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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- 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. 
03- 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.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, 
esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do 
início da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, 
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 08 de maio de 2017 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URBANO SANTOS-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Psicólogo 
 
 

 

 

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

 

Duração:  
4 (quatro) horas 

40 questões 
04 alternativas 

Data da Prova:  
07 de maio de 2017 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Corpos emancipados, mentes subjugadas 

 

 
A indústria cultural, tão bem dissecada pela Escola de Frankfurt, retarda a emancipação humana ao 1 

introduzir a sujeição da mente no momento em que a humanidade se livrava da sujeição do corpo. É longa a 2 
história da sujeição do corpo, a começar pela escravidão que durou séculos, inclusive no Brasil, onde foi 3 
considerada legal e legítima por mais de 358 anos.  4 

Não apenas escravos tiveram seus corpos sujeitados. Também mulheres. Faz menos de um século 5 
que elas iniciaram o processo de apropriação do próprio corpo. A dominação sofrida pelo corpo feminino era 6 
endógena e exógena. Endógena porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o seu organismo, encarado 7 
como mera máquina reprodutiva e, com frequência, demonizado. Exógena pelas tantas discriminações 8 
sofridas, da proibição de votar à castração do clitóris, da obrigação de encobrir o rosto em países 9 
muçulmanos à exibição pública de sua nudez como isca publicitária nos países capitalistas de tradição cristã.  10 

No momento em que o corpo humano alcançava sua emancipação, a indústria cultural introduziu a 11 
sujeição da mente. A multimídia é como um polvo cujos tentáculos nos prendem por todos os lados. Tente 12 
pensar diferente da monocultura que nos é imposta via programas de entretenimento! Se a sua filha de 20 13 
anos disser que permanece virgem, isso soará como ridículo anacronismo; se aparecer no Big Brother 14 
transando via satélite para o onanismo visual de milhões de telespectadores, isso faz parte do show. 15 

O processo de sujeição da mente utiliza como chibatas o prosaico, o efêmero, o virtual, o fugidio. E 16 
detona progressivamente os antigos valores universais. Ética? Ora, não deixe escapar as chances de ter 17 
sucesso e ficar rico, desde que sua imagem não fique mal na foto... Agora, tudo é descartável, inclusive os 18 
valores. E todos somos impelidos à reciclagem perpétua - na profissão, na identidade, nos relacionamentos.  19 

Nossos pais aposentavam-se num único emprego. Hoje, coitado do profissional que, ao oferecer-se 20 
a uma vaga, não apresentar no currículo a prova de que já trabalhou em pelo menos três ou quatro empresas 21 
do ramo! Eis a civilização intransitiva, desistorizada, convencida de que nela se esgota a evolução do ser 22 
humano e da sociedade. Resta apenas dilatar a expansão do mercado.  23 

A tecnologia multimídia sujeita-nos sem que tenhamos consciência dessa escravidão virtual. Pelo 24 
contrário, oferece-nos a impressão de que somos “imperadores de poltrona”, na expressão cunhada por 25 
Robert Stam. Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos velozmente de um canal de TV a outro, 26 
configurando a nossa própria programação. Já não estamos propensos a suportar discursos racionais e 27 
duradouros. Pauta-nos a vertiginosa velocidade tecnológica, que nos mantém atrelados às conveniências do 28 
mercado.  29 

Nossa boia de salvação reside, felizmente, na observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de 30 
qualquer coisa gera sempre o seu contrário. É o caso da obesidade. O alimento é imprescindível à vida, mas 31 
em excesso afeta o sistema cardiovascular e produz outros defeitos colaterais.  32 

Há tanta informação que preferimos não mais prestar atenção nelas. A comunicação torna-se 33 
incomunicação. Ou comunicassão, pois cassa-nos a palavra, tornando-nos meros receptores da avassaladora 34 
máquina publicitária.  35 

Essa sujeição da mente vem no bojo da crise da modernidade que, desmistificada pela barbárie - 36 
duas guerras mundiais, a incapacidade de o capitalismo distribuir riquezas, o fracasso do socialismo 37 
soviético etc. -, passa a rejeitar todos os “ismos”. Os espaços da expressão da cidadania, como a política e o 38 
Estado, caem em descrédito.  39 

Tudo e todos prestam culto a um único soberano: o mercado. É ele a Casa Grande que nos mantém 40 
na senzala do consumo compulsivo, do hedonismo desenfreado, da dessolidariedade e do egoísmo.  41 

Felizmente iniciativas como o Fórum Social Mundial rompem o monolitismo cultural e abrem 42 
espaço à consciência crítica e novas práticas emancipatórias. 43 
 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                      QUESTÕES DE 1 A 15 

BETTO Frei. Corpos emancipados, mentes subjugadas. Correio da Cidadania. 

http://www.correiocidadania.com.br/antigo/ed437/betto.htm 
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01) Identifique com V as afirmativas verdadeiras e com 
F, as falsas. 
 
O texto evidencia  
 

I. (    ) o processo emancipatório do corpo humano 
através dos séculos.  

II. (    ) a tecnologia multimídia como escravizadora da 
mente humana.  

III. (    ) a absoluta supremacia do   mercado    no    
mundo contemporâneo.  

IV. (    ) o excesso de informação, na atualidade, gerando 
desinformação.  

V. (    ) a escassez de iniciativas voltadas para a 
libertação da mente humana. 

 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima 
para baixo, é a 
 

A) I=V; II=V, III=F, IV=F, V=V 

B) I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F 

C) I=V, II=F, III=F,  IV=V, V=F 

D) I=V, II=V, III=V, IV=V, V=V 
 

02) Constitui uma informação com respaldo no texto a 
explicitada na alternativa 

 

A) A mulher retardou o processo de apropriação do 
próprio corpo por influência da Escola de Frankfurt. 

B) O atraso emancipatório da mente humana é fruto da 
ação da multimídia no inconsciente do homem. 

C) A escravidão é um exemplo de desapropriação do 
corpo humano totalmente isento da ação cultural. 

D) O homem, a cada dia, procura libertar-se da 
influência midiática, buscando renovar-se sempre. 

 

03) O autor do texto, através da frase "Ética? Ora, não 
deixe escapar as chances de ter sucesso e ficar rico, 
desde que sua imagem não fique mal na foto..." 
(L.17/18), 

 

A) cita um procedimento ético a despeito da 
possibilidade de enriquecimento do homem. 

B) defende a preservação da imagem a qualquer custo. 

C) faz uma constatação em tom crítico-irônico. 

D) estimula o resgate dos valores universais. 
 

04) Sobre os recursos linguísticos do texto, pode-se 
afirmar 

 

A) Os conectores “que” em “Faz menos de um século 
que elas iniciaram o processo de apropriação do 
próprio corpo.”  (L.5/.6) e “que” em “Se a sua filha de 
20 anos disser que permanece virgem” (L.13/14) são 
iguais do ponto de vista morfológico.   

B) A expressão “de que nela se esgota a evolução do ser 
humano e da sociedade” (L.22/23), funciona como 
agente da ação nominal. 

C) O verbo haver, em “Há tanta informação”  (L.33), está 
usado em sua forma impessoal e, nesse caso, só 
admite a sua substituição por fazer, ficando 
descartada, assim, sua relação semântica com o 
verbo existir. 

D) A oração introduzida pelo conectivo “porque” em 
“porque a mulher não tinha nenhum controle sobre o 
seu organismo” (L.7), tem valor causal.   

 

05) No texto, o termo 
 

A) "dissecada " (L.1) está usado em seu sentido literal. 

B) "mais" (L.4) expressa a mesma ideia de "mais" 

(L.33). 

C) "chibatas" (L.16) conota domínio. 

D) "boia" (L.30) sugere perigo. 

 

06) Quanto à linguagem do texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) Apresenta-se articulada com os acontecimentos, mas 

de forma invariavelmente linear. 

B) É marcada pela objetividade, uma vez que inexiste a 

participação do enunciador do discurso nos 

acontecimentos. 

C) Aparece mesclada com termos ressignificados, o que 

confere ao contexto um matiz ora de cunho crítico, 

ora apenas metafórico. 

D) É puramente referencial, uma vez que o objetivo do 

articulista é apenas informar sobre o papel da 

tecnologia multimídia no mundo atual. 

 

07) A análise do antepenúltimo parágrafo do texto 
(L.36/39) permite afirmar que ele apresenta 

 

A) o termo "da mente" complementando o sentido de 

"sujeição". 

B) a expressão "no bojo da crise da modernidade" como 

complemento de "vem". 

C) o conectivo "que" introduzindo uma oração com  

valor explicativo. 

D) o uso de travessões destacando uma oração 

intercalada. 

 

08) Sobre a expressão transcrita está CORRETO o que se 
afirma em 

 

A) “tão” (L.1) intensifica o adjetivo. 

B) “a história da sujeição do corpo” (L.2/3) tem função 

predicativa. 

C) “nenhum” (L.7) terá obrigatoriamente que sofrer 

flexão de número na forma “nenhuns” caso a palavra 

“controle” (L.7) seja colocada no plural. 

D) “como” (L.10)  exprime uma ideia de conformidade. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 5  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL URBANO SANTOS-MA 

09) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, 
identifique com V as afirmativas verdadeiras e com 
F, as falsas. 

 
I. (  ) Ficam preservadas a coerência da argumentação 

e a correção gramatical ao se fazer a substituição de 
"onde foi considerada legal e legítima por mais de 358 
anos." (L.3/4) por “onde se considerou legal e legítima 
por mais de 358 anos”. 

II. (   ) Mantém-se a relação significativa entre as frases 
"Não apenas os escravo" tiveram seus corpos 
sujeitados. Também mulheres." (L.5), se forem 
transformadas   em  uma só, com a explicitação do 
elemento de coesão textual... mas, subentendido no 
contexto, contanto que sejam feitos os demais 
ajustes. 

III. (  ) Estabelece a mesma relação que o conectivo 
"que", em "que nos mantém atrelados às 
conveniências do mercado." (L.28/29), o "que", em 
"que preferimos não mais prestar atenção nelas” 
(L.33). 

IV. (   ) Preserva-se a função sintática do termo "tanta 
informação", em "Há tanta informação" (L.33), ao se 
substituir o verbo HAVER por existir. 

V. (  ) Estão no plural, concordando com o mesmo 
sujeito, as formas verbais "rompem" e "abrem", 
ambas na linha 42, embora se apresentem com 
regências diferentes. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo, é a 

 

A) I=V, II=V, III=F, IV=F, V=V 

B) I=F, II=V, III=F, IV=V, V=F 

C) I=V, II=F, III=F, IV=V, V=V 

D) I=F, II=V, III=V, IV=V, V=F 
 

10) No texto, a expressão “do ser humano” (L.22/23) 
exerce a mesma função sintática que a expressão 

 

A) “do clitóris,” (L.9). 

B) “de tradição cristã” (L.10). 

C) “de entretenimento” (L.13). 

D) “de salvação” (L.30). 
 

11) Expressa uma relação de causa e consequência a 
frase 

 

A) “Tente pensar diferente da monocultura que nos é 
imposta via programas de entretenimento!” 
(L.12/13). 

B) “Se a sua filha de 20 anos disser que permanece 
virgem, isso soará como ridículo anacronismo” 
(L.13/14). 

C) “Temos tanto “poder” que, monitor à mão, pulamos 
velozmente de um canal de TV a outro” (L.26). 

D) “Nossa boia de salvação reside, felizmente, na 
observação de Jean Baudrillard, de que o excesso de 
qualquer coisa gera sempre o seu contrário” 
(L.30/31). 

12) Leia o trecho abaixo: 

 

“Não apenas escravos tiveram seus corpos 

sujeitados” (L.5). 

 

Possui o mesmo valor morfossintático que o termo 

em negrito na frase em destaque a forma pronominal 

em destacada em 

 

A) “cujos tentáculos nos prendem” (L.12). 

B) “que nos é imposta” (L.13). 

C) “A tecnologia multimídia sujeita-nos” (L.24). 

D) “pois cassa-nos a palavra” (L.34). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “introduziu” (L.11) e a composta 

 

A) tivesse introduzido 

B) tinha introduzido 

C) teria introduzido 

D) tem introduzido. 

 

14) Leia o trecho abaixo: 

 

“Resta apenas dilatar a expansão do mercado.” 

(L.23)  

 

No fragmento em destaque, a expressão em negrito 

 

A) exerce função subjetiva. 

B) modifica o sentido do nome. 

C) completa o sentido do verbo. 

D) completa o sentido do nome. 

 

15) Leia o trecho abaixo: 

 

“Há tanta informação que preferimos não mais 

prestar atenção nelas ” (L.33). 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada no período em evidência é 

 

A) hão tantas informações. 

B) existem tantas informações. 

C) têm tantos trabalhos. 

D) ocorre tantos trabalhos. 
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16) Considere os itens a seguir sobre os objetivos e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS: 

 

I -     Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, 

a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

II - Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 

sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 

e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

 

A) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à 

vigilância epidemiológica. 

B) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à 

vigilância sanitária. 

C) I refere-se à vigilância sanitária e II refere-se à 

vigilância em saúde. 

D) I refere-se à vigilância epidemiológica e II refere-se à 

vigilância em saúde. 

 

17) Segundo a lei orgânica de saúde 8080/90, responda 

verdadeiro (V) ou falso (F) sobre as competências do 

SUS e assinale a alternativa que traz a sequência 

correta: 

 

(__) Participar na formulação e implementação das 

políticas de controle das agressões ao meio ambiente e de 

saneamento básico. 

(__) Definir e coordenar os sistemas de vigilância 

epidemiológica e vigilância sanitária. 

(__) Participar direta ou indiretamente de empresas ou de 

capitais estrangeiros de investimento na assistência à 

saúde. 

(__) Coordenar a prestação de serviços privados de 

assistência à saúde. 

 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

 

 

 

 
 

 

 

18) O processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e 

grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de 

ser referência para o seu cuidado, é a diretriz da 

Política Nacional de Atenção Básica definida como: 

 

A) Acesso universal e contínuo aos serviços de saúde. 

B) Intersetorialidade. 

C) Adscrição dos usuários. 

D) Coordenação da integralidade em seus vários 

aspectos de saúde. 

 

19) Segundo a Portaria 2048/GM, municípios Satélite, 

que realizam a atenção básica ampliada (PABA) 

devem desempenhar a mesma função dos 

municípios que realização atenção básica (PAB), 

além de contar com área física específica para 

observação de pacientes por até: 

 

A) 8 horas. 

B) 12 horas. 

C) 24 horas. 

D) 48 horas. 

 

20) As instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS são denominadas: 

 

A) Regiões de saúde. 

B) Serviços especiais de acesso aberto. 

C) Portas de entrada. 

D) Comissões intergestores. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                  QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) “Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde 

com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade, cuja participação no cuidado se faz 

sempre necessária.” 

 

Das funções da Atenção Básica que contribuem para 

o funcionamento da Rede de Atenção à Saúde, o texto 

discorre sobre qual delas? 

 

A) Ser base. 

B) Ser resolutiva. 

C) Coordenar o cuidado. 

D) Ordenar as redes. 

 

22) A consolidação e o aprimoramento da atenção básica 

como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requerem um saber e um 

fazer em ________ que sejam encarnados na prática 

concreta dos serviços de saúde. Deve ser 

constitutiva, portanto, da qualificação das práticas de 

cuidado, gestão e participação popular. 

 

Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Adscrição de usuários. 

B) Controle social. 

C) Diretrizes e princípios. 

D) Educação permanente. 

 

23) No ano de 2001, após 12 anos de tramitação no 

congresso, a lei Paulo Delgado é sancionada no país. 

Neste mesmo período, o processo de 

desinstitucionalização de pessoas longamente 

internadas é impulsionado, com a criação do 

Programa: 

 

A) De Volta para Casa. 

B) Serviço de residência terapêutica. 

C) Moradias protegidas. 

D) Unidades de acolhimento. 

 

24) Os _________ começaram a surgir nas cidades 
brasileiras na década de 80 e passaram a receber 
uma linha específica de financiamento do Ministério 
da Saúde a partir do ano de 2002, momento no qual 
estes serviços experimentam grande expansão. São 
serviços de saúde municipais, abertos, comunitários, 
que oferecem atendimento diário às pessoas com 
transtornos mentais severos e persistentes, 
realizando o acompanhamento clínico e a reinserção 
social destas pessoas através do acesso ao trabalho, 
lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento 
dos laços familiares e comunitários. 

 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 
 

A) Serviços de Residência Terapêutica. 

B) Centros de Atenção Psicossocial. 

C) Ambulatórios de psiquiatria. 

D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família. 
 

25) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como 
finalidade a criação, a ampliação e a articulação de 
pontos de atenção à saúde para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Entre as 
principais diretrizes da RAPS, é importante destacar: 

 
I - Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia 

e a liberdade das pessoas; promoção da equidade, 
reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 
combate a estigmas e aos preconceitos; garantia do 
acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 
interdisciplinar. 

II - Atenção humanizada e centrada nas necessidades das 
pessoas; desenvolvimento de atividades no território, 
que favoreça a inclusão social com vistas à promoção 
de autonomia e ao exercício da cidadania; 
desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos.  

III - Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, 
com participação e controle social dos usuários e de 
seus familiares; desenvolvimento da lógica do cuidado 
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, 
incluindo aquelas com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, tendo como eixo 
central a construção do projeto terapêutico singular. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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26) “Ações desenvolvidas coletivamente, como recurso 

para promover sociabilidade, intermediar relações, 

manejar dificuldades relacionais, possibilitando 

experiência de construção compartilhada, vivência 

de pertencimento, troca de afetos, autoestima, 

autonomia e exercício de cidadania.” 

 

Das estratégias de atendimento aos usuários nos 

CAPS, o texto traz a descrição para: 

 

A) Acolhimento inicial. 

B) Práticas corporais. 

C) Atendimento em grupo. 

D) Práticas expressivas. 

 

27) Define-se como ações de reabilitação psicossocial em 

saúde mental: 

 

A) Atenção desenvolvida no local de morada da pessoa 

e/ou de seus familiares, para compreensão de seu 

contexto e de suas relações, acompanhamento do 

caso e/ou em situações que impossibilitem outra 

modalidade de atendimento. 

B) Ações de fortalecimento de usuários e de familiares, 

mediante a criação e o desenvolvimento de 

iniciativas articuladas com os recursos do território 

nos campos do trabalho/economia solidária, 

habitação, educação, cultura, direitos humanos, que 

garantam o exercício de direitos de cidadania, 

visando à produção de novas possibilidades para 

projetos de vida. 

C) Acompanhamento de usuários em cenários da vida 

cotidiana – casa, trabalho, iniciativas de geração de 

renda, empreendimentos solidários, contextos 

familiares, sociais e no território, com a mediação de 

relações para a criação de novos campos de 

negociação e de diálogo que garantam e propiciem a 

participação dos usuários em igualdade de 

oportunidades, a ampliação de redes sociais e sua 

autonomia. 

D) Atividades que fomentem: a participação de usuários 

e de familiares nos processos de gestão dos serviços 

e da rede, como assembleias de serviços, 

participação em conselhos, conferências e 

congressos; a apropriação e a defesa de direitos; a 

criação de formas associativas de organização. 

 

28) Com relação aos Serviços de Residência Terapêutica 

(SRT) tipo I é CORRETO afirmar: 

 

A) É a casa dos cuidados substitutivos familiares desta 

população institucionalizada, muitas vezes, por uma 

vida inteira.  

B) O suporte focaliza-se na reapropriação do espaço 

residencial como moradia e na inserção dos 

moradores na rede social existente.  

C) Constituída para clientela carente de cuidados 

intensivos, com monitoramento técnico diário e 

pessoal auxiliar permanente na residência, este tipo 

de SRT pode diferenciar-se em relação ao número de 

moradores e ao financiamento, que deve ser 

compatível com recursos humanos presentes 

24h/dia. 

D) Este é o tipo mais comum de residências, onde é 

necessário apenas a ajuda de um cuidador. 

 

29) Segundo o Ministério da Saúde, as Unidades de 

Acolhimento devem contar com uma estrutura 

mínima de quartos coletivos para até: 

 

A) Duas pessoas. 

B) Quatro pessoas. 

C) Seis pessoas. 

D) Oito pessoas. 

 

30) A Escala Conscienciosidade é uma escala que diz 

respeito a forma como a pessoa controla, regula e 

direciona seus impulsos. Está ligada a: 

 

A) Planejamento e controle. 

B) Ansiedade e depressão. 

C) Impulsividade e raiva. 

D) Medo e insegurança. 

 

31) A Escala Extroversão é uma escala que avalia o 

quanto a pessoa se relaciona com o ambiente 

externo. Pessoas com alto escore em extroversão: 

 

A) São amigáveis, confiam nas outras pessoas, gostam 

de ajudar e se importam pelos interesses alheios. 

B) São curiosas intelectualmente, apreciam artes e são 

sensíveis a beleza. 

C) Gostam de estar com as pessoas, são ativas, 

entusiásticas, gostam de conversar e se sentem bem 

em lugares com muitas pessoas. 

D) São controladas, determinadas e gostam de ordem. 
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32) “Esta escala é uma escala de controle. Ela serve 

apenas para ver se o candidato está entendendo o 

teste ou se está respondendo certo. São afirmações 

óbvias como por exemplo “Sou a pessoa mais famosa 

do mundo” (claro que não, logo a resposta deve ser 1 

– Nunca / Certamente não) ou “Tenho poder de 

controlar as condições do tempo”. Responda nos 

extremos – ou seja, de a resposta óbvia para o 

sentido mais simples da afirmativa. Se o candidato 

responder muitas respostas erradas, seu teste pode 

ser considerado inválido.” 

 

Com relação aos testes de personalidade, o texto 

discorre sobre a: 

 

A) Escala de desejabilidade social. 

B) Escala de validação. 

C) Escala de confiança. 

D) Escala de ordem. 

 

33) Com relação aos objetivos da avaliação psicológica 

clínica, quando o psicólogo procura identificar 

problemas precocemente, avaliar riscos, fazer uma 

estimativa de forças e fraquezas do ego, denomina-

se: 

 

A) Entendimento dinâmico. 

B) Prevenção. 

C) Prognóstico. 

D) Avaliação compreensiva. 

 

34) Utilizando o modelo psicológico de natureza clínica, 

considere os passos do psicodiagnóstico a seguir: 

 

A Comunicação de resultados, orientação sobre o caso 

e encerramento do processo. 

B Planejamento, seleção e utilização de instrumentos 

de exame psicológico. 

C Levantamento de perguntas relacionadas com os 

motivos da consulta e definição das hipóteses 

iniciais e dos objetivos do exame. 

D Integração de dados e informações e formulação de 

inferências pela integração dos dados, tendo como 

pontos de referência as hipóteses iniciais e os 

objetivos do exame. 

E Levantamento quantitativo e qualitativo dos dados. 

 

Em ordem cronológica, os passos para constituição do 

psicodiagnóstico descritos nos itens se organizam da 

seguinte maneira: 

 

A) B – C – D – E – A. 

B) C – D – B – A – E. 

C) C – B – E – D – A. 

D) B – E – D – C – A. 
 

35) Falando em psicopatologia, é bom lembrar que 
pesquisadores nessa área têm destacado modelos de 
psicopatologia utilizados. Referem-se ao modelo 
categórico e ao modelo dimensional. O modelo 
categórico, de enfoque qualitativo, exemplifica-se: 

 

A) Pelo julgamento clínico sobre a presença ou não de 
uma configuração de sintomas significativos. 

B) Pela medida da intensidade sintomática. 

C) Pelo efeito importante sobre o seu curso. 

D) Pelos termos de diagnóstico, especialmente para o 
entendimento do funcionamento psicológico do 
indivíduo em pontos nodais do desenvolvimento. 

 

36) O significado de juventude não pode ser associado a 
um caráter universal, mas compreendido em suas 
múltiplas dimensões, como grupos cambiantes, 
situados em espaços sociais e temporalidades que 
lhes atribuem significados flutuantes. A noção de 
infância, juventude, maturidade, velhice é resultante 
de construtos históricos e culturais, portanto: 

 

A) Abordado sob uma perspectiva negativa. 

B) Determinante no processo de afirmação do jovem 
como sujeito de direitos. 

C) Mediado pelo contexto histórico. 

D) Mutáveis em diferentes sociedades. 
 

37) Considere os itens a seguir sobre as Culturas Juvenis: 
 

I - As culturas juvenis representam modos de vida 
específicos e práticas cotidianas que expressam um 
conjunto de significados compartilhados, um conjunto 
de símbolos específicos que sinalizam o pertencimento 
a um determinado grupo.  

II - São as linguagens e seus usos particulares, os rituais e 
os eventos por meio dos quais a vida adquire, para 
eles, um sentido. Essa diversidade também é dada pelo 
contexto de origem social e das condições concretas de 
vida nas quais os jovens são socializados. 

III - É na busca da autoafirmação identitária que os jovens 
em seus processos de vivências criam seus próprios 
espaços, elaborando possibilidades de pertencimento 
ao mundo cultural, deixando de ser um mero 
espectador passivo, assumindo-se como protagonista 
de suas ações criativas. As culturas juvenis, para além 
de serem socialmente construídas, têm também uma 
configuração espacial”. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 10  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL URBANO SANTOS-MA 

38) Freud enuncia três fatores que definem o sucesso da análise: a influência dos traumas, a força constitucional das 

pulsões e as alterações do eu. O autor comenta que a psicanálise não pode ser breve por conta do amansamento das 

pulsões não ter caráter permanente, mas sim, efêmero. Freud completa seu texto relatando que a façanha real da 

terapia analítica seria a subsequente correção do processo original de recalque, correção que põe fim à: 

 

A) Dominância do fator quantitativo. 

B) Impossibilidade do abreviamento do tratamento psicanalítico. 

C) Transferência inconclusa. 

D) Análise infindável. 

 

39) O terapeuta comportamental entende a depressão como uma redução na frequência de certas atividades tidas 

(anteriormente pelo indivíduo) como prazerosas e aumento, concomitante, de comportamentos de: 

 

A) Reforços positivos decorrente das respostas. 

B) Fuga e esquiva de situações aversivas. 

C) Controle das contingências. 

D) Desamparo criativo. 

 

40) A terapia da aceitação e do compromisso (ACT) tem por objetivo reduzir os comportamentos de esquiva. Essa 

terapia visa a interromper processos de aprendizagem decorrentes dos contextos socioverbais presentes em nossa 

comunidade. Associe corretamente algumas estratégias de intervenção da ACT e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

 

1 
Controle dos eventos 

privados. 
X 

Aprender a aceitar os seus sentimentos. A luta do cliente 

com seus sentimentos são abandonados 

2 
Discriminação entre o eu e o 

comportamento. 
Y 

Promover a separação entre a pessoa que se comporta e 

o comportamento, criando um contexto em que se torne 

possível a aceitação de reações emocionais indesejáveis 

3 
Escolha e valorização de 

uma direção. 
W 

Descrever para o cliente as contingências relacionadas ao 

seu comportamento (encoberto) de esquiva 

4 Abandono da disputa. Z 
Alterar os comportamentos abertos em vez de controlar 

os encobertos 

 

A) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y; 4 – W. 

B) 1 – Y; 2 – W; 3 – X; 4 – Z. 

C) 1 – X; 2 – Z; 3 – W; 4 – Y. 

D) 1 – W; 2 – Y; 3 – Z; 4 – X. 

 

 

 

 


