
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: PSICÓLOGO 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 

 

 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 

 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 

 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 

 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 

 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 

 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 
solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 
vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 
(l. 01 - 04). 

 
04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 
 
 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     
 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 
 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 
 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 
 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 
 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde – FMS – CARGO: PSICÓLOGO 
6 

08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO DO SUS 

 
 

11. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um acontecimento importante que 
influenciou a criação do SUS. Em relação ao Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira, 
marque a alternativa CORRETA: 

 
a) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais porque impulsionou a realização de 

Conferências Estaduais e Municipais. 
b) O movimento pela Reforma Sanitária Brasileira teve grande participação popular e do 

movimento sindical, mas não houve apoio político. 
c) O movimento da Reforma Sanitária Brasileira criou o SUS e impulsionou a elaboração de uma 

nova Constituição Federal. 
d) A VIII Conferência Nacional de Saúde diferiu das demais pelo seu caráter democrático e pela 

sua dinâmica processual. 
e) O SUS foi criado através da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. 

 
12. A reforma sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco 

referencial definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
 

a) A VIII Conferência Nacional de Saúde/86. 
b) A IX Conferência Nacional de Saúde/93. 
c) A Conferência Internacional de Alma Ata/78. 
d) A política das ações integradas de saúde/80. 
e) A Assembléia Nacional Constituinte/88. 

 
13. O planejamento no campo dos serviços públicos deverá ser feito no sentido de identificar 

problemas e potencialidades, reconhecer interesses divergentes e buscar consensos e contratos 
que viabilizem modificações na sociedade. Desse modo: 

 
a) O planejamento consiste na definição primária de objetivos, para em seguida executar as 

ações. 
b) Um protocolo planejado pode ser aplicado a diferentes realidades territoriais, já que as ações 

de saúde são uniformes para todos os territórios. 
c) No planejamento das ações em saúde, o primeiro passo é o diagnóstico da situação, para em 

seguida definir objetivos e planejar ações estratégicas. 
d) O planejamento normativo é baseado nos recursos existentes e nas necessidades reais dos 

usuários dos serviços. 
e) No planejamento estratégico situacional, os sujeitos são atores e agentes. 

 
14. As ações das equipes de saúde da família devem ser norteadas dentro da lógica da: 
 

a) Vigilância epidemiológica. 
b) Vigilância à saúde. 
c) Vigilância sanitária. 
d) Vigilância da prevalência e incidência de doenças. 
e) Vigilância ambiental. 
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15. A vacinação contra hepatite B, segundo a Portaria nº 3.318/GM/MS de 28 de outubro de 2010, 

deve ser oferecida a grupos vulneráveis não vacinados, com ou sem comprovação anterior 

(manicures, pedicures e podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais 

receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do 

sexo/prostitutas; usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST). Uma 

profissional manicure procura a UBS e relata não ter tomado as três doses da vacina da Hepatite 

B. Consta, no cartão de vacina, que foi aplicada apenas uma dose há mais de 8 meses. A conduta 

CORRETA em relação a esse paciente é: 

 

a) Orientar que ele complete o esquema vacinal, tomando imediatamente a segunda dose e seis 

meses depois tomar a terceira dose. 

b) Começar novamente o esquema, tomando as três doses, conforme recomendado pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Tomar primeira dose; após 1 mês tomar a segunda dose e após seis meses da primeira dose, 

tomar a terceira dose, completando o esquema com um reforço após 10 anos. 

d) Tomar apenas um reforço, por se tratar de um paciente adulto. 

e) Completar o esquema vacinal, tomando a segunda e a terceira doses, com um intervalo de 

tempo de 2 meses entre as doses. 

 

16. Pelo parâmetro DALE (expectativa de vida corrigida segundo a incapacidade) considera-se: 

 

a) O período até os 60 anos. 

b) O período vivido com saúde. 

c) A idade com que as pessoas morrem. 

d) O período acima dos 60 anos. 

e) O período passado em leitos de internação. 

 

17. A proteção específica contra a malária é fornecida por: 

 

a) Imunização passiva. 

b) Repelente contra insetos. 

c) Profilaxia antimicrobiana. 

d) Suplementação de vitamina A. 

e) Vacinação e imunização ativa. 

 

18. Para que uma doença infecciosa ocorra, deve haver interação entre: 

 

a) O agente e o hospedeiro. 

b) O agente e o vetor. 

c) Fatores comportamentais e fatores genéticos. 

d) O vetor e o hospedeiro. 

e) O vetor e o meio ambiente. 
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19. Um dos princípios organizativos do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma 
redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários 
níveis de governo (BRASIL, 1990). Analise as proposições e aponte a INCORRETA: 

 

a) Existem quatro graus de descentralização: delegação, desconcentração, privatização e 
devolução. 

b) A devolução facilita a integração vertical e aumenta a participação no planejamento das ações. 
c) A desconcentração consiste em delegar responsabilidades a níveis hierarquicamente inferiores 

sem, contudo, delegar poder. 
d) A delegação estabelece uma relação entre Estado e sociedade civil, transferindo 

responsabilidades entre o Estado e as organizações não governamentais. 
e) A devolução é feita pela transferência de poder decisório e, portanto, político, de uma 

instituição governamental para outra de menor nível hierárquico. 
 
20. Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos princípios ou diretrizes do SUS, definidas pela 

Lei Orgânica da Saúde: 
 

a) Descentralização dos serviços para os municípios com direção única em cada esfera do 
governo. 

b) Integralidade da assistência à saúde, incorporando ações individuais e coletivas, preventivas e 
curativas. 

c) Liberdade de iniciativa para prestar assistência técnica à saúde. 
d) Universalidade do acesso ao sistema, com atendimento preferencial à população de baixa 

renda. 
e) Saúde como direito de todos e dever do Estado. 
 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Sobre as Neuroses Fóbicas é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) os estados fóbicos sempre vêm acompanhados de manifestações paranoides e obsessivas, 

porém elas estão estratificadas de uma forma que a natureza obsessiva é a mais organizada 

no ego do sujeito e, quando ela falha, surge a predominância da estrutura fóbica e, igualmente, 

em um plano mais regressivo, surge a estruturação paranoide; 

b) as Fobias não são produzidas por conflitos históricos, mas sim por motivos atuais, de modo 

que elas não dependem estritamente de fatores psicológicos; 

c) há tendências a manifestações de natureza psicossomática;  

d) o indivíduo fóbico, por saber de suas limitações, desenvolve uma técnica de dissimulação, por 

vezes até ao nível de um falso self, tal é o seu grau de culpa, vergonha e humilhação diante de 

seus temores ilógicos;  

e) além da angústia de castração, também está sempre presente em qualquer fobia alguma forma 

de ansiedade de aniquilamento e, sobretudo, de desamparo.  
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22. Analise as afirmativas abaixo, levando em consideração as estruturas clínicas. 
 
   I.  A Psicose implica em um processo deteriorativo das funções do ego, com algum prejuízo do 

contato com a realidade. 
  II.  Pessoas com Borderline conservam um juízo crítico e o senso de realidade.  
 III.  A Histeria Conversiva caracteriza-se por quadros dissociativos como desmaios, desligamentos, 

ataques tipo epiléticos, sensações de despersonalização e estranheza e estados 
crepusculares. 

 IV. A Perversão atua através de zonas erógenas, mas essas atuações estão a serviço de uma 
pré-genitalidade. É nas Perversões onde mais claramente se observa uma articulação da 
estrutura edípica com a estrutura narcísica. 

 V. Nos neuróticos obsessivos compulsivos há uma permanente presença de pulsões agressivas, 
mal resolvidas, de um superego rígido, muitas vezes cruel, ante a desobediência de seus 
mandamentos. Há também um ideal de ego cheio de expectativas a serem cumpridas. Tudo 
isso acompanhado de um continuado estado de culpa.   

 

 Estão CORRETAS: 
 

a) As afirmativas I, IV e V 
b) As afirmativas I, II, III e IV 
c) Todas as afirmativas 
d) As afirmativas I, II, IV e V 
e) As afirmativas I e II 

 

23. Com relação a Transtorno Psicótico Breve, julgue os itens que se seguem e assinale V se 

verdadeira e F se falsa. 

 

(     ) Esse tipo de transtorno pode acontecer sem estressor acentuado e com início no pós-parto.  

(     ) Indivíduos com transtorno psicótico breve costumam experimentar confusão, mas não 

apresentam oscilações intensas de afeto.  

(     ) Não se pode diagnosticar paciente com transtorno psicótico breve se os sintomas psicóticos 

por ele apresentados são mais bem explicados por um episódio de humor.  

(     ) Delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento amplamente desorganizado 

ou catatônico e estupor ou coma são sintomas de transtorno psicótico breve. 

 

 A ordem CORRETA do preenchimento do parênteses, de cima para baixo é: 

 

a) V, F, V, F 

b) V, F, F, F 

c) F, V, V, F 

d) V, V, F, V 

e) F, F, F, V 
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24.  É correto afirmar que, entre os sintomas que caracterizam a Depressão, NÃO se incluem: 
 

a)  baixa auto-estima, pessimismo em relação ao futuro, níveis reduzidos de motivação e 
processos de pensamentos mais lentos;  

b)  comportamento motor reduzido, ou um alto nível de atividade motora sem sentido como andar 
de um lado para o outro e inquietação;  

c)  problemas de sono, de apetite e de funcionamento sexual; 
d)  incapacidade de manter a atenção e a intrusão de pensamentos irrelevantes; 
e)  o indivíduo, na fase inicial da Depressão, acredita que tudo está dando errado, está aborrecido 

e ansioso e tem muitos pensamentos de preocupação. Durante essa fase, é difícil determinar 
se o indivíduo está experimentando início de depressão ou está sofrendo de um estado de 
ansiedade.  

 

25.  Analise as afirmativas abaixo, levando em consideração a psicoterapia para cuidar de pessoas 
com Psicose. 

 
   I.  É muito difícil desenvolver insights em pessoas com Psicose que não conseguem manter sua 

atenção em um pensamento. 

  II.  A terapia familiar está emergindo como um modelo de intervenção psicoterapêutica eficaz. Ela 

envolve os membros da família bem como a pessoa com Psicose e tem três focos: informar 

para que todos conheçam o transtorno; ensinar a todos como reduzir o estresse que exacerba 

os sintomas e, ensinar, à pessoa com Psicose, estratégias para lidar com os sintomas. 

 III.  A prática psicoterápica está permeável às contribuições de epistemólogos, neurólogos, 

educadores, geneticistas e, especialmente, à moderna psicofarmacoterapia.  

 IV.  Os psicoterapeutas que cuidam de pessoas com Psicose estão combinando método analítico 

com outros métodos alternativos como: diversas formas de psicoterapia; grupos de auto-ajuda; 

instituição que possibilite os benefícios da ambientoterapia; auxiliares terapêuticos.  

 

 Estão CORRETAS: 

 

a) As afirmativas I e IV 

b) As afirmativas I, II e IV 

c) Todas as afirmativas 

d) As afirmativas I, II e III 

e) As afirmativas I e II 

 

26.  O termo ”grupo familiar” designa não unicamente a influência exercida pela mãe, mas também 

pelo pai, irmãos e os inter-relacionamentos. Dentre os fatores que agem constituindo a dinâmica 

do grupo familiar, aquele que o psicólogo familiar tem menos possibilidade de atuação é: 

 

a) fatores socioculturais; 

b) fator de transgeracionalidade; 

c) as características pessoais em separado do pai e da mãe e, em especial a relação entre eles; 

d) a valoração que cada um tem em relação ao outro; 

e) a designação e o desempenho de papéis. 
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27.  Qual o método de avaliação das relações familiares que utiliza uma entrevista com todos os 

membros da família, em que são propostas seis tarefas pelo entrevistador-coordenador da 
sessão, e solicitada a participação de cada membro da família como um grupo (dependendo da 
tarefa)? Esta sessão é gravada e um observador faz anotações sobre o comportamento de cada 
um dos membros da família. Trata-se da: 

 
a) Entrevista Estruturada, de Salvador Minuchin. 
b) Tarefa Familiar, de Paul Watzlawick. 
c) Entrevista Familiar Estruturada −�EFE, criada por Terezinha Féres Carneiro. 
d) Entrevista de Avaliação Familiar Via Video Tape, de Virgínia Satir. 
e) Primeira Entrevista, criada por F. Ford e J. Herrich. 

 
28.  A constatação de que a pessoa com transtorno mental grave é o "paciente identificado" e funciona 

como um depositário das tensões do grupo familiar, operando em favor do equilíbrio das relações 
familiares, de tal forma que, quando ela começa a dar sinais de melhora, frequentemente os 
familiares adoecem, é própria da: 

 
a) Terapia focal familiar; 
b) Psiquiatria dinâmica; 
c) Psicanálise de grupo; 
d) Terapia familiar de base cognitivo-comportamental; 
e) Terapia familiar de base sistêmica. 

 
29.  O psicólogo escolar, em situações de alunos que apresentam dificuldades escolares, deve: 
 

a)  evitar interferir na relação estabelecida entre pais/filho-aluno com dificuldade escolar.  
b)  orientar a família para uma interação mais adequada com o filho-aluno com dificuldade escolar. 
c)  voltar-se para o trabalho clínico com pais e alunos; os atendimentos seriam realizados na 

própria escola. 
d)  ter atendimentos clínicos na escola voltados aos alunos que apresentam dificuldade escolar. 
e)  trabalhar voltado ao atendimento clínico dos pais dos alunos com dificuldades escolares e 

encaminhar os alunos para o Psicopedagogo. 

 
30.  Sobre as queixas que o psicólogo escolar escuta em seu ambiente de trabalho, é correto afirmar, 

EXCETO: 
 
 a)  a queixa é algo aparente, algo que precisa ser analisado, em vez de torná-la como expressão 

verdadeira do real.  
 b)  o psicólogo que centra sua prática na queixa, acaba por encontrar culpados por situações 

socialmente produzidas, ao mesmo tempo que inocentam as instituições e os poderes públicos.  
 c)  espera-se do psicólogo escolar que ele, ao entender os motivos da queixa, fomente o debate 

sobre, por exemplo, a história de vida dos alunos e as condições de trabalho dos professores 
e, por meio disso, possibilitar a compreensão real das condições em que se dão as relações 
entre professor e aluno.  

 d)  deve diagnosticar os motivos da queixa a partir dos conceitos de normalidade e anormalidade. 
 e)  espera-se do psicólogo escolar, do ponto de vista ético, que compreenda as contradições que 

se aninham no seio da escola e sociedade, a fim de enfrentá-las, por meio de estratégias de 
desmascaramento.  
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31.  O funcionamento psíquico é concebido a partir de três pontos de vista segundo a psicanálise. São 

eles: 
 

a) Econômico. Tópico e dinâmico. 
b) Id. Ego e superego. 
c) Consciente, inconsciente e pré-consciente. 
d) Resistência, repressão e recalque. 
e) Processo primário, processo secundário e fases psicossexuais.  

 
32.  Leia a história a seguir e identifique os mecanismos de defesa utilizados. Cada exemplo de um 

mecanismo de defesa está grifado e numerado.  
 

 "Meu cliente de vinte e cinco anos de idade terminou um relacionamento depois de vários anos de 
intensa relação. Num primeiro momento, ele se trancou no quarto, zangado e destruiu todos os 
objetos que lembravam o relacionamento(1). Fui chamado para conversar, mas em vez disso 
combinamos nos encontrar em uma sessão extraordinária no sábado. Nessa sessão ele não 
parava de se lamentar, dizendo o quão injusta era a  ex-namorada. Este comportamento perdurou 
por algumas semanas.  

 Um dia, meu cliente aparentemente tristonho, revela ter visto, de longe, a ex namorada. Ela, 
segundo ele, estava triste, tão infeliz quanto ele. (2).   

 Tempos depois, meu cliente chegou à conclusão que a odiava. Estava feliz com a separação e 
dizia que iria aproveitar bastante a liberdade recém-conquistada (3). Foi a festas, shows, saiu 
muito e simplesmente deixou de falar na relação perdida.  

 A certa altura, era como se a relação não tivesse existido. Ele não expressava qualquer indício de 
sofrimento ou lembrança da situação (4). 

 Passado alguns meses, ele volta a falar sobre a ex-namorada. Dizia que ela tinha muitos defeitos 
e que, cedo ou tarde, eles iriam se separar mesmo, e portanto era melhor para ele que as coisas 
acontecessem da forma como ocorreu.(5).  

 O processo terapêutico continuou e, algum tempo depois meu cliente optou por canalizar suas 
tristezas em um romance. 

 

 A sequência CORRETA dos mecanismos de defesa utilizados é: 
 

 a) Regressão, projeção, negação, repressão, racionalização.  
 b) Repressão, projeção, negação, repressão, racionalização 
 c) Regressão, projeção, formação reativa, repressão, racionalização. 
 d) Formação reativa, projeção, formação reativa, negação, racionalização. 
 e) Recalcamento, formação reativa, regressão, negação, sublimação. 
 

33.  São razões fundamentais que sustentam, para os psicanalistas, que o Complexo de Édipo é 
fundamental na organização da personalidade, EXCETO:  

 

 a)  o Complexo de Édipo possibilita o processo de renúncia à possessividade onipotente como 
também reconhecer que os pais são autônomos e têm seus próprios espaços;  

 b)  no Complexo de Édipo, a criança precisa resolver o dilema edipiano, expurgando-se dos 
desejos sexuais pela mãe e aniquilando a hostilidade sentida em relação ao pai. Se houver a 
manutenção da hostilidade em relação ao pai, a identificação ficará prejudicada. Se não 
houver identificação não há sucesso na resolução desse Complexo; 

 c)  o Complexo de Édipo favorece a repressão da sexualidade infantil, com uma amnésia relativa 
das experiências anteriores e prepara o ego para várias aquisições cognitivas; 

 d)  o Complexo de Édipo determina a formação de identificações, aspecto absolutamente 
essencial para a formação da personalidade;  

 e)  o Complexo de Édipo, sendo resolvido com êxito, tornará possível o ingresso do indivíduo na 
genitalidade adulta; caso contrário, as fixações parciais nas fases pré-edípicas ou uma má 
resolução do Complexo de Édipo resultarão em distintas formas de pseudogenitalidade. 
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34.  Leia as afirmativas a seguir considerando o Modelo Estrutural de funcionamento psíquico de 

Freud:  
 

I. compreende o polo pulsional da personalidade; 
II. conjunto de funções e representações;  

III. abrange os preceitos morais de nossas mentes, bem como nossas aspirações ideais;  
IV. compreendia a totalidade do aparelho psíquico;  
V. efetua o mecanismo fundamental de rejeitar, de qualquer forma, a vivência e a tomada de 

conhecimento de experiências emocionais ansiogênicas.  
 
 A sequência CORRETA é: 
 

a) EGO, ID, SUPEREGO, ID, ID 
b) EGO, ID, SUPEREGO, EGO, ID 
c) ID, SUPEREGO, EGO, ID, ID 
d) ID, EGO, SUPEREGO, ID, ID 
e) ID, EGO, SUPEREGO, ID, EGO 

 

35.  Relacione as neuroses e psicoses descritas abaixo com seus respectivos processos defensivos: 
 

   I – Histeria 
  II – Neurose Obsessiva 
 III – Melancolia 
 IV – Esquizofrenia 
  V – Paranoia 
 

(     ) Identificação com a introjeção do objeto.  
(     ) Repressão, deslocamento, conversão somática e a condensação. 
(     ) Identificação introjetiva, projeção e o mecanismo de negação. 
(     ) Deslocamento, formações reativas, anulações e isolamento. 
(     )  Projeções. 

 

 A sequência CORRETA é: 
 

a) II, I, III, IV, V 
b) III, I, II, V, IV 
c) III, I, IV, II, V 
d) II, I, V, III, IV 
e) V, I, IV, II, III 

 
36.  A enurese é a evacuação voluntária ou involuntária da urina na roupa ou cama depois da idade de 

5 ou 6 anos, quando a criança deveria ser capaz de conter o fluxo urinário. Considera-se que a 
criança sofre de enurese, quando ela evacua inapropriadamente pelo menos duas vezes por mês 
depois dos 5 anos de idade, ou pelo menos uma vez após os 6 anos de idade.(Holmes, 2007) 

 São explicações para enurese, EXCETO: 
 

a) a enurese origina-se de um conflito intrapsíquico. Pode ser o substituto para a masturbação;  
b) o estresse pode inibir a aprendizagem do controle da bexiga ou romper a aprendizagem que 

pode já ter ocorrido; 
c) o indivíduo ainda não aprendeu a resposta de retenção da urina; 
d) retardo neurológico ou pressão na bexiga, necessária para estimular a micção é mais baixo em 

algumas crianças do que nas outras;  
e) a enurese representa a tentativa da criança para evitar conflitos.   
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37.  A  brincadeira possibilita à criança, EXCETO: 
 

a) operar na ausência do objeto; 
b) generalizar e categorizar os objetos com que entra em contato; 
c) comunicação que garante a conservação e assimilação de conhecimentos e experiências. Esta 

é característica de crianças em idade escolar; 
d) expressar suas fantasias, desejos e experiência de uma forma real, específica por meio de 

brinquedos e jogos; 
e) brincar com os significados para mediar simbolicamente a internalização da cultura, que 

promove saltos qualitativos no seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e mental. 
 

38.  Dentre as alternativas abaixo, o papel do psicólogo na entrevista lúdica é vivenciar: 
 

a) elementos contratransferenciais e entender apenas os fatores psicopatológicos que configuram 
a queixa familiar; 

b) uma experiência pré-moldada pelo psicólogo, já que ele necessita organizar e prever todos os 
passos que deverão transcorrer quando estiver com a criança; 

c) uma experiência que deve ser tomada pelo psicólogo como útil para traçar planos de 
abordagem com a equipe interdisciplinar; 

d) uma experiência nova, tanto para o psicólogo como para a criança, em que se refletirá o 
estabelecimento de um vínculo transferencial breve; 

e) autonomia de procedimentos clínicos, já que não há materiais a serem apresentados para a 
criança. 

 
39.  Quando a ansiedade é muito desagradável, a criança desenvolve técnicas para enfrentá-la ou 

defender-se dela. São as respostas de confronto e os mecanismos de defesa que ajudam a 
criança a evitar ou reduzir essas dolorosas sensações. O afastamento é: 

 

a)  uma reação natural que ocorre a crianças com idade entre 2 a 4 anos, revelando, ainda, baixa 
capacidade para expressar sua opinião sobre ações adotadas pelos adultos quando da prática 
da punição exagerada; 

b)  uma das defesas mais frequentemente empregadas por pré-escolares; envolve a esquiva ou 
fuga de situações ou pessoas ameaçadoras; 

c)  utilizado quando uma criança recusa-se a lembrar o evento produtor de ansiedade; 
d)  a adoção de uma resposta que foi característica de uma fase anterior do desenvolvimento; 
e)  visto como um padrão de insistência da criança em considerar como não-verdadeira uma 

situação ou evento que provocou o surgimento da ansiedade. 
 
40.  Sobre os distúrbios emocionais infantis, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Nesse campo, é clássico considerar que as perturbações psíquicas nas crianças são mais 
frequentes em número e mais variadas em espécie do que nos adultos. Essa incidência é 
incrementada pela circunstância de dependência em relação ao(s) cuidador(es) e pelos 
esforços e tensões do seu próprio desenvolvimento. 

b) As principais perturbações, distúrbios ou desordens do desenvolvimento infantil, que podem 
desencadear condutas neuróticas, concentram-se em redor do sono, alimentação, eliminação e 
estabelecimento de vínculos. 

c) Pavores arcaicos, como o medo do escuro, da solidão e de estranhos, por exemplo, expressam 
a fragilidade do superego infantil imaturo diante de impressões desconhecidas, as quais não 
podem ser dominadas e assimiladas. 

d) As tensões manifestas no sono, na alimentação, no treino dos esfíncteres e na vinculação 
sofrem a influência de antagonismos existentes entre as inclinações e/ou necessidades 
naturais da criança e os atuais hábitos culturais ou sociais. 

e) A anorexia da segunda infância é um mecanismo de recusa alimentar que se organiza sob 
forma de oposição aos pais e também sob o modo de escolha dos alimentos. 
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41.  Analise as proposições abaixo e julgue-as como verdadeiras (V) ou falsas (F). 
 

(     ) Dois pontos são particularmente delicados e representam a dimensão mais específica da 
entrevista em psicologia infantil/adolescente: as relações pais-filho-clínico e os modos de 
comunicação entre o clínico e a criança/adolescente. 

(     ) Um dos sintomas mais evidente de um transtorno de conduta é a agressão expressa contra 
outras pessoas, animais ou objetos.  

(     ) Sintomas como falta de responsividade a outras pessoas, prejuízo na comunicação verbal e 
não verbal, ecolalia e falta de desenvolvimento intelectual, estão presentes na esquizofrenia 
infantil.  

(     ) Na criança maior (acima de 5 anos), a insônia faz parte do quadro das neuroses ou dos 
transtornos de personalidade. 

(     ) Há um número alto de crianças coprofágicas que foram maltratadas por suas mães. 

 
 A sequência CORRETA é: 
 

a) Todas verdadeiras. 
b) V, F, F, V, F 
c) V, V, F, F, V 
d) F, V, F, V, V 
e) Todas falsas. 

 
 
42.   Delirium tremens é a Psicose mais frequente no alcoólatra: 
 

a) com caráter delirante; 
b) assintomático; 
c) compulsivo; 
d) crônico; 
e)com caráter destrutivo. 

 
43.  Sobre as pessoas dependentes de drogas psicoativas, é INCORRETO afirmar que: 

 

 a) a dependência de drogas psicoativas, além de ser um transtorno mental, é um comportamento 

que sempre inclui uma compulsão de usar a droga para sentir seu efeito e/ou evitar o 

desconforto; 

 b) os psicólogos que trabalham na recuperação destas pessoas dependentes concordam que a 

família interfere negativamente no tratamento; por isto propõe internações em clínicas 

especializadas; 

 c) a pessoa dependente químico é psicologicamente e fisicamente dependente de drogas, porém 

também é emocionalmente dependente das pessoas mais próximas a ela; 

 d) a pessoa mais próxima da pessoa dependente de drogas ajuda muito quando aceita a 

dependência como algo claro e inegável; 

 e) uma das estratégias utilizadas em tratamentos de pessoas dependentes de drogas psicoativas 

é deixá-las sofrer e assumir a responsabilidade de suas “bebedeiras” e /ou abuso de drogas. 
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44.  Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna da assertiva a seguir:  

 

 Entende-se por ___________ a necessidade de quantidades progressivamente maiores da 

substância para adquirir a intoxicação ou efeito desejado e/ou acentuada redução do efeito com o 

uso continuado da mesma quantidade de substâncias. 

 

a) abstinência; 

b) uso continuado; 

c) tolerância; 

d) remissão; 

e) vício. 

 

45.  Atualmente é particularmente adequado compreender a adolescência e suas conexões com 

circunstâncias de risco sob o enfoque sistêmico. São vários os fatores e processos que aumentam 

a exposição ao risco ou contribuem para a vulnerabilidade, favorecendo, dessa forma, respostas 

mal adaptativas evidenciadas, por exemplo, no envolvimento em situações de conflito no contexto 

escolar. De acordo com a perspectiva sistêmica, é CORRETO afirmar que: 

 

 a) elevada auto-estima, baixos índices de depressão, a ausência de habilidades sociais e de 

resolução de problemas são fatores que protegem contra o cometimento de atos infracionais; 

 b) os fatores de risco e de proteção mais frequentes são inatos e agem modificando a resposta 

individual ou coletiva à adaptação social; 

 c) a resiliência é um atributo do indivíduo. As pessoas que enfrentam satisfatoriamente as 

dificuldades reagem bem a qualquer estressor, mesmo quando a situação se modifica. Se as 

circunstâncias mudam, a resiliência não se altera; 

 d) adolescentes em situação de risco social e pessoal, expostos a ambientes violentos, precisam 

estar em instituições adequadas para tratar desse problema. Esses jovens precisam engajar-se 

em ações pró-sociais; 

 e) é importante entender a relação entre indivíduo e contexto na trajetória de desenvolvimento, 

para compreender as interfaces entre risco/proteção/vulnerabilidade/resiliência. O efeito do 

contexto deve estar associado aos processos individuais (tendências, escolhas, características 

pessoais). 
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46. Sobre a Depressão na adolescência, analise as afirmativas seguintes. 
 
   I -  A Depressão é um problema de saúde pública. 
  II -  Há sempre o risco de suicídio.  
 III -  A gravidade da Depressão está ligada a sua repercussão sobre o processo da adolescência. 
 IV -  A Depressão na adolescência ocorre devido uma interação de fatores: sociais, familiares 

psicológicos e biológicos. 
 V -  A Depressão expressa uma crise no desenvolvimento do ser humano. 
 
 Está(ão) CORRETA(S): 
 

a) somente a afirmativa IV está correta; 
b) somente as afirmativas II e IV estão corretas; 
c) somente as afirmativas II, III e IV estão corretas; 
d) somente as afirmativas I e IV estão corretas; 
e) todas as afirmativas estão corretas. 

 
47.  As responsabilidades do psicólogo na psicoterapia de grupo incluem: 

 

a) selecionar os participantes; definir metas para o grupo; iniciar e manter o processo terapêutico 

e, proteger os clientes de danos possíveis; 

b) liderar o grupo; compartilhar sentimentos e medos pessoais e lidar com desafetos entre os 

membros do grupo; 

c) a aplicação dos princípios de aprendizagem a esforços indiretos para mudar comportamentos 

mal adaptados dos participantes do grupo; 

d) intervenções psicológicas que pretendam estimular os sintomas associados com transtornos 

psicológicos; 

e) interpretar o significado simbólico dos sonhos dos participantes do grupo e do terapeuta. 

 

48.  Um grupo, seja de natureza operativa ou terapêutica, caracteriza-se por algumas condições 

básicas mínimas. Indique a opção que as identifica. 

 

a) Um grupo soma indivíduos de experiências distintas que decidem por um enquadre (setting) e 

o cumprimento das combinações nele feitas, com ou sem a concordância de seu coordenador. 

b) Um grupo não é um mero somatório de indivíduos, pelo contrário, ele se constitui como nova 

entidade, com leis e mecanismos próprios específicos. 

c) Um grupo não precisa ter objetivos claramente definidos, necessariamente, apenas deve levar 

em conta a preservação do espaço (os dias e o local das reuniões) e do tempo (horário e 

tempo de duração das reuniões, plano de férias etc.). 

d) O grupo não é uma unidade que se comporta como uma totalidade, mas nele, também as 

especificidades de seus membros não devem ser sempre consideradas, pois perturbaria o 

acompanhamento conjunto. 

e) a coexistência de duas forças confluentes ou consonantes, permanentemente em jogo: uma 

tendente à sua coesão e a outra, à sua desintegração. 
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49.  Segundo Bleger(1998) a aprendizagem é um processo constituído por momentos que se sucedem 

ou alternam, mas que podem também isolar-se ou esteriotipar-se; nesse caso aparecem 

perturbações. Cada um desses momentos da aprendizagem  implica que os integrantes do grupo 

assumam determinadas condutas ou papéis. Indique a opção que contém a denominação destes 

momentos considerados pelo autor: 

 

a) momento fóbico; momento contrafóbico; momento paranoide; momento epileptoide; 

b) momento delirante; momento contrafóbico; momento depressivo; momento obsessivo; 

c) momento delirante; momento depressivo; momento esquizóide; momento epileptóide; 

d) momento confusional; momento obsessivo; momento epileptoide, momento compulsivo; 

e) momento melancólico; momento depressivo; momento obsessivo; momento fóbico.   

 

50.  A falta de integração da equipe multiprofissional na saúde propicia: 

 

a) perda de autonomia e responsabilidade dos profissionais; 

b) aprofundamento dos conhecimentos diagnósticos da pessoa doente; 

c) perda de status e poder; 

d) contribuição mútua e facilidade de atingimento do objetivo; 

e) a fragmentação do saber e a compartimentalização da pessoa doente.   
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