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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PSICÓLOGO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa 

do Windows 8: 

 

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por arquivos pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+W. 

II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente 

por configurações pode utilizar o atalho de teclado 

Windows+F. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são falsos. 

(D) Os itens I e II são verdadeiros. 

 

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do 

Windows 8: 

 

I. O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu 

aplicativo para ler correio eletrônico chama-se 

Email. 

II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura 

e instalações de aplicativos testados, aprovados e 

garantidos pela Microsoft como funcionais e livres 

de spywares ou adwares. 

III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas 

pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é 

pelo atalho Ctrl+Alt+Esc. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o item III é verdadeiro. 

 

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e 

atalhos do MS Word: 

 

I. Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir 

ou esconder sua barra de ferramentas. 

II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar 

o atalho Ctrl+Shift+C. 

III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos 

Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com 

que o texto não apareça na tela nem na impressão. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas o itens II e III são verdadeiros. 

(D) Apenas o itens I e III são verdadeiros. 

 

 
 

19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os 

itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário digitou a fórmula 

=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193. 

II. Para obter o resultado total da quantidade na 

célula C7, o usuário também poderá utilizar 

=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também 

obterá o mesmo resultado de 193. 

III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula 

=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após 

teclar Enter será igual a 5. 

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Os itens I e II são falsos. 

(C) Os itens I e III são falsos. 

(D) Os itens II e III são falsos. 

 

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na 

internet, URL, Links e Sites: 

 

I. Cookies são arquivos de textos criados pelo 

servidor Web e enviado como resposta ao acesso a 

uma determinada página pelo cliente. 

II. Como os sites consultam livremente o diretório de 

cookies eles podem representar uma 

vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário. 

III. Todos os recursos presentes na Internet são 

localizados por meio de um endereço único 

conhecido como URL.  

 

(A) Todos os itens são verdadeiros. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

 

 

INFORMÁTICA                                                                          QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

opção correta. 
 

(A) O psicólogo considerará as relações de poder nas 

organizações em que atua e os impactos dessas 

relações sobre as suas atividades profissionais, 

posicionando-se de forma crítica e em consonância 

com os princípios dessas organizações. 

(B) Ao psicólogo é vedado Prestar serviços 

profissionais a organizações concorrentes de modo 

que possam resultar em prejuízo para as partes 

envolvidas, decorrentes de informações 

privilegiadas. 

(C) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 

psicólogo não precisa levar em conta as condições 

do usuário ou beneficiário, mas ao estipular o valor 

,de acordo com as características da atividade, 

deverá comunicar ao usuário ou beneficiário antes 

do início do trabalho a ser realizado. 

(D) O psicólogo, no relacionamento com profissionais 

não psicólogos, compartilhará todas as  

informações sobre o caso mas deverá assegurar 

que o outro profissional resguarde o caráter 

confidencial das comunicações, assinalando a 

responsabilidade, de quem as receber, de 

preservar o sigilo. 
 

22)  Com relação à legislação e às normatizações 

inerentes ao exercício profissional do psicólogo, é 

correto afirmar. 
 

(A) Todo profissional de Psicologia pagará uma 

anuidade, com datas de vencimento e 

parcelamento definidas pelo Conselho, porém, 

psicólogo que completar 60 anos de idade, será 

isento do pagamento da anuidade, a partir do ano 

de exercício em que completar tal idade. 

(B) A guarda do registro documental é de 

responsabilidade do psicólogo e/ou da instituição 

em que ocorreu o serviço. Deve ser mantido em 

local que garanta sigilo e privacidade. O material de 

uso exclusivo do psicólogo, como testes e 

resultados de avaliações, deve ser mantido em 

locais de acesso exclusivo do profissional de 

Psicologia. As informações sigilosas, que não serão 

compartilhadas com a equipe multiprofissional 

através do prontuário, também devem ser 

mantidas em local reservado. O período de guarda 

deve ser de cinco anos.  

 

 

 

(C) No que concerne ao atendimento psicológico 

mediado por computador, o atendimento 

psicoterapêutico mediado por computador é 

permitido pelo CFP. O Conselho Federal de 

Psicologia elaborou a Resolução CFP nº 012/2005, 

como forma de normatizar esse tipo de prática.  

(D) Pela Resolução n.º 218, do Conselho Nacional de 

Saúde, de 6/3/1997, os psicólogos, juntamente 

com outros profissionais, foram reconhecidos 

como profissionais de saúde de nível superior. É 

dessa normativa que se desdobram as obrigações 

do psicólogo na qualidade de profissional da saúde. 

 

23)  A Psicopatologia trata da natureza essencial da 

doença mental; suas causas, as mudanças 

estruturais e funcionais associadas a ela e suas 

formas de manifestação. Sobre Psicopatologia é 

correto afirmar.  

 

(A) A psicopatologia é um conhecimento que se esforça 

por ser sistemático, elucidativo e desmistificante. 

(B) Em geral, quando se estudam os sintomas 

psicopatológicos, dois aspectos básicos costumam 

ser enfocados: o fenômeno e o conteúdo.  

(C) De modo geral, existem sinais ou sintomas 

psicopatológicos totalmente específicos de 

determinado transtorno mental. 

(D) A entrevista, em  psicopatologia, não é um 

instrumento importante na avaliação do paciente. 

O principal aspecto da avaliação psicopatológica é 

o exame psíquico, também chamado exame do 

estado mental atual. 

 

24) Sobre as funções psíquicas elementares e suas 

alterações, analise as afirmativas abaixo e assinale 

a opção correta. 

 

I. As funções mais afetadas nos transtornos 

psicóticos são: linguagem, sensopercepção, 

pensamento, juízo de realidade e vivência do Eu. 

II. Delirium é o termo atual mais adequado para 

designar a maior parte das síndromes confusionais 

agudas, portanto diz respeito aos vários quadros 

com rebaixamento leve do nível de consciência que 

oscilam muito pouco durante o dia. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 60 
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III. A alteração mais comum e menos específica da 

atenção é a diminuição global desta, chamada 

hipoprosexia. Aqui se verifica a total abolição da 

capacidade de atenção, por mais fortes e variados 

que sejam os estímulos utilizados. 

IV. Geralmente a desorientação ocorre, em primeiro 

lugar, em relação ao espaço. Só após o agravamento 

do transtorno, o indivíduo se desorienta quanto ao 

tempo e, finalmente, quanto a si mesmo. 

V. As principais alterações da forma ou estrutura do 

pensamento são: fuga de idéias, dissociação e 

incoerência do pensamento, afrouxamento das 

associações, descarrilhamento e desagregação do 

pensamento. 

 

(A) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

25) Sobre as grandes síndromes psiquiátricas, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 

abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

 ) Na esquizofrenia, o déficit de atenção é central.  

 ) Nos quadros depressivos, o espaço interior pode 

ser vivenciado como muito encolhido, contraído, 

escuro e pouco penetrável pelos outros. 

 ) O Pânico é uma reação de medo intenso, de pavor, 

relacionada geralmente ao perigo imaginário de 

morte iminente, descontrole ou desintegração. O 

Pânico se manifesta quase sempre como crises de 

pânico. Estas são crises crônicas e intensas de 

ansiedade, acompanhadas por medo intenso de 

morrer ou de perder o controle e de acentuada 

carga autonômica. 

 ) A desintegração dos conceitos ocorre quando os 

conceitos sofrem um processo de perda do seu 

significado original, é bastante característica da 

paranóia, na depressão grave com sintomas 

psicóticos e pode ocorrer também  nas síndromes 

demênciais. 

 ) Os transtorno da personalidade , embora de  

modo geral produzam consequências  muito 

penosas para o indivíduo, familiares e pessoas 

próximas, não são facilmente modificáveis por 

meio das experiências da vida; tendem, antes, a 

permanecer estáveis ao longo de toda vida. 

 

 

(A) F-V-F-F-V. 

(B) F-V-F-V-V. 

(C) V-F-F-F-V. 

(D) V-F-F-F-F. 

 

26) Sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira é correto 

afirmar.  

 

(A) Embora marco inegável para a consolidação do 

atendimento psiquiátrico comunitário, a 

promulgação da Lei 10.216 não foi um ato isolado, 

sendo o resultado de um árduo processo científico-

político-social, iniciado na década de 1950 nos 

países europeus e no final da década de 1970 em 

contexto brasileiro. 

(B) Na década de 1950, foi criado o Serviço Nacional de 

Doenças Mentais para regular as práticas 

psiquiátricas brasileiras, preconizando a higiene 

mental e a eugenia. 

(C) Em 1968, logo após os militares assumirem o 

controle político do país, o governo brasileiro 

celebrou um convênio com hospitais psiquiátricos 

privados, o Plano de Privado de Ação, repassando a 

esses hospitais recursos públicos destinados ao 

tratamento psiquiátrico no país. Esse acordo teve 

como consequência o repasse de mais de 50% das 

verbas destinadas à saúde mental brasileira para o 

setor privado. 

(D) Em 1986, realizou-se a 1ª Conferência Nacional de 

Saúde Mental e 2º Congresso Nacional dos 

Trabalhadores de Saúde Mental, nos quais 

formaram-se as comissões para fazer novas 

propostas para a assistência psiquiátrica brasileira. 

Essas comissões propôs que o atendimento 

psiquiátrico passasse a ser integral, 

multiprofissional e realizado em postos de saúde, 

ambulatórios especializados e em serviços criados 

especialmente para esse atendimento, os Centros 

de Atenção Psicossocial – CAPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARGO: PSICÓLOGO                                                                                                                                Página 9 de 19 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

27) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O processo de redução de leitos em hospitais 

psiquiátricos e de desinstitucionalização de 

pessoas com longo histórico de internação passa a 

tornar-se política pública no Brasil a partir dos 

anos 1980, e ganha grande impulso na década de 

1990 com uma série de normatizações do 

Ministério da Saúde, que instituem mecanismos 

claros, eficazes e seguros para a redução de leitos 

psiquiátricos a partir dos hospitais psiquiátricos. 

(B) Entre os instrumentos de gestão que permitem as 

reduções e fechamentos de leitos de hospitais 

psiquiátricos de forma gradual, pactuada e 

planejada, está o Programa Nacional de Avaliação 

do Sistema Hospitalar Público/Psiquiatria 

(PNASHP/Psiquiatria), instituído em 2002, por 

normatização do Ministério da Saúde. 

Essencialmente um instrumento de avaliação, o 

PNASHP/Psiquiatria permite aos gestores um 

diagnóstico da qualidade da assistência dos 

hospitais psiquiátricos públicos existentes e os 

auxilia a adotar critérios compatíveis com as 

normas do SUS. Trata-se da instituição, no Brasil, 

do primeiro processo avaliativo sistemático, anual, 

dos hospitais psiquiátricos. 

(C) Os Serviços Residenciais Terapêuticos são casas 

localizadas no espaço urbano, constituídas para 

responder às necessidades de moradia de pessoas 

portadoras de transtornos mentais graves, 

egressas de hospitais psiquiátricos ou não. Embora 

as residências terapêuticas se configurem como 

equipamentos da saúde, estas casas, implantadas 

na cidade, devem ser capazes em primeiro lugar de 

garantir o direito à moradia das pessoas egressas 

de hospitais psiquiátricos e de auxiliar o morador 

em seu processo – às vezes difícil – de reintegração 

na comunidade. 

(D) O Programa de Volta para Casa é uma das 

estratégias mais efetivas para a restauração dos 

vínculos familiares das pessoas com transtornos 

mentais em processo de desinstitucionalização. O 

Programa possibilita a efetiva participação dos 

familiares no processo de desinstitucionalização e 

assegura o bem estar global do usuário e sua 

família.  

 

 

 

 

28) A entrevista é a técnica que permite o acesso às 

representações mais pessoais dos sujeitos: 

história, conflitos, representações, crenças, sonhos, 

fantasmas, acontecimentos vividos, etc. Sobre as 

técnicas de entrevista em psicologia, é correto 

afirmar. 
 

(A) Há diferentes tipos de entrevistas, modos de 

conduzi-las e de interpretar os seus dados, de 

acordo com os diversos enfoques teóricos, em 

psicologia. A entrevista apresenta-se de acordo 

com a estrutura, podendo ser de três tipos: 

entrevista semidirigida, entrevista fechada e 

entrevista diretiva. 

(B) Na entrevista não diretiva, o paciente pode iniciar 

falando sobre o que escolher, sendo que o 

entrevistador intervém com os objetivos de buscar 

maiores esclarecimentos, clarear pontos obscuros 

ou confusos e ampliar informações. 

(C) Na entrevista diagnóstica o psicólogo fornece 

informações, faz críticas, elogios e sugestões ao 

paciente, além de interpretar o material que este 

lhe traz. 

(D) Ao pensar na estrutura da entrevista deve-se levar 

em consideração o problema exposto, assim como 

é importante associar a perspectiva histórica e uma 

abordagem dinâmica. Dependendo da 

problemática e da estrutura da personalidade do 

paciente, certas áreas e certos conflitos deverão ser 

mais explorados do que outros, concentrando-se 

em determinados pontos da vida do paciente que 

sejam potencialmente capazes de fornecer 

explicações para a emergência e o 

desenvolvimento do transtorno atual. 
 

29) Sobre os Testes Psicológicos é correto afirmar. 
 

(A) Os testes psicológicos podem ser definidos como 

uma medida objetiva e padronizada de todo o 

comportamento do indivíduo, tendo como função 

essencial a mensuração das diferenças e/ou 

semelhanças entre os indivíduos.  

(B) Os testes são de uso obrigatório para a realização 

de avaliações psicológicas,  por se tratar de um 

material fidedigno, passível de reaplicação e que 

permite conclusões confiáveis. 

(C) A fim de alcançar seu objetivo, o teste psicológico 

deve ser articulado a um construto psicológico e 

este construto precisa estar vinculado a aspectos 

importantes da vida psíquica do indivíduo. 

(D) Pessoas com deficiência não precisam ser avaliadas 

de forma compatível com suas limitações. 
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30) Sobre a da Psicanálise é correto afirmar. 

 

(A) A data de nascimento da Psicanálise coincide com a 

data da publicação dos Estudos sobre a histeria, em 

1895. Bleuler e Freud, autores do livro, estudaram 

o efeito da hipnose no desaparecimento dos 

sintomas histéricos. 

(B) Freud abandonou a hipnose por ser um método 

baseado na sugestão. 

(C) Um tema que despertou o interesse do estudo de 

Freud foi a repressão, onde encontrou a sua relação 

com a censura, como recalque e com a sexualidade. 

(D) Ao adotar a conversação, Freud evolui e chega a 

relação de transferência feita entre o paciente e o 

médico. 

 

31) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O movimento gestáltico surge na Alemanha, por 

volta de 1910-1912, contrapondo-se ao 

estruturalismo e ao funcionalismo. 

(B) O ponto de partida da Gestalt foi o estudo da 

percepção. Além da percepção, foram estudados 

outros fenômenos psicológicos, como a 

aprendizagem, a visão e as reações motoras. 

(C) A Gestalt condena toda dicotomia e fragmentação 

da educação. Para essa corrente, não se educa só o 

físico ou só o psíquico, o homem é uma totalidade. 

(D) Para a Gestalt, toda percepção é composta de figura 

e fundo e cada objeto é um todo. A percepção de 

figura e fundo se dá porque existe uma visão 

periférica, que leva a percepção da figura, e uma 

central que leva a percepção do fundo. 

 

32) Sobre o Behaviorismo, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) O Behaviorismo foi a escola inglesa mais influente, 

congregou maior número de adeptos e perdurou 

por mais tempo. 

(B) Uma das características do Behaviorismo é a 

aceitação de todas as tendências inatas, já que o 

homem, para Watson, herdou as estruturas de seu 

corpo e de seu funcionamento. 

 

 

 

 

(C) Em síntese, o Behaviorismo tem, como objeto, o 

estudo da conduta humana e animal. Esse estudo 

compreende uma ação preventiva do 

comportamento que leva á busca e elaboração da 

leis que devem regular a sua formação e o seu 

controle. 

(D) Para o Behaviorismo, o processo de aprendizagem 

que implica toda a elaboração de instintos, 

tendências, emoções, etc., e que termina na 

elaboração do comportamento, depende das 

tendências inatas e do meio ambiente.  

 

33) Sobre a Psicanálise, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) o que se afirma abaixo e depois assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 ) Para as crianças, a falta do pênis é vista como 

resultado da castração. 

 ) Segundo Freud, a sublimação é um mecanismo de 

defesa que se caracteriza pela expressão de um 

impulso do id, que é o oposto do que impulsiona a 

pessoa. 

 ) De acordo com Freud, a disposição para as 

perversões de toda espécie é uma característica 

humana geral e fundamental. 

 ) Um dos principais mecanismos de defesa 

conceituado por Freud, que afirma que um 

pensamento, ideia ou desejo é afastado da 

consciência, chama-se negação. 

 ) Na teoria psicanalítica de Freud, superego é o 

resultado da internalização de padrões e valores 

recebidos dos pais e da sociedade, sendo esse o 

aspecto moral da personalidade. O aspecto racional 

da personalidade chama-se ego, que é responsável 

pelo controle dos instintos que são as 

representações mentais dos estímulos internos, 

como a fome, que interagem com a personalidade e 

o comportamento. 

 

(A) F-F-F-F-V. 

(B) F-V-F-F-V. 

(C) V-F-F-V-V. 

(D) V-F-V-F-V. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CARGO: PSICÓLOGO                                                                                                                                Página 11 de 19 
 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

34) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Nos Testes Projetivos, o diagnóstico é estabelecido 

por meio da constância de certas carcterísticas 

avaliadas no teste como um todo. 

(B) Quanto ao modo de aplicação, os testes apenas 

podem ser aplicados individualmente e 

coletivamente. 

(C) Os Testes Psicométricos seguem normas 

qualitativas. Por isso, seus elementos (itens de 

teste) não podem ser medidos em separado. 

(D) Quanto ao construto ou atributo medido os testes 

podem ser classificados como de realização, de 

aptidão e de personalidade. 

 

35) Sobre Avaliação Psicológica, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) Dentre os principais instrumentos utilizados em 

um processo de Avaliação Psicológica estão os 

testes psicológicos, a entrevista nas suas diferentes 

modalidades e a intervenção terapêutica. 

(B) A dimensão teórica na Avaliação Psicológica é parte 

integrante de um processo avaliativo, constituído 

de diferentes estratégias que o profissional pode 

utilizar para a realização de um determinado 

procedimento em diferentes contextos de atuação, 

pois em um processo avaliativo, o profissional 

precisa acessar e mensurar os fenômenos 

psicológicos envolvidos na demanda.  

(C) Todos os psicólogos registrados no Conselho 

Regional de Psicologia estam legalmente 

habilitados a realizar avaliações psicológicas de 

qualquer natureza. 

(D) A credibilidade dos resultados e conclusões em um 

processo de avaliação está condicionada a um 

referencial teórico/técnico válido, que sustente as 

interpretações segundo o pressuposto do 

determinismo psíquico do avaliado. A experiência 

do profissional, o fato de os dados interpretados 

terem se originado da capacidade de integração na 

compreensão clínica do fenômeno psicológico, são 

condições imprescindíveis para garantir a 

confiabilidade dos resultados que se integrarão de 

modo coerente a um corpo teórico consistente. 

 

 

 

36) Sobre Psicologia do Desenvolvimento, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) A Psicologia do Desenvolvimento estuda o 

desenvolvimento do ser humano em todos os seus 

aspectos: físico motor, intelectual, afetivo 

emocional e social, desde o nascimento até a 

velhice, isto é, vai desde o inicio o desenvolvimento, 

passa pela a idade em que todos estes aspectos 

atingem o seu mais completo grau de maturidade e 

estabilidade e termina na fase de perda cognitiva e 

orgânica. 

(B) O desenvolvimento humano refere-se ao 

desenvolvimento psicoôrganico. 

(C) Vários fatores indissociados e em permanente 

interação afetam todos os aspectos do 

desenvolvimento. São eles: hereditariedade, 

estimulação, crescimento orgânico, maturação 

neurofisiológica e o meio. 

(D) Todas as teorias do desenvolvimento humano 

partem do pressuposto de que quatro aspectos 

básicos, aspecto físico motor, aspecto intelectual, 

aspecto afetivo emocional e aspecto social, são 

indissociados; mas elas podem enfatizar aspectos 

diferentes, isto é, estudar o desenvolvimento global 

a partir da ênfase em dos aspectos. 

 

37) Sobre a teoria Psicanalítica é correto afirmar. 

 

(A) As funções do Superego são: inibir os impulsos do 

ID; persuadir o Ego a substituir objetivos 

moralistas por objetivos realistas; buscar 

perfeição. 

(B) Forclusão é o termo usado em Psicanálise para 

denominar o mecanismo de defesa através do qual 

o sujeito exprime negativamente um desejo ou uma 

idéia cuja presença ou existência ele recalca. 

(C) O Ego é originalmente criado pelo Id  na tentativa 

de enfrentar a necessidade de reduzir a tensão e 

aumentar o prazer. 

(D) Um dos mais importantes instrumentos da técnica 

psicanalítica freudiana era a Interpretação dos 

Sonhos, pois ela estabelece metas para o 

tratamento analítico ao mostrar o que o paciente 

realmente deseja. 
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38) No que se refere a alguns conceitos do 

Behaviorismo, numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira. 
 

1º Coluna 2º Coluna 

 

( 1 ) – Reforço   

 

( 2 ) – Condicionamento 

Operante 

 

( 3 ) – Esquiva 

 

( 4 ) – Punição 

 

(   ) – É um 

procedimento no 

qual uma resposta 

deixa 

abruptamente de 

ser reforçada. 

 

(   ) – Leva á suspensão 

temporária da 

resposta sem, 

contudo, alterar a 

motivação. 

 

(   ) – É compreendido 

como o 

procedimento no 

qual uma resposta 

é modelada no 

organismo através 

de um reforço 

diferencial e 

aproximações 

sucessivas. 

 

(   ) – É toda 

consequência que, 

seguindo uma 

resposta, altera a 

probabilidade 

futura de 

ocorrência dessa 

resposta. 

 
 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

(A) 1,3,2,4. 

(B) 3,4,2,1. 

(C) 3,1,4,2. 

(D) 2,3,1,4. 
 

39) Sobre a Gestalt, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 
 

(A) Para os gestaltistas, entre o estímulo que o meio 

fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o 

processo de boa forma. 

(B) Para a Gestalt, o comportamento deveria ser 

estudado nos seus aspectos mais globais, levando 

em consideração as condições que alteram a 

percepção do estímulo. Para, justificar essa 

postura, ela se baseia na teoria do isomorfismo. 

(C) De acordo com a Gestalt, o campo psicológico é 

entendido como um campo de força que nos leva a 

procurar a clareza de percepção. Esse campo de 

força psicológico tem uma tendência que garante a 

busca da melhor forma possível em situações que 

não estão muito estruturadas. 

(D) Para a Gestalt, o comportamento é determinado 

pela percepção do estímulo e, portanto, estará 

submetido á lei da boa forma. O conjunto de 

estímulos determinantes do comportamento é 

denominado meio ou meio ambiental. São 

conhecidos três tipos de meio: o geográfico, o 

psicológico e o comportamental. 

 

40) Analise as afirmativas abaixo sobre a Teoria 

Reichiana e assinale a opção correta. 

 

(A) São considerados conceitos principais dessa teoria: 

couraça muscular, energia orgânica, bioenergia e 

couraça caracteriológica e funcionalismo 

orgonômico, 

(B) Para Reich, a auto regulação e a autogestão social 

estão imbricadas. Não se deve planejar 

a democracia do trabalho, ela deve acontecer de 

forma natural na medida em que o homem vai se 

auto regulando. O homem irá aprender a ser livre, 

não autoritário, capaz de se autogerir. A autogestão 

não vive sem a liberdade e vice-versa. 

(C) De acordo com Reich o objetivo da análise 

caractero-vegetativa (união da análise do caráter e 

da vegetoterapia) é que o paciente possa 

desenvolver o reflexo orgonômico, através da 

flexibilização das couraças, com isso resgatando a 

capacidade de auto regulação. A verbalização e o 

desbloqueio das couraças propiciam a fluidez 

energética, condição sine qua non para a saúde do 

organismo. 

(D) De acordo com Reich, as couraças são produtos da 

pulsação natural do corpo, de sua auto regulação. A 

auto regulação dos indivíduos implica numa auto 

regulação sexual que se opõe à regulamentação 

moral vigente. Tentar compreender as 

consequências da moral compulsória reacionária e 

conservadora é o que faz Reich em A Revolução 

Sexual (1945/1976). 

 

http://www.rubenskignel.com.br/saberemmovimento/htm/vocab/vocab.htm#reflexoorgastico
http://www.rubenskignel.com.br/saberemmovimento/htm/vocab/vocab.htm#couraca
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41) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. Como Freud, Reich identifica os mecanismos 

repressores na natureza do psiquismo, mas 

também acredita que os mesmos são incorporados 

a partir do contato doloroso com o mundo externo. 

As forças repressivas viriam de fora, o que indica 

uma valorização do mundo e das forças externas.  

II. Na verdade, a grande preocupação de Reich é com 

o homem sadio, com o homem que não sofre. Ele 

não tem uma preocupação em pensar o homem 

filosófico do homem doente. 

III. Outro conceito psicanalítico que Reich se pautou 

para fundamentar a teoria da formação do caráter 

foi o de repressão.  

IV. A formação do caráter tem uma dinâmica que 

envolve princípios econômicos. São eles: a evitação 

da angústia, a paralisia de estase (medo da 

excitação); e o princípio do prazer. Quando da 

formação do caráter, o que se encontra presente é 

a necessidade de observar os perigos existentes na 

satisfação das pulsões.  

V. Para Reich a couraça do caráter tem uma função 

econômico-libidinal. Ou seja, a sua dinâmica visa a 

atender a um processo disparado pelo movimento 

libidinal na busca do prazer. Na percepção do 

autor, há duas estruturas possíveis de caráter: 

neurótico e pulsional. 

 

(A) Apenas as alternativas I e V estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas III e IV estão corretas. 

(D) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

42) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

(A) Em Psicoterapia Breve, o terapeuta para se utilizar 

dessa metodologia deverá ser livre de preconceitos 

e ser espontâneo para lidar com o paciente. 

(B) A psicoterapia breve dinâmica não é indicada no 

tratamento de problemas circunscritos ou 

mudanças de caráter em áreas restritas da 

personalidade. Terapeuta e paciente, nesse caso, 

devem optar por definir um outro tipo de 

abordagem.. 

(C) Psicoterapia breve poderá ser usada em todos os 

pacientes encaminhados. 

(D) Sobre o término do tratamento em psicoterapias 

breve, é  possível que se produzam no paciente 

diferentes reações, que vão desde o afloramento de 

novos conflitos, ao aproximar-se o final do 

tratamento, até a reação terapêutica negativa, 

passando por retrocessos e piores por simples 

manifestações de hostilidade transferencial e pelo 

acting out. 

 

43) Sobre a Psicossomática, informe se é verdadeiro 

(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

 ) A Psicossomática aborda a questão da relação 

médico-paciente como um recurso terapêutico, 

mas são importantes alguns aspectos básicos. São 

eles: transferência, contratransferência, projeção, 

recalque e atributos do médico.  

 ) De acordo com o conceito de família 

traumatofílica, as doenças expressam-se de vários 

modos, conforme a composição da família, sua 

cultura própria e condições mórbidas subjacentes 

– predisposições constitucionais, hereditárias e 

familiares. 

 ) Na alternância psicossomática, durante as fases 

somáticas os conflitos mentais continuam 

operando subterraneamente. 

 

(A) F-F-V. 

(B) F-V-F. 

(C) F-V-V. 

(D) V-F-V. 

 

44) Existem várias teorias do desenvolvimento 

humano em Psicologia. Dentre essas teorias, 

destaca-se a de Jean Piaget. Sobre essa temática é 

correto afirmar. 

 

(A) Piaget divide os períodos do desenvolvimento 

humano de acordo com o aparecimento de novas  

qualidades do comportamento, o que, por sua vez, 

interfere no desenvolvimento global e individual. 

(B) Cada período é caracterizado por aquilo que 

melhor o indivíduo consegue fazer nas respectivas 

faixas etárias, por isso a divisão nessas faixas é uma 

norma rígida. 
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(C) Para Piaget, a personalidade começa a se formar no 

final da infância, entre 8 e 12 anos, com a 

organização autônoma das regras, dos valores, a 

afirmação da vontade. Esses aspectos subordinam-

se em um sistema único e pessoal e vão-se 

exteriorizar na construção de um projeto de vida.  

(D) De acordo com Piaget, a partir da idade adulta não 

surge nenhuma nova estrutura mental, e o 

indivíduo caminha então para uma diminuição 

gradual do desenvolvimento cognitivo. Isso 

influencia os conteúdos afetivos emocionais e sua 

forma de estar no mundo. 
 

45) Numere a segunda coluna de acordo com a 

primeira: 
 

1º Coluna 2º Coluna 

 

( 1 ) – Período pré 

operatório   

 

( 2 ) – Período operações 

formais 

 

( 3 ) – Período sensório 

motor 

 

( 4 ) – Período operações 

concretas 

 

(   ) – Neste período, do 

ponto de vista das 

relações sociais, também 

ocorre o processo de 

caracterizar-se, 

inicialmente, por uma 

fase de interiorização. 

 

(   ) – Neste período, a 

criança evolui de uma 

atitude passiva em 

relação ao ambiente e 

pessoas de seu mundo 

para uma atitude ativa e 

participativa. 

 

(  ) – Neste período, no 

aspecto afetivo surgem os 

sentimentos 

interindividuais, sendo 

que um dos mais 

relevantes é o respeito 

que a criança nutre pelos 

indivíduos que julga 

superiores a ela. 

 

(   ) – Neste período, no 

aspecto afetivo ocorre o 

aparecimento da vontade 

como qualidade superior 

e que atua quando há 

conflitos de tendência ou 

intenções. 

 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

(A) 2,3,1,4. 

(B) 2,4,3,1. 

(C) 3,1,2,4. 

(D) 4,2,1,3. 

 

46) Sobre a teoria de Vigotski, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

(A) Um  pressuposto básico da obra de Vigotski é que 

as origens das formas superiores de 

comportamento consciente  devem ser achadas nos 

comportamentos que o homem vai desenvolvendo 

desde o seu nascimento. 

(B) Vigotski não via o homem como um ser passivo, 

entendia o homem como um ser que age sobre o 

mundo, sempre em relações sociais, e transforma 

essas ações para que constituam o funcionamento 

de um plano externo social. 

(C) Para Vigotski, a história da sociedade e o 

desenvolvimento do homem caminham juntos e, 

mais do que isso, estão de tal forma intrincados, 

que um não seria o que é sem o outro. Com essa 

perspectiva, é que Vigotski estudou o 

desenvolvimento infantil. 

(D) Para Vigotski, as funções psicológicas emergem e 

se consolidam no plano da ação entre pessoas e 

tornam-se cristalizadas, isto é se constroem no 

social. 

 

47) Sobre a história da Psicologia Social no Brasil, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

(A) Uma das críticas a Psicologia Social no Brasil, antes 

da década de 1960, foi que seu desenvolvimento 

estava comprometido com os objetivos da 

sociedade norte-americana do pós guerra, que 

precisava de conhecimentos e de instrumentos que 

possibilitassem a intervenção na realidade, de 

forma a obter resultados imediatos.   

(B) Depois de uma fase bastante confusa na década de 

1980, identificada como um momento de "crise da 

psicologia social", na qual havia uma grande 

indefinição na área e, consequentemente, nos 

programas oferecidos nas escolas de psicologia, 

parece que alguns caminhos alternativos começam 

a se delinear. Um maior intercâmbio entre o Brasil 

e outros países, particularmente da América Latina.  
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(C) No Brasil, a Psicologia Social cresceu em meio às 

conturbações políticas e sociais internas. 

Cresceram, também, nas empresas e nas 

instituições brasileiras, as práticas de dinâmica de 

grupo e de intervenção psicossociológica que 

privilegiavam as relações interpessoais, 

empresariais e/ou terapêuticas. Houve ainda um 

crescente aumento no número de cursos de 

psicologia criados no país. 

(D) É preciso pensar uma Psicologia Social mais 

comprometida com a realidade social e com as 

condições de vida das pessoas no contexto em que 

elas estejam inseridas, e, para tanto, deve-se ter a 

idéia de que o mundo psicológico está oposto ao 

social. 
 

48) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 
 

I. A Psicologia Social pode ser entendida como o 

estudo das relações humanas a partir de um viés 

social, sendo que este ramo enfoca mais a 

sociedade. Trata-se de uma ponte entre a 

Psicologia e a Sociologia, agregando valores dessas 

duas áreas científicas. Assim sendo, este ramo 

considera o meio como influenciador do indivíduo. 

II. A necessidade da atuação desse ramo da psicologia 

está no fato de que as relações sociais influenciam 

a conduta e os estados mentais dos indivíduos. Por 

outro lado, a consciência coletiva de uma sociedade 

é um campo fértil para estudos. A Psicologia Social 

não observa apenas as influências do meio, mas 

também estuda as percepções desse meio, 

tratando-o como uma entidade, visando 

compreender o comportamento social; e analisa as 

interações que compreendem a sociedade. 

III. Ao contrário da Psicologia da personalidade, que 

estuda os traços individuais, características e 

pensamentos, a Psicologia Social estuda situações 

cotidianas, estando interessada sobre o impacto 

dos ambientes sociais e interações sobre atitudes e 

comportamentos. 

IV. Nem toda a psicologia é social. Com essa afirmativa 

não negamos a especificidade da Psicologia Social – 

ela tem por objetivo conhecer o indivíduo no 

conjunto de suas relações sociais, tanto naquilo que 

lhe é específico como naquilo em que ele é 

manifestação grupal e social. Porém, agora a 

Psicologia Social poderá responder à questão de 

como o homem é sujeito da história e 

transformador de sua própria vida e da sua 

sociedade, assim como qualquer outra área da 

Psicologia. 

(A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

 

49) Sobre Terapia Familiar assinale a opção correta. 

 

(A) A terapia familiar baseia-se na teoria geral dos 

sistemas e na psicanálise. 

(B) Uma das indicações da terapia familiar é quando 

existe uma doença física ou mental severa, gerando 

um alto grau de disfunção e na qual a família, tem 

uma função importante na reabilitação do paciente. 

(C) O conceito chave na terapia familiar é o de 

circularidade. 

(D) Na terapia familiar os problemas psicopatológicos 

familiares devem ser entendidos individualmente, 

de maneira que os vários problemas individuais 

criam verdadeiros círculos viciosos ou terem um 

papel importante na sua solução. 

 

50) Sobre a Terapia Familiar, informe se é verdadeiro 

(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

 ) A família pode ser considerada um sistema vivo, 

semi aberto, que se desenvolve e se transforma 

com o tempo – não nasce e não morre, surge de 

famílias às quais dá continuidade e se transforma 

em novas famílias. Para entendê-lo, é necessário 

levar em conta pelo menos cinco gerações. 

 ) O plano terapêutico é construído com o paciente 

identifica sob a liderança do terapeuta. Leva em 

conta as necessidades individuais do paciente 

identificado e as influências familiares que exerce e 

sofre.  

 ) A família é a soma de seus membros e o reflexo 

das mudanças desses membros. É um sistema vivo 

com leis de funcionamento. Essas leis configuram 

uma estrutura com a dupla capacidade de 

morfogênese, ou seja, flexibilidade para mudar com 

o passar do tempo, e de homeostase, que garante a 

estabilidade de seu funcionamento ao longo do 

ciclo vital. 
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 ) Em geral, durante a primeira entrevista já é 

possível conhecer o paciente e sua família o 

suficiente para poder estabelecer uma hipótese 

diagnóstica. O diagnóstico é um processo dinâmico 

que precisa ser refeito ao longo do tratamento à 

medida que a família e os indivíduos vão mudando. 

 ) O sintoma psiquiátrico freqüentemente se 

manifesta em determinadas situações e não em 

outras. Isso nos permite levantar a hipótese de que 

os sintomas se perpetuam porque seu 

aparecimento se associa com comportamentos que 

ajudam a manter o equilíbrio ou homeostase 

familiar. Um exemplo disso são as repetições de 

seqüências interacionais disfuncionais. 
 

(A) F-F-V-V-V. 

(B) F-V-F-V-F. 

(C) F-F-F-V-V. 

(D) V-F-V-V-V. 

 

51) Sobre a Terapia de Grupo, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

I. Questões que devem ser consideradas no 

planejamento de um grupo: objetivos, população-

alvo, técnica utilizada, recursos do terapeuta e 

espaço físico. 

II. Quanto às contra indicações, incluem–se aqueles 

pacientes que: estão pouco motivados para um 

tratamento longo e difícil; sejam excessivamente 

deprimidos, paranoides ou narcisistas; apresentam 

forte tendência a ações de natureza maligna (p. ex., 

pacientes psicopatas); tenham riscos agudos, 

principalmente o de suicídio; apresentam déficit 

intelectual ou uma elevada dificuldade de 

abstração; estejam no auge de uma séria situação 

crítica; pertencem a uma categoria profissional ou 

política que representa sérios riscos para uma 

eventual quebra do sigilo grupal; tenham uma 

história com várias terapias anteriores 

interrompidas (abandonadores compulsivos). 

III. A existência de um grupo pressupõe uma série de 

características psicológicas que lhe é intrínseca e, 

portanto, definidora de o que é um grupo. Esse 

conjunto de características se chama identificação 

grupal e ocorre em todos os grupos humanos, 

independentemente da sua finalidade. Um 

terapeuta de grupo deve compreendê-la 

adequadamente para minimizar os seus efeitos 

obstrutivos e maximizar os seus efeitos 

catalisadores de mudanças e de crescimento 

emocional. 

IV. Um grupo está sempre em movimento, apoiado em 

duas forças opostas: uma tendendo à sua coesão e 

outra à sua desintegração. A coesão do grupo, é um 

fator terapêutico primário, inclui sentimentos 

como os de pertinência e o de pertencimento. 

V. Mesmo com a idéia de que a psicoterapia grupal e a 

individual têm a mesma eficácia, porém ainda 

assim precisamos tentar prever quais são os 

aspectos dos pacientes que indicam um bom ou 

mau resultado no grupo. Nesse sentido, podemos 

pensar em dois aspectos: diagnóstico clínico e 

características individuais. 

 

(A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

 

52) São aspectos do enquadre grupal. 

 

(A) Co terapia e observador do grupo.  

(B) Universalidade e altruísmo. 

(C) Recapitulação corretiva do grupo familiar primário 

e desenvolvimento de técnicas de socialização. 

(D) Comportamento imitativo e aprendizagem 

interpessoal. 

 

53) Sobre a atuação do psicólogo em hospitais, é 

correto afirmar. 

 

(A) Nos casos de cirurgias, o psicólogo atua no 

momento da admissão ao pré-operatório e depois, 

apenas posteriormente, no processo de 

reabilitação e reintegração sócio familiar. 

(B) A assistência do psicólogo poderá abranger a 

Equipe Multiprofissional: na sua relação com o 

paciente; na sua relação com os familiares do 

paciente e dando suporte e retaguarda aos 

mesmos. 

(C) O psicólogo pode atuar de modo individual ou em 

grupo, preparando o paciente para a 

hospitalização, exames e cirurgias, mas não para a 

morte. 

(D) O psicólogo não deve ir ao encontro do paciente, ele 

deve esperar que outro profissional o encaminhe, 

pois a sua presença pode ser vista pelo paciente 

e/ou sua família como o que traz más notícias.  
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54) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O simples fato de se tornar “hospitalizado” faz com 

que a pessoa adquira os signos que irão enquadrá-

lo numa nova performance existencial e até mesmo 

seus vínculos interpessoais passarão a existir a 

partir desse novo signo. Seu espaço vital agora é 

algo que depende de seu processo de escolha. Seus 

hábitos anteriores terão de se transformar frente à 

realidade da hospitalização e da doença.  

(B) A vivência com o paciente terminal exige do 

terapeuta que esse tenha muito claro e de forma 

assumida determinados questionamentos e 

valores em relação à morte e ao ato de morrer, para 

esse profissional seja insensível à morte para 

diminuir a angústia do paciente. 

(C) A psicoterapia ainda tem uma outra característica 

bastante peculiar de ser um processo onde o 

psicoterapeuta tem no paciente alguém que 

caminha sob sua responsabilidade, mas que de uma 

forma simples tem nesse vínculo seu objetivo em si. 

Assim um psicoterapeuta não precisará prestar 

conta de seu paciente a nenhuma entidade, salvo 

naturalmente aqueles casos onde o atendimento é 

vinculado a algum processo de supervisão. O 

processo em si é conduzido pelo psicoterapeuta 

com anuência do paciente e, no caso de algum 

impedimento, a relação se resolve apenas e tão-

somente pelas partes envolvidas nesse processo. 

(D) O psicólogo precisa ter muito claro que sua atuação 

no contexto hospitalar também é psicoterápica, 

dentro dos moldes do chamado setting terapêutico. 

E como minimização do sofrimento provocado pela 

hospitalização, é necessário abranger tanto a 

hospitalização em si, mas principalmente as 

sequelas e decorrências emocionais dessa 

hospitalização. 

 

55) Sobre a Psicologia Sócio Histórica, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 
 

(A) A Psicologia Sócio Histórica carrega consigo a 

possibilidade de crítica. Não apenas por um a 

intencionalidade de quem a produz,  mas por seus 

fundamentos epistemológicos e teóricos. 

Fundamenta-se no socialismo e adota o 

materialismo histórico e dialético como filosofia, 

teoria e método.  

 

(B) A Psicologia Sócio Histórica tem uma perspectiva 

crítica porque já não pensa a realidade social, 

econômica e cultural como algo exterior ao homem, 

estranho ao mundo psicológico, que aparece como 

algo que o impede, o anula ou o desvirtua. O mundo 

social e o mundo psicológico caminham juntos em 

seu movimento.  

(C) A Psicologia Sócio Histórica acredita que o 

fenômeno psicológico se desenvolve ao longo do 

tempo. Assim , o fenômeno psicológico pertence à 

natureza humana; é preexistente ao homem; e 

reflete a condição social, econômica e cultural em 

que vivem os homens. 

(D) Para a Psicologia Sócio Histórica, o 

desenvolvimento psicológico e a atividade 

constituem categorias a serem estudadas para 

explicitar, descrever e explicar o fenômeno 

histórico humano em sua totalidade. 

 

56) Sobre Psicologia Institucional é correto afirmar. 

 

(A) Para atuar na instituição o psicólogo deve estar 

ciente que seu principal método de estudo será a 

interação, pois é a partir dela que ele vai verificar 

se as hipóteses se constituem em realidade. Neste 

sentido, deve ser estudada a dinâmica psicológica 

que se desenvolve na instituição, pois, por um lado, 

o indivíduo tem sua personalidade afetada pela 

dinâmica institucional e, por outro, é parte 

integrante da mesma e deposita uma parcela de sua 

personalidade nas redes institucionais, pois são os 

indivíduos que fazem a instituição e qualquer 

mudança provocada na instituição poderá afetar a 

personalidade de seus integrantes. 

(B) No âmbito institucional se altera tanto a instituição 

e suas relações, quanto a intervenção do psicólogo. 

Com isso, o fazer psicológico, na anexação dos 

grupos se dará através das observações e 

intervenções, informado pela compreensão das 

relações institucionais. 

(C) A análise institucional é o modo específico de 

compreender as relações sociais, nas instituições e 

um modo de inserção do profissional psicólogo que 

é de natureza política, ela se dá como um método 

de análise da realidade social e como um método de 

intervenção para com a sociedade, para ele essa 

análise acontece através das contradições sociais, 

revelando a dimensão oculta do que se passa nos 

grupos. 
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(D) Na análise institucional, não existe distinção entre 

instituição e organização. Tanto  instituição como 

organização são compostas pelas relações sociais 

apresentadas por seus integrante, pel os recursos 

materiais, o espaço físico e os equipamentos. 

 

57) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

(A) O trabalho em saúde possui características que 

devem ser consideradas, principalmente ao se 

pensar na perspectiva multiprofissional e 

interdisciplinar, por ser um trabalho extenuante, 

compartimentalizado e subjetivo, que depende da 

colaboração de saberes distintos, como o científico, 

o técnico, os sociais e os provenientes de 

dimensões éticas e políticas. É um trabalho 

marcado também pela complexidade e diversidade 

profissional, dos atores, das tecnologias, das 

relações sociais e interpessoais, da organização do 

espaço e dinâmica. 

(B) O trabalho em equipe multiprofissional com 

atuação interdisciplinar pode impor limites na 

autonomia profissional , uma vez que tem que 

integrar distintas disciplinas científicas, que as 

vezes podem não se apoiarem .  

(C) Para um trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar alguns aspectos precisam ser 

considerados, como reconhecer o perfil 

profissional e as funções e responsabilidades de 

cada um dos envolvidos, compartilhar 

informações, discutir os procedimentos e condutas, 

visando resituar os problemas no conjunto da 

estrutura e organização do trabalho. Para tanto, a 

negociação e o estabelecimento da comunicação 

permanente se fazem necessário, o que representa 

a construção de uma ética reflexiva sobre as 

decisões e os atos que se realizam nos serviços de 

saúde. 

(D) Estabelecer a interdisciplinaridade é tarefa fácil, 

pois se trata de um tema vasto e complexo, com 

margem para múltiplas formas de interpretação e 

formatação, especialmente nos serviços de saúde, 

onde os diversos profissionais discutem e 

defendem a interdisciplinaridade.  

 

 

 

 

 

 

58) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. A Política de Saúde do Idoso traz como principal 

inovação o foco na manutenção da capacidade 

funcional e no envelhecimento saudável. Como 

capacidade funcional, entende-se a manutenção 

das habilidades físicas e mentais necessárias para 

uma vida independente e autônoma. 

II. É preciso destacar a relevância de uma capacitação 

e treinamento continuados dos profissionais de 

saúde que sejam adequados à atenção aos idosos, 

principalmente em nível da rede básica. Some-se a 

isso a necessidade de se buscar oferecer suporte às 

famílias e cuidadores informais, sobre quem recai, 

frequentemente, todo o ônus do cuidado, de modo 

a diminuir as dificuldades e a sobrecarga que 

decorrem desse processo, particularmente em 

relação aos idosos mais dependentes e com menor 

autonomia. 

III. Também de acordo com a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa, dentre os idosos 

independentes, existem aqueles com grande 

potencial para desenvolver fragilidade. Esse grupo 

requer menor atenção dos serviços de saúde, mas 

deve ter acompanhamento regulares do seu estado 

funcional. Essa condição de independente, mas 

com risco de fragilização, é determinada pela 

presença de dificuldades na realização das 

Atividades Instrumentais de Vida Diária. 

IV. Não se pode deixar de considerar o fato de que a 

família é o principal núcleo para apoio e cuidado ao 

idoso. Com a mudança na estrutura e 

comportamento da família brasileira, com 

ocupações profissionais fora do lar para todos os 

membros, o convívio e o cuidado do idoso se 

expressa em perspectiva cada vez mais distante 

para um crescente número de famílias. Associado a 

isso, o próprio ambiente físico das residências não 

comporta a presença do idoso ou, quando muito, 

restringe-se apenas a um quarto. Nesse sentido,  

destaca a importância de que as famílias sejam 

conscientizadas da sua responsabilidade em 

relação ao cuidado e tutela dos idosos, uma vez que 

o Estado não poderá, sozinho, se responsabilizar 

por tal condição. 

 

(A) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
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59) Analise as afirmativas abaixo e assinale a correta. 

 

(A) O quadro atual aponta para um crescente e intenso 

processo de patologização da criança, sobretudo no 

âmbito escolar, tendo como foco central de 

intervenção o uso da medicação, que vem sendo 

bem aceito, principalmente com relação aos 

quadros de patologias infantis. Pode-se notar a 

intensificação desse movimento social de 

patologização e medicalização de questões infantis 

justificada pelas dificuldades escolares 

apresentadas pelas crianças, associadas a 

comportamentos considerados impróprios ou 

anormais.  

(B) Levando-se em consideração os diagnósticos 

realizados para a população infantil, faz-se 

necessário produzir uma reflexão a respeito das 

possíveis consequências em se buscar classificar e 

organizar os comportamentos apresentados pelas 

crianças, descritas por familiares e/ou professores 

como um mero transtorno, desconsiderando a 

existência de outros fatores e situações que possam 

associar-se a essas manifestações , tais como 

questões subjetivas, o contexto no qual elas se 

inserem, e as próprias características do 

desenvolvimento da criança, não sendo incomum 

encontrar situações nas quais questões normais do 

desenvolvimento passam a ser consideradas 

patológicas. 

(C) Pensar o sofrimento psíquico infantil enquanto 

uma falha na estruturação psíquica significa 

compreender que o processo de desenvolvimento 

infantil segue por vias diferentes das esperadas 

dentro de um padrão. 

(D) A participação da psicologia na modernidade 

também contribuiu para o fortalecimento do 

discurso científico sobre a infância, sobretudo de 

uma infância  adoecida, baseada nos padrões de 

medidas e mensurações de condutas e aptidões, em 

conceitos como anormalidade, defasagem e 

incapacidade e de uma visão centrada nas idéias de 

patologização infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60) De acordo com a portaria No 1823/2012que 

instituiu a Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, é correto afirmar. 

 

(A) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora tem como finalidade definir os 

princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 

observados pelas três esferas de gestão do Sistema 

Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da 

atenção integral à saúde do trabalhador, com 

ênfase na prevenção, tratamento e recuperação , 

visando a promoção e a proteção da saúde dos 

trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos 

processos produtivos. 

(B) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora observará os seguintes princípios e 

diretrizes: universalidade; integralidade; 

participação da comunidade, dos trabalhadores, 

das organizações e do controle social; 

centralização; hierarquização; equidade; e 

vigilância. 

(C) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora alinha-se com o conjunto de políticas 

de saúde no âmbito do SUS, considerando a 

transversalidade das ações de saúde do 

trabalhador e o trabalho como um dos 

determinantes do processo saúde-doença. 

(D) A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora deverá contemplar todos os 

trabalhadores sem priorizar, pessoas e/ou  grupos.  

Na perspectiva de não gerar desigualdades sociais 

e de saúde e de buscar a equidade na atenção. 

 


