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Nome do Candidato  Inscrição

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Concurso Público - Edital n° 02/2016 - Nível Superior Tarde

TNS I – PSICÓLOGO

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Específicos 11 a 50

Composição do Caderno 
de Questões

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do 
início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário 
ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos 
candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  desde 
que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido 
em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
da AOCP  ̶  www.aocp.com.br  ̶  no dia posterior à aplicação da 
prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato. 

Instruções 
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O difícil, mas possível, diálogo entre a arte e a 
ciência

Daniel Martins de Barros
Estabelecer pontes entre a ciência e a arte não 

é tarefa fácil. Se a revolução científica, com sua 
valorização da metodologia experimental e sua 
necessidade de rigor, trouxe avanços inegáveis 
para a humanidade, por outro lado também tornou 
o trabalho científico distante do homem comum. 
Com isso, distanciou-o também da arte, que talhada 
para captar a essência humana, o faz de maneira 
basicamente intuitiva. Tentativas de reaproximação 
até existem, mas a inconstância e variabilidade no 
seu sucesso atestam a dificuldade da empreitada. 
Um dos diálogos mais interessantes entre ciência 
e arte se deu nas primeiras décadas do século 20, 
na relação entre o surrealismo e a psicanálise. 

Os sonhos eram considerados proféticos 
e reveladores, até que, em 1899, Sigmund 
Freud apresentou uma das primeiras tentativas 
de interpretá-los cientificamente no livro A 
Interpretação dos Sonhos. Simplificando bastante, 
sonhos seriam um momento em que conteúdos 
inconscientes surgiriam para nós, ainda que 
disfarçados, e caberia à psicanálise desmascarar 
seu real significado.

O movimento artístico do surrealismo 
imediatamente se apropriou dessas teorias. Os 
surrealistas já nutriam um interesse especial pelo 
inconsciente, tentando retratar esses conteúdos 
em suas obras, mas após a tradução do livro de 
Freud para o espanhol, o pintor catalão Salvador 
Dalí tornou-se um dos maiores entusiastas da 
obra freudiana. Segundo ele mesmo, o objetivo 
de sua pintura era materializar as imagens de sua 
“irracionalidade concreta”.

Desde que se tornou fã declarado do médico 
austríaco, Dalí tentou se encontrar com ele. Tanto 
insistiu que conseguiu, quando Freud já estava 
idoso e bastante doente. A reunião não foi das 
mais frutíferas, já que os dois eram incapazes de 
conversar: Dalí não falava alemão nem inglês, e 
Freud, além do câncer de mandíbula, não estava 
ouvindo bem. A interação ficou limitada: Freud 
analisou um quadro recente de Dalí, enquanto 
esse passava o tempo desenhando o psicanalista 
e o observava a conversar com o amigo e escritor 
Stephan Zweig.

O resultado tímido do encontro poderia bem 
ser emblemático da complicada engenharia que 
é construir pontes entre tão distantes universos. 
As conversas nem sempre são frutíferas, as trocas 
muitas vezes são frustrantes. Mas a retomada 
desse episódio na peça Histeria, do dramaturgo 
Terry Johnson, mostra que não desistimos, e que 

novas maneiras podem ser tentadas. Usando a 
liberdade que só se encontra na arte, Johnson 
expande o diálogo que não aconteceu, mostrando 
– ainda que numa realidade alternativa e em 
chave cômica – que os caminhos que ligam arte e 
ciência podem ser acidentados, mas não deixam 
de ser possíveis. Embora a psicanálise não seja 
mais considerada científica pelos critérios atuais 
e o surrealismo já não exista como movimento 
organizado, o encontro dessas duas formas de 
saber, no alvorecer do século 20, persiste como 
emblema de um diálogo que, mesmo que cheio de 
ruídos, não pode ser abandonado.

Adaptado de: http://m.cultura.estadao.com.br/noticias/teatro-e-dan-
ca,analise-o-dificil--mas-possivel--dialogo-entre-a-arte-e-a-cien-

cia,10000048930
Acesso em 17 de maio de 2016.

QUESTÃO 01
Em relação ao texto “O difícil, mas possível, 
diálogo entre a arte e a ciência”, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Em um contexto pós-revolução científica, é por 
meio dos trabalhos de Sigmund Freud e Salvador 
Dalí, os quais representam respectivamente 
o movimento artístico do surrealismo e o 
pensamento científico da psicanálise, que 
se estabeleceu um diálogo entre a arte e a 
ciência.  

(B)  A apropriação que o surrealista Salvador Dalí 
fez da interpretação científica dos sonhos, 
proposta pela psicanálise de Sigmund Freud, 
é um representante do difícil, mas possível, 
diálogo entre a arte e a ciência, do qual trata o 
texto.   

(C)  O interessante diálogo entre ciência e arte, 
sobre o qual trata o texto, faz referência, 
especificamente, ao evento em que o 
psicanalista Sigmund Freud recebeu a 
visita de Salvador Dalí, quando, apesar das 
dificuldades comunicativas, puderam dialogar 
os representantes da ciência e da arte daquele 
momento.  

(D)  Por meio da revolução científica, apesar 
de terem trazido inegáveis avanços para a 
humanidade, ciência e arte se distanciaram à 
medida que o trabalho científico se distanciou 
do homem comum, já que a arte é produzida de 
modo intuitivo por esse homem comum.

(E)  Um dos diálogos entre a ciência e a arte 
se estabeleceu na psicanálise, por meio da 
metodologia psicanalítica de interpretação 
dos sonhos proposta por Sigmund Freud a 
partir da publicação do livro Interpretação dos 
Sonhos.    
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QUESTÃO 02
No trecho “Com isso, distanciou-o também 
da arte, que talhada para captar a essência 
humana, o faz de maneira basicamente 
intuitiva.”, o pronome em destaque

(A)  trata-se do sujeito também indicado, nesse caso, 
pela expressão “o trabalho científico”. 

(B)  trata-se do complemento de objeto direto 
também indicado, nesse caso, pela expressão 
“homem comum”.

(C)  trata-se do sujeito também indicado, nesse 
caso, pela expressão “homem comum”.

(D)  trata-se do complemento de objeto direto 
também indicado, nesse caso, pela expressão 
“o trabalho científico”. 

(E)  trata-se do complemento de objeto indireto 
também indicado, nesse caso, pela expressão 
“o trabalho científico do homem comum”

QUESTÃO 03
Em “[...] a retomada desse episódio na 
peça Histeria, do dramaturgo Terry Johnson, 
mostra que não desistimos, e que novas 
maneiras podem ser tentadas.”, a expressão 
em destaque  

(A)  se refere ao movimento artístico do 
surrealismo que se apropriou das teorias da 
psicanálise. 

(B)  se refere à publicação, em 1899, do livro 
de Sigmund Freud, Interpretação dos 
Sonhos. 

(C)  se refere à tradução do livro Interpretação 
dos Sonhos, de Sigmund Freud, para o 
espanhol. 

(D)  se refere à revolução científica que resultou no 
distanciamento entre ciência e arte.

(E)  se refere ao encontro entre o pintor Salvador 
Dalí e o psicanalista Sigmund Freud.  

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta a correta 
divisão silábica das palavras “surrealismo” 
e “psicanálise”.

(A)  Sur.re.a.lis.mo e psi.ca.ná.li.se. 
(B)  Su.rre.a.lis.mo e p.si.ca.ná.li.se. 
(C)  Sur.rea.lis.mo e psi.ca.ná.li.se. 
(D)  Sur.re.a.lis.mo e p.si.ca.ná.li.se.
(E)  Sur.rea.lis.mo e  p.si.ca.ná.li.se.

QUESTÃO 05
No trecho “A reunião não foi das mais 
frutíferas, já que os dois eram incapazes de 
conversar [...]”, a expressão em destaque 
introduz uma oração que denota

(A)  finalidade. 
(B)  condição. 
(C)  causa. 
(D)  tempo.
(E)  consequência. 

QUESTÃO 06
Em “As conversas nem sempre são 
frutíferas, as trocas muitas vezes são 
frustrantes.”, os termos em destaque 
poderiam ser substituídos, no texto e sem 
que houvesse prejuízos para o sentido 
expresso, respectivamente, por

(A)  agradáveis e desfavoráveis. 
(B)  estimulantes e inferiores. 
(C)  animadoras e inúteis.
(D)  produtivas e decepcionantes.
(E)  interessantes e ruins. 

QUESTÃO 07
Em relação ao trecho “Estabelecer pontes 
entre a ciência e a arte não é tarefa fácil.”, é 
correto afirmar que

(A)  a palavra “fácil” é acentuada por tratar-se de 
uma proparoxítona.

(B)  a palavra “entre” é uma proparoxítona.  
(C)  a palavra “pontes” está no plural por tratar-se do 

predicativo de um sujeito composto. 
(D)  há uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta.
(E)  há uma oração subordinada substantiva 

subjetiva.

QUESTÃO 08
Em relação ao excerto “Embora a psicanálise 
não seja mais considerada científica pelos 
critérios atuais e o surrealismo já não exista 
como movimento organizado, o encontro 
dessas duas formas de saber, no alvorecer 
do século 20, persiste como emblema de um 
diálogo que, mesmo que cheio de ruídos, 
não pode ser abandonado.”, assinale a 
afirmação correta.

(A)  A palavra “embora” é um advérbio de modo e 
não flexiona nem em gênero nem em número.

(B)  A expressão “pode ser” é uma locução verbal, 
formada pelo verbo auxiliar (ser) e pelo verbo 
principal (poder).

(C)  O “e” é uma conjunção e o “mesmo que” 
é uma locução conjuntiva que possuem, 
respectivamente, a função de ligar dois 
elementos e introduzir uma concessão.
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(D)  O verbo “poder” tem um sujeito composto, cujos 
núcleos são as palavras “encontro” e “formas”.

(E)  Por se referir ao som ruim que ressoa do diálogo 
entre a arte e a ciência, a palavra “ruídos” é uma 
onomatopeia. 

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que o “que” 
destacado possui a mesma função exercida 
pelo “que” presente em: “[...] distanciou-o 
também da arte, que talhada para captar 
a essência humana, o faz de maneira 
basicamente intuitiva.”.

(A)  “Os sonhos eram considerados proféticos e 
reveladores, até que, em 1899, Sigmund Freud 
apresentou uma das primeiras tentativas de 
interpretá-los cientificamente [...]”.

(B)  “Tanto insistiu que conseguiu [...]”.
(C)  “A reunião não foi das mais frutíferas, já que os 

dois eram incapazes de conversar [...]”.
(D)  “[...] a retomada desse episódio na peça Histeria, 

do dramaturgo Terry Johnson, mostra que não 
desistimos [...]”.

(E)  “[...] Johnson expande o diálogo que não 
aconteceu [...]”.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa que apresenta a palavra 
cujo processo de formação encontrado é o 
mesmo da palavra “freudiano”.

(A)  Cientificamente.
(B) Reaproximar.
(C)  Inconsciente.
(D)  Desmascarar.
(E)  Surreal.

CONHECIMENTOS ESPECÍF ICOS

QUESTÃO 11
Em relação à Reforma Psiquiátrica, é correto 
afirmar que

(A) é o movimento que defende o fechamento 
incondicional dos Manicômios no Brasil, sem 
proposição de cuidados para as pessoas 
internadas e residentes dos Hospitais 
Psiquiátricos.

(B) é a reforma médica da psiquiatria que resultou 
na formação de médicos que trabalhassem 
exclusivamente em consultórios particulares, 
sem vínculos com Instituições Totais.

(C) é o movimento inspirado na Reforma Sanitária, 
com seu marco teórico influenciado pela  
psicoterapia institucional francesa; a psiquiatria 
comunitária norte-americana; a psiquiatria 
de setor francesa; a antipsiquiatria inglesa, 
associada aos movimentos de contracultura dos 
anos 1960, e a psiquiatria democrática italiana.

 (D) são as inovações tecnológicas na área da 
psiquiatria que foram capazes de identificar 
disfunções orgânicas explicando, assim, 
a totalidade dos sintomas relacionados ao 
sofrimento psíquico.

(E) compreende a entrada de novos profissionais 
nos serviços de Saúde Mental, incluindo os 
Hospitais Psiquiátricos, para formação de 
equipes multiprofissionais, referenciada pela 
psiquiatria clássica.
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QUESTÃO 12
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
é um equipamento de saúde  mental que 
faz parte da rede substitutiva ao Hospital 
Psiquiátrico. O primeiro CAPS surgiu na 
cidade de São Paulo em  1986,  CAPS Professor 
Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como 
CAPS Itapeva. Seu surgimento foi possível 
porque

(A) na década de 1980 intensificaram-se os 
financiamentos do Estado aos serviços 
privados, o que possibilitou o enriquecimento 
de determinados grupos, como os donos de 
Hospitais Psiquiátricos, que até então não 
detinham poder econômico considerável.

(B) os Hospitais Psiquiátricos eram fechados 
bruscamente e era necessário um outro 
equipamento de saúde que fizesse a internação 
das pessoas em sofrimento psíquico intenso.

(C) o INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) 
passou a construir os CAPS diante da demanda 
apresentada pela administração pública, com 
a condição de que fossem administrados por 
empresas privadas.

(D) a população reivindicou cuidados diferentes 
daqueles oferecidos nos manicômios e saiu às 
ruas em manifestações por todo o país.

(E)  com a retomada da democracia brasileira 
na década de 1980 o governo de São Paulo 
colocou na Secretaria de Saúde pessoas ligadas 
à Reforma Sanitária e isso refletiu na Saúde 
Mental como ato político fundamental na busca 
de alternativas às instituições manicomiais.

 

QUESTÃO 13
Diferente dos termos “doença mental” 
ou “transtorno mental”, denominamos 
sofrimento psíquico na Saúde Mental os 
impasses da subjetividade que podem levar 
a sintomas intensos, a nomeação dessa 
experiência necessitou ser modificada para 
estabelecer a diferença de Paradigmas. O 
enunciado refere-se

(A) à “existência-sofrimento” como forma de 
reconhecer o sujeito contido na relação doença-
cura do paradigma médico, ou seja, refere-se 
à negação da “doença mental” como foco da 
psiquiatria e da possibilidade de modificação 
desse foco para o sujeito, além de reconhecer 
que o sofrimento é inerente ao ser humano.

(B) a uma convenção social, já que o termo 
doença mental estava sendo questionado por 
movimentos “politicamente corretos”.

(C) a uma troca de nomes, mas que não demonstra 
qualquer embasamento teórico.

(D) a uma contradição, já que os termos médico-
psiquiátricos continuam se referindo à “doença 
mental” e ao “transtorno mental”, ou seja, é 
uma troca que não corresponde aos manuais 

diagnósticos e, por isso, não está de acordo 
com a Atenção Psicossocial.

(E) a um engano, já que a “doença mental” é 
reconhecida pela Atenção Psicossocial como 
patologia clínica grave que necessita de 
internação de longa duração em Hospitais 
Psiquiátricos.

QUESTÃO 14
Freud analisou o caso Schreber para trazer 
à luz da psicanálise as particularidades da 
psicose. Lacan, posteriormente, intrigou-
nos com a frase “Não é louco quem quer”. 
Sobre essa frase é correto afirmar que

(A) qualquer experiência psíquica não comum 
pode ser denominada loucura, ou seja, as 
alucinações visuais, auditivas, gustativas, os 
delírios, demonstram que qualquer sujeito pode 
ter uma experiência de psicose.

(B) apenas na estrutura neurótica obsessiva não 
encontramos elementos de alucinação e, 
por isso, essa seria a única impedida de ser 
acometida por fenômenos denominados da 
psicose.

(C) a loucura é definida como experiência de 
desmoronamento psíquico dos sujeitos da 
psicose, ou sujeitos da foraclusão, como 
definia Lacan. Dessa forma, o tratamento seria 
baseado na introdução de conteúdos neuróticos 
para que esses sujeitos se curem.

(D)  para Lacan a psicose se dá em casos específicos 
de articulação entre o Real, Simbólico e 
Imaginário. Trata-se de uma estrutura clínica 
diferente da neurose ou da perversão. Assim, 
tomamos que não se introduz ideais neuróticos 
na tentativa de cura da psicose, ou seja, não se 
cura um sujeito dele próprio.

(E) apenas revivendo as passagens do Complexo 
de Édipo é possível, na psicanálise do campo 
Freud-Lacan, fazer com que o sujeito se 
reestruture de outra forma, assim pode-se 
transformar um sujeito psicótico em neurótico 
ou perverso.

QUESTÃO 15
A Reabilitação Psicossocial muitas vezes 
é usada como sinônimo da Atenção 
Psicossocial, contudo a Reabilitação 
Psicossocial tem suas origens

(A) na educação, pois é usada inicialmente 
nas instituições educativas correcionais, 
principalmente de crianças e adolescentes 
infratores.

(B) no paradigma médico de retorno a uma condição 
saudável, embora na Psiquiatria Democrática 
tenha ganhado novo sentido quando relaciona 
à aquisição de contratualidade social.

(C) na junção da psicologia e da assistência social, 
com teor assistencialista fortemente marcado.
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 (D) em conceitos jurídicos, quando trata de 
reversão de uma condenação penal, levando 
em consideração aspectos psicológicos do réu.

(E) nos aspectos ortopédicos da medicina, não 
passando por qualquer resignificação para ser 
associada ao termo Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 16
Em Minas Gerais encontramos um dos ícones 
arquitetônicos da psiquiatria excludente, 
estigmatizadora e violadora de Direitos 
Humanos, estamos falando do Manicômio 
Colônia, em Barbacena, considerado, até 
seu fechamento, um dos maiores do Brasil. 
As denúncias sobre essa instituição foram 
expressas

(A) pelos movimentos sociais, principalmente, mas 
encontramos também na literatura a expressão 
contrária à existência dessas instituições, um 
exemplo é o conto “Sorôco, sua mãe, sua filha”, 
de Guimarães Rosa, que retrata os “trens da 
loucura”, ou seja, os vagões de trens repleto 
de pessoas enviadas para tratamento em 
Minas Gerais nos manicômios do “corredor da 
loucura”, formado por Barbacena, Juiz de Fora 
e Belo Horizonte.

(B) pela população mal informada, já que Minas 
Gerais se constituiu como Estado referência 
no tratamento da loucura, sendo seus hospitais 
psiquiátricos modelos de excelência.

(C) de forma infundada, já que não há qualquer 
veracidade nas supostas mortes por violações 
de Direitos Humanos dentro dos manicômios 
brasileiros, pois todas as mortes foram 
documentadas.

(D) por meio de documentos de causa mortis que 
demostram que a maioria das mortes ocorreram 
de forma brutal, comprovando  que havia relação 
direta entre as mortes e a forma de tratamento.

(E) por documentos conseguidos facilmente pela 
população, que não precisou se organizar em 
movimentos sociais antimanicomiais, pois 
contaram com a agilidade do Estado para mudar 
a realidade constatada.

QUESTÃO 17
Este conceito busca a superação do 
paradigma biomédico, a incorporação 
de outras avaliações que não somente 
biológicas, mas também das questões 
subjetivas ou de redes sociais. Sua clínica 
estaria ligada ao radical grego Klinen, 
como inclinar, bifurcar, divergir, no sentido 
de busca de novos sentidos. O enunciado 
refere se à

(A) Clínica Psiquiátrica.
(B) Clínica Psicológica.

(C) Clínica Psicobiológica.
(D) Clínica Psicanalítica.
(E) Clínica Ampliada.

QUESTÃO 18
Segundo o Guia Prático de Matriciamento 
em Saúde Mental, o Matriciamento ou apoio 
matricial “é um novo modo de produzir saúde 
em que duas ou mais equipes, num processo 
de construção compartilhada, criam uma 
proposta de intervenção pedagógico-
terapêutica.” Essa nova abordagem foi 
necessária porque

(A) houve uma exigência legislativa do Ministério 
da Saúde para que as equipes trabalhassem 
em rede.

(B) mostrou-se uma forma eficaz de construção 
conjunta  dos   casos  clínicos, da Clínica 
Ampliada, principalmente na integração 
da Saúde Mental à Atenção Primária, 
auxiliando na desconstrução da hierarquia 
dos encaminhamentos, como transferência de 
responsabilidade. 

(C) a forma de trabalhar das equipes 
multiprofissionais exigia maior integração entre 
os médicos, dessa forma, o Apoio Matricial 
entre profissionais dessa categoria foi proposta 
pelo Ministério da Saúde.

(D) havia necessidade de compartilhamento dos 
casos médicos entre especialistas, logo, para 
facilitar esse compartilhamento, o matriciamento 
foi proposto.

(E) não havia equipe suficiente em alguns 
equipamentos de saúde, sendo necessário 
compartilhar os casos com outros serviços para 
atender à população.

QUESTÃO 19
O recurso da Clínica Ampliada permite 
considerar a importância do contexto social, 
para além do indivíduo. Pode ser usado 
para compreender famílias, coletivos e 
territórios. É o resultado de uma discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar, com 
Apoio Matricial se necessário, para definição 
de propostas de ações. A partir de todo este 
processo, chega-se a uma proposta, que 
deve começar a ser negociada com o usuário, 
ou seja, deve contar com a participação dele 
para adequar o projeto à sua vida e às suas 
exigências. O enunciado refere-se

(A) à anamnese padronizada.
(B) ao questionário semiaberto.
(C) ao diagnóstico biológico.
(D) ao projeto terapêutico singular.
(E) ao prontuário.
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QUESTÃO 20
No trabalho com grupos, encontramos 
diversas correntes teóricas, uma delas é a 
psicanalítica.  Embora Freud tenha realizado 
seus atendimentos individualmente, 
considera-se que o trabalho grupal 
seja possível, mantendo seus aspectos 
fundamentais na escuta das produções 
inconscientes e na relação transferencial, 
possibilitando a construção de um sujeito 
desejante, através do compartilhamento das 
experiências que ressoam nos integrantes 
do grupo. A utilização dos dispositivos 
grupais pela psicologia estaria justificada

(A) na ampliação do trabalho do psicólogo nas 
instituições e serviços da rede pública, 
realizando trabalhos que se distanciam dos 
moldes tradicionais, reconhecendo que o 
dispositivo grupal traria contribuições para 
fazer falar dos impasses subjetivos, mas sem 
cair na armadilha da demanda por quantidade 
de atendimentos muitas vezes impostas 
institucionalmente.

(B) na economia do tempo, por parte do psicólogo, 
que poderia atender mais pacientes em menos 
tempo, trazendo economia aos serviços públicos 
e atendimento da alta demanda.

(C) na prerrogativa de que somos seres sociais 
e, por isso, com possibilidades de trabalhar 
questões psíquicas em grupo. Dessa forma, os 
atendimentos individuais não teriam justificativa 
e poderiam ser abolidos.

(D) somente nos serviços públicos, pois são 
destinados a pessoas de classes econômicas 
mais baixas, que não teriam possibilidade 
de realizar análises psicanalíticas pela 
complexidade exigida.

(E) apenas em situações em que o psicólogo pode 
se posicionar como líder, ou seja, determinando 
ao grupo formas de agir.

QUESTÃO 21
As Comunidades Terapêuticas foram 
exemplos da construção alternativa 
de cuidado em Saúde Mental, criadas 
originalmente na Inglaterra e Reino Unido, 
faziam uma crítica ao modelo manicomial. 
Propunham através da adoção de medidas 
coletivas, democráticas e participativas 
dos pacientes, a formação de um ambiente 
terapêutico capaz de trazer melhoras para a 
pessoa em sofrimento, tendo como objetivo 
resgatar o processo terapêutico a partir da 
transformação da dinâmica institucional. 
Aqui no Brasil, as Comunidades Terapêuticas 
atuais são caracterizadas por

(A) apresentarem tratamento de excelência no 
cuidado das pessoas que fazem uso abusivo 
de álcool e outras drogas, sendo adotada 

como modelo a ser seguido segundo a Política 
Nacional de Saúde Mental.

(B) seguirem o modelo inglês da década de 1960 
de Maxwell Jones, apesar das críticas por 
permanecerem em modelos fechados, isolados 
da sociedade.

(C) vincularem a seu tratamento forte teor religioso, 
voltar o tratamento ao ideal normativo e 
pregarem a abstinência.

(D) utilizarem técnicas grupais de autoajuda e 
ajuda-mútua, típicos dos Alcoólicos Anônimos 
ou Narcóticos Anônimos, para proporcionar 
autonomia aos sujeitos em tratamento.

(E) utilizarem técnicas grupais de massa capazes 
de reorientar projetos de vida para um ideal 
saudável, recomendadas pela Política Nacional 
de Saúde Mental.

QUESTÃO 22
As ações de Redução de Danos estão 
contidas na Política do Ministério da Saúde 
para atenção integral a usuários de álcool 
e outras drogas, seus princípios estão 
baseados

(A) no uso da abstinência como única possibilidade 
para reduzir os danos causados ao organismo, 
diante do uso intenso de álcool e outras drogas.

(B) na utilização de espaços de isolamento por 
curto período de tempo, pois somente com o 
isolamento social o abuso de drogas pode ser 
contido.

(C) na utilização do CAPS AD para internações, já 
que elas sempre são necessárias nesses casos.

(D) no trabalho conjunto com a família para 
o convencimento do usuário de álcool e 
outras drogas da intenção de interná-los em 
Comunidades Terapêuticas.

(E) na singularidade dos casos e na não utilização 
da abstinência, contando com a participação 
dos usuários na construção dos projetos de 
vida.

QUESTÃO 23
Para o credenciamento dos Centros de 
Atenção Psicossociais (CAPS), entre outros, 
são necessários:

(A) certificado de desvinculação ao Hospitais 
Psiquiátricos, nome e currículo do coordenador 
do serviço, nome e currículo do secretário de 
saúde, número da conta do Fundo Municipal de 
Saúde.

(B) ata de criação do Conselho Municipal de Saúde, 
nome e currículo do coordenador de Saúde 
Mental, vistoria da Vigilância Sanitária.

(C) projeto técnico do CAPS, planta baixa do CAPS, 
nomes e currículos dos profissionais integrantes 
da equipe, relatórios de vistoria, número do 
CNES.
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(D) certificado de crédito do município, comprovante 
de existência de conta corrente vinculada ao 
Conselho Municipal de Saúde, última ata de 
reunião do Conselho Municipal de Saúde, nome 
e currículo do prefeito.

(E) comprovação de existência do Fundo Estadual 
de Saúde, nomes e currículos dos conselheiros 
estaduais de saúde, Plano Municipal de Saúde, 
Mapa da Rede de Atenção Psicossocial.

QUESTÃO 24
A administração hegemônica é baseada no 
autoritarismo, concentração de poder, na 
hierarquia e na infantilização do trabalhador 
como ser incapaz de pensar, em resumo 
essa administração está baseada na divisão 
social do trabalho, segundo referencial 
de Marx, na qual alguns poucos pensam e 
outros executam. Frequentemente vemos 
essa forma de administração empregada em 
serviços públicos, contudo a forma de gestão 
consonante com um projeto de política 
pública, incluindo a de saúde coletiva, está 
vinculado à

(A) horizontalização e multiprofissionalidade como 
ampliação das especialidades da equipe.

(B) horizontalização das relações institucionais, 
autogestão e co-gestão, transdisciplinaridade 
como superação dos especialismos e do 
esquema sujeito-objeto.

(C) verticalização das relações institucionais, 
gestão por delegação e interdisciplinaridade 
taylorista.

(D) interprofissionalidade segundo a lógica do 
Modo Capitalista de Produção e equipes 
multiprofissionais segundo a lógica do 
especialismo.

(E) multiprofissionalidade e divisão do trabalho 
segundo o modelo taylorista.

 

QUESTÃO 25
Em relação à diferenciação entre 
Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade, 
assinale a alternativa correta.

(A) A primeira como equipes de apenas uma 
especialidade profissional, mas que utiliza 
referenciais teóricos de várias disciplinas, a 
segunda como equipes formadas por várias 
especialidades profissionais, ligadas a um 
núcleo específico de saber, as duas mantendo 
a divisão clara do papel de cada profissional.

(B) A primeira como equipe verticalizada, na qual 
os diferentes focos teóricos são definidos 
pelo coordenador que garante a pluralidade 
das disciplinas, a segunda como equipe de 
diversos profissionais que trabalham de forma 
independente.

(C) As duas como síntese de disciplinas, operando 
como sinônimos.

(D) A primeira como crítica à racionalidade técnico-
instrumental fragmentadora, a segunda como 
justaposição de disciplinas sem qualquer 
esforço de síntese.

(E) A primeira como Modo Capitalista de Produção 
do conhecimento, a segunda como Modo 
Cooperado de Produção do conhecimento.

QUESTÃO 26
A lei 10216, conhecida como Lei da Reforma 
Psiquiátrica, dispõe sobre

(A) o fechamento dos Manicômios e Hospitais 
Psiquiátricos no Brasil.

(B) a abertura dos Hospitais Psiquiátricos para a 
modalidade hospital dia.

(C) o direito de internação das pessoas com 
sofrimento psíquico.

(D) a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais, redirecionando o 
modelo assistencial em saúde mental.

(E) a possibilidade de judicialização nos casos de 
sofrimento psíquico quando da ausência de 
leitos psiquiátricos para internação de longa 
duração.

QUESTÃO 27
A Portaria 3088, de 2011, institui a Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS). Dentre os 
equipamentos que fazem parte dessa rede, 
temos

(A) as escolas com programas específicos na 
perspectiva da pedagogia psiquiátrica, na 
integração com a Educação.

(B) o Hospital Psiquiátrico como lugar de moradia 
para pessoas com sofrimento psíquico.

(C) os consultórios psiquiátricos particulares, em 
parceria público-privada.

(D) as alas psiquiátricas dos Hospitais Gerais, 
realizando internações de longa permanência.

(E) os serviços de atenção em regime residencial, 
entre os quais, as comunidades terapêuticas.
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QUESTÃO 28
Autor que estruturou sua teoria baseado 
em Freud e Marx, tomando a psicanálise 
como tema fundamental dialético do 
conflito psíquico, afirmando-a como ciência 
revolucionária, uma vez que completava 
a crítica marxista da economia burguesa. 
Trabalhou, na década de 1930, o tema da 
sexualidade, propondo a livre distribuição 
de anticoncepcionais, educação sobre 
natalidade, abolição das proibições com 
relação ao aborto, liberdade de divórcio, 
eliminação de doenças venéreas através 
de educação sexual, tratamento ao invés 
de punição para agressões sexuais. O 
enunciado refere-se a

(A) Alfred Kinsey.
(B) Helen Kaplan.
(C) William James.
(D) Wilhelm Reich.
(E) Robert Stoller.

QUESTÃO 29
A lei 10216/2001 tramitou por 12 anos no 
Congresso até a sua aprovação. O conteúdo 
dessa lei e os motivos de sua aprovação 
estão expressos em qual alternativa?

(A)  De autoria do deputado mineiro Paulo Delgado, 
a lei foi aprovada em 2001, após longo período 
de tramitação no Congresso. Especialistas 
criticam o tempo para a aprovação, mas revelam 
ter valido à pena, diante da integralidade da 
redação original no momento da aprovação.

(B)  Aprovada no início dos anos 2000, a lei veio 
complementar a legislação de Saúde Mental 
que já era vigente no Brasil, constituindo o que 
conhecemos como Política Nacional de Saúde 
Mental.

(C)  De autoria do então deputado Paulo Delgado, 
de Minas Gerais, para aprovação, a lei foi 
substancialmente modificada, mesmo assim é 
um marco legislativo por se tratar dos direitos das 
pessoas com sofrimento psíquico intenso. Sua 
aprovação foi acelerada diante da condenação 
do Brasil na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, no Caso Damião Ximenes.

(D)  Conhecida como lei da Reforma Psiquiátrica, 
traz a lei importantes mudanças na forma 
de tratamento das pessoas com sofrimento 
psíquico, tal como o fechamento imediato dos 
manicômios e hospitais psiquiátricos brasileiros, 
foi aprovada com a ajuda dos movimentos 
sociais antimanicomiais.

(E)  Aprovada por Fernando Henrique Cardoso, a lei 
define as modalidades de CAPS, determinando 
que esses equipamentos seriam prioritários na 
constituição da Rede Substitutiva aos hospitais 
psiquiátricos.

QUESTÃO 30
Grupos que são formados por temas em 
comum, tentam oferecer apoio recíproco, 
empatia, difusão de informações e 
esclarecimentos sobre o tema debatido, 
visando à autoeducação. Trabalham com a 
perspectiva da doença e reabilitação. Esses 
grupos são denominados formalmente de

(A) Grupos de trabalho de Bion.
(B) Grupos de compartilhamento do sofrimento.
(C) Grupos de autoajuda.
(D) Grupos de terapia familiar.
(E) Grupos de aconselhamento.

QUESTÃO 31
Este grupo é definido “por estar centrado, 
de forma explícita, em uma tarefa que 
pode ser o aprendizado, a cura (no caso da 
psicoterapia), o diagnóstico de dificuldades 
etc. Sob essa tarefa, existe outra implícita 
subjacente à primeira, que aponta para a 
ruptura das estereotipias que dificultam o 
aprendizado e a comunicação”. O enunciado 
refere-se

(A) à teoria dos grupos de Bion.
(B) ao grupo institucional de Baremblitt.
(C) à teoria sistêmica de Gregory Bateson.
(D) ao grupo operativo de Pichon-Rivière.
(E) à Teoria dinâmica da personalidade através de 

grupos de Kurt Lewin.

QUESTÃO 32
Aprovado em 1990, o Estatuto da Criança e 
Adolescente – ECA – dispõe sobre a proteção 
integral à criança e ao adolescente. Em 2015, 
a Lei comemorou 25 anos, mas com desafios 
para sua implantação integral. Um dos temas 
em foco, no ano de 2015, que nos indicou as 
dificuldades de implementar a lei foi a

(A) não inclusão da educação infantil como 
obrigação do Estado.

(B) não obrigatoriedade de voto para adolescentes 
de 16 a 18 anos.

(C) impossibilidade de trabalho formalizado para 
adolescentes de 12 a 14 anos.

(D) proposta de redução da maioridade penal.
(E) ausência de penalidades para adolescentes 

infratores.
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QUESTÃO 33
Podemos entender violência como situações 
em que a pessoa foi submetida à coerção, 
desprazer desnecessário ao crescimento, 
desenvolvimento e manutenção de seu 
bem-estar, enquanto ser psíquico. Nessa 
perspectiva, não apenas a violência física e 
a criminalidade são consideradas violências, 
mas também

(A) as agressões físicas cometidas contra a mulher.
(B) o atendimento precário em saúde.
(C) os assaltos cometidos nas grandes cidades, 

principalmente contra idosos.
(D) as agressões físicas cometidas por pessoas 

impulsivas e justificadas por diagnóstico 
psiquiátrico.

(E) a violência sexual contra crianças e 
adolescentes.

QUESTÃO 34
O Sistema Único de Saúde surgiu em 
1990, com a Lei 8080, após um histórico 
de reivindicações e lutas sociais para 
constituição de um serviço de saúde 
universal. A partir desse momento histórico, 
a entrada dos psicólogos nos serviços 
públicos de saúde foi facilitada, pois a 
concepção de doença havia passado por 
modificações. Em relação à base do SUS 
e o marco histórico de elaboração de suas 
propostas, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde não apenas na dualidade doença-
cura, dentro de um paradigma biológico, mas 
considerando uma relação direta entre saúde e 
condições de vida, tendo sua proposta elaborada 
na 8a Conferência Nacional de Saúde.

(B) A saúde com base nos serviços de saúde 
médicos centrados e na ampliação de vagas para 
a medicina, com proposição na Constituição de 
1988.

(C) A saúde em sua perspectiva assistencialista 
e curativa com ampliação para a população 
pobre, com seu marco histórico na Convenção 
de Caracas.

(D) A saúde baseada na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, com seu marco histórico na 
Assembleia Geral da ONU para sua aprovação, 
em 1948.

(E) A saúde biológica, com marco no Relatório 
Flexner.

QUESTÃO 35
O primeiro curso de psicologia no Brasil foi 
criado em 1956, no Rio de Janeiro, contudo 
a profissão só foi regulamentada em 1962. 
Embora inicialmente o psicólogo atuasse 
profissionalmente nas áreas de clínica, 
escola, magistério e trabalho, com o passar 

do tempo e das conquistas político-sociais, 
ele passou a ter a Saúde Pública com um 
dos principais campos profissionais. Um 
dos pontos mais significativos que constitui 
obstáculo para o desenvolvimento da 
psicologia nessa área é

(A) a pouca oferta de concursos públicos para o 
trabalho em saúde.

(B) o interesse do psicólogo voltado somente para 
a área clínica particular.

(C) as poucas faculdades que oferecem o curso de 
psicologia.

(D) a formação voltada para a clínica tradicional e 
a inadequação da formação para trabalhar na 
Saúde Pública.

(E) o fato da psicologia oferecer somente 
tratamentos psicanalíticos e de alto custo.

QUESTÃO 36
A atuação do psicólogo no SUS pode ocorrer 
em diversos equipamentos como Unidades 
Básicas de Saúde - UBS, Centros de Atenção 
Psicossocial - CAPS, Hospitais etc. A 
Estratégia Saúde da Família – ESF – é um 
dos locais no qual o psicólogo pode ter seu 
campo de atuação. O trabalho do psicólogo 
nesse equipamento baseia-se em

(A) atender na clínica tradicional pessoas da 
comunidade que estejam precisando de apoio 
psicológico.

(B) atender a população mais  pobre, 
individualmente, através de encaminhamentos 
facilitados para centros ambulatoriais de 
especialidade em que o psicólogo atue.

(C) parceria público-privada, na qual o psicólogo 
clínico particular é subsidiado pelo Estado para 
atender pessoas encaminhadas pelo SUS.

(D) atendimento grupal nas UBSs com base na 
clínica comportamental.

(E) atender em grupos, principalmente, e na 
integração com a equipe multiprofissional, 
atentando-se para a atenção da família e seu 
contexto.
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QUESTÃO 37
Segundo a apresentação do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, um Código de 
Ética serviria para

(A) fomentar a autorreflexão exigida de cada 
indivíduo acerca da sua práxis, de modo a 
responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, 
por ações e suas consequências no exercício 
profissional.

(B) fomentar a autorreflexão exigida de cada 
indivíduo acerca da sua práxis, desenvolvendo 
senso crítico com relação à profissão.

(C) fomentar a autorreflexão exigida de cada 
indivíduo acerca da sua práxis, com interesse 
de produção de conhecimento necessário ao 
estabelecimento da profissão.

(D) formalizar a fiscalização da profissão, 
configurando-se como poder de polícia e 
punindo irregularidades.

(E) normatizar a atuação do psicólogo, que por sua 
vez passa a normatizar as demandas para a 
psicologia.

QUESTÃO 38
As modalidades de documentos escritos 
da psicologia são: declaração, atestado, 
relatório e parecer. Assinale a alternativa 
correta em relação às características de 
cada um desses documentos.

(A) A declaração certifica uma determinada situação 
ou estado psicológico, o atestado visa informar 
a ocorrência de um fato objetivo relacionado 
ao atendimento psicológico, o relatório é o 
produto da avaliação psicológica e o parecer é 
um documento fundamentado e resumido sobre 
uma questão focal do campo psicológico.

(B) A declaração visa informar a ocorrência de 
um fato objetivo relacionado ao atendimento 
psicológico, o atestado certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico, o 
relatório é o produto da avaliação psicológica 
e o parecer é um documento fundamentado e 
resumido sobre uma questão focal do campo 
psicológico.

(C) A declaração visa informar um diagnóstico 
psicológico baseado nos manuais de psiquiatria, 
o atestado certifica uma determinada situação 
ou estado psicológico, o relatório é o produto 
da avaliação psicológica e o parecer é 
um documento fundamentado e resumido sobre 
uma questão focal do campo psicológico.

(D) A declaração visa informar a ocorrência de 
um fato objetivo relacionado ao atendimento 
psicológico, o atestado certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico 
desde que em acompanhamento psiquiátrico 
para respaldar o psicólogo, o relatório é o 

produto da avaliação psicológica e o parecer é 
um documento fundamentado e resumido sobre 
uma questão focal do campo psicológico.

(E) A declaração visa informar a ocorrência de 
um fato objetivo relacionado ao atendimento 
psicológico, o atestado certifica uma 
determinada situação ou estado psicológico, o 
relatório é o produto da avaliação psicológica 
baseada estritamente em testes psicológicos 
e o parecer é um documento fundamentado e 
resumido sobre uma questão focal do campo 
psicológico.

QUESTÃO 39
O prontuário em psicologia, documento 
obrigatório segundo Resolução CFP 
001/2009, deve ser preenchido pelo psicólogo 
que garantirá manutenção da ética ao seguir 
qual princípio?

(A) Não criar prontuários informatizados, pois eles 
podem sofrer invasão de hackers e comprometer 
o sigilo.

(B) Manutenção do sigilo, por isso o armazenamento 
adequado deve ser por período mínimo de 5 
anos e em local protegido, lembrando que o 
documento pertence ao psicólogo.

(C) Assegurar o sigilo lembrando que o documento 
é do paciente e o psicólogo apenas mantém 
a guarda. O período mínimo de guarda é 
de 5 anos, podendo se estender em caso de 
necessidade, por exemplo, na saúde, a guarda 
é de 20 anos.

(D) Apresentação dos casos na íntegra por meio 
das informações registrados, no caso de equipe 
multiprofissional com prontuário único. 

(E) A não permissão de acesso do paciente 
às informações do prontuário, pois pode 
comprometer sua relação com o psicólogo. A 
guarda dos prontuários deve ser mantida pelo 
período mínimo de 5 anos, podendo se estender 
em caso de necessidade, por exemplo, na 
saúde, a guarda é de 20 anos.

QUESTÃO 40
O parecer psicológico deve ser escrito 
seguindo as normativas da Resolução CFP 
Nº 007/2003 e da Resolução CFP Nº 010/05.  
Esses documentos são, respectivamente:

(A) Código de Ética Profissional e resolução que 
define e regulamenta o uso, a elaboração e a 
comercialização de testes psicológicos.

(B) Manual Unificado de Orientação e Fiscalização 
- MUORF e o Código de Ética Profissional.

(C) Resolução que disciplina a oferta de produtos 
e serviços ao público e a resolução que 
define e regulamenta o uso, a elaboração e a 
comercialização de testes psicológicos.

www.pciconcursos.com.br



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmQwZTpkMTFi:V2VkLCAzMCBKYW4gMjAxOSAxOTozMToyMiAtMDIwMA==

13TNS I - Psicólogo

(D) Resolução que regulamenta a concessão de 
atestado psicológico para tratamento de saúde 
e a resolução que dispõe sobre a atuação do 
psicólogo como Perito nos diversos contextos.

(E) O Manual de Elaboração de Documentos 
Decorrentes de Avaliações Psicológicas e o 
Código de Ética Profissional.

QUESTÃO 41
O Sistema Único de Saúde (SUS), desde 
sua constituição, sofre dificuldades 
de implementação integral. Uma das 
dificuldades está relacionada ao recurso 
financeiro destinado ao sistema, por isso 
em 2012 um movimento social foi formado 
com o objetivo de coletar assinaturas para 
um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que 
assegurasse o repasse efetivo e integral de 
10% das receitas correntes brutas da União 
para a saúde pública brasileira, alterando, 
dessa forma, a Lei Complementar n° 
141/2012. O enunciado refere-se

(A) ao Movimento Social pelo SUS e à ação Viva 
SUS.

(B) à Reforma Sanitária e à 8ª Conferência Nacional 
de Saúde.

(C) à Reforma Sanitária e à ação Saúde + 10.
(D) ao Movimento Nacional em Defesa da Saúde 

Pública e à iniciativa conhecida como Saúde + 
10. 

(E) à 14ª Conferência Nacional de Saúde e à ação 
SUS Integral já.

QUESTÃO 42
O Estatuto da pessoa com deficiência, que 
inclui sujeitos com impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, considera a possibilidade do 
desenvolvimento de ações voltadas para 
a autonomia. Um dos grandes avanços 
dessa lei foi tratar sobre o tema das tutelas 
e curatelas, propondo como alternativa 
uma modalidade na qual o sujeito não teria 
decretada sua “morte civil”. O enunciado 
refere-se

(A) ao compartilhamento de curatelas, onde pelo 
menos duas pessoas respondem pela pessoa 
nas questões relacionadas aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial.

(B) ao Conselho Apoiador, ou seja, um conselho 
local, de base territorial, responsável por 
acompanhar e fiscalizar as curatelas de 
pessoas com deficiência, garantindo os direitos 
e promovendo autonomia.

(C) ao levantamento de curatelas, na qual se propõe 
a retirada das curatelas das pessoas capazes de 
se responsabilizarem pela sua vida civil, sendo 
que o Estatuto facilitaria esse levantamento.

(D) ao Conselho Tutelar das pessoas com 
deficiência, um conselho municipal responsável 
pela fiscalização e punição dos curadores que 
não cumprirem com suas responsabilidades 
diante da pessoa tutelada.

(E) à Tomada de Decisão Apoiada, ou seja, o 
processo pelo qual a pessoa com deficiência 
elege pelo menos duas pessoas idôneas, com 
as quais mantenha vínculos e que gozem de sua 
confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de 
decisão sobre atos da vida civil.

QUESTÃO 43
A Clínica Crítica dos processos de 
Subjetivação seria uma bifurcação da Clínica 
dualista doença-cura, biologicista. Nessa 
perspectiva, estariam incluídas

(A) dimensão política, a dimensão sociocultural-
territorial, a dimensão ética do sujeito dividido 
em inconsciente e consciente, na interseção de 
sentidos.

(B) a Dimensão bio-psico-social, priorizando a 
relação com a medicina.

(C) a difusão de uma medicina baseada na 
ampliação dos diagnósticos psiquiátricos, 
reconhecendo as necessidades da população 
em situação de vulnerabilidade.

(D) a relação da psicologia com sua clínica 
tradicional, levando esse modelo aos serviços 
públicos de saúde.

(E) a dimensão da setorialidade, entendendo o 
território como bolsões epidemiológicos a serem 
tratados.
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QUESTÃO 44
O Conselho Regional de Psicologia de 
diversas regiões tem focalizado esforços 
no combate à violação de Direitos Humanos 
e a privação de liberdade. As fiscalizações 
são realizadas em instituições asilares 
como comunidades terapêuticas, clínicas 
de recuperação de usuários(as) de drogas, 
hospitais psiquiátricos, manicômios 
judiciários, asilos, unidades de internação 
de adolescentes em conflito com a lei. As 
práticas comuns nessas instituições e que 
configuram violações aos direitos humanos 
são:

(A) apenas as agressões físicas, pois estas são 
consideradas violações de Direitos Humanos, 
uma vez que infringem dor à pessoa.

(B) monitoramento de ligações telefônicas, 
correspondências, visitas e saídas; restrições 
de vínculos familiares e sociais; como a 
ausência de atividades de trabalho, estudo e 
lazer; agressões físicas e verbais, isolamento, 
segregação e confinamento em quarto; 
imposição de credo; exigência de exames 
clínicos, como o anti-HIV; e desrespeito à 
orientação sexual. 

(C) o trabalho forçado e a violência física e verbal, 
pois não podem ser considerados violação de 
Direitos Humanos as ações voltadas para o 
tratamento, como impossibilidade de sair da 
instituição e restrição no contato com família e 
amigos.

(D) depende da instituição e de sua orientação 
teórica, pois o que pode ser considerado 
violação de Direitos Humanos em determinada 
situação pode não ser em outra.

(E) a contenção física, a medicação com fins de 
punição, o isolamento de familiares, e a ausência 
de fiscalização dos contatos telefônicos, 
correspondências e visitas.

QUESTÃO 45
Sobre   a  dimensão   psíquica 
do   envelhecimento na sociedade 
contemporânea, em uma perspectiva 
histórico dialética e subjetiva, assinale a 
alternativa correta.

(A) Na atualidade, encontramos muitos avanços 
tecnológicos para melhorar a qualidade de vida 
na velhice, garantindo saúde-subjetividade.

(B) O Modo de Produção que orienta a sociedade 
contribuiria para a solidariedade entre as 
pessoas, algo que tenderia a se intensificar na 
velhice.

(C) As políticas públicas, orientadas pelo Modo 
de Produção Capitalista, estariam efetivando 
condições necessárias a uma velhice protegida, 
independente das classes sociais.

(D) A velhice estaria se constituindo como um 
prolongamento da fase produtiva material, e 
afetaria o sujeito com a diminuição do sofrimento 
psíquico decorrente da aposentadoria.

(E) O Modo Capitalista de Produção expropriaria o 
sujeito de seu saber e de seu desejo, de forma 
que a velhice congregaria esses aspectos 
somados ao fim do corpo e fim do tempo.

QUESTÃO 46
O trabalho forçado ou escravo muitas vezes 
se apresenta disfarçado de tratamento, não 
é raro encontrarmos em instituições asilares 
a obrigação do trabalho com o nome de 
“laborterapia”. Suas características estão 
ligadas à disciplina, sujeição, coerção física 
e moral, combate à ociosidade e exploração 
da força de trabalho. Em relação à orientação 
diante da presença dessa violação, assinale 
a alternativa correta.

(A) Os profissionais da Psicologia não apenas 
devem se recusar a reconhecer práticas 
abusivas como se posicionar contra elas e 
denunciá-las no próprio Conselho e em outros 
órgãos como as defensorias públicas, as 
ouvidorias, o Ministério Público e, dependendo 
da gravidade da situação, até em delegacias de 
polícia.

(B) O psicólogo  deve conversar com os 
responsáveis da instituição e esclarecer sobre 
os aspectos violadores presenciados.

(C) Recusa em compactuar com tais práticas, 
não aceitando empregos em instituições que 
utilizem esse tipo de prática.

(D) Denúncia imediata em órgãos ligados aos 
Direitos Humanos, mas sem a necessidade de 
se recusar a trabalhar nessas instituições, uma 
vez que  dentro dela a realidade violadora pode 
ser transformada pelo psicólogo.

(E) Primeiro o psicólogo deve ter certeza de que 
a prática corresponde à violação de Direitos 
Humanos, pois dependendo do caso a disciplina, 
sujeição, coerção física e moral podem estar 
ligadas realmente ao tratamento.

QUESTÃO 47
Na crítica à violência das cidades, muito 
se fala da população periférica, tida como 
responsável por praticar uma série de 
infrações, contudo, quando refletimos 
sobre um contexto aprofundado da política, 
economia e desigualdade, podemos concluir 
que

(A) a população da periferia não teria interesse 
em ocupar cargos formais de trabalho, se 
beneficiando do crime para conseguir maior 
renda do que os trabalhadores formais.

(B) as políticas públicas sociais para aquisição de 
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renda seriam as responsáveis pelo desinteresse 
da população da periferia no trabalho formal.

(C) estaria ocorrendo um processo de violência 
de Estado com a população das periferias, 
principalmente a população negra e jovem, 
voltado para a exclusão e extermínio.

(D) não podemos incluir a população negra como 
alvo da violência de Estado, pois a pobreza 
abrange várias etnias.

(E) a ausência de políticas públicas para a 
população pobre não teria relevância na 
violência constituída no país, já que vivemos 
em um Estado de livre mercado, baseado 
na competência e esforço individuais, para a 
conquista de melhores condições de vida.

QUESTÃO 48
A violência contra a mulher se expressa de 
diferentes formas, seja na violência física, 
psicológica, sexual, em casa, no trabalho, 
nas instituições de ensino e na mídia. Uma 
das faces dessa violência se dá no contexto 
de atendimento médico, como a violência 
obstétrica. Está incluído nesse tipo de 
violência:

(A) a utilização de doulas durante o período de 
gravidez, no momento do parto e no período 
pós-parto.

(B) o programa de parto humanizado, criticado 
duramente pelo Ministério da Saúde.

(C) a utilização do poder médico para determinar o 
parto por cesarianas.

(D) a não utilização de fórceps em partos mais 
difíceis, prolongando o período de sofrimento 
da mulher.

(E) a utilização do parto natural, pois ele está ligado 
ao alto nível de dor sentido pela mulher.

QUESTÃO 49
O fenômeno denominado pela mídia de 
“rolezinhos” é descrito como a invasão da 
população jovem e periférica nos espaços 
de circulação da classe média, como os 
shoppings, com a intenção de causar 
constrangimento e atos infracionais. 
Por  isso, ações policiais estariam sendo 
organizadas na tentativa de proteger 
os donos das lojas, os trabalhadores e 
os consumidores, evitando a entrada e 
circulação dessa população nos shoppings 
de forma preventiva. Uma análise mais 
profunda dessa situação demonstra que 
está ocorrendo

(A) a criminalização da juventude e o desrespeito 
aos pressupostos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente, atingindo o desenvolvimento 
dos jovens e influenciando suas possibilidades 
de interação social e seu trânsito por diversos 
espaços.

(B) a organização da juventude através da internet, 
com o intuito de praticar em larga escala os 
chamados “arrastões”.

(C) a falta de preparo da segurança pública em 
reprimir esses eventos, pois as punições são 
muito brandas.

(D) o desrespeito ao Estatuto da Criança e 
Adolescente, visto que crianças e adolescentes 
não podem ser responsabilizadas por seus 
atos, pois são seres em desenvolvimento.

(E) o crime organizado cooptando adolescentes 
para atuarem em seu favor, disseminando o 
medo na sociedade.

QUESTÃO 50
Em que o Código de Ética profissional 
do psicólogo foi influenciado em sua 
construção?

(A) Nos parâmetros da saúde definidos pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e na 8ª 
Conferência Nacional de Saúde.

(B) Na definição do que seria a psicologia no âmbito 
médico e nos parâmetros da Organização Pan-
americana de Saúde (OPAS).

(C) No artigo 199 da Constituição de 1988, que 
entende a iniciativa privada constituindo 
assistência em saúde e na participação popular.

(D) Na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e na Constituição Cidadã de 1988.

(E) No livre mercado e na fiscalização punitiva.
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