
INSTRUÇÕES:
01      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

     Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição e da etiqueta 
afixada na sua carteira.
03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

PSICÓLOGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA - PB

CARGO:

NÍVEL SUPERIOR

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

«Se querer é poder, querer é vencer.» 
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PORTUGUÊS

PÁGINA 03

Texto I

Esperança Renovada

      Ano Novo! Novas expectativas! A magia do calendário permite-nos, a cada 365 dias, enchermos nossos espíritos de otimismo, bons 
fluidos e esperança de um futuro melhor. Essa sensação é particularmente auspiciosa depois de um ano tão carregado, quanto esse que 
acaba de findar. 
      O Brasil dos últimos tempos vem sendo vitimado por uma tríplice aliança do mal. É preciso enfrentarmos essas chagas para que de 
fato tenhamos um futuro mais promissor, são eles: o patrionalismo (entranhado em nossa cultura há quinhentos anos), o populismo (prática 
política que volta e meia acomete o país com maior ou menor força) e a corrupção endêmica e institucionalizada.
      O Patrionalismo é um vício de governo que acompanha o homem desde as sociedades tribais. Trata-se da formação de elites que 
orbitam em torno do poder (monarcas, presidentes, sheiks, tzares) com o objetivo de, em troca de favores, receber benefícios e privilégios 
[…]
     O Populismo geralmente se dá em torno de uma pessoa, carismática, capaz de se comunicar com as massas, e através da palavra, 
angariar suporte quase incondicional. É um discurso para chegar ao poder. O populista abusa dos aforismos, simplifica temas complexos, 
recorre a frases de efeito e de cunho maniqueísta […]
      A Corrupção, prática que torna o público privado. Sangra os cofres públicos num país que ostenta uma das mais elevadas cargas 
tributárias do mundo […]
    Não conheço caso na história em que essa tríade tenha acometido de forma combinada e tão virulenta um único país! Que venha o 
ano de 2018 para começarmos, de uma vez por todas, a estirpar esses males de nossas práticas políticas.

Robin de Rooy. Jornal do Commercio. Recife, 05/01/2018.

01ª QUESTÃO
Analise as proposições e marque V para as verdadeiras e F para as Falsas, com respeito às proposições que indicam relação com a 
expressão “Tríplice aliança do mal”.

(    ) Sangra os cofres públicos num país que ostenta uma das mais elevadas cargas tributárias do mundo.
(    ) É preciso enfrentarmos essas chagas para que de fato tenhamos um futuro mais promissor.
(    ) Não conheço caso na história em que essa tríade tenha acometido de forma combinada e tão virulenta um único país!

a) F, V, V.
b) V, F, F.
c) V, V, V.
d) V, F, V.
e) F, V, F.

02ª QUESTÃO
No enunciado “É preciso enfrentarmos essas chagas para que de fato tenhamos um futuro mais promissor”, o termo “essas chagas” pode 
ser considerado como

a) forma remissiva não-referencial que introduz instruções de sentido no texto.
b) elemento coesivo referencial que faz remissão a uma informação do universo textual, introduzindo um argumento decisivo, apresentado 

como acréscimo.
c) forma nominalizante, por meio da qual se remete ao argumento da oração anterior.
d) forma referencial com lexema idêntico ao núcleo do sintagma nominal antecedente.
e) elo de coesão que estabelece uma contradição no contexto linguístico.

03ª QUESTÃO
Analise o enunciado, abaixo e, em seguida, responda ao que se pede.

 “O populista abusa dos aforismos, simplifica temas complexos, recorre a frases de efeito” […]. 
 
I- Há no enunciado uma relação semântica com sentenças de autoria anônima e, fortemente, ligada à tradição popular.
II- As expressões aforísticas podem ser consideradas como frases feitas ou discurso do Outro, sempre citado ou renunciável.
III- A linguagem do populista não representa um valor social que funciona em contextos discursivos distintos.

 Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I.
b) I e III.
c) I e II.
d) II.
e) III.
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04ª QUESTÃO

Do enunciado “Essa sensação é particularmente auspiciosa depois de um ano tão carregado quanto esse que acaba de findar”, pode-se 

afirmar que apresenta:

I- Um predicativo do sujeito, ligado por um verbo de ligação e representado por um adjetivo.

II- Uma expressão comparativa marcada por termos que expressam equidade semântica em seu dizer, para lhes determinar semelhança. 

III- Um relator que funciona como antecedente de uma oração subordinada adjetiva.

Está CORRETO, o que se afirma em

a) I e III.

b) I e II.

c) II e III.

d) I, II e III.

e) II.

05ª QUESTÃO

O terceiro, quarto e quinto parágrafos do texto I podem ser considerados

a) intertextuais, pois apresentam relação entre os discursos, caracterizados por um citar o outro.

b) comparativos, pois confrontam e relacionam características de um tema em comum.

c) consensuais, uma vez que versam sobre temas idênticos.

d) conceituais, tendo em vista que discorrem e apresentam características sobre um determinado tema.

e) instrucionais, porque prescrevem formas e orientações sobre o tema.

Texto II

Seca histórica castiga o Nordeste

      Solos rachados, perdas na agricultura, mortes de animais e, sobretudo, a falta de água para consumo humano. Mas não durante anos 

seguidos. A atual estiagem já dura seis anos consecutivos e é a seca mais prolongada da história recente na região. Os reflexos já afetam não 

só a população rural, mas também, o cotidiano dos centros urbanos.

      O cenário vem se agravando. De acordo com o Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas (ANA), mais de 65% do território 

nordestino se encontrava na categoria de “seca excepcional”, em dezembro de 2016. E essa área já era 18% maior em comparação ao mês 

em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Entende-se por “seca excepcional” uma estiagem muito longa e grave, na qual há a perda de 

plantações, hortas, criações animais e vegetações, rios secam e há escassez de água nos reservatórios, córregos e poços, criando situações 

de emergência generalizada […]

      Para entender a atual seca no Nordeste é preciso atentar para fatores climáticos que atuam na região. O território nordestino está em 

zona de clima semiárido, com baixos níveis de umidade e altas temperaturas na maior parte do ano. O regime de chuvas é irregular, o que 

favorece a ocorrência de longos períodos de estiagem e a quase inexistência de rios permanentes. A maior parte da precipitação concentra-

se em março, abril e junho, e a média para todo ano é inferior a 800mm e em algumas áreas fica perto de 500 litros. É muito pouco. A 

variação na ocorrência das chuvas em nosso clima semiárido ocorre por alterações na temperatura dos oceanos, diretamente ligada à 

dinâmica das massas de ar […]
ELER, Guilherme.  GE Atualidades. 2017, p. 156 

06ª QUESTÃO

O stress hídrico virou pauta de diferentes fóruns sociais e, com base no texto II, é possível afirmar que:

I- A água no Nordeste é, preponderantemente, destinada ao consumo das atividades rurais e urbanas.

II- A Agência Nacional das Águas mostra o percentual da área atingida pela “seca excepcional”.

III- O regime de chuvas é regular, mas a inexistência de rios perenes concorre para longos períodos de estiagem.

Está CORRETO o que se afirma apenas em

a) II.

b) I.

c) I e II.

d) I e III.

e) III.
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07ª QUESTÃO

No enunciado “Solos rachados, perdas na agricultura, mortes de animais e, sobretudo, a falta de água para consumo humano”, identifica-se 

uma  

a) progressão discursiva, ocasionada pela reiteração de traços contextuais na arquitetura do texto, conferindo coerência e unidade na 

relação adequada que se estabelece entre as partes.

b) redundância viciosa, que não traz nada de novo e contraria o princípio da progressão discursiva.

c) repetição, porque não enfatiza a ideia que quer destacar e não consegue efeito de sentido na organização dos termos.

d) enumeração caótica, uma vez que os termos são colocados sem qualquer princípio classificatório.

e) paralelismo sintático, porque apresenta construções paralelas que mantêm entre si algum tipo de simetria.

08ª QUESTÃO

Leia os enunciados a seguir e responda ao que se pede.

1. “A atual estiagem já dura seis anos consecutivos e é a seca mais prolongada da história recente na região”.

2. “De acordo com o Monitor de Secas da Agência Nacional das Águas (ANA), mais de 65% do território nordestino se encontrava em 

caráter de 'seca excepcional', em dezembro de 2016”.

3. “E essa área já era 18% maior em comparação ao mesmo mês do ano anterior.” 

4. “A maior parte da precipitação concentra-se em março, abril e junho, e a média para todo ano é inferior a 800mm e em algumas áreas fica 

perto de 500 litros.”

Pode-se afirmar que:

I- Todos apresentam traços semânticos relacionados a aspectos de temporalidade.

II- Apenas 1, 2 e 4 apresentam elementos linguísticos demarcadores de tempo.

III-Todos indicam, além de demarcadores de tempo, também, demarcadores de espaço.

É CORRETO o que se afirma, em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e III.

d) I.

e) I, II e III. 

09ª QUESTÃO

No último parágrafo, “Para entender a atual seca do Nordeste” […], a preposição “para” funciona textualmente no sistema de 

transitividade, com o sentido de

a) condição

b) direção

c) duração

d) consequência

e) finalidade

10ª QUESTÃO

Em “Mas não durante anos seguidos”, o termo “Mas” 

(    ) funciona como elemento de coesão que cria uma relação de contradição entre os segmentos do texto.

(    ) apresenta um desvio de norma no nível de morfologia, comprometendo a argumentação do enunciado.

(    ) exerce papel de encadeador discursivo que, associado ao termo negativo, determina a orientação argumentativa.

Após o preenchimento adequado com V ou F a alternativa que melhor corresponde à associação é

a) F, V, F.

b) V, F, F.

c) F, F, V.

d) V, F, V.

e) V, V, F.
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Texto para responder as questões 11 a 15.

Texto III 
Direito sem fronteiras

      Desde a Lei de 11 de Agosto de 1827, que criou os primeiros cursos de Direito no Brasil e estipulou um currículo obrigatório, 
dividido em nove cadeiras ao longo de cinco anos de estudo, muito se alterou na estrutura do ensino jurídico no país.
    O engessado currículo dos primeiros cursos, adaptados da tradição universitária portuguesa, atualmente abre espaço para 
graduações moldadas às particularidades regionais e vocacionadas ao contexto em que estão inseridas. No Recife, uma capital que conta 
com representações diplomáticas das maiores economias do mundo, além de diversas empresas com atuação global, possui competência 
para a resolução de questões que envolvam sistemas jurídicos estrangeiros é, por exemplo, uma demanda local que não pode ser 
desconsiderada.
      O intercâmbio internacional de pessoas, bens e serviços implica a necessidade de formação de Bacharéis em Direito aptos a 
buscar soluções que tragam segurança jurídica àqueles que almejam realizar negócios no exterior, e que também saibam compreender e 
superar as dificuldades que os estrangeiros encontram no Brasil, ao se depararem com exigências legais estranhas à realidade de seus países 
de origem […]
       É necessário superar a tradicional e limitada visão de que o egresso do curso de Direito somente pode utilizar no seu país de 
origem as competências na graduação. A globalização da advocacia e os novos nichos de atuação do Bacharel em Direito são assuntos que 
devem estar na pauta do Ensino Superior que visem atender às novas exigências do mercado: graduados que invistam na trabalhabilidade, 
atentos às mudanças que um mundo cada vez mais interligado apresenta.

Francisco Muniz. Jornal do Commercio. Recife, 06/01/2018

11ª QUESTÃO
O texto III “Direito sem fronteiras” pode ser identificado como um

a) artigo jornalístico direcionado para um público-alvo específico.
b) texto acadêmico, uma vez que discorre sobre Cursos de Direito.
c) texto publicitário, pois enfatiza um determinado curso com vistas à sua valorização. 
d) texto didático, tendo em vista discutir um tema relacionado ao universo da academia.
e) artigo científico, pois apresenta resultados de pesquisas.

12ª QUESTÃO
A temática principal do texto III aborda

a) a extensão das competências dos egressos do Curso de Direito que envolvam sistemas jurídicos estrangeiros.
b) os primeiros cursos de Direito no Brasil e o seu currículo obrigatório.
c) as alterações na estrutura do ensino jurídico no Brasil.
d) as representações diplomáticas  das maiores economias do mundo, no Recife.
e) o engessado currículo dos cursos de Bacharelado em Direito.

13ª QUESTÃO
Marque a alternativa em cujo enunciado apresenta em sua construção sintática caso de Regência Nominal.

a) Estipulou um currículo obrigatório, dividido em nove cadeiras ao longo de cinco anos de estudo.
b) O intercâmbio internacional de pessoas, bens e serviços implica a necessidade de formação de Bacharéis em Direito.
c) Desde a Lei de 11 de Agosto de 1827, que criou os primeiros cursos de Direito no Brasil. 
d) O engessado currículo dos primeiros cursos foram adaptados.  
e) Que também saibam compreender e superar as dificuldades que os estrangeiros encontram no Brasil.

14ª QUESTÃO
O enunciado “adaptados da tradição universitária portuguesa”, no segundo parágrafo, funciona como

a) complemento verbal, que corrobora com a ideia do sujeito.
b) adjunto adnominal, representado por uma expressão de natureza adjetiva.
c) adjunto adverbial com indicação de lugar.
d) complemento adnominal que indica a significação do que foi dito anteriormente.
e) aposto explicativo da expressão que lhe antecede.

15ª QUESTÃO
Analise as proposições a seguir no enunciado “além de diversas empresas com atuação global” e responda ao que se pede. O termo “além 
de” funciona como

I- operador discursivo, introduzindo um enunciado, ampliando-lhe a orientação argumentativa e estabelecendo uma relação pragmática.
II- introdutor argumentativo que estabelece uma relação semântica por justaposição.
III- conector frástico que opera como justificativa sobre o que foi dito anteriormente.

Está CORRETO o que se pede, apenas, em

a) I e III. d) I e II.
b) II. e) I.
c) III.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Sejam ~, ˅, ˄ e ↔ os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, disjunção, conjunção e bicondicional. 

Considere a seguinte tabela-verdade:

Qual das alternativas abaixo corresponde a última coluna da tabela acima (de cima para baixo), onde V representa a verdade e F a 

falsidade?

a) F V V V. d) F V F V.
b) F V V F. e) V V V F.
c) V F F F.

17ª QUESTÃO

Sejam ~, ˅, ˄, → e ↔ os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, disjunção, conjunção, condicional e 

bicondicional. Além disso, seja V (verdade) e F (falsidade). Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q e r são, respectivamente, 

V, V e F, pode-se afirmar que os valores lógicos das proposições 

(p ˅ q) → r,

p → (q ˄ r)  

e

~p ↔ (q ˅ r)
são, respectivamente:

a) F F V. d) V V V.
b) F V F. e) V F V.
c) F F F.

18ª QUESTÃO
Clóvis é dono de uma locadora de filmes e certo dia resolveu catalogar os filmes de acordo com a categoria (suspense, drama e terror). 
Clóvis verificou que 150 filmes não poderiam ser catalogados em nenhuma dessas categorias, 40 filmes estavam apenas na categoria de 
suspense, 70 estavam apenas na categoria de drama e 100 apenas na categoria de terror. Além disso, 190 filmes não se enquadravam na 
categoria suspense, 115 não eram de terror e 10 filmes poderiam estar tanto na categoria de suspense como na categoria terror, mas não na 
categoria de drama. Finalmente, Clóvis observou que 10 filmes foram catalogados nas três categorias. Com base nessas informações é 
possível afirmar que Clóvis possui quantos filmes em sua locadora?

a) 400. d) 390.
b) 405. e) 255.
c) 395.

19ª QUESTÃO

Sejam ~, ˄ e → os símbolos, respectivamente, das seguintes operações lógicas: negação, conjunção e condicional. Considere as 

proposições P, Q e R a seguir: 

P : p → ( ~ p → q ) 
Q :  ~p ˄ ( p ˄ ~ q )  

R : ~ ( p ˄ ~ p )

A alternativa que apresenta somente proposições tautológicas é

a) P e Q.
b) P e R.
c) Q e R.
d) P, Q e R.
e) Q.
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20ª QUESTÃO
Devido ao momento econômico do país em que habita, João vem enfrentando diversas dificuldades que podem acarretar na mortalidade 
precoce de sua empresa. Para tentar salvar seu empreendimento, João tomou algumas medidas, mas, apesar dos esforços, ele viu-se 
obrigado a adotar a seguinte postura: “Se as vendas não voltarem a subir ou os clientes não pararem de reclamar de nossos serviços, irei 
fechar as portas da empresa.”

Após algum tempo, João analisou os resultados obtidos e resolveu não extinguir a empresa. Sabendo que João adotou fielmente a postura 
acima, é CORRETO afirmar que as vendas

a) voltaram a subir, mas os clientes não pararam de reclamar.
b) voltaram a subir ou os clientes pararam de reclamar.
c) não voltaram a subir, mas os clientes pararam de reclamar.
d) voltaram a subir e os clientes pararam de reclamar.
e) não voltaram a subir e os clientes não pararam de reclamar.

21ª QUESTÃO
A negação da condicional “Se estiver chovendo, levarei o guarda-chuva” é equivalente a:

a) Se não estiver chovendo, levarei o guarda-chuva. d) Não está chovendo e eu levarei o guarda-chuva.
b) Não está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva. e) Se estiver chovendo, não levarei o guarda-chuva. 
c) Está chovendo e eu não levarei o guarda-chuva.

22ª QUESTÃO
Observe os cinco primeiros elementos da sequência lógica a seguir:

Qual das figuras abaixo representa o oitavo termo da sequência?

a) b) c) d) e) 

23ª QUESTÃO
Classifique cada uma das afirmativas abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F).

(    ) Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
(    ) Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa.
(    ) Duas proposições P e Q são equivalentes se, e somente se, a bicondicional é tautológica.

(    ) Dadas duas proposições P e Q, as condicionais P → Q e Q → P  sempre são equivalentes.

A sequência CORRETA dessa classificação, feita de cima para baixo, é:

a) F,V,V,F. d) F,F,V,V.
b) V,V,F,F. e) V,V,V,F.
c) V,F,F,V.

24ª QUESTÃO
Uma nutricionista realizou uma pesquisa sobre os hábitos alimentares de seus pacientes. Alguns dos resultados da pesquisa foram:
 
30% dos pacientes gostam de legumes, mas não gostam de frutas.
10% dos pacientes gostam de frutas e legumes.
5% dos pacientes não gostam nem de frutas e nem de legumes.

Sabendo que foram entrevistadas 40 pessoas, é CORRETO afirmar que a quantidade de pacientes que gostam de frutas e não gostam de 
legumes é:

a) 24. d) 22.
b) 30. e) 28.
c) 16.

25ª QUESTÃO
Há seis anos, as idades de duas pessoas estavam numa razão de 6 para 11. Atualmente, as idades das mesmas duas pessoas estão numa razão 
de 3 para 5. Qual é a idade do mais novo atualmente?

a) 32. d) 26.
b) 30. e) 24.
c) 28.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia (Resolução nº 05/2011/MEC/CNE/CES) a 
formação em psicologia tem objetivos gerais que vão capacitar o futuro profissional para o exercício de habilidades e competências. Assim, 
assinale a alternativa que se caracterizam como habilidades/competência desta formação.

a) Atenção à saúde, tomada de decisões, educação permanente e comunicação.

b) Atenção ao outro, tomada de decisões, educação permanente e comunicação.

c) Atenção à saúde, tomada de decisões, educação permanente e dialogar.

d) Atenção ao outro, tomada de decisões, educação inicial e comunicação.

e) Atenção à saúde, tomada de atitude, educação permanente e comunicação.

27ª QUESTÃO
De acordo com FIORINI (2008) o primeiro encontro da psicoterapia com a pessoa é decisivo para o bom andamento do processo 
psicoterápico. Ou seja, a maneira como o terapeuta maneja a primeira entrevista determina a continuidade ou o abandono do tratamento por 
parte da pessoa. Assim, considerando a sequência das tarefas a serem seguidas na condução da primeira entrevista, assinale a segunda 
coluna de acordo com a primeira. 

1. Primeira tarefa. 

2. Segunda tarefa.

3. Terceira tarefa.

4. Quarta tarefa.

5. Quinta tarefa.

6. Sexta tarefa. 

(    ) Elaboração conjunta desse panorama por meio de reajustes progressivos. 
(    ) Diagnóstico aproximativo inicial a partir dos dados fornecidos pela pessoa.
(    ) Esclarecimento inicial do terapeuta acerca da problemática formulada e da orientação terapêutica que decorre do diagnóstico dessa 

problemática.
(    ) Acordos específicos sobre as condições de funcionamento dessa relação (contrato). 
(    ) Obtenção de acordos gerais sobre o sentido e os objetivos que se atribuem à relação que se proponha instalar entre os dois. 
(    ) Antecipações mínimas sobre o modo de conduzir a interação na tarefa. 

A sequência CORRETA é:

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. d) 5 – 4 – 6 – 1 – 3 – 2. 

b) 3 – 1 – 2 – 5 – 4 – 6. e) 4 – 6 – 1 – 3 – 2 – 5.

c) 2 – 5 – 4 – 6 – 1 – 3. 

28ª QUESTÃO
O bom funcionamento da relação entre o terapeuta e a pessoa, de acordo com FIORINI (2008), depende das condições da pessoa e em 
maior medida do perfil do terapeuta. Assim, assinale a alternativa que NÃO se caracteriza como perfil adequado do terapeuta no processo 
psicoterápico. 

a) Acolhimento.  d) Espontaneidade. 

b) Contato empático manifesto. e) Iniciativa.  

c) Atitude Educativa. 

29ª QUESTÃO
O psicodiagnóstico é ao mesmo tempo ciência, técnica e arte e sempre é feito em função de produzir uma segurança maior e mais profunda 
na condução da explicação e compreensão do comportamento humano (RIBEIRO, 2013). Assim, assinale a alternativa que NÃO é uma 
característica do psicodiagnóstico:

a) Ele deve revelar mais o lado negativo do que o positivo das pessoas. 

b) Ele vai surgindo do encontro com o usuário. 

c) Ele é incompleto por natureza, sendo apenas uma indicação de probabilidade, um caminho a ser palmilhado cuidadosamente pelo 

terapeuta. 

d) Ele é um processo que significa identificar o centro de convergência, o caminho, a trilha, frequentemente de mão dupla. 

e) Ele é um momento de incursão profunda na intimidade do outro, sendo sempre provisório porque é fruto da mistura que é o ser humano, 

sempre em processo de mudança. 
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30ª QUESTÃO
A partir de BOCK et al. (2011) a Psicanálise é um dos sistemas mais conhecidos na psicologia. Porém, por este motivo mesmo há muitas 
interpretações equivocadas sobre os conceitos desta teoria/abordagem. Assim, a partir das definições psicanalíticas sobre o inconsciente, 
analise as assertivas abaixo. 

I- No inconsciente estão elementos reativos, que nunca foram conscientes e que não são acessíveis à consciência. 

II- Há uma vivacidade e imediatismo no material inconsciente. Memórias muito antigas, quando liberadas à consciência, não perdem 

nada de sua força emocional. 

III- Quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as conexões 

estão no inconsciente. 

IV- Uma parte do inconsciente é consciente. Ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica, e 

pulsões ou instintos. 

Está CORRETO o que se afirma em

a) I e IV. 

b) I, II e III.

c) II e III. 

d) II e IV. 

e) I, II, III e IV. 

31ª QUESTÃO
De acordo com a Psicanálise os mecanismos de defesa são uma forma de defesa contra a ansiedade. Eles deformam ou negam a própria 
situação causadora da ansiedade. Desta forma, o mecanismo de defesa que “é um modo de aceitar a pressão do superego; disfarça nossos 
motivos, tornando nossas ações moralmente aceitáveis” (FADIMAN e FRAGER, 1986) é chamado de

a) Projeção. 

b) Repressão.

c) Negação. 

d) Racionalização.

e) Regressão.  

32ª QUESTÃO
Considerando o Código de Ética do Psicólogo e supondo que você seja um profissional autônomo da psicologia e receba uma ligação no seu 
celular particular, de um potencial cliente solicitando o contato de um outro profissional do interesse daquele cliente para um possível 
atendimento, você deve

a) aproveitar a oportunidade e oferecer o seu serviço reforçando a qualidade do mesmo.

b) se tiver o contato solicitado do outro profissional, repassar ao potencial cliente.

c) aproveitar a oportunidade e indicar o outro profissional que você julgue mais competente para o atendimento.  

d) se tiver o contato, consultar o profissional e em caso afirmativo repassá-lo para o potencial cliente.

e) informar ao potencial cliente que há um serviço público gratuito que o mesmo pode procurar para o seu atendimento. 

33ª QUESTÃO
A Política Nacional de Humanização (PNH) está voltada diretamente para o Sistema Único de Saúde (SUS) que visa à ativação de 
dispositivos que garantam a humanização na atenção e na gestão da saúde em nosso país. Para tanto esta política tem alguns princípios. 
Assim, assinale a alternativa em que o princípio da transversalidade está melhor caracterizado. 

a) Os usuários do Sistema de Saúde não são só pacientes, os trabalhadores não só cumprem ordens: as mudanças acontecem com o 

reconhecimento do papel de cada um. 

b) O usuário e sua rede sócio-familiar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição 

protagonista com relação a sua saúde e à daqueles que lhes são caros. 

c) Reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atenção na produção de saúde. 

d) Reconhece que as diferentes espacialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido.  

e) Os trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 

ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. 
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34ª QUESTÃO
Há conceitos centrais e importantes na Política Nacional de Humanização (PNH) que devem nortear a prática nos serviços de saúde 
pública. Desta forma, a prática que “implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, com uma postura de escuta e 
compromisso em dar respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário que inclua sua cultura, saberes (rompimento com a lógica da 
exclusão) e capacidade de avaliar riscos” (PNH, 2011) é chamada de

a) Defesa do Direito dos Usuários. 

b) Clínica Ampliada e Compartilhada. 

c) Gestão Participativa e Cogestão. 

d) Ambiência. 

e) Acolhimento. 

35ª QUESTÃO
A partir de Maciel (2012) o movimento de Reforma Psiquiátrica tem início nos anos de 1970 com o surgimento dos movimentos de 
efervescência conceitual-filosófica que têm implicações diretas no cuidado ao doente mental. A partir das questões que nortearam a 
Reforma Psiquiátrica, assinale V para verdadeiro e F para falso na coluna abaixo.

(    ) A Reforma Psiquiátrica questiona a instituição asilar e a prática médica, visando humanizar a assistência. 
(    ) A Reforma Psiquiátrica reforça o paradigma que entende a loucura como sinônimo de incapacidade e de periculosidade, adotando 

medidas de tutela. 
(    ) A Reforma Psiquiátrica foca na reabilitação ativa em detrimento da custódia e da segregação. 
(    ) A Reforma Psiquiátrica abandona o paradigma da razão, da produtividade, do ajustamento social e da norma. 

A sequência CORRETA é:

a) F – V – V – V. 

b) V – V – F – V. 

c) V – V – F – F. 

d) F – F – V – V. 

e) V – F – V – V. 

36ª QUESTÃO
Há consenso de que a intervenção clínica tradicional constituiu e exerceu hegemonia na Psicologia brasileira, pautada por um modelo de 
atuação reducionista, visão de mundo elitista e com uma preocupação com aspectos intrapsíquicos. Assim, a inserção da psicologia nas 
instituições públicas de saúde no Brasil foi potencializada pelo

a) avanço das políticas públicas de saúde e as recentes mudanças no modelo de atenção em saúde mental. 

b) surgimento do movimento de Reforma Psiquiátrica e as recentes mudanças no modelo de atenção psicossocial.

c) avanço dos estudos sobre doença mental e as consequentes mudanças no modelo de atenção em saúde mental.

d) surgimento de legislação que permitiu a presença dos psicólogos na rede de saúde pública e as recentes mudanças no modelo de atenção 

em saúde mental.

e) avanço das políticas públicas de saúde e o surgimento de instituições alternativas para o tratamento do doente mental.

37ª QUESTÃO
O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) é composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento atuando de forma 
integrada apoiando os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). A atuação deste núcleo se baseia no apoio matricial que são 
ações e estratégias para desenvolvimento de suas atividades. Assinale alternativa em que as ações previstas estão dentro do apoio matricial. 

a) Atendimento clínico individualizado, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação social e discussão do processo 

de trabalho das equipes. 

b) Atendimento clínico individualizado, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação permanente e discussão do 

processo de trabalho das equipes. 

c) Discussão de casos, construção individual de projetos terapêuticos, ações de educação permanente e discussão do processo de trabalho 

das equipes. 

d) Discussão de casos, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação permanente e discussão do processo de trabalho 

das equipes. 

e) Discussão de casos, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação permanente e discussão do processo de trabalho 

pro área de atuação.
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38ª QUESTÃO
Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) em suas diversas modalidades são lugares de atuação estratégicos oferecendo serviços de 
caráter aberto e comunitário. Assim, o CAPS que atende prioritariamente pessoas com sofrimento psíquico decorrente de transtornos 
mentais graves e persistentes, inclusive aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas que impeçam essas pessoas de 
estabelecerem laços sociais e desenvolverem projetos pessoais, indicado para Municípios acima de 70 (setenta) mil habitantes é o da 
modalidade

a) CAPS III.

b) CAPS I.

c) CAPS II.

d) CAPS ad.

e) CAPSi.

39ª QUESTÃO
As UAs (Unidades de Acolhimento) foram instituídas através da Portaria MS/GM, nº 121, 2012, devendo oferecer cuidados contínuos de 
saúde, com funcionamento 24 horas em um ambiente residencial, se caracterizando como ponto de atenção que compõe a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). Desta forma, os usurários das UAs são pessoas com necessidades de uso de

a) crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, encaminhadas pela ESF, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

b) crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, encaminhadas da Rede Básica de Saúde, em situação de vulnerabilidade social e/ou 

familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

c) crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, acompanhadas pelo CRAS, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

d) crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, acompanhadas pelo NASF, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

e) crack, álcool e outras drogas, de ambos os sexos, acompanhadas nos CAPS, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que 

demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório.

40ª QUESTÃO
O modelo assistencial que rege as ações de saúde no SUS (Sistema Único de Saúde) está embasado na prevenção, promoção e recuperação 
da saúde do cidadão. Neste contexto o profissional da psicologia se destaca por representar a superação de enfoques centrados em um 
indivíduo

a) abstrato e histórico. 

b) abstrato e ahistórico. 

c) concreto e ahistórico. 

d) concreto e histórico. 

e) subjetivo e histórico. 
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