ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-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,, 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 26 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
25 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 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos
leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica
considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas,
também conduzem a formas inéditas de exclusão social.
Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais
sofisticados.
De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,
caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as
compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta.
Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo
mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu
interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o
acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14%
da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede
vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a
maior parte é do sexo masculino.
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões
de usuários da internet.
A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo
e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão.
O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é
claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento
médio mensal de R$ 300.
Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no
ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se
comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta.
No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente
lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo
custo.
A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de
maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação.
A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento
social).
Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação
promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos.
JORGE WERTHDN

CARGO: PSICÓLOGO
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01) O texto defende a ideia de que
A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado,
de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de
vida da maior parte da população mundial.
B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem
cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a
implementação de políticas que priorizem a educação e
o desenvolvimento do país.
C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito
mais relacionada com o desenvolvimento do país em
que a pessoa vive do que propriamente com suas
condições socioeconômicas.
D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo
em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico
em relação a outras reações, dependem de os países que
a compõem reverem seus valores educacionais.
02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO
encontra respaldo no texto:
A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do
segundo uma relação de confronto.
B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das
novas tecnologias da informação, outras causas de
exclusão social.
C) As transformações esperadas com a revolução
tecnológica se efetivaram plenamente nos países
desenvolvidos.
D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão
de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras
socioculturais no mundo globalizado.
03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto
tem caráter
A)
B)
C)
D)

analítico.
restritivo.
retificador.
individualista.

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa
A) Se se substituir "embora representem avanços em
diversas áreas" (L.3/4) por apesar de representar
avanços em diversas áreas, ficam preservadas a
coerência da argumentação e a correção gramatical.
B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se
usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão
desestruturação da sociedade.

CARGO: PSICÓLOGO

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto
parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em
um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo

por conseguinte, a nova construção respeitaria a
relação semântica existente entre os dois.
D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos
países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao
texto além de ficar mantida a correção gramatical.
05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no
fragmento transcrito em
A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

mais

sofisticados." (L.5/6).
B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a
exclusão da sociedade do conhecimento (L.7).
C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso
na sociedade do conhecimento (L.10).
D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"
(L.14/15).
06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em
A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez
mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que
"mais", em "De outro lado, mais uma forma de
disparidade social" (L.7).
B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em
"desde o nível fundamental" (L.24) são termos
marcadores de limite.
C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e
"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de
máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam
em sua forma comparativa.
D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a
América

Latina

se

encontra"

(L.25),

denota

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se
comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26),
restringe o sentido da declaração anterior.
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em
negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural,
preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.
( ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à
igualdade social." (L.2).

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em
A)
B)
C)
D)

( ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

“o avanço da tecnologia” (L.5).
“a internet” (L.11).
“de forma desigual” (L.10).
“a rede de computadores” (L.21).
AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO

mais

sofisticados." (L.5/6).
(

TEXTO II

) "75% dos usuários vivem nos países industrializados"
(L.13).

( ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"

É a mesma a ruazinha sossegada

(L.14/15).

Mário Quintana

( ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16).
A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para
baixo, e a
A) F – F – F- V – V.
B) V – F- F – V – F.
C) F – V- V – F – V.
D) V – F – V – V – F.
08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e
14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países

1.
2.
3.
4.

É a mesma a ruazinha sossegada,
Com as velhas rondas e as canções de outrora...
E os meus lindos pregões da madrugada
Passam cantando ruazinha em fora!

5.
6.
7.
8.

Mas parece que a luz está cansada...
E, não sei como, tudo tem, agora,
Essa tonalidade amarelada
Dos cartazes que o tempo descolora ...

9. Sim, desses cartazes ante os quais
10. Nós às vezes paramos, indecisos...
11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!...

industrializados (14% da população mundial).", é
A) explicar o termo "países industrializados".
B) justificar o percentual anteriormente citado.
C) acrescentar um dado a mais na afirmativa.
D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta.

12. Pobres cartazes por aí afora
13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
14. Depois do Circo já ter ido embora...
11) O texto
A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto afirmar

desaparecimento da alegria que se foi com o circo.
B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade
concreta.

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas”
(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo haver por existir.
B) A inserção de dois-pontos depois de “lacuna digital”
(L.28) permite e retirada de “como” do contexto,
preservando-se a coerência da argumentação.
C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da
afirmação anterior.
D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”,
pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”,
em “Isso implica considerar” (L.2/3).

CARGO: PSICÓLOGO

C) mostra a preocupação do homem moderno com o
social.
D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida.
12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há
A)
B)
C)
D)

uma comparação explícita.
a substituição da matéria pelo objeto.
uma inversão dos termos constituintes da oração.
a atribuição de característica humana a um ser
inanimado.
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo
A) "sossegada" (v. 1).
B) "velhas" (v. 2).
C) "amarelada" (v. 7).
D) "indecisos" (v. 10).
14) Leia o trecho abaixo:
“Pobres cartazes por aí afora
Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14).
As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações
A) em processo no presente.
B) momentâneas no presente.
C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente.
D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado.
A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO

15) A análise dos quadrinhos permite inferir:
A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência.
B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix.
C) As personagens, em princípio, não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas.
D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas.

CARGO: PSICÓLOGO
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LEGISLAÇÃO DO SUS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com a lei 8.080, de 19 de setembro de 1990,

19) O Sistema Único de Saúde (SUS) tem apostado nos

estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único

últimos dois anos em um modelo de organizar a

de Saúde (SUS), EXCETO:

Atenção Básica que se mostrou bem-sucedido, do

A) Organização dos serviços públicos de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos.
B) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e
substâncias de interesse para a saúde.
C) A formulação e execução da política de sangue e seus
derivados.
D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
17) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
acordo com as diretrizes, obedecendo ainda aos
seguintes princípios, EXCETO:
A) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua

ponto de vista da capacidade de resolver demandas da
população, que é a:
A) Estratégia de Saúde da Família.
B) Gestão epidemiológica.
C) Política centrada no cuidado.
D) Vigilância em saúde.
20) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação. A participação
da comunidade é um dos princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) e ocorre através do seguinte órgão:

integridade física e moral.
B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.

A) Conselho de Saúde.
B) Ministério da Saúde.

C) Não participação da comunidade.

C) Anvisa.

D) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de

D) Associação local de moradores.

prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
18) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente. De acordo com a lei 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:
( ) alimentação e nutrição
( ) saneamento e meio ambiente
( ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia
( ) recursos humanos
( ) ciência e tecnologia
( ) saúde do trabalhador
A) V – F – F – V – V – V
B) V –V – V – V – V – V
C) V –V – F – F – V – V
D) V –V – F – F – F – V

CARGO: PSICÓLOGO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÕES DE 21 A 40
22) De acordo com o Manual de Elaboração de
Documentos Escritos Produzidos por Psicólogos,
assinale a alternativa CORRETA.

I.

O psicólogo colocará o seu conhecimento á disposição
da justiça no sentido de promover e aprofundar uma
maior compreensão entre a lei e o agir humano, entre
a liberdade e as instituições judiciais.

II.

O psicólogo para ingressar, associar-se ou permanecer
em uma organização considerará o relativo impacto da
sua função para o bem-estar das pessoas que prestam
serviços na organização, visando dessa forma atuar
sempre na promoção da saúde e bem-estar no ambiente

A) O Parecer 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.
B) O Relatório deve conter no mínimo 5 itens:
identificação, descrição da demanda, procedimento,
análise e conclusão.
C) O documento cujo resultado pode ser indicativo ou
conclusivo é o Laudo Psicológico.
D) Na elaboração de documento, o psicólogo baseará suas
informações na observância dos princípios formais e
burocráticos.

de trabalho.
III.

Nos documentos que embasam as atividades em equipe
multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as
informações necessárias para o cumprimento dos
objetivos do trabalho.

IV.

Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores
esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a
observância dos princípios e normas contidas no
referido código.

V.

O psicólogo deve orientar a quem de direito sobre os
encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de
serviços psicológicos, e guardar confidencialidade
irrestrita dos documentos pertinentes ao bom termo do
trabalho.

Estão corretas:
A) Apenas III e IV.
B) Apenas II, IV e V.
C) Apenas I, II e V.
D) Apenas V.

CARGO: PSICÓLOGO

23) Sobre Leis e Regulamentações a respeito do trabalho
profissional do psicólogo, analise as afirmativas abaixo
e selecione a opção correta.
A) O psicólogo que for exercer suas atividades
profissionais, por tempo determinado, em jurisdição de
outro Conselho Regional de Psicologia, por mais de 180
dias por ano, sejam contínuos ou intercalados, deverá
solicitar inscrição secundária no CRP competente.
B) A guarda do registro documental é de responsabilidade
do psicólogo e/ou da instituição em que ocorreu o
serviço. Deve ser mantido em local que garanta sigilo e
privacidade por 5 (cinco) anos.
C) O psicólogo processado será julgado pelo Plenário,
havendo a possibilidade de arquivamento ou aplicação
de penalidade. As penalidades previstas e indicadas
pelo código de ética são: advertência, multa, suspensão
do exercício profissional por ate 90 dias e cassação do
exercício profissional.
D) O atendimento psicoterapêutico mediado por
computador ainda não é permitido pelo Conselho
Federal de Psicologia, necessitando de mais estudos e
pesquisas para se tornar uma prática reconhecida pela
Psicologia. Alguns serviços psicológicos, desde que
pontuais e informativos, podem ser mediados por
computador. Para isso, o site deve estar
obrigatoriamente cadastrado no CFP para o
recebimento de certificação eletrônica. Apenas
mediante tal certificação os serviços podem ser
ofertados ao público.
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24) Sobre o processo de Psicodiagnóstico, analise as
afirmações abaixo e selecione a correta.

26) Na psicopatologia clássica, postula-se que, no complexo
sintomático

geral

denominado

“síndrome”,

há

sintomas nucleares e sintomas periféricos. Sobre os
A) O Psicodiagnóstico poderá ter os seguintes objetivos:
situacional,

estrutural,

neuropsiclógico

ou

sintomas nas grandes síndromes psiquiátricas é correto
afirmar:

psicopedagógico.
B) São 4 (quatro) os métodos principais para a realização

A) Na

depressão

atípica,

ocorrem

lentificação

do Psicodiagnóstico: observação, dessensibilização,

psicomotora, anedonia, alterações do sono e do apetite,

testes projetivos e testes objetivos.

piora dos sintomas no período da manhã e idéias de

C) Sobre a organização de baterias de testes não

culpa.

padronizados, é importante determinar, no plano de

B) No centro de todas as neuroses, está a angustia. O

avaliação, a especificidade e o número de testes que

indivíduo neurótico vive os conflitos fundamentais de

serão utilizados, organizando-os sequencialmente,

forma particularmente dolorosa e recorrente.

conforme sua natureza, tipo e grau de mobilização de
ansiedade.

C) A principal forma de psicose, por sua frequência e
importância clínica, é certamente a esquizofrenia.

D) A entrevista devolutiva é de importância fundamental

Considera-se que os sintomas negativos são muito

no processo psicodiagnóstico, principalmente porque

significativos para o diagnóstico desse transtorno por

significa o início do tratamento psicológico que é

indicarem a profunda alteração da relação Eu-mundo.

indicado ao paciente, a partir dos resultados desse
processo.

D) As síndromes demenciais são as síndromes psico
orgânica encontrada com mais frequência. Pode ser
causada tanto por distúrbios próprios do cérebro como

25) Analise as afirmativas abaixo sobre a Lei Federal No
10.216/2001 e assinale a alternativa correta.

por distúrbios com origem fora do cérebro, mas com
envolvimento sistêmico, que acarreta repercussões
significativas sobre o funcionamento cerebral.

A) A internação compulsória é determinada, de acordo
com a legislação vigente, pelo juiz competente, que

27) Sobre a Terapia Breve é correto afirmar:

levará em conta as condições de segurança do
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos
demais internados e funcionários.
B) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, ser comunicada ao

A) Todo paciente pode se submeter a uma psicoterapia
breve, sem nenhuma restrição.
B) A habilidade revelada pelo paciente na entrevista

Ministério Público Estadual pelo responsável técnico

inicial de reagir ás interpretações é indicativo para a

do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo

psicoterapia breve.

esse mesmo procedimento ser adotado quando da
respectiva alta.
C) 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. Porém, o término da internação

C) A psicoterapia breve de orientação psicanalítica
caracteriza-se

pela

determinação

do

contrato

terapêutico.
D) As táticas de intervenção de que dispõe o psicólogo na

voluntária dar-se-á apenas por determinação do

psicoterapia breve inclui o apoio para a redução das

médico assistente.

defesas e para a reestruturação.

D) A internação psiquiátrica voluntária somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado que
caracterize os seus motivos.

CARGO: PSICÓLOGO
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28) Sobre os fundamentos teóricos de Psicoterapia é

30) As afirmativas abaixo dizem respeito á Psicopatologia.

correto afirmar:

Sendo assim, assinale, nos parênteses, V para as
afirmativas verdadeiras ou F para as falsas:

A) Um dos critérios para que um modelo psicoterápico seja
considerado consolidado é apresentar uma relação
custo/efetividade favorável na comparação com outros

(

conflitos internos e perceber e avaliar de forma realista

(

menor grau como estratégias de mudanças por
psicoeducação,

D) O resultado em psicoterapia descreve todos os aspectos
de mudanças que os pacientes podem fazer no decorrer
de uma psicoterapia, por isso independe dos objetivos
específicos do tratamento proposto.

totalmente

específicos

de

(

) A avaliação do paciente, em psicopatologia, é feita
principalmente por meio da entrevista. A entrevista

aspectos da avaliação: anamnese, exame do estado
mental atual e exame físico.
( ) As funções mais afetadas nos transtornos psico orgânicos
são: nível de consciência, memória, linuagem,
psicomotricidade e juízo de realidade.
( ) Em psicopatologia, as alterações das funções psíquicas

29) Sobre as Intervenções Grupais é correto afirmar:
ser

sintomas

psicopatológica permite a realização dos três principais

reestruturação cognitiva e consolidação.

devem

os

determinado transtorno mental.

C) Os fatores cognitivos, que são utilizados em maior ou

são:

estudam

) De modo geral, não existem sinais ou sintomas
psicopatológicos

a realidade externa.

psicoterapias

se

pessoal, dependendo da história de vida do paciente.

do qual as pessoas podem dispor para lidar com seus

que

quando

alteração estrutural. Este último é geralmente mais

importante para terapias, trata-se de um recurso valioso

questões

geral,

enfocado: a estrutura básica e aquilo que preenche a

B) A capacidade de ser extrospectivo é uma condição

A) As

Em

psicopatológicos, dois aspectos básicos costumam ser

modelos ou alternativas de tratamento.

diferente

)

consideradas

no

planejamento de um grupo são: objetivo do grupo,

ocorrem de forma isolada e compartimen talizadas das
demais funções.

publico alvo, tempo de tratamento e resultados
A sequência correta de preenchimento dos parênteses é:

esperados.
B) É preciso tentar prever quais são os aspectos dos
pacientes que indicam um bom ou mal resultado no
grupo. Nesse sentido, é possível pensar em dois
aspectos:

diagnóstico

clínico

e

características

individuais.

A) F – V – V- V – V
B) V – V – F – F - F
C) F – F – V – F - V
D) V – F – V – F - F

C) Os principais aspectos do enquadre grupal são: grupo
aberto ou fechado e frequência e duração das sessões.
D) Os fatores terapêuticos operam em todos os tipos de
terapia de grupo, por isso a interação e a importância
de cada um desses fatores independem da base teórica.

CARGO: PSICÓLOGO
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31) Analise as afirmativas abaixo sobre as diversas
abordagens psicoterápicas:

A) O CAPS AD atende adultos ou crianças e adolescentes,
considerando as normativas do Estatuto da Criança e
do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso

I.

Sob a perspectiva da Psicanálise, a situação analítica,

de crack, álcool e outras drogas, trata-se de um serviço

em

de saúde mental de regime aberto e fechado, conforme

sentido

estrito,

constitui-se

quando

as

transferências negativas são eliminadas.
II.

III.

IV.

V.

a necessidade do usuário, e de caráter comunitário.

A Terapia Cognitiva é uma abordagem instrutiva, pois

B) O acolhimento do usuário na Unidade de Acolhimento

o terapeuta ensina ao paciente o modelo cognitivo

será definido exclusivamente pelo médico assistente do

dinâmico, a natureza dos seus problemas, o processo

Centro de Atenção Psicossocial de referência e a equipe

terapêutico e a prevenção de recaída.

será responsável pela elaboração do projeto terapêutico

Na Terapia Comportamental, cujos princípios e teorias

singular do usuário, considerando a hierarquização do

da aprendizagem são a base de sua técnica, objetiva-se

cuidado,

a eliminação dos sintomas psicopatológicos. Entre esses

comunitários de saúde.

priorizando

a

atenção

em

serviços

princípios destacam-se: o condicionamento operante, o

C) O CAPS AD III atende adultos com necessidades de

condicionamento clássico, a aprendizagem social, a

cuidados clínicos contínuos. É um serviço com no

inibição recíproca, a dessensibilização sistemática e o

máximo

controle de impulsos.

monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo

Para a Terapia Comportamental, a extinção é o

feriados e finais de semana.

doze

leitos

leitos

para

observação

e

processo que consiste em diminuir a frequência de

D) São pontos de atenção na Rede de Atenção Psicossocial

ocorrência de uma resposta, por supressão do reforço

na atenção hospitalar os seguintes serviços: enfermaria

que a mantinha e a esquiva é um processo no qual os

especializada para atenção às pessoas com sofrimento

estímulos aversivos condicionados e incondicionados

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes

estão separados por um intervalo de tempo, permitindo

do uso de crack, álcool e outras drogas, em Hospital

que o indivíduo execute um comportamento que

Geral, oferece tratamento hospitalar para casos graves

previna a ocorrência ou reduza a intensidade do

relacionados aos transtornos mentais e ao uso de álcool,

segundo.

crack e outras drogas, em especial de abstinências e

Na Terapia Breve são limitados os tipos de intervenção

intoxicações severas; e serviço Hospitalar de Referência

e os recursos a serem praticados durante o processo

para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno

psicoterápico.

mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas oferece suporte hospitalar,

Estão corretas:
A) Apenas III e IV

por meio de internações de curta duração, para usuários
de álcool e/ou outras drogas, em situações assistenciais
que evidenciarem indicativos de ocorrência de

B) Apenas II e V

comorbidades de ordem clínica e/ou psíquica, sempre

C) Apenas I e V

respeitadas as determinações da Lei nº 10.216, de 6 de

D) Apenas IV

abril de 2001, e sempre acolhendo os pacientes em
regime de curtíssima ou curta permanência. Funciona

32) De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS,
2001), cerca de 10% das populações dos centros
urbanos de todo o mundo, consomem abusivamente
substâncias psicoativas independentemente da idade,
sexo, nível de instrução e poder aquisitivo. No Brasil, a
portaria nº 3.088/2011 institui a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento mental e com
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras
drogas, no âmbito do SUS. Sobre essa temática é correto
afirmar:
CARGO: PSICÓLOGO

em regime integral, durante vinte e quatro horas
diárias, nos sete dias da semana, sem interrupção da
continuidade entre os turnos.
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33) De acordo com as Políticas de Saúde no Brasil, analise
as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.
I.

II.

IV.

V.

afirmações abaixo e selecione a correta.

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na

A) A Reforma Psiquiátrica é entendida como processo

formulação e execução de políticas econômicas e

social complexo, que envolve a mudança na assistência

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de

de acordo com os novos pressupostos técnicos e éticos,

outros agravos e no estabelecimento de condições que

a incorporação cultural desses valores e a convalidação

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos

jurídico-legal

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

promulgação da Lei nº 8.080, que dispõe sobre a

O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família,

proteção e os direitos das pessoas portadoras de

das empresas e da sociedade.

transtornos mentais o Brasil redireciona o modelo

A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único

assistencial em saúde mental.

de Saúde (SUS), em caráter complementar.
III.

34) Sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira analise as

desta

nova

ordem.

A

partir

da

B) A reestruturação da assistência, principal pilar da

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único

Reforma, contava, desde 1990, com a Declaração de

de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância

Caracas, documento norteador das políticas de Saúde

sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do

Mental. Os três níveis gestores do Sistema Único de

trabalhador; de administração dos recursos financeiros

Saúde buscaram soluções efetivas para esta área,

destinados aos programas e de assistência terapêutica

sustentados por vigoroso movimento social e com

integral, inclusive farmacêutica.

diretrizes pactuadas nas conferências nacionais de

Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de

1987, 1992, 2001 e 2010.

ações capaz de analisar, diminuir e prevenir riscos a

C) A Política de Saúde Mental no Brasil promove a

saúde e de intervir nos problemas agravados

redução imediata de leitos psiquiátricos de longa

decorrentes do meio ambiente, da produção e

permanência,

circulação de bens e da prestação de serviços de

psiquiátricas, quando necessárias, sejam de curta

interesse da saúde.

duração. Além disso, essa política visa à constituição de

A União poderá executar ações de vigilância

uma rede de dispositivos diferenciados que permitam a

epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais,

atenção ao portador de sofrimento mental no seu

como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que

território, a desinstitucionalização de pacientes de

possam escapar do controle da direção estadual do

longa permanência em hospitais psiquiátricos e, ainda,

Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem

ações que permitam a reabilitação psicossocial por meio

risco de disseminação nacional.

da inserção pelo trabalho, da cultura e do lazer.

A) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
B) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
C) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
D) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.

CARGO: PSICÓLOGO

incentivando

que

as

internações

D) Em 2001, por meio da portaria 106/2001, criou-se outro
importante

serviço

substitutivo,

as

residências

terapêuticas, para abrigar pacientes psiquiátricos
desospitalizados que, por algum motivo, não pudessem
voltar para suas famílias.

Página | 12

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

(

) As intervenções em saúde mental devem promover

35) A Atenção Básica tem como um de seus princípios

novas possibilidades de modificar e qualificar as

possibilitar o primeiro acesso das pessoas ao sistema de

condições e modos de vida, orientando-se pela

Saúde, inclusive daquelas que demandam um cuidado

produção de vida e de cura á doenças. Os profissionais

em saúde mental. Sobre essa temática, analise as

de

afirmativas abaixo e assinale, nos parênteses, V para as

intervenções e ações próprias do processo de trabalho

afirmativas verdadeiras ou F para as falsas:

das

Saúde realizam
equipes,

diariamente,

atitudes

que

por

meio

possibilitam

de

suporte

emocional aos pacientes em situação de sofrimento.
(

) Entre os equipamentos substitutivos ao modelo
manicomial podemos citar os Centros de Atenção
Psicossocial

(

(Caps),

os

Serviços

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, é:

Residenciais

Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência

A) F – V – V- V – F

(Cecos), as Enfermarias de Saúde Mental em hospitais

B) V – F – V – F - V

psiquiátricos, as oficinas de geração de renda, entre

C) F – V – F – F - F

outros.

D) V – F – V – V - F

) Mesmo os profissionais especialistas em saúde mental
elaboram suas intervenções a partir das vivências nos
territórios. Ou seja, o cuidado em saúde mental não é
algo de outro mundo ou para além do trabalho

36) Os profissionais de Saúde, em muitas situações,
esperam que a família aceite e cuide da pessoa em

cotidiano na Atenção Básica. Pelo contrário, as

sofrimento psíquico intenso sem se dar conta de que

intervenções são concebidas na realidade do dia a dia

não estão lhe oferecendo suporte nem orientações; ou

do território, com as singularidades dos pacientes e de
suas

comunidades.

Portanto,

para

uma

maior

percebem o familiar como um simples informante das

aproximação do tema e do entendimento sobre quais

alterações apresentadas pela pessoa em tratamento, que

intervenções podem se configurar como de saúde

deve

mental, é necessário refletir sobre o que já se realiza
cotidianamente e o que o território tem a oferecer

seguir

passivamente

suas

prescrições

de

tratamento. Considerar a família como protagonista do

como recurso aos profissionais de Saúde para contribuir

cuidado reabilitador é um verdadeiro desafio. Sobre

no manejo dessas questões. Algumas ações de saúde

orientação familiar nos serviços públicos de saúde

mental são realizadas sem mesmo que os profissionais

mental é correto afirmar:

as percebam em sua prática.
( ) Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções
em saúde mental é construído no cotidiano dos
encontros das equipes de referência, nesses momentos

Mental, inspirada na reforma psiquiátrica brasileira,

criam-se

consiste na redução gradual e planejada de leitos em

novas

ferramentas

e

estratégias

para

compartilhar com os usuários e construir o cuidado em
saúde.
(

A) A principal diretriz da Política Nacional de Saúde

hospitais

psiquiátricos,

priorizando

) O acolhimento realizado nas unidades de Saúde é um

concomitantemente a implantação de serviços e ações

dispositivo para a formação de vínculo e a prática de

de saúde mental de base comunitária, capazes de

cuidado entre o profissional e o usuário. Estes
encontros com os usuários oferecem ao profissional a

atender

com

resolubilidade

os

pacientes

que

possibilidade de conhecer as demandas de saúde da

necessitem de atenção. Dentro dessa perspectiva, a

população de seu território. Com este conhecimento, a

família é requisitada a se responsabilizar como espaço

equipe de Saúde tem como criar recursos coletivos de
cuidado avaliados como os mais necessários ao
acompanhamento e ao suporte de sua comunidade.

CARGO: PSICÓLOGO

do provimento de cuidado passando a ser concebida
cuidadora de seu familiar em sofrimento psíquico

Página | 13

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

B) A Estratégia Saúde da Família (ESF), eixo estruturante
da Atenção Básica à Saúde, concebe a família de forma
integral e sistêmica, como espaço de desenvolvimento
individual e grupal, dinâmico e passível de crises,
inseparável de seu contexto de relações sociais no
território em que vive. A família é, ao mesmo tempo,
objeto e sujeito do processo de cuidado e de promoção
da saúde pelas equipes de Saúde da Família.
C) Na metodologia de trabalho das equipes de SF, o
cadastramento das famílias e o diagnóstico da situação
de saúde da população permitem que os profissionais
prestem atenção diferenciada às famílias em situação de
risco, vulnerabilidade e/ou isolamento social. As
famílias com pessoas em sofrimento psíquico intenso e
usuárias de álcool e outras drogas necessitam de
atenção especial, e um primeiro passo nesse sentido é
instrumentalizar os agentes comunitários de Saúde
(ACS) na identificação dessas situações. Porém, a
estratégia de atender prioritariamente as famílias com
maiores
dificuldades
psicossociais
produz
estigmatizações para essas famílias.
D) O acolhimento é outro 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. Acolhimento implica também na
responsabilização dos familiares pela condução da
proposta terapêutica e por sua saúde.
37) A noção de intersetorialidade surgiu ligada ao conceito
de rede, a qual emergiu como uma nova concepção de
gestão contrária à setorização e à especialização,
propondo, por outro lado, integração, articulação dos
saberes e dos serviços ou mesmo a formação de redes
de parcerias entre os sujeitos coletivos no atendimento
às demandas dos cidadãos. Sobre os princípios de
intersetorialidade é correto afirmar:
A) A descentralização estabeleceu-se como categoria
precursora da intersetorialidade, pois, na medida em
que ela propõe transferência de poder, especialmente
para o nível municipal, a intersetorialidade aparece
como uma estratégia de gestão integrada para a
abordagem dos problemas sociais, respeitando a
autonomia de cada ator envolvido no processo.
B) A incorporação da intersetorialidade passou a ser
requisitada na implementação de políticas setoriais à
medida qu se atingiam os níveis de eficácia, eficiência
e efetividade esperados no que se refere ao
atendimento das demandas da população.

CARGO: PSICÓLOGO

C) O trabalho intersetorial é um processo simples, que
apenas exige dos atores sociais uma mudança cultural
no trato com as comunidades locais, regionais,
nacionais e com os demais serviços governamentais e
não governamentais, os quais estão inseridos em um
ambiente tradicionalmente setorial.
D) Dentre as políticas setoriais que apresentam uma
preocupação em romper com a tradição histórica de
fragmentação dos atendimentos destaca-se a política de
integralidade, seja na articulação entre proteção social
básica e especializada ou entre essa política e as demais
políticas de seguridade social.
38) Sobre a saúde mental no contexto da Saúde Pública é
correto afirmar:
A) No acolhimento aos portadores de sofrimento mental
temos duas possibilidades: ou a pessoa procura um
serviço específico de Saúde Mental, como um CAPS ou
CERSAM; ou chega em serviços de Saúde, como
unidades básicas ou centros de saúde , hospitais gerais,
etc. No segundo caso, ele será recebido diretamente
pela equipe de Saúde Mental.
B) Para cada usuário que procura um serviço, deve-se
chegar a uma conclusão sobre a conduta a ser tomada:
admiti-lo naquele serviço ou encaminhá-lo a outro
mais adequado para ele; atendê-lo imediatamente, se o
caso é grave, ou marcar um outro horário, se pode
esperar. Concebido dessa forma, o acolhimento é
atribuição exclusiva dos profissionais da saúde mental.
Não pode ter hora ou dia marcado, porque não é apenas
uma etapa de introdução ao serviço: é pano de fundo de
todo cuidado à saúde, e postura essencial ao ofício de
cuidar.
C) O fato de que o usuário ou seu familiar chegue ao
serviço solicitando atendimento na Saúde Mental não
significa que essa seja a melhor opção para ele. Quando
alguém traz uma queixa de “depressão”, ou mostra uma
receita de medicação psiquiátrica, isto não quer dizer
necessariamente que se trate de um portador de
sofrimento mental: afinal, muitas pessoas que estão
atravessando um momento difícil de suas vidas são
equivocadamente diagnosticadas assim. Portanto, não
só o acolhimento, mas também o acompanhamento
dessas pessoas muitas vezes podem ser feito pelas
equipes dos Programas de Saúde da Família.
D) Nos serviços de Saúde Pública específicos da Saúde
Mental, o trabalho em equipe consiste apenas na troca
de saberes e de experiências entre os trabalhadores,
conferindo a todos eles escuta e acompanhamento.
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39) Uma rede de atenção à Saúde Mental compõe-se de

( ) Na obra de Freud encontramos a primeira e a segunda

ações e de serviços diversos. Contudo, ela somente

tópica se referindo á estruturação do aparelho psíquico,

funciona de fato como rede quando é criada e ordenada

na primeira tópica o aparelho psíquico é denominado:
inconsciente, pré consciente e consciente.

a partir de um Projeto de Saúde Mental. Sobre essa
(

temática é correto afirmar:

) A teoria da personalidade humanista descreve e explica
a personalidade

A) Dispor dos mais variados dispositivos é necessário para

( ) A Terapia Cognitiva concebe a personalidade como uma

assegurar um Projeto de Saúde Mental. Pois, um

coleção de padrões de sentimentos, em que situações

projeto consiste na administração dos serviços

diferentes evocam variados padrões de respostas, sendo

existentes, e/ou na criação de novos serviços a partir de

que cada resposta individual é baseada apenas em

uma construção coletiva, tendo como parceiros o poder

experiências prévias e na história genética, uma vez

público, os trabalhadores e as instâncias de controle

que o Eu é definido pelo comportamento subjetivo e,

social.

muitas vezes, não observável.

B) A potência de um Projeto de Saúde Mental depende,
sobretudo da capacidade de estabelecer a estratégia de
suas prioridades.
C) Para atender às diretrizes da Reforma Psiquiátrica, tais

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, é:
A) F – V – V- V – V

como definidas nas III Conferências Estadual e

B) V – V – V – F - F

Nacional de Saúde Mental, esse Projeto deve reorientar

C) F – F – V – F - V

o modelo de assistência, através de ações e de serviços

D) V – F – V – F - F

compatíveis aos serviços ofertados no hospital
psiquiátrico, que possibilitem a atenção ao portador de
transtorno mental.
D) Um Projeto de Saúde Mental não nasce pronto, mas
precisa ser implantado de uma só vez: seu traçado, seu
estilo,

são

sempre

singulares,

conforme

as

singularidades locais, mas sua implantação é idêntica
em qualquer território.
40) Analise as afirmativas abaixo sobre as Teorias da
Personalidade e assinale, nos parênteses, V para as
afirmativas verdadeiras ou F para as falsas:
(

) Uma teoria da personalidade completa deve buscar
responder ás questões o quê, como e porquê. O quê
refere-se ás características da pessoa e como umas estão
organizadas em relação ás outras. O como diz respeito
aos determinantes da personalidade de uma pessoa, em
que nível e de que maneira os fatores genéticos e
ambientais interagem para produzir esse resultado. O

porquê trata das razões para o comportamento do
indivíduo e diz respeito aos aspectos motivacionais da
pessoa.
( ) Uma teoria da personalidade deve considerar cinco áreas:
estrutura, processo, crescimento e desenvolvimento,
psicopatologia e mudança.
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