ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS - PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo:

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

Este Caderno de questões.
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, lápis, 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 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO:

1

TEXTO
A produção de energia elétrica pouco mudou em 136 anos, quando a primeira linha de

2

transmissão foi instalada em Nova Iorque. Hoje as empresas do setor ainda são incapazes de identificar

3

um problema na rede até que um cliente telefone para reclamar da falta de luz. A ineficiência é tal, que

4

10% da energia produzida no planeta é desperdiçada. Associados, os computadores e a internet

5

prometem mudar esse quadro.

6

A tecnologia da informação está transformando a captação e a distribuição da eletricidade,

7

criando redes inteligentes - ou smart grids. Nesses sistemas, até a pequena tomada instalada numa casa

8

pode ser conectada à internet e ajudar a aprimorar o desempenho do sistema.
RYDLEWSKI, Carlos. Computação sem fronteiras.
01)

Identifique as afirmativas verdadeiras com V e as falsas, com F.

Depende-se da leitura do texto que o autor


) sugere que se evite o desperdício de energia, eliminando a falta de sintonia entre oferta e demanda
existente no sistema elétrico.
) assegura o aprimoramento do sistema de energia elétrica para todos os usuários das diversas camadas
sociais no mundo inteiro.
) evidencia a importância da tecnologia da informação na mudança do cotidiano das pessoas,
promovendo economia em amplo sentido.
) deixa subentendido que o sistema de abastecimento elétrico, hoje uma via de mão única, será
transformado em via de mão dupla.
) destaca a inteligência" dos smart grids, que possuem capacidade para mudar tudo em matéria de
eletricidade, tornando a energia mais potente e quase sem custo.






A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
(A)
(B)
(C)
(D)

VFVVF
VVVFF
FVFVV
FVVFV

CARGO: PSICÓLOGO
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02)

Constitui uma informação incorreta sobre o
primeiro parágrafo do texto a que se apresenta
na alternativa

(A)

"pouco" (L.1) modifica a forma verbal
"mudou", expressando intensidade.
(B) "quando a primeira linha de transmissão foi
instalada em Nova Iorque." (L.1/2) é uma
informação que pode ser reescrita, sem perda do
sentido original, como quando se instalou, em
Nova Iorque, a primeira linha de transmissão.
(C) "Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede" (L.2/3)
constitui uma declaração que contradiz a
afirmativa inicial do texto,
(D) "até que" (L.3) é um marcador de coesão
textual, que estabelece a ideia de limite
temporal,
03)

O texto apresenta

a)
b)
c)
d)

Predomínio da linguagem conotativa.
Emprego do discurso argumentativo.
Estilo marcado por períodos curtos.
Exploração de múltiplos recursos sensoriais.

(C)

“A ineficiência é tal, que 10% da energia
produzida no planeta é desperdiçada.” (L.3/4).
(D) “Nesses sistemas, até a pequena tomada
instalada numa casa pode ser conectada à
internet e ajudar a aprimorar o desempenho do
sistema.” (L.7/8).
06)

(A)

“mudou” (L.1) – ação que se esgota no
presente.
(B) “telefone” (L.3) - ação hipotética no presente.
(C) “está transformando” (L.6) - ação passada que
se prolonga no futuro.
(D) “pode ser” (L.8) – ação durativa no presente.
07)

04)

“...a primeira linha de transmissão foi instalada em
Nova Iorque” (L.1/2).
Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz
ativa, a forma verbal corresponderá a
(A) Instalam
(B) Instalou-se
(C) Instalavam
(D) Instalaram
05)

Expressa uma relação de causa x efeito a frase:

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos, quando a primeira linha de
transmissão foi instalada em Nova Iorque.”
(L.1/2).
(B) “Hoje as empresas do setor ainda são incapazes
de identificar um problema na rede até que um
cliente telefone para reclamar da falta de luz.”
(L.2/3).
CARGO: PSICÓLOGO

A forma verbal transcrita, à esquerda,
corresponde à informação indicada, à direita,
em

O nome é o núcleo da informação em

(A)

“A produção de energia elétrica pouco mudou
em 136 anos” (L.1).
(B) “a primeira linha de transmissão foi instalada
em Nova Iorque.” (L.1/2).
(C) “A
tecnologia
da
informação
está
transformando a captação e a distribuição da
eletricidade” (L.6).
(D) “Hoje as empresas do setor ainda são
incapazes” (L.2).
08)

Sobre os elementos linguísticos do texto, é
correto afirmar;

(A)

“Associados, os computadores e a internet
prometem mudar esse quadro.” (L.4/5). A
oração possui predicado verbo-nominal.
(B) “de energia” (L.1) exerce a mesma função
sintática que a expressão “de transmissão”
(L.1/2).
(C) A locução “numa casa” (L.7) constitui exemplo
de adjunto adverbial nocional abstrato.
(D) Na palavra “Hoje” (L.2), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
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AS QUESTÕES DE 9 A 15 ESTÃO
RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
Pequena crônica policial
Mário Quintana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
09)

Jazia no chão, sem vida,
E estava toda pintada!
Nem a morte lhe emprestara
A sua grave beleza…
Com fria curiosidade,
Vinha gente a espiar-lhe a cara,
As fundas marcas da idade,
Das canseiras, da bebida…
Triste da mulher perdida
Que um marinheiro esfaqueara!
Vieram uns homens de branco,
Foi levada ao necrotério.
E quando abriam, na mesa,
O seu corpo sem mistério,
Que linda e alegre menina
Entrou correndo no Céu?!
Lá continuou como era
Antes que o mundo lhe desse
A sua maldita sina:
Sem nada saber da vida,
De vícios ou de perigos,
Sem nada saber de nada…
Com a sua trança comprida,
Os seus sonhos de menina,
Os seus sapatos antigos!

Sobre a personagem focalizada pelo narrador, é
correto afirmar:

(A)

É objeto de manifestação da solidariedade
alheia.
(B) Mostra-se um ser sonhador, que viveu um
legítimo faz-de-conta da vida.
(C) Morre em uma circunstância trágica, mas,
antes, revela-se através da memória da infância.
(D) Apresenta-se como um ser de natureza dualista,
de existência marcada pelo antagonismo.
10)

O autor atribui a trajetória de vida da mulher de
que trata o texto

(A)
(B)
(C)
(D)

Ao marinheiro.
Aos seus sonhos.
Ao determinismo
“Aos homens de branco”.

CARGO: PSICÓLOGO

11)

No poema, a morte é vista como

(A)
(B)
(C)
(D)

Purificação
Contradição
Frustração
Expiação

12)

A alternativa cujo termo transcrito tem valor
enfático é

(A)
(B)
(C)
(D)

“da” (v.7).
“Das” (v.8).
“da” (v.9).
“de” (v.11).

13)

“Jazia no chão, sem vida, / E estava toda pintada!”
(v.1-2)
Da frase em destaque, é correto afirmar:
(A) O período é composto de orações
interdependente.
(B) O termo “sem vida” tem função predicativa.
(C) As orações apresentam predicados verbais.
(D) As expressões “no chão” e “toda” pintada”
exercem a mesma função sintática.
14)

O fragmento que apresenta uma oração com
função adjetiva é

(A)
(B)

“jazia no chão, sem vida” (v.1)
“Nem a morte lhe emprestara / A sua grave
beleza...” (v.3-4).
(C) “Com fria curiosidade, / Vinha gente a espiarlhe a cara” (v. 5-6)
(D) “Triste a mulher perdida / Que um marinheiro
esfaqueara” (v. 9-10).
15)

Com referência ao texto, pode-se afirmar:

(A)

Os termos “lhe” (v.3) e “lhe” (v.6) completam
o sentido do nome.
(B) Os adjetivos “grave” (v.4) e “fria (v.5), se
pospostos aos substantivos dos quais são
modificadores, intensificam a carga afetiva
que denotam.
(C) O pronome “lhe” (v.6) tem o mesmo valor
morfossintático de “sua” (v.19).
(D) Os termos “uns” (v.11) e “Os” (v.24) são
imprescindíveis para determinar o significado
da declaração.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16)

De acordo com a Constituição da República
Federativa do Brasil:

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante _____________e
_________________que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
Complete as lacunas acima.
(A) educação e direitos
(B) lazer e educação
(C) políticas sociais e econômicas
(D) políticas socias e lazer
17)

As ações e serviços públicos de saúde
constituem um sistema único, organizado de
acordo com as seguintes diretrizes, exceto:

(A)

Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
(B) Atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
(C) Participação da comunidade.
(D) Participação prioritária da iniciativa privada.
18)

Ao sistema único de saúde não compete:

(A)

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano;
(B) participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos;
(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
(D) participar da formulação da política e da
execução das ações de segurança;
CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÕES DE 16 A 20
19)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.080, de
19 de setembro de 1990, a articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais, abrangerá, em especial, as
seguintes atividades:

(A)

alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;
ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador.
(B) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; ciência e tecnologia; e
saúde do trabalhador.
(C) alimentação e nutrição; saneamento e meio
ambiente;
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia; recursos humanos;; e
saúde do trabalhador.
(D) saneamento e meio ambiente; vigilância
sanitária e farmacoepidemiologia; recursos
humanos; ciência e tecnologia; e saúde do
trabalhador.
20)

De acordo com o disposto na Lei n° 8.142, de
28 de dezembro de 1990, marque a alternativa
incorreta.

(A)

A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão alocados como cobertura das ações e
serviços de saúde a serem implementados
apenas pelos Municípios.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

A Psicopatologia, em acepção mais ampla,
pode ser definida como o conjunto de
conhecimentos referentes ao adoecimento
mental do ser humano. Sobre esse tema, analise
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.

I. Há
vários
critérios
de
normalidade
anormalidade em psicopatologia. A adoção de
um ou outro depende , entre outras coisas, de
opções filosóficas, ideológicas e pragmáticas
do profissional.
II. A avaliação do paciente, em psicopatologia, é
feita principalmente por meio da entrevista. A
entrevista psicopatológica permite a realização
dos dois principais aspectos da avaliação: o
histórico dos sinais e dos sintomas e o exame
do estado mental atual.
III. A alteração no nível de consciência é maior nos
quadros psico orgânicos e psicóticos.
IV. Os sintomas emergentes atuam decisivamente
na determinação da qualidade e no sentido do
conjunto das vivências psicopatológicas.
V. As funções perturbadas fazem pressentir
transtornos
subjacentes,
ligados
á
personalidade inteira, atingida na sua estrutura
e em seu modo de existir.
(A)
(B)
(C)
(D)

Estão corretas apenas III e V.
Estão corretas apenas II, IV e V.
Estão corretas apenas I, II e V.
Estão corretas penas II e IV.

22)

A Lei Federal 10.216 de 2001, dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. Sobre esse tema,
informe se é V (verdadeiro) ou F (falso) o que
se afirma abaixo e depois assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.



) – Nos atendimentos em saúde mental, de
qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou
responsáveis serão formalmente cientificados
dos direitos da pessoa portadora de transtorno
mental.

CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÕES DE 21 A 40








) – A internação só será indicada quando os
recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes, com exceção da internação
compulsória.
) - A pessoa que solicita voluntariamente sua
internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que
optou por esse regime de tratamento. O término
da internação voluntária dar-se-á por
solicitação escrita do paciente ou por
determinação do médico assistente.
)
Evasão,
transferência,
acidente,
intercorrência clínica grave e falecimento serão
comunicados pela direção do estabelecimento
de saúde mental aos familiares, ou ao
representante legal do paciente, bem como à
autoridade sanitária responsável, no prazo
máximo de doze horas da data da ocorrência.
) – O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência
integral à pessoa portadora de transtornos
mentais, incluindo serviços médicos, de
assistência social, psicológicos, ocupacionais,
de lazer, e outros e a sua família.

A)
B)
C)
D)

V-V-F-V-V.
F-V-V-V-V.
F-F-V-F-V.
V-F-V-F-F.

23)

A resolução do Conselho Federal de Psicologia
N.º 007/2003 institui o Manual de Elaboração
de Documentos Escritos produzidos pelo
psicólogo,
decorrentes
de
avaliação
psicológica. Sobre esse documento é correto
afirmar:

(A)

O Manual de Elaboração de Documentos
Escritos, dispõe sobre os seguintes itens:
princípios norteadores; modalidades de
documentos; conceito / finalidade / estrutura; e
guarda dos documentos.
(B) A declaração é um documento expedido pelo
psicólogo que certifica uma determinada
situação ou estado psicológico, tendo como
finalidade afirmar sobre as condições
psicológicas de quem, por requerimento, o
solicita, com fins de justificar faltas e/ou
impedimentos do solicitante.
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(C)

O laudo psicológico é uma apresentação
descritiva acerca de situações e/ou condições
psicológicas e suas determinações históricas,
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no
processo de avaliação psicológica e o relatório
é um documento fundamentado e resumido
sobre uma questão focal do campo psicológico
cujo resultado pode ser indicativo ou
conclusivo.
(D) O parecer é composto de 4 (quatro) itens:
Identificação; exposição de motivos; análise; e
conclusão.
24)

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
é resultado da experiência acumulada por
conjunto de atores envolvidos historicamente
com o desenvolvimento e a consolidação do
Sistema Único de Saúde (SUS), como
movimentos sociais, usuários, trabalhadores e
gestores das três esferas de governo. De acordo
com a Política Nacional de Atenção Básica (
PNAB), informe se é verdadeiro (V) ou falso
(F) o que se afirma abaixo e depois assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.



) - A Atenção Básica é desenvolvida com o
mais alto grau de centralização e capilaridade,
ocorrendo no local mais próximo da vida das
pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos
usuários, a principal porta de entrada e centro
de comunicação com toda a Rede de Atenção à
Saúde.
) - A Atenção Básica tem como um dos
fundamentos e diretrizes, adscrever os usuários
e desenvolver relações de vínculo e
responsabilização entre as equipes e a
população adscrita, garantindo a continuidade
das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.
) Compete ao Ministério da Saúde
estabelecer, nos respectivos planos de saúde,
prioridades, estratégias e metas para a
organização da atenção básica;
) - Os NASF fazem parte da atenção básica,
mas não se constituem como serviços com
unidades físicas independentes ou especiais, e
não são de livre acesso para atendimento
individual ou coletivo (estes, quando
necessários, devem ser regulados pelas equipes
de atenção básica).







CARGO: PSICÓLOGO



) - A responsabilidade pela atenção à saúde da
população de rua é das equipes do consultório
de rua.

(A)
(B)
(C)
(D)

F – V – F – V – F.
V – F – F – V - V.
F–F–V–F-V
V – F – V – F – F.

25)

De acordo com o Código de Ética Profissional
do Psicólogo, assinale a alternativa correta.

(A)

Não é vedado ao psicólogo prestar serviços ou
mesmo vincular seu título de psicólogo a
serviços de atendimento psicológico via
telefônica.
(B) Com relação a pesquisas que envolvam seres
humanos, os sujeitos pesquisados podem se
recusar a participar em qualquer fase da
pesquisa sem sofrer nenhuma penalização nem
ter seus cuidados prejudicados.
(C) Não é vedado ao psicólogo induzir qualquer
pessoa ou organização a recorrer aos seu
serviços.
(D) É um dos deveres fundamentais do psicólogo
zelar para que a comercialização, aquisição,
doação, empréstimo, guarda e forma de
divulgação do material privativo do psicólogo
sejam feitas conforme os princípios regimentais
da instituição a que se presta serviço.
26)

A humanização da atenção e da gestão no
Sistema Único de Saúde (SUS) valoriza o
usuário do serviço de saúde como sujeito de
direitos, capaz de exercer sua autonomia,
rompendo com o conceito antigo da lógica da
caridade, compreendendo a possibilidade de
dar condições para que o usuário seja
participante no processo terapêutico. O Projeto
Terapêutico Singular (PTS) está inserido como
estratégia de humanização do Sistema Único de
Saúde (SUS). Sobre esse tema, analise as
afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

(A)

O PTS é um conjunto de propostas de condutas
terapêuticas articuladas, para um indivíduo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe
interdisciplinar. Portanto, é uma reunião de
toda a equipe em que todas as opiniões são
importantes para ajudar a entender o Sujeito
com alguma demanda de cuidado em saúde e,
consequentemente, para definição de propostas
de ações.
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(B)

Para a Política de Humanização do Sistema
Único de Saúde, o Projeto Terapêutico Singular
é composto por quatro momentos: o
Diagnóstico; a Definição de metas; a Divisão de
responsabilidades; e a Reavaliação.
(C) Os projetos terapêuticos devem obedecer o
paradigma biomédico por meio de ações
conjuntas e coletivas para responder às
necessidades das pessoas, o que gera mudança
de vida.
(D) O projeto terapêutico deve ser um instrumento
que responda apenas às demandas subjetivas
dos usuários por ter como objetivo a produção
de sua autonomia e apropriação de seu processo
de cuidado.
27)

Analise as afirmativas abaixo e depois assinale
a alternativa correta.

I. É a III Conferência Nacional de Saúde Mental,
com ampla participação dos movimentos
sociais, de usuários e de seus familiares, que
fornece os substratos políticos e teóricos para a
política de saúde mental no Brasil.
II. Os Serviços Residenciais Terapêuticos são
casas localizadas no espaço urbano,
constituídas para responder às necessidades de
tratamento e acompanhamento de pessoas
portadoras de transtornos mentais graves,
egressas de hospitais psiquiátricos ou não.
Embora as residências terapêuticas se
configurem como moradia das pessoas
egressas, devem ser capazes em primeiro lugar
de garantir o direito ao tratamento extra
hospitalar.
III. O Programa de Volta para Casa é um dos
instrumentos mais efetivos para a reintegração
social das pessoas com longo histórico de
hospitalização. O objetivo do Programa é
contribuir efetivamente para o processo de
inserção social das pessoas com longa história
de internações em hospitais psiquiátricos,
através do pagamento mensal de um auxílioreabilitação.

CARGO: PSICÓLOGO

IV. O processo de Reforma Psiquiátrica brasileira
tem uma história própria, inscrita num contexto
internacional de mudanças pela superação da
violência asilar. Fundado, ao inicio dos anos
1980, na crise do modelo de assistência
centrado no hospital psiquiátrico, por um lado,
e na eclosão, por outro, dos esforços dos
movimentos sociais pelos direitos dos pacientes
psiquiátricos.
V. A partir do ano de 1992, os movimentos sociais,
inspirados pelo Projeto de Lei Paulo Delgado,
conseguem aprovar em vários estados
brasileiros as primeiras leis que determinam a
substituição progressiva dos leitos psiquiátricos
por uma rede integrada de atenção à saúde
mental.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas l e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

28)

Sobre as estratégias de Redução de Danos em
álcool e drogas, é correto afirmar:

As estratégias de redução de danos constituem uma
estratégia permissiva e são contrárias á abstinência.
(A) Pensar ações de redução de danos consiste em
pensar práticas em saúde que considerem a
singularidade dos sujeitos, que valorizem sua
autonomia que tracem planos de ação que
priorizem sua qualidade de vida. É preciso
(B) lançar mão de estratégias que sejam mais
interessantes para a diminuição do uso de álcool
e/ou outras drogas.
(C) Uma das principais atividades das estratégias
de redução de danos é a substituição de seringas
usadas por novas no caso de drogas injetáveis.
(D) No campo do tratamento, as estratégias de
redução de danos envolvem a utilização de
medidas que diminuam os danos provocados
pelo uso de álcool e/ou outras drogas.
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29)

Em relação às intervenções terapêuticas
grupais, é correto afirmar:

(A)

É inevitável a formação de um campo grupal
estático, em que gravitam fantasias, ansiedades,
identificações e papéis.
(B) Os grupos operativos não costumam propiciar
um benefício psicoterápico, uma vez que está
centralizado unicamente na tarefa proposta.
(C) É contra indicada a grupoterapia a indivíduos
que pertencem a uma certa condição
profissional ou política que representa sérios
riscos por eventual quebra de sigilo.
(D) São três os aspectos que se constituem como a
coluna mestra na formação dos processos
inconscientes que gravitam no campo grupal:
identificações, resistências e dinamismos.
30)

A Estratégia de Saúde da Família (ESF),
vertente brasileira da APS, caracteriza-se como
a porta de entrada prioritária de um sistema de
saúde constitucionalmente fundado no direito à
saúde e na equidade do cuidado e, além disso,
hierarquizado e regionalizado, como é o caso do
SUS. Assim é que, dentro do escopo de apoiar
a inserção da Estratégia de Saúde da Família na
rede de serviços e ampliar a abrangência, a
resolutividade,
a
territorialização,
a
regionalização, bem como a ampliação das
ações da APS no Brasil, o Ministério da Saúde
criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF). Sobre o NASF analise as afirmativas
abaixo:

I. O apoio técnico assistencial apresenta as
dimensões de suporte: assistencial e
pedagógico. A dimensão assistencial é aquela
que vai produzir ação clínica direta com os
usuários, e a ação pedagógica vai produzir ação
de apoio educativo com e para a equipe.
II. Um pressuposto fundamental da proposta do
Nasf é o de que deve ocorrer a compreensão do
que é conhecimento nuclear do especialista e do
que é conhecimento comum e compartilhável
entre a equipe de SF e o referido especialista.
III. O NASF não se constitui porta de entrada do
sistema para os usuários, mas sim de apoio às
equipes de Saúde da Família.

CARGO: PSICÓLOGO

IV. A integralidade pode ser considerada a
principal diretriz a ser praticada pelos NASF.
Ela pode ser compreendida em três sentidos: a
abordagem do indivíduo em sofrimento, as
práticas de saúde organizadas a partir
reabilitação e cura; e a organização do sistema
de saúde de forma a garantir o acesso às redes
de atenção, conforme as necessidades de sua
população.
V. Alguns princípios devem orientar as ações a
serem desenvolvidas pelo NASF, são elas:
território, educação popular em saúde,
interdisciplinaridade, participação social,
intersetorialidade, educação permanente em
saúde, humanização e promoção da saúde.
Assinale a alternativa correta:
(A) As afirmativas II e IV estão corretas.
(B) A afirmativa V está correta.
(C) As afirmativas II, III e V estão corretas.
(D) As afirmativas I, II e III estão corretas.
31)

A reforma psiquiátrica brasileira traz imensas
contribuições na forma de conceber e perceber
a família no contexto do cuidado em saúde
mental. Antes de sua implementação, a forma
de tratamento disponível para as pessoas em
sofrimento psíquico era baseada no isolamento
e na exclusão, sendo os sujeitos privados do
contato com sua família e com a sociedade. Não
havia investimentos na mobilização das
famílias como participantes importantes no
tratamento, já que o indivíduo era visto de
maneira isolada e como doente. Na atualidade,
torna-se fundamental considerar que o
provimento de cuidado doméstico à pessoa com
sofrimento psíquico é um trabalho complexo,
historicamente retirado da família e que agora
lhe está sendo restituído. Sobre essa temática,
analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.

(A)

Os agentes comunitários de Saúde (ACS) não
são preparados para identificar as famílias com
pessoas em sofrimento psíquico devido ao
abuso de álcool e outras drogas. Por isso, a
demora em tratar indivíduo e família.
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(B)

Espera-se que a equipe de Atenção Básica à
Saúde seja capaz de identificar e desenvolver
algumas especificidades, como levar em conta
o contexto social e cultural da família na
facilitação de suas relações com a comunidade
e trabalhar com todos da família, tanto doentes
como sadios.
(C) O tratamento é um recurso, transversal a todas
as práticas, percebido como importante na
construção de uma postura profissional baseada
em receber, escutar e tratar de forma
humanizada as famílias e suas demandas.
(D) É importante que as equipes de Atenção Básica
garantam a construção do Projeto Terapêutico
Singular (PTS) de paciente em sofrimento
mental com atenção especial, só assim poderão
contar com o apoio familiar no cuidado desse
indivíduo.
32)

Existem situações em que os cuidados de saúde
mental na Atenção Básica ganham relevo,
apesar de raramente serem motivados por uma
demanda do usuário. Uma delas são os
chamados transtornos mentais graves e
persistentes, que incluem a esquizofrenia e as
psicoses afetivas (transtorno bipolar do humor),
por causarem grande comprometimento a
qualidade de vida do indivíduo, necessitam de
ações específicas. Sobre essa questão, podemos
afirmar:

(A)

É fundamental que o profissional possa
contribuir para favorecer a distinção entre a
identidade e a doença do usuário. Uma atitude
agressiva durante uma crise, o coloca como
agressivo em seu conjunto de relações, naquele
momento. Deve-se buscar compreender
motivações do ato e as condições nas quais a
ação do usuário se desenvolveu.
(B) A internação precisa ser considerada como
recurso necessário no quadro de transtornos
graves e persistentes. Devendo ser incluída
como instrumento do Projeto Terapêutico
Singular (PTS). Devendo também ser realizada
prioritariamente em hospitais e não nos Caps.

CARGO: PSICÓLOGO

(C)

Nos quadros psicóticos estáveis, mesmo em
regiões com recursos suficientes, os
generalistas podem compartilhar o cuidado do
transtorno mental com o psiquiatra, diminuindo
o número necessário de visitas ao psiquiatra.
(D) O sentimento de despreparo para realizar uma
intervenção
que
seja socialmente
e
tecnicamente adequada para fazer diante das
situações de crise e quadros graves acomete os
profissionais de Saúde em geral. Desse modo, a
abordagem das situações que envolvem este
tipo de componente psíquico-mental são
adequadamente atribuído aos especialistas em
detrimento das múltiplas possibilidades de
outros profissionais.
33)

O aparecimento da Psicologia Organizacional
está associado à industrialização que ocorreu
nos países dominantes no fim do século XIX e
início do século XX, coincide com o despontar
da própria Psicologia como campo geral de
estudos e aplicação. Atualmente, as atividades
da Psicologia Organizacional podem tomar
aspectos distintos, conforme a extensão, a
amplitude e a profundidade do trabalho a ser
executado pelo psicólogo organizacional. Sobre
essa temática é correto afirmar.
(A) As atividades que o psicólogo organizacional
pode executar nas organizações podem tomar
três aspectos distintos: técnico; estratégico; e
político.
(B) A principal característica do Treinamento e
Desenvolvimento
é contribuir para o
desenvolvimento dos funcionários no alcance
das metas profissionais propostas, e nos
respectivos segmentos de carreira, ajudando-os
a crescer profissionalmente, considerando o
quadro de oportunidades oferecidas pela
empresa. Especial atenção deve ser dada ao
desenvolvimento de pessoas nas equipes, a fim
de torná-las excelentes para as atividades
empresariais.
(C) A seleção de pessoas faz parte do processo de
previsão de pessoal, vindo antes do
recrutamento. O recrutamento e a seleção de
recursos humanos devem ser tomados como
duas fases de um mesmo processo: introdução
de recursos humanos na empresa. Seleção é
uma atividade de escolha, opção e decisão, de
filtragem da entrada e classificação, e, portanto,
restritiva.
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(D)

34)

O sofrimento vivenciado pelos trabalhadores
em função da organização do trabalho,
designada pela divisão do trabalho, os
conteúdos das tarefas a serem desenvolvidas, o
sistema hierárquico, as relações de poder e
comando, os objetivos e metas da organização,
além de outros aspectos, podem ter
repercussões sobre a saúde dos trabalhadores.
Atualmente, tem-se evidenciado que tanto a
doença física como o sofrimento mental e a
fadiga, são admitidos pela Saúde Ocupacional.
Porém, os trabalhadores estão construindo
mecanismos de defesa para encobrir o
adoecimento mental devido ao medo de
represálias organizacionais.
Considerando a atenção em saúde mental na
estratégia saúde da família, podemos afirmar
que:

(A)

O apoio secundário é um arranjo técnicoassistencial que visa à ampliação da clínica das
equipes de saúde da família, a partir dessa
estratégia existe uma corresponsabilização
entre essas equipes e os profissionais saúde
mental, com a construção de vínculos
pretendendo uma maior resolutividade na
assistência em saúde.
(B) Há princípios comuns entre a atuação das
equipes de Saúde da Família e de Saúde Mental,
que devem se articular para a produção de
cuidados em saúde mental no território.
(C) A corresponsabilização pela demanda – tanto a
equipe de saúde da família como a equipe de
saúde mental são responsáveis por determinado
território – leva à desconstrução da lógica de
referência e contrarreferência, que favorece a
responsabilização e facilita o acesso da
população.
(D) As particularidades da saúde mental na Atenção
Primária e a necessidade de ampliação da
clínica não precisam fazer fazer parte do
conhecimento e do cotidiano dos profissionais
das equipes do Nasf, mas esses profissionais
trabalharão junto às equipes de saúde da mental.
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35)

No que se refere aos sinais e sintomas dos
transtornos mentais, numere a segunda coluna
de acordo com a primeira:

1º Coluna

2º Coluna

( 1 ) – Síndromes ( ) – São as funções mais
Ansiosas
afetadas
nessa
síndrome:
( 2 ) – Síndromes
afetividade, vontade,
Depressivas
psicomotricidade e
personalidade.
( 3 ) – Síndromes
Maníacas
(
) – De modo geral,
podem-se observar os
( 4 ) – Síndromes
seguintes sinais e
Neuróticas
sintomas
nessas
síndromes: insônia,
( 5 ) – Síndromes
distraibilidade,
Psicóticas
arrogância, idéias de
grandeza
e
alucinações.
( ) – Em muitos pacientes,
se manifesta sob a
forma
de
crises
intermitentes,
em
número e intensidade
significativos.
(

) – Em formas graves,
também podem estar
presentes
sintomas
psicóticos, marcante
alteração psicomotora
e
fenômenos
biológicos
associados.

(

) – Nessas síndromes,
os
pacientes
apresentam
insight
prejudicado
em
relação aos seus
sintomas e á sua
condição
clínica
geral.
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A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A) 1,5,3,2,4
(B) 4,3,1,2,5
(C) 3,1,4,5,2
(D) 2,3,1,4,5
36)

O redirecionamento do modelo de atenção à
saúde com ênfase na atenção básica enquanto
ordenadora das Redes de Atenção à Saúde e
coordenadora do cuidado impõe claramente a
necessidade de transformação permanente do
funcionamento dos serviços e do processo de
trabalho das equipes, exigindo de seus atores
(trabalhadores, gestores e usuários) maior
capacidade de análise, intervenção e autonomia
para
o
estabelecimento
de
práticas
transformadoras e o estreitamento dos elos
entre concepção e execução do trabalho. Sobre
a educação permanente, é correto afirmar:

(A)

A Política de Educação Permanente é regulada
pelo Ministério da Saúde por meio de decretos,
conforme demanda territorial.
(B) A educação permanente, é uma estratégia de
caráter pedagógico com o objetivo de provocar
efeitos concretos nas práticas de saúde e na vida
dos usuários.
(C) Um pressuposto importante da educação
permanente é o planejamento/programação
educativa descendente, em que, a partir da
análise coletiva dos processos de trabalho,
identificam-se os nós críticos a serem
enfrentados na atenção básica, possibilitando a
construção de estratégias contextualizadas que
promovam o diálogo entre os CAPS e a
singularidade dos lugares e das pessoas.
(D) É central que cada equipe, cada unidade de
saúde e cada município demandem, proponham
e desenvolvam ações de educação permanente
tentando
combinar
necessidades
e
possibilidades singulares com ofertas e
processos mais gerais de uma política proposta
para todas as equipes e para todo o município.
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37)

Sobre os processos grupais na Atenção Básica
é correto afirmar:

(A)

Os grupos na Atenção Básica costumam ser
orientados pelas ações programáticas, modelo
hegemônico de organização da Estratégia de
Saúde da Família, centrado nos grupos
prioritários de doenças/ agravos.
(B) Os objetivos são de transmitir o saber-fazer
profissional.
(C) As propostas desses grupos organizam um
modelo amplamente difundido para não manter
à manutenção da repetição do discurso,
centrado no saber profissional.
(D) A grupalidade também pode agenciar efeitos
negativos na vida social desses sujeitos,
entendendo os motivos do sofrimento para além
da doença, produzindo uma aliança entre os
participantes que consolidem efeitos de
acomodação e procrastinação.
38)

Sobre as intervenções psicossociais no contexto
da Atenção Básica , podemos afirmar:

(A)

A Intervenção Breve é uma estratégia
terapêutica que vem sendo cada vez menos
utilizada na abordagem das pessoas que
apresentam problemas relacionados ao uso de
álcool e outras drogas nos serviços que
compõem a Rede de Atenção Básica à Saúde,
devido ao tempo limitado de tratamento. Nesses
casos, a principal estratégia utilizada é a
Redução de Danos.
(B) No Guia Prático de Matriciamento em Saúde
Mental propõe-se a construção da agenda
positiva – ferramenta que permite aos
profissionais acompanharem qual o tipo de
intervenção terapêutica é oferecida e realizada
pelos usuários e sua família.
(C) As Oficinas Terapêuticas caracterizam-se como
mais uma ferramenta à disposição dos
profissionais da Atenção Básica no campo da
Saúde Mental a ser utilizada no território de
atuação. As atividades organizam-se como um
espaço comunitário que possibilita a troca de
experiências e de sabedorias de vida, visando
trabalhar de forma horizontal e circular ao
propor que cada um que participe dos encontros
seja corresponsável no processo terapêutico que
se realiza naquele momento e que produz
efeitos tanto grupais quanto singulares.
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(D)

A assistência no domicílio deve conceber a
família em seu espaço social privado e
doméstico, respeitando o movimento e a
complexidade das relações familiares. Ao
profissional de saúde que se insere na dinâmica
da vida familiar cabe uma atitude de respeito e
valorização das características peculiares
daquele convívio humano. A abordagem
integral faz parte da assistência domiciliar por
envolver múltiplos fatores no processo saúde–
doença da família, influenciando as formas de
cuidar.

39)

O CAPS é um serviço de saúde aberto e
comunitário do SUS, local de referência e
tratamento para pessoas que sofrem com
transtornos mentais. Sobre esse tema, analise as
afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

I.

A admissão de um paciente do CAPS deve
sempre ser negociada com ele próprio, embora
possam ocorrer admissões involuntárias, na
grande maioria das vezes é possível evitar esse
tipo de medida.
Apesar de não serem pequenos hospitais, os
CAPS necessitam de recursos e equipamentos
de maior monta por acolherem pacientes mais
graves.
Os serviços do CAPS possibilitam um
acompanhamento próximo e intensivo dos
pacientes em crise, acolhendo-os em regime de
permanência dia, e, quando necessário
permanência noite. Contudo, os conflitos
domésticos que tendem a se agrava nas crises
são encaminhados para as equipes do NASF.
Os CAPS podem ser de tipo I, II, III, álcool e
drogas (CAPSad) e infantojuvenil (CAPSi).
Seu tempo de funcionamento mínimo é de 8 as
18 horas, em dois turnos durante 5 dias úteis da
semana, contudo o CAPS II funciona 24 horas
de segunda a segunda.

II.

III.

IV.
V.

(A)
(B)
(C)
(D)

40)

Sobre teorias e técnicas psicoterápicas é correto
afirmar:

(A)

A terapia familiar é indicada mesmo quando a
família nega que estejam ocorrendo problemas
familiares.
(B) Para a Terapia Cognitiva, a patologia cognitiva
é a única causa de síndromes específicas, tais
patologias acabam criando e perpetuando
esquema disfuncionais.
(C) A Terapia Interpessoal é uma psicoterapia focal
e breve, cujo objetivo é obter alívio dos
sintomas,
abordando
os
problemas
interpessoais que possam estar contribuindo
para a origem ou manutenção destes.
(D) Na Psicanálise, o terapeuta é neutro na medida
em que evita gratificar os desejos
transferenciais do paciente.

I – III – IV – V.
II – III – IV.
I – IV.
III – IV – V.
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