiprofissionais, entrevista 
psicológica, aplicação de testes psicológicos.

( ) treinamento comportamental, psicodiagnós-b. 
tico, psicoterapia, entrevista psicológica, ela-
boração e aplicação de testes de conhecimen-
tos específicos de diversas áreas em processos 
seletivos.

( ) psicoterapia, participação em equipes mul-c. 
tiprofissionais, coordenação de grupos de 
autoajuda, aplicação de testes projetivos de 
múltipla escolha.

( ) participação em equipes multiprofissionais, d. 
psicodiagnóstico, entrevista psicológica, coor-
denação de grupos de controle de qualidade.

( ) psicodiagnóstico, psicoterapias de regressão a e. 
vidas passadas, participação em equipes mul-
tiprofissionais, entrevista clínica, aplicação de 
testes psicológicos.

Sobre fatores e aspectos que influenciam o 18. 
desenvolvimento humano, assinale a alternativa 
incorreta:

( ) O meio compreende o conjunto de influências a. 
e estimulações ambientais passível de alterar 
os padrões de comportamento dos sujeitos.

( ) A hereditariedade é definida pela carga gené-b. 
tica que estabelece o potencial do indivíduo, 
podendo ou não desenvolver-se.

( X ) São fatores desenvolvimentais a hereditarie-c. 
dade, o crescimento orgânico, a maturação 
neurofisiológica e o meio, cada qual desses 
contribuindo de modo independente e espe-
cífico para que os sujeitos se desenvolvam.

( ) O aspecto desenvolvimental social refere-se à d. 
maneira como o sujeito reage perante situa-
ções que envolvem outras pessoas, enquanto 
o afetivo-emocional diz respeito ao modo par-
ticular de integrar as suas experiências.

( ) As diferentes teorias do desenvolvimento e. 
humano, embora considerem o desenvolvi-
mento em sua globalidade, podem enfatizar 
distintos aspectos desse desenvolvimento.

Assinale a alternativa 15. correta:

( ) A Conferência de Saúde, em caráter perma-a. 
nente e deliberativo, órgão colegiado com-
posto por representantes do governo, presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usu-
ários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na 
instância correspondente, inclusive nos aspec-
tos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologadas pelo chefe do poder legal-
mente constituído em cada esfera do governo.

( ) Entende-se por vigilância epidemiológica um b. 
conjunto de ações capazes de eliminar, dimi-
nuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

( ) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é c. 
única, sendo exercida no âmbito do Distrito 
Federal, pelo Ministério da Saúde, e no âmbito 
dos Municípios, pela respectiva Secretaria de 
Saúde ou órgão equivalente.

( X ) A representação dos usuários nos Conselhos d. 
de Saúde e Conferências será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

( ) Caberá aos Municípios, com seus recursos e. 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena.

As fases do desenvolvimento sob a perspectiva 16. 
psicanalítica freudiana, observada a ordem cronoló-
gica crescente de sua manifestação, são:

( ) Fase oral, fase fálica, fase anal, fase genital e a. 
fase de latência.

( ) Fase anal, fase oral, fase fálica, fase genital e b. 
fase de latência.

( ) Fase genital, fase de latência, fase anal, fase c. 
fálica e fase oral.

( ) Fase anal, fase fálica, fase oral, fase genital e d. 
fase de latência.

( X ) Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e. 
e fase genital.
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A Psicologia do Desenvolvimento Humano consti-20. 
tui importante área de conhecimento da Psicologia.

Com referência a essa área, pode-se afirmar correta-
mente que:

( ) As diferentes teorias existentes foram cons-a. 
truídas com base em análise experimental do 
comportamento, por meio de estudos compa-
rativos de grupos de diferentes faixas etárias e 
culturas.

( ) Fornece subsídios fundamentais para a com-b. 
preensão das estruturas psicoafetivas de 
sujeitos e grupos, haja vista que a formação 
dessas estruturas se completa até a fase da 
adolescência.

( ) Todas as diferentes teorias existentes con-c. 
sideram a convergência de fatores sociais e 
sua influência sobre o substrato biológico 
apresentado pelo ser humano quando de seu 
nascimento.

( X ) Objetiva conhecer o modo como se processa d. 
o desenvolvimento humano nos seus aspec-
tos físico-motor, intelectual, afetivo-emocio-
nal e social, considerando as distintas faixas 
etárias.

( ) Fornece subsídios fundamentais para a e. 
compreensão de como, onde e para quê os 
sujeitos se comportam de determinado modo, 
em determinada situação e em um momento 
específico.

De acordo com a Resolução CFP n19. o 010/2005 – 
Código de Ética Profissional, constituem deveres fun-
damentais do psicólogo:

( ) Prestar serviços profissionais em situações de a. 
calamidade pública ou de emergência, sem 
visar honorários previamente; estabelecer 
acordos de prestação de serviços que respei-
tem os direitos do usuário ou beneficiário; 
fornecer, a quem de direito, na prestação de 
serviços psicológicos, informações concer-
nentes ao trabalho a ser realizado e a todos os 
resultados a serem alcançados.

( X ) Prestar serviços profissionais em situações de b. 
calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefício pessoal; estabelecer acordos 
de prestação de serviços que respeitem os 
direitos do usuário ou beneficiário; fornecer, 
a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 
profissional.

( ) Prestar serviços profissionais em situações de c. 
emergência, sem visar remuneração; estabele-
cer acordos de prestação de psicodiagnóstico 
que respeitem os direitos do usuário ou bene-
ficiário; fornecer, às autoridades competentes, 
na prestação de serviços psicológicos, infor-
mações concernentes à dinâmica psicológica 
do paciente e a todos os resultados a serem 
alcançados.

( ) Prestar serviços psicossociais em situações de d. 
calamidade pública ou caos social, sem visar 
benefícios financeiros; estabelecer acordos de 
prestação de psicoterapias que respeitem os 
direitos do usuário ou beneficiário; fornecer, 
a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao 
psicodiagnóstico a ser realizado e ao seu obje-
tivo profissional.

( ) Prestar serviços voluntários em situações de e. 
calamidade pública ou de emergência, sem 
visar benefícios financeiros; estabelecer acor-
dos de prestação de assistência psicossocial 
que respeitem os direitos da sociedade; forne-
cer, a quem de direito, na prestação de servi-
ços psicológicos, informações concernentes 
ao trabalho a ser realizado e aos resultados 
dos testes psicológicos a serem aplicados.
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Com relação a procedimentos profissionais usuais 22. 
da Psicologia, considerando as diversas possibilidades 
de inserção do psicólogo, é correto afirmar que:

( ) processos psicodiagnósticos só podem ser a. 
realizados em contextos clínicos de atuação, 
por suas especificidades e instrumentais exigi-
dos e pelas questões éticas envolvidas.

( ) aplicação de testes psicológicos são compo-b. 
nentes obrigatórios de processos seletivos 
nas organizações de trabalho, justificando a 
presença do psicólogo nesta atividade.

( X ) entrevistas constituem ferramentas clássicas c. 
de trabalho deste profissional, independente 
do seu campo de atuação, pela riqueza de 
dados que proporcionam.

( ) estudos de caso são utilizados exclusivamente d. 
para familiarização com a prática clínica, 
desde que voltados ao desenvolvimento 
de novas técnicas e/ou procedimentos de 
atuação.

( ) dinâmicas de grupo são práticas obrigatórias e. 
em intervenções no âmbito da psicologia 
escolar e/ou educacional, pela abrangência 
dessa técnica e por ampliar o espectro da 
população atendida.

Sobre a psicanálise de Freud e seus conceitos 23. 
fundamentais, assinale a alternativa correta:

( ) a resistência é definida como o ponto a partir a. 
do qual o analisando supera a dificuldade de 
falar de seus conteúdos reprimidos.

( ) a hipnose consiste em manter o analisando b. 
desperto e, pelo método da conversa, incitar 
que fale de seus desejos reprimidos.

( ) o recalque relaciona-se com lembranças ou c. 
fatos esquecidos e que são evocados por 
meio de análise dos sonhos relatados pelo 
analisando.

( ) os sonhos são conteúdos manifestos que se d. 
relacionam com as experiências infantis viven-
ciadas pelo analisando.

( X ) o processo de associação livre se caracteriza e. 
como uma passagem sucessiva de uma lem-
brança para outra, durante a narrativa, por 
parte do analisando.

Constituem fatores que expressam a importância 21. 
da pesquisa para a Psicologia:

( X ) cientificidade dos conceitos, teorias, méto-a. 
dos e técnicas psicológicas; sistematização 
do conhecimento; fundamentação da inter-
venção; aperfeiçoamento de instrumentos e 
medidas.

( ) cientificidade dos métodos e técnicas psico-b. 
lógicas; comparação com outros campos do 
conhecimento; fundamentação para uso de 
técnicas alternativas; aperfeiçoamento de 
manuais de testes.

( ) comparação com outros campos de conhe-c. 
cimento; desenvolvimento de técnicas alter-
nativas de psicoterapia, cientificidade dos 
conceitos e teorias psicológicas, produção de 
testes em larga escala.

( ) fundamentação para uso de técnicas alternati-d. 
vas; desenvolvimento da interdisciplinaridade, 
cientificidade dos conceitos, teorias e técnicas 
psicológicas, sistematização do conhecimento 
produzido nos laboratórios.

( ) aperfeiçoamento de instrumentos e medidas, e. 
fundamentação para uso de técnicas alter-
nativas, sistematização do conhecimento, 
estabelecimento de padrões adequados de 
conduta social.
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Segundo a teoria do desenvolvimento humano 26. 
de Jean Piaget (1896-1980):

( ) os períodos ou estágios de desenvolvimento a. 
iniciam e terminam em momentos pré-deter-
minados, independentemente das caracterís-
ticas biológicas do indivíduo e da interveniên-
cia de fatores educacionais e sociais.

( ) o período de operações formais abrange a b. 
faixa aproximada dos sete aos onze ou doze 
anos, tendo como principais aquisições o 
desenvolvimento da linguagem e a acelera-
ção do pensamento concreto.

( ) o período pré-operatório, dos onze anos em c. 
diante, caracteriza-se pelo desenvolvimento 
mental e pelo início da construção cognitiva 
lógica, isto é, pela capacidade de estabele-
cimento de relações entre pontos de vista 
diferentes.

( ) na fase infanto-juvenil ainda não ocorreu a d. 
internalização das regras e dos valores de con-
vívio social, o que acontecerá apenas na idade 
adulta, com o surgimento de novas estruturas 
mentais e cognitivas.

( X ) o desenvolvimento é dividido em quatro perí-e. 
odos ou estágios, sendo cada um deles carac-
terizado por aquilo que de melhor o indivíduo 
consegue realizar na faixa etária abrangida 
por aquele período.

Constituem temáticas ou questões produzidas e/27. 
ou descobertas por Freud ao longo de suas formula-
ções teórico-conceituais psicanalíticas:

( X ) sexualidade infantil, neuroses, transferência a. 
e contratransferência, hipnose, fases anal e 
fálica, catarse.

( ) sexualidade, neuroses, ódio e reparação, hip-b. 
nose, espiral do desenvolvimento, catarse, 
transferência e contratransferência.

( ) sexualidade infantil, ódio e reparação, ego c. 
auxiliar, hipnose, contratransferência, com-
plexo de inferioridade, neuroses.

( ) homossexualidade, neuroses, transferência d. 
e contratransferência, fases anal e fálica, hip-
nose, nirvana, catarse.

( ) sexualidade, neuroses, ódio e reparação, e. 
trauma do nascimento, transferência e contra-
transferência, catarse.

Relativamente à fase da adolescência, assinale a 24. 
alternativa correta:

( ) A “síndrome normal da adolescência”, enten-a. 
dida como as instabilidades e rebeldias típicas 
do período que vai dos nove aos dezoito anos, 
foi concebida por Erik Erikson.

( X ) Segundo a perspectiva sócio-histórica, não se b. 
constitui como uma fase natural do desenvol-
vimento humano, mas um derivado da estru-
tura socioeconômica.

( ) À corrente behaviorista se devem as mais con-c. 
sistentes contribuições históricas explicativas 
desse período desenvolvimental.

( ) Estudos psicológicos têm unanimemente d. 
confirmado a universalidade dos conflitos 
adolescentes, embora a Psicologia reconheça 
o papel das condições objetivas de vida no 
modo de vivenciar esse período.

( ) Trata-se do período no qual os sujeitos, inde-e. 
pendente de classe social, realizam sua esco-
lha profissional e a continuidade dos estudos, 
com vistas à posterior inserção no mercado 
de trabalho.

A respeito da atuação profissional do psicólogo, é 25. 
correto afirmar que:

( ) a atuação em âmbito escolar e educacional a. 
tem encontrado maior acolhida nas esco-
las públicas, onde melhor se oportunizam 
a transdisciplinaridade e os processos de 
tomada de decisão.

( ) as práticas emergentes de psicodiagnóstico b. 
têm substituído, aos poucos, a de avalia-
ção psicológica, por serem mais amplas e 
adequadas.

( ) as práticas tradicionais nas organizações têm c. 
sofrido modificações, dentre as quais desta-
ca-se o resgate da utilização de testes psicoló-
gicos nos processos seletivos, em substituição 
a técnicas alternativas.

( X ) a atuação clínica, já consolidada em insti-d. 
tuições particulares, tem se voltado mais 
recentemente para trabalhos nas instituições 
públicas e na comunidade.

( ) intervenções com mulheres, meninos de rua e e. 
idosos idade constituem práticas convencio-
nais, de longa data, do campo da psicologia 
clínica de abordagem experimental.
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É 30. incorreto afirmar, sobre a psicologia do desen-
volvimento humano, que:

( ) Consiste em disciplina dedicada a explorar, a. 
descrever e explicar os padrões comporta-
mentais de estabilidade e mudança expressos 
pelo indivíduo em seu curso de vida.

( ) As principais técnicas investigativas histori-b. 
camente utilizadas por essa disciplina foram 
a observação direta do comportamento, as 
entrevistas e os questionários.

( X ) Suas principais contribuições para a psicolo-c. 
gia vieram da corrente behaviorista, expressa 
nas idéias de Watson, Skinner, Freud, Frenet, 
Luria e Erik Erikson.

( ) Para fins de compreensão, o desenvolvimento d. 
humano é geralmente organizado em está-
gios evolutivos enfatizando aspectos distintos, 
como os motores, sexuais ou cognitivos.

( ) Essa disciplina sofreu críticas por ter dire-e. 
cionado suas pesquisas apenas à infância e 
adolescência, e por ter difundido a idéia da 
existência de estágios universais, independen-
tes da cultura.

A respeito da Personalidade, importante con-31. 
ceito no âmbito da Psicologia, assinale a alternativa 
incorreta:

( ) Personalidade pode ser entendida como o a. 
modo relativamente constante e peculiar de 
perceber, pensar, sentir e agir do indivíduo.

( ) A compreensão da personalidade pode incluir b. 
habilidades, atitudes, crenças, emoções, dese-
jos, o modo de comportar-se e até mesmo 
aspectos físicos do indivíduo.

( ) A estrutura da personalidade é a base que c. 
organiza e une entre si as diferentes condutas 
e disposições do indivíduo.

( ) A estrutura da personalidade apresenta conte-d. 
údos que se acham relacionados às vivências 
concretas do indivíduo no seu meio social, 
cultural, religioso, etc.

( X ) A compreensão da personalidade em psicolo-e. 
gia fundamenta-se tão somente nos compor-
tamentos observáveis do indivíduo, os quais 
possibilitam identificá-lo como ser único e 
peculiar.

Sobre violência sexual de crianças e/ou adoles-28. 
centes, é correto afirmar que:

( ) O abuso sexual envolve membros da família a. 
apenas, enquanto a violência sexual caracte-
riza-se pela implicação de crianças e adoles-
centes oriunda de contatos extrafamiliares, 
geralmente no âmbito escolar.

( X ) Existe distinção entre abuso e negligência: no b. 
primeiro caso, ocorre a atenção por parte dos 
pais, enquanto o segundo se caracteriza pelo 
desinteresse ou mesmo a negação da existên-
cia da criança e/ou adolescente.

( ) No atendimento clínico a essa problemática, c. 
é consenso que o assunto do abuso sexual 
deve ser abordado desde a primeira sessão de 
psicoterapia, como forma de auxiliar pronta-
mente na elaboração do trauma vivido.

( ) O impacto do abuso sexual sobre crianças d. 
e/ou adolescentes independe do contexto 
em que ele ocorreu, pois o abusado sente-se 
culpado e sob nenhuma hipótese denuncia o 
ofensor, em função da relação de poder nor-
malmente envolvida.

( ) São efeitos de curto prazo de situações de e. 
abuso o medo, a ansiedade, a baixa auto-
estima, a desconfiança e o sentimento de 
traição pelo abusador, os quais se manifestam 
necessariamente em decorrência de situações 
de abuso.

Dentre os distúrbios evolutivos (ou de conduta) 29. 
comuns nas fases desenvolvimentais da infância até a 
adolescência, podem ser citados:

( ) Distúrbios do controle esfincteriano, como a. 
terror noturno, aerofagia, enurese.

( ) Distúrbios da personalidade, como sonhos b. 
diurnos ou devaneios, homossexualidade, 
onicofagia.

( ) Distúrbios do sono, como cabeceio ou c. 
balanceio do corpo, pesadelos, masturbação 
compulsiva.

( X ) Distúrbios da alimentação, como inapetência d. 
ou anorexia, bulimia, perversões do apetite.

( ) Distúrbio da identidade, como destrutividade, e. 
fobia escolar, agnosia ou isolamento.
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Na Psicologia, a observação do comportamento 34. 
tem sido utilizada como opção metodológica em pes-
quisa e/ou em intervenção, com proposta de entender 
o que os organismos fazem e sob quais circunstâncias.

Sobre a observação do comportamento como método, 
é incorreto afirmar que:

( ) A descrição minuciosa do comportamento a. 
permite que profissionais possam compreen-
der um fenômeno observado a partir de suas 
principais características.

( ) Dados coletados a partir da observação b. 
subsidiam o diagnóstico de uma situação- 
problema, podendo indicar alternativas de 
correção.

( ) Trata-se de recurso que permite a obtenção c. 
de dados que aumentam a compreensão a 
respeito do comportamento sob investigação.

( X ) Desenvolve-se exclusivamente associado à d. 
experimentação, objetivando sempre a altera-
ção de comportamentos ou condutas social-
mente indesejáveis.

( ) A utilização de estratégias observacionais e. 
possibilita tanto a coleta de dados para a 
avaliação psicológica quanto a construção de 
instrumentos de medida de comportamentos.

A psicopatologia dos distúrbios evolutivos 35. 
enfrenta dilemas na tarefa de diferenciar condutas 
normais das patológicas.

A respeito dessa questão, é incorreto afirmar que:

( ) um sintoma pode ser “normal” em determi-a. 
nada faixa etária e “patológico” em outra do 
ciclo evolutivo.

( ) o sintoma constitui importante exteriorização b. 
somática ou psíquica indicativa de que “algo 
não vai bem”.

( X ) sintomas são conjuntos de condutas desvian-c. 
tes cujo propósito é chamar a atenção para o 
problema apresentado.

( ) determinados sintomas podem, num dado d. 
momento evolutivo, caracterizar uma reação 
adaptativa “normal”.

( ) determinado distúrbio evolutivo será tanto e. 
mais patológico quanto maior for o número e 
a diversidade dos sintomas que o constituam.

A pesquisa em Psicologia, considerando seu 32. 
objeto e seus informantes típicos, se caracteriza pela 
utilização de:

( X ) metodologia de abordagem qualitativa, asso-a. 
ciada a entrevistas e observação como instru-
mentos de coleta de dados;

( ) metodologia experimental, associada a entre-b. 
vistas abertas e inventários como instrumen-
tos de análise de dados.

( ) pesquisa ação, associada a c. “check-lists”, ques-
tionários e espelho de visão unilateral como 
recursos de devolução de dados.

( ) pesquisa participante, associada a termos de d. 
consentimentos livres e esclarecidos e reali-
zação de experimentos como estratégias de 
coleta de dados.

( ) metodologia quali-quantitativa, associada e. 
a observação indireta do comportamento e 
avaliação psicológica como recursos de coleta 
de dados.

Quanto ao atendimento clínico em casos de vio-33. 
lência sexual, assinale a alternativa correta:

( ) Intervenções em nível familiar são dispen-a. 
sáveis nesse tipo de demanda, uma vez que 
interessa tratar a “vítima” e fazê-la superar o 
trauma vivenciado.

( X ) Vítimas de abuso sexual podem ser atendidas b. 
em grupo, desde que homogêneos, pois essa 
modalidade de tratamento oportuniza que 
elas interajam e, deste modo, se sintam mais 

“normais”.

( ) O c. setting terapêutico nesse tipo de demanda 
é idêntico a outras demandas clínicas, não 
requerendo cuidados especiais por parte do 
profissional.

( ) Os principais elementos motivadores da d. 
interrupção no atendimento desse tipo de 
demanda são as questões contratransferen-
ciais e os aspectos legais implicados.

( ) Deve-se preservar modalidades tradicio-e. 
nais de atendimento clínico nesse tipo de 
demanda, iniciando sempre por uma fase de 
psicodiagnóstico longo, ao qual se sucederá a 
intervenção propriamente dita.
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A vitimização de crianças nos quadros social e 38. 
familiar pode incluir violência sexual.

O atendimento psicológico a este tipo de demanda 
deve incluir, necessariamente:

( ) A exigência de atendimento jurídico à vítima, a. 
como condição para a deflagração e continui-
dade do tratamento.

( ) O encaminhamento imediato de todos os b. 
familiares envolvidos direta ou indiretamente 
para avaliação médica e de risco social.

( ) O veto à disseminação de qualquer informa-c. 
ção relativa ao ocorrido nos ambientes fami-
liar e escolar da vítima.

( X ) A busca por conhecer a rede e a dinâmica d. 
sociofamiliar que envolve a vítima, inclusive 
no que se refere à história pregressa dessa 
rede.

( ) A proibição da ocorrência de qualquer con-e. 
tato posterior da vítima com o agressor, 
mesmo que haja o desejo expresso por esse 
contato.

São princípios ou fatores em permanente intera-39. 
ção que afetam o desenvolvimento humano:

( X ) Hereditariedade, crescimento orgânico ou a. 
físico, maturação neurofisiológica e meio.

( ) Sistema neurovegetativo, relações paren-b. 
tais, maturação neurofisiológica e ambiente 
externo.

( ) Hereditariedade, maturação psicobiológica, c. 
sistema límbico e sistema nervoso.

( ) Crescimento orgânico ou físico, meio, condi-d. 
ções sociais, determinação biológica.

( ) Meio ambiente externo, bagagem genética, e. 
estímulos neuronais, sistema reprodutor.

Em Psicologia, a estruturação da personalidade 36. 
humana é explicada a partir de diferentes concepções 
ou teorias.

A respeito dessa temática, assinale a alternativa correta:

( ) Para Fromm, as possibilidades de realização a. 
humana independem de aspectos culturais, 
sociais e políticos, pois a personalidade se 
estrutura unicamente como resultado de 
processos inconscientes.

( ) Na concepção de Freud, o conceito de “espaço b. 
vital” contempla a totalidade dos fatos que 
determinam o comportamento do indivíduo 
num certo momento.

( ) Segundo Lewin e sua Psicologia Individual, c. 
o estilo de vida é a forma que possibilita ao 
indivíduo dirigir suas energias a propósitos 
construtivos.

( ) Para Adler, a personalidade se estrutura posi-d. 
tiva ou negativamente, dependendo do modo 
como foi vivenciado o trauma do nascimento.

( X ) Segundo Erikson, os estágios evolutivos de e. 
desenvolvimento do ego comportam cada 
qual um conflito a ser solucionado, para que 
esse desenvolvimento aconteça de modo 
satisfatório.

Por sua abrangência e influência, são considera-37. 
dos princípios que norteiam as diferentes abordagens 
da personalidade em Psicologia:

( ) Determinantes celulares; determinantes a. 
ambientais ou psíquicos; características geno-
típicas, contexto sociocultural.

( ) Herança emocional dos pais e experiências b. 
escolares; influências gestacionais; heredita-
riedade e bases culturais.

( X ) Determinantes conscientes ou inconscien-c. 
tes; determinantes ambientais ou psíquicos; 
hereditariedade e base biológica; contexto 
sociocultural.

( ) Experiências escolares e sociais; determinan-d. 
tes sociais ou psíquicos, contexto sociocultu-
ral, trauma do nascimento.

( ) Determinantes conscientes ou inconscientes; e. 
crises de identidade; contexto sociocultural; 
influência das redes parentais e sociais.
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Constituem conceitos encontrados nas contribui-40. 
ções de Jean Piaget para a Psicologia:

( ) Teoria psicanalítica; gênese e estrutura da a. 
sociabilidade; importância da brincadeira 
infantil; estágios do desenvolvimento psicos-
sexual; organização e diferenciação.

( X ) Teoria psicogenética; gênese e estrutura do b. 
conhecimento humano; papel da linguagem 
na estruturação do pensamento; estágios de 
desenvolvimento cognitivo; organização e 
adaptação.

( ) Teoria psicológica; estrutura e gênese do com-c. 
portamento grupal; papel materno na estrutu-
ração psíquica; estágios do desenvolvimento 
biopsicosocial; diferenciação e evolução.

( ) Teoria psicogenética; gênese da conduta d. 
homossexual infantil; papel do raciocínio 
lógico na estruturação das emoções; estágios 
do desenvolvimento cognitivo; organização e 
adaptação.

( ) Teoria psicanalítica; gênese e estrutura da e. 
socialização; importância dos limites na edu-
cação infantil; estágios do desenvolvimento 
psicossexual; organização e dissimulação.
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