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A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início
da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato

Teste Seletivo da Prefeitura Municipal de Canto do Buriti – PI
Crescer Consultorias
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 10

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3.
Ciao
(...) Nasceu (...), na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus
e com ou sem assunto, comete as suas croniquices.
Comete é tempo errado de verbo. Melhor dizer: cometia. Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras pendurar as chuteiras (que na prática jamais calçou) e dizer aos leitores um ciaoadeus sem melancolia, mas oportuno.
(...) Procurou extrair de cada coisa não uma lição, mas um traço que comovesse ou distraísse o leitor,
fazendo-o sorrir, se não do acontecimento, pelo menos do próprio cronista, que às vezes se torna
cronista do seu umbigo, ironizando-se a si mesmo antes que outros o façam.
Crônica tem essa vantagem: não obriga ao paletó--e-gravata do editorialista, forçado a definir uma posição
correta diante dos grandes problemas; não exige de quem a faz o nervosismo saltitante do repórter,
responsável pela apuração do fato na hora mesma em que ele acontece; dispensa a especialização suada
em economia, finanças, política nacional e internacional, esporte, religião e o mais que imaginar se possa.
(...) O que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa, que desenvolva determinado ponto de vista não
ortodoxo e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de
espírito. Claro que ele deve ser um cara confiável, ainda na divagação. Não se compreende, ou não
compreendo, cronista faccioso, que sirva a interesse pessoal ou de grupo, porque a crônica é território
livre da imaginação, empenhada em circular entre os acontecimentos do dia, sem procurar influir neles.
Fazer mais do que isso seria pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é
limitado: minutos no café da manhã ou à espera do coletivo.
(...) Foi o que esse outrora-rapaz fez ou tentou fazer em mais de seis décadas. (...) Em certo
período, consagrou mais tempo a tarefas burocráticas do que ao jornalismo, porém jamais deixou de ser
homem de jornal, leitor implacável de jornais, interessado em seguir não apenas o desdobrar das notícias
como as diferentes maneiras de apresentá-las ao público. Uma página bem diagramada causava-lhe prazer
estético; a charge, a foto, a reportagem, a legenda bem feitas, o estilo particular de cada diário ou revista
eram para ele (e são) motivos de alegria profissional. (...) A duas grandes casas do jornalismo brasileiro
ele se orgulha de ter pertencido ― o extinto Correio da Manhã (...) e o Jornal do Brasil (...). Quinze anos
de atividade no primeiro e mais 15, atuais, no segundo, alimentarão as melhores lembranças do velho
jornalista.
E é por admitir esta noção de velho, consciente e alegremente, que ele hoje se despede da crônica (...)
Aos leitores, gratidão, essa palavra-tudo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Ciao.
Jornal do Brasil, São Paulo, 29 set. 1984.
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01)

A partir da leitura do texto, para Drummond,
a crônica deve ser:

(A)

Um texto literário que leve o leitor a aceitar o
ponto de vista do autor.
(B) Um texto literário que tenha como principal
objetivo o entretenimento do leitor.
(C) Um texto científico ou literário com uma
linguagem objetiva, direta e simples.
(D) Uma composição literária com comentários
precisos, livres da imaginação.
02)

“O que lhe pedimos é uma espécie de loucura
mansa, que desenvolva determinado ponto de
vista não ortodoxo (...)”
(que segue
qualquer doutrina)
(B) “Não se compreende, ou não compreendo,
cronista faccioso (...)” (parcial)
(C) “Claro que ele deve ser um cara confiável,
ainda na divagação.” (direção do assunto)
(D) “Pois chegou o momento deste contumaz
rabiscador de letras (...) (teimoso)
“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo,
porém jamais deixou de ser homem de
jornal, leitor implacável de jornais (...)”

O termo destacado na frase acima estabelece uma
relação de ideia de:
(A) Oposição.
(B) Explicação.
(C) Conclusão.
(D) Condição.
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Analise as afirmativas e marque a incorreta:

(A)

As palavras “décadas” e “paletó” são,
respectivamente, proparoxítona e oxítona.
(B) A palavra “implacável” é acentuada por ser
paroxítona terminada em “l”.
(C) A palavra “jogo” não é acentuada por ser
paroxítona terminada em “o”.
(D) A palavra “distraísse” é acentuada no
ditongo.
05)

O termo destacado pode ser substituído pela
palavra entre parêntese, exceto em:

(A)

03)

04)

“Em certo período, consagrou mais tempo a
tarefas burocráticas do que ao jornalismo
(...),

Assinale a alternativa que justifica corretamente a
vírgula nessa frase:
(A) Separar oração antecipada.
(B) Separar termos com mesma função sintática.
(C) Separar adjunto adverbial deslocado.
(D) Separar aposto.
06)

“O que lhe pedimos é uma espécie de
loucura mansa, que desenvolva determinado
ponto de vista não ortodoxo (...)”

É correto afirmar sobre a classificação das
palavras destacadas na ordem em que aparecem
na frase:
(A) Pronome oblíquo - conjunção.
(B) Pronome oblíquo – advérbio.
(C) Pronome indefinido - advérbio.
(D) Pronome relativo - conjunção.
07)

Leia as seguintes orações:

I. Logo que chegamos ao teatro, o espetáculo
começou.
II. Para que a paz seja mantida, é necessário um
diálogo franco.
III. Ele poderá ficar aqui, desde que se comporte
bem.
IV. O concurso será realizado como está
previsto no regulamento.
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A oração subordinada sublinhada em cada item
estabelece, com a oração principal, relação de:
(A) tempo / finalidade / condição / conformidade.
(B) condição / causa / tempo / comparação.
(C) tempo / condição / finalidade / causa.
(D) condição / finalidade / tempo / conformidade.
08)

10)

Os períodos abaixo apresentam diferença de
pontuação. Assinale a alternativa que
corresponde ao período de pontuação
CORRETA:

(A)

Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos, povo nórdico que
habitava o norte da França, instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país sofreu nova
invasão; os normandos povo nórdico, que
habitava o norte da França instalaram-se ali,
e submeterem-se os anglo-saxões, ao seu
domínio.
Mais tarde, no século XI, o país sofreu nova
invasão: os normandos povo nórdico que
habitava o norte da França instalaram-se ali
e submeterem-se os anglo-saxões; ao seu
domínio.
Mais tarde no século XI, o país, sofreu nova
invasão os normandos, povo nórdico que
habitava, o norte da França instalaram-se,
ali e submeterem-se, os anglo-saxões ao seu
domínio.

Assinale a alternativa que NÃO está de
acordo com o Manual de Redação da
Presidência da República:
(B)

(A)

O vocativo a ser empregado em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
(B) Vossa Senhoria é empregado para as demais
autoridades e para particulares. O vocativo
adequado é: Senhor Fulano de Tal.
(C) A forma Vossa Magnificência é empregada,
por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
(D) Vossa Reverendíssima é empregado para
sacerdotes, clérigos e demais religiosos.
09)

A frase que está de acordo com a norma
padrão escrita da língua, encontra-se na
opção:

(C)

(D)

(A)

Todos os jogadores de basquete enfrentaram
impecilhos durante as competições estaduais.
(B) Protestos no Brasil ganham repercursão
mundial.
(C) As sobrancelhas muito finas já não estão na
moda.
(D) O combate entre as forças do bem e
do mau é eterno.
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LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÕES DE 11 A 20
11)

A Lei 8.142/90 estabelece que os seguintes
órgãos terão representação no Conselho
Nacional de Saúde:

(A)

Ministério
da
Saúde
e
Comissão
Intergestores Regional
(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários
Municipais
de
Saúde
(Conasems).
(C) Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa.
(D) Comissão
Intergestores
Tripartite
e
Comissão Intergestores Bipartite.
12)

As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas
não compreendidas no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). A articulação das
políticas e programas, a cargo das comissões
intersetoriais não abrangerá a seguinte
atividade:

(A)

Ciência e tecnologia.
(B) Recursos humanos.
(C) Saúde indígena.
(D) Saneamento e meio ambiente.
13)

Na perspectiva de superar as dificuldades
apontadas, os gestores do SUS assumiram o
compromisso público da construção do Pacto
pela Saúde (2006), que será anualmente
revisado, com base nos princípios
constitucionais do SUS, ênfase nas
necessidades de saúde da população e que
implicará o exercício simultâneo de definição
de prioridades articuladas e integradas nos
três componentes:
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(A)

Pacto pela Humanização, Pacto pelo SUS e
Pacto de Atenção Básica.
(B) Pacto de Gestão do SUS, Pacto pela Saúde no
SUS e Pacto pelas redes de atenção.
(C) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS.
(D) Pacto pela Vida, Pacto pela Humanização no
SUS e Pacto de Atenção à saúde.
14)

Para assegurar ao usuário o acesso universal,
igualitário e ordenado às ações e serviços de
saúde do SUS, não caberá aos entes
federativos, a seguinte atribuição:

(A)

Monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde.
(B) Ofertar regionalmente as ações e os serviços
de saúde.
(C) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos
serviços de saúde.
(D) Garantir o sigilo no acesso às ações e aos
serviços de saúde.
15)

A Relação Nacional de Medicamentos
Essenciais (RENAME) compreende:

(A)

a seleção e a padronização dos principais
medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS e
na iniciativa privada.
(B) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos no âmbito do SUS.
(C) a seleção e a padronização de medicamentos
indicados para atendimento de doenças ou de
agravos mais prevalentes no mundo
atualmente.
(D) a seleção e a padronização de todos os
medicamentos autorizados para atendimento
de doenças ou de agravos no Brasil.
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16)

A elaboração e atualização periódica do
plano de saúde é atribuição de competência:

19)

(A)

da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
(B) dos Municípios.
(C) dos Estados.
(D) da União.
17)

O processo de planejamento e orçamento do
Sistema Único de Saúde (SUS) será:

(A)

Ascendente, do nível local até o federal.
(B) Descendente, do nível federal até o local.
(C) Ascendente, do nível federal até o local.
(D) Descendente, do nível local até o federal.

Estes princípios do SUS são classificados como
doutrinários ou organizativos. São classificados
como princípios organizativos do SUS:
(A) Descentralização,
Hierarquização
e
Regionalização.
(B) Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.
(C) Integralidade, Universalidade e Equidade.
(D) Eficiência, Publicidade e Centralização.
20)

18)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
participação da iniciativa privada no Sistema
Único de Saúde (SUS):

I. A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante lei,
observadas, a respeito, as normas de direito
público.
II. Os critérios e valores para a remuneração de
serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
III. Aos proprietários, administradores e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é permitido exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema
Único de Saúde (SUS).
O número de afirmativas corretas corresponde a:
(A) Zero.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três,
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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 previstas na Constituição
Federal e devem ainda obedecer os princípios
apontados na Lei 8080/90.

De acordo com a Lei 8.142/90, é correto
afirmar que:

(A)

O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
cinco anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(C) O Conselho de Saúde reunir-se-á a cada cinco
anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de
saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis
correspondentes.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21)

Sobre a Avaliação Psicológica é correto
afirmar.

QUESTÕES DE 21 A 30
(D)

A avaliação psicológica, como em todo
procedimento clínico, tem um cuidado
especial com o enquadre: no início do
processo, definem-se o objetivo; os papéis de
cada um (psicólogo, paciente, pais e/ou
família); a duração (em média quatro ou
cinco sessões, que podem ser ampliadas ou
reduzidas, de acordo com a necessidade);
local, horário e tempo das entrevistas;
honorários e forma de pagamento.

22)

A psicopatologia pode ser definida como o
ramo da ciência que trata da natureza
essencial da doença mental, suas causas, as
mudanças estruturais e funcionais associadas
a ela e suas formas de manifestação. Sobre
esse tema é correto afirmar.

(A)

A avaliação psicológica é uma prática clínica
bem delimitada, com objetivo, tempo e
papéis definidos, diferenciada do processo
analítico. É realizada sempre com o objetivo
de obter uma compreensão parcial da
personalidade do cliente (ou do grupo
familiar), incluindo elementos constitutivos,
patológicos e adaptativos. Abrange os
aspectos presentes (diagnóstico atual), sendo
indicada para esclarecimento do diagnóstico,
encaminhamento e/ou tratamento.
(B) A avaliação psicológica é um procedimento
clínico que envolve um corpo organizado de
princípios teóricos, métodos e técnicas de
investigação da personalidade, tais como:
entrevista e observações clínicas, testes
psicológicos, técnicas projetivas e outros
procedimentos de investigação clínica, como
jogos, desenhos, o contar estórias, o brincar
etc. A escolha das estratégias e dos
instrumentos empregados é feita sempre de
acordo com o referencial teórico, o objetivo
(clínico, profissional, educacional, forense
etc.) e a finalidade (diagnóstico, indicação de
tratamento e/ou prevenção),
(C) A avaliação psicológica é um processo que
envolve três etapas. A primeira vai do contato
inicial à primeira entrevista com o paciente; a
segunda é a fase de aplicação dos testes e
técnicas projetivas; e a terceira é o
encerramento do processo, com a devolução
oral ao paciente e entrega do informe escrito
(laudo) para o solicitante.
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(A)

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 exame psíquico e a avaliação
física.
(B) As vivências psicopatológicas situam-se em
duas perspectivas fundamentais: têm-se, de
um lado, os transfundos das vivências
psicopatológicas e, de outro, reconhecem-se
os sintomas específicos vivenciados,
denominados sintomas emergentes.
(C) A psicopatologia é, impreterivelmente, uma
ciência “a duas vozes”, fundamentada em
determinado encontro de, pelo menos, dois
seres humanos. O que conta são os sinais e os
sintomas, e, sobretudo, o fundo mental e
inter-humano do qual eles procedem e no
qual se realizam, e que, afinal, determinam a
sua significação, o seu sentido.
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(D)

Os cursos crônicos dos transtornos mentais
podem ser de dois tipos: fase ou
desenvolvimento. E os fenômenos agudos
classificam-se em crises ou ataques e surtos.

23)

Analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

I.

As psicoterapias distinguem-se quanto aos
seus fundamentos teóricos, bem como quanto
à frequência das sessões, ao tempo de
duração, ao treinamento exigido dos
terapeutas e às condições pessoais que cada
método exige de seus eventuais candidatos,
porém são semelhantes quanto aos objetivos.
Os agentes de mudança comuns às diversas
psicoterapias são: experiência afetiva;
aumento das habilidades cognitivas; e
regulação do comportamento.
Os fatores cognitivos, que são utilizados em
maior ou menor grau como estratégias de
mudança por diferentes Psicoterapias, são: a
psicoeducação, a reestruturação cognitiva e o
insight.
Existem, atualmente, várias definições e
classificações dos fatores comuns às
psicoterapias na literatura. Em uma das
conceituações, os fatores comuns são
divididos em quatro categorias: apoio,
aprendizagem, reestruturação e ação.
Uma parte integrante de todas as terapias é o
chamado contrato terapêutico, um acordo
entre paciente e terapeuta em que se define o
que é a terapia; para quem e para que se
destina; quais os seus objetivos ou metas;
quem será envolvido (se um indivíduo ou
toda a família); em que lugar e com que
frequência irão ocorrer as sessões; as
responsabilidades
(ou
papéis)
dos
participantes; o que é esperado de cada um.
Para que ocorra uma efetiva colaboração, os
objetivos devem ser aceitáveis, bem como
apropriados, do ponto de vista ético e
profissional, ao terapeuta.

II.

III.

IV.

V.
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(A)

Estão corretas as apenas as afirmativas I, IV
e V.
(B) Estão corretas as apenas as afirmativas II, III
eV
(C) Estão corretas as apenas as afirmativas II e
III.
(D) Estão corretas as apenas as afirmativas III e
IV.
24)

Analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

(A)

A Política Nacional sobre Drogas estabelece
os fundamentos, os objetivos, as diretrizes e
as estratégias indispensáveis para que os
esforços, voltados para a prevenção e
tratamento, possam ser conduzidos de forma
planejada e articulada. Todo esse empenho
resultou em amplas e importantes conquistas,
refletindo transformações históricas na
abordagem da questão no país. O documento
está dividido em três capítulos: 1- prevenção;
2- tratamento, recuperação e reinserção
social; e 3- redução de danos sociais e à
saúde.
(B) O Brasil, seguindo a tendência mundial,
entendeu que usuários e dependentes não
devem ser penalizados pela justiça com a
privação de liberdade. Essa abordagem em
relação ao porte de drogas para uso pessoal
tem sido apoiada por especialistas que
apontam resultados consistentes de estudos,
nos quais: a atenção ao usuário/dependente
deve ser voltada ao oferecimento de
oportunidade de reflexão sobre o próprio
consumo, ao invés de encarceramento.
Assim, a justiça retributiva baseada no
castigo é substituída pela justiça restaurativa,
cujo objetivo maior é a ressocialização por
meio
de
medida
educativa
de
comparecimento a programa ou curso
educativo.
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(C)

As Unidades de Acolhimento para pessoas
com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas oferecem
atenção residencial de caráter transitório
sendo parte da Rede de Atenção Psicossocial.
Se constituíram bem recentemente a partir do
reconhecimento
clínico
político
da
necessidade de acolhimento e ampliação do
acesso ao tratamento de uma parcela
importante da população dependente de
drogas. Essas unidades têm como função
receber e acolher transitoriamente, em
acolhimento voluntário e cuidados contínuos,
pessoas com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool e outras drogas, em situação
de vulnerabilidade social e familiar e que
demandem acompanhamento terapêutico e
protetivo. As Unidades de Acolhimento
constituem-se em um dos pontos da Rede de
Atenção Psicossocial, com funcionamento 24
horas por dia e por 7 dias da semana.
(D) Os CAPS específicos para usuários de álcool
e outras drogas, denominados “Centros de
Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas”,
tem como objetivo o atendimento diário à
população que apresenta graves transtornos
decorrentes do uso e dependência de
substâncias psicoativas, como álcool e outras
drogas. Esse tipo de CAPS não possui leitos
de
repouso,
mas
acompanham
ambulatorialmente desintoxicações e outras
condições clínicas que necessitam de
intervenções médicas e de enfermagem.
25)

Analise as afirmativas abaixo sobre o Código
de Ética Profissional do Psicólogo.

II. As transgressões dos preceitos do Código de
Ética constituem infração disciplinar, com a
aplicação das seguintes penalidades, na
forma dos dispositivos legais ou regimentais:
advertência; multa; suspensão do exercício
profissional, por até 30 dias, ad referendum
do Conselho Federal de Psicologia; e
cassação do exercício profissional, ad
referendum do Conselho Federal de
Psicologia.
III. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou
permanecer
em
uma
organização,
considerará a missão, a filosofia, as políticas,
as normas e as práticas nela vigentes e sua
compatibilidade com os princípios e regras
do Código de Ética.
IV. No atendimento à criança, ao adolescente ou
ao interdito, deve ser comunicado aos
responsáveis o estritamente essencial para se
promoverem medidas em seu benefício.
V. O psicólogo, quando participar de greves ou
paralisações, garantirá que: as atividades de
emergência não sejam interrompidas; e haja
prévia comunicação da paralisação aos
usuários ou beneficiários dos serviços
atingidos pela mesma

Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
(B) Apenas as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão
corretas.
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão
corretas.

I. O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos, que estejam sendo
efetuados por outro profissional, apenas nas
seguintes situações: a pedido do profissional
responsável pelo serviço e quando informado
expressamente, por qualquer uma das partes,
da interrupção voluntária e definitiva do
serviço.
CARGO: 112 – PSICÓLOGO
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26)

Sobre a legislação e normatizações inerentes
ao exercício profissional do psicólogo,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma abaixo e depois assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.



) O psicólogo que for exercer suas atividades
profissionais, por tempo determinado, em
jurisdição de outro Conselho Regional de
Psicologia, por mais de 90 dias por ano,
sejam contínuos ou intercalados, deverá
solicitar inscrição secundária no CRP
competente. A inscrição secundária não
acarretará ônus financeiro ao psicólogo.
) 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. O material de uso exclusivo do
psicólogo, como testes e resultados de
avaliações, deve ser mantido em locais de
acesso exclusivo do profissional de
Psicologia. As informações sigilosas, que não
serão compartilhadas com a equipe
multiprofissional através do prontuário,
também devem ser mantidas em local
reservado. O período de guarda deve ser de
cinco anos, conforme Resoluções do CFP nºs.
07/2003 e 01/2009.
) Os psicólogos, a priori, só podem associar
o exercício profissional a técnicas ou práticas
psicológicas cientificamente reconhecidas, e
que estejam de acordo com os critérios
estabelecidos no campo científico da
Psicologia. Técnicas e práticas ainda não
reconhecidas poderão ser utilizadas em
caráter de pesquisa, resguardados os
princípios éticos fundamentais (Resoluções
do Conselho Nacional de Saúde nº 196/96; do
Conselho Federal de Psicologia nºs. 10/97,
011/097 e 016/2000; e Código de Ética).
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) No que concerne ao atendimento
psicológico mediado por computador, o
Conselho Federal de Psicologia elaborou a
Resolução CFP nº 012/2005, como forma de
normatizar esse tipo de prática. O
atendimento psicoterapêutico mediado por
computador é permitido pelo CFP. 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.
) A avaliação psicológica para a obtenção de
porte ou uso de arma de fogo é determinada
pela Lei Federal nº 10826/2003 e Decreto nº
5123/2004, e normatizada pela Polícia
Federal (Instrução Normativa nº 23, de 2005,
e Ordem de Serviço nº 01/2004). O CFP
também normatizou essa atividade através
das Resoluções nº 18/2008, nº 002/2009 e nº
10/2009, que vedam ao psicólogo o
estabelecimento de qualquer vínculo com os
Centros e Escolas de Formação de Vigilantes
ou de Segurança Privada, que possa gerar
conflito de interesses em relação aos serviços
prestados. Para realizar tal atividade, além da
inscrição no CRP onde atuam, os psicólogos
precisam do credenciamento na Polícia
Federal, mesmo nos casos em que os
profissionais psicólogos são integrantes das
Forças Armadas, da Polícia Federal, da
Polícia Rodoviária Federal, da Polícia
Ferroviária Federal, das Polícias Civis, das
Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros
Militares.
) O registro documental em papel ou
informatizado tem caráter sigiloso e constitui
um conjunto de informações que tem por
objetivo contemplar, de forma sucinta, o
trabalho prestado, a descrição e a evolução da
atividade e os procedimentos técnicocientíficos adotados. Deve ser mantido
permanentemente atualizado e organizado
pelo psicólogo que acompanha o
procedimento. Em caso de serviço
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psicológico prestado em serviços escola e
campos de estágio, o registro deve
contemplar a identificação e a assinatura do
responsável
técnico/supervisor,
que
responderá pelo serviço prestado, bem como
do estagiário. O supervisor técnico deve
solicitar do estagiário registro de todas as
atividades e acontecimentos que ocorrerem
com os usuários do serviço psicológico
prestado.
(A)

V – F – V - F – F – V.
(B) V - V – F – F – F – F.
(C) F – F – V - V – V – F.
(D) F - V – V – F – V – V.
27)

Analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.

(A)

No Transtorno da Personalidade Histriônica
existe uma necessidade global e excessiva de
ser cuidado, que leva a um comportamento
submisso e aderente e a temores de
separação, que se manifesta no início da
idade adulta e está presente em uma
variedade de contextos.
(B) As funções psíquicas mais afetadas nos
transtornos psicóticos são: sensopercepção,
orientação, pensamento, juízo de realidade e
vivência do Eu.
(C) No delirium, verifica-se o rebaixamento do
nível da consciência pela sonolência evidente
ou por sinais indiretos, como desorientação
temporal.
(D) No
Transtorno
da
Personalidade
Esquizotípica ocorre um distanciamento das
relações sociais e uma faixa restrita de
expressão
emocional
em
contextos
interpessoais, que se manifesta no início da
idade adulta e está presente em uma
variedade de contexto.

CARGO: 112 – PSICÓLOGO

28)

Sobre a teoria do desenvolvimento de Piaget,
analise as afirmativas abaixo.

I. No período sensório motor (0 a 2 anos), fica
evidente que o desenvolvimento físico
acelerado é o suporte para o aparecimento de
novas habilidades.
II. No período pré operatório, no aspecto
afetivo,
surgem
os
sentimentos
interindividuais, sendo que um dos mais
relevantes é o respeito que a criança nutre
pelos indivíduos que julga superiores a ela.
III. No período das operações formais (12 anos
em diante), ocorre a passagem do
pensamento concreto para o pensamento
formal, abstrato, isto é, o adolescente realiza
as operações no plano das idéias, sem
necessitar de manipulação ou referências
concretas, como no período anterior.
IV. A cooperação é uma capacidade que vai-se
desenvolvendo ao longo do período das
operações concretas.
V. Piaget
divide
os
períodos
do
desenvolvimento humano de acordo com o
aparecimento de novas qualidades do
pensamento, o que por sua vez interfere no
desenvolvimento global. Cada período é
caracterizado por aquilo que de melhor o
indivíduo consegue fazer nas faixas etárias.
Todos os indivíduos passam por todas os
períodos, na sequência, porém o início e o
término de cada um deles dependem das
características biológicas do indivíduo e de
fatores ambientais.
Assinale a alternativa correta:
(A) Apenas as afirmativas II, III e V estão
corretas.
(B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão
corretas.
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V estão
corretas.
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29)

(A)

Analise as afirmativas abaixo sobre a
Psicologia da Aprendizagem e assinale a
alternativa correta.

I. Encontramos um número bastante grande de
teorias da aprendizagem. Uma das categorias
reúnem as teorias cognitivistas. Nesse grupo
estão as teorias que definem a aprendizagem
pelas suas consequências comportamentais e
enfatizam as condições ambientais como
forças propulsoras da aprendizagem.
II. O processo de organização das informações e
de integração do material á estrutura
cognitiva é o que os cognitivistas denominam
aprendizagem. A abordagem cognitivista da
aprendizagem diferencia a aprendizagem
mecânica da aprendizagem concreta.
III. Emília Ferreiro contribuiu significativamente
para a compreensão do processo de
aprendizagem, demonstrando a existência de
mecanismos no sujeito que aprende,
mecanismos estes que surgem da interação
com a linguagem escrita, e que emergem de
uma forma muito particular em cada um dos
sujeitos. Assim, as crianças interpretam o
ensino que recebem, transformando a escrita
convencional e produzindo escritas estranhas
ao adulto. São, na verdade, aplicações de
esquemas de assimilação ao objeto de
aprendizagem; são formas de interpretar e
compreender o mundo das coisas.
IV. Piaget utilizou, para a construção de suas
idéias, o modelo biológico.
V. Para Vigotski, a aprendizagem sempre inclui
relações entre as pessoas. Não há como
aprender e apreender o mundo se não
tivermos o outro, aquele que nos fornece os
significados que permitem pensar o mundo a
nossa volta. Dessa forma, a aprendizagem da
criança inicia-se muito antes de sua entrada
na escola, isto porque desde quando adquire
a linguagem oral ela começa a ser exposta aos
elementos da cultura.
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Apenas as afirmativas I, IV e V estão
corretas.
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
30)







Sobre as diversas teorias e técnicas
psicoterápicas, informe se é verdadeiro (V)
ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois
assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

) A existência de um grupo pressupõe uma
série de características psicológicas que lhe é
intrínseca e, portanto, definidora de o que é um
grupo. Esse conjunto de características se
chama enquadre grupal e ocorre em todos os
grupos humanos, independentemente da sua
finalidade. Um terapeuta de grupo deve
compreendê-los
adequadamente
para
minimizar os seus efeitos obstrutivos e
maximizar os seus efeitos catalisadores de
mudanças e de crescimento emocional.
) Algumas características básicas diferenciam
a terapia cognitiva de outras abordagens. A
terapia cognitiva é uma abordagem ativa;
diretiva; psicoeducativa; estruturada; breve;
que utiliza tarefas de casa como atividade
integrada ao processo terapêutico; e que utiliza
técnicas cognitivas e/ou comportamentais para
a modificação das crenças do paciente.
) O psicodrama é uma das terapias de base
fenomenológico-existenciais, tanto quanto
outras terapias vivenciais, como é exemplo
também a gestalt terapia. Estas abordagens
vivenciais têm como base ajudar o cliente a
experienciar a sua existência, buscando a
compreensão fenomenológica do ser existente.
Partem do princípio de que o homem é
construtor de si próprio e do seu mundo. O
psicodrama busca fazer o indivíduo alcançar
uma existência autêntica, espontânea e
criativa. Nas abordagens vivenciais, a técnica
e a teoria são secundárias em relação à pessoa
e à importância da relação terapeuta e cliente.
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) Freud denominou de resistência a força
psíquica que se opunha a tornar consciente, a
revelar um pensamento. E chamou de
repressão o processo psíquico que visa
encobrir, fazer desaparecer da consciência,
uma idéia ou representação insuportável e
dolorosa que está na origem do sintoma. Estes
conteúdos psíquicos estão localizados,
respectivamente, no inconsciente e no
subconsciente.
) A terapia comportamental utiliza na clínica
os conhecimentos derivados das teorias da
aprendizagem. A principal fonte teórica é o
comportamento operante, cujos estudos
iniciaram-se com Skinner. Ao contrário do que
comumente é dito, não se trata de uma terapia
superficial e que aborda apenas sintomas. É
possível aplicá-la a toda gama de problemas
humanos, tanto para o autoconhecimento como
para dificuldades e conflitos interpessoais. Ela
exige conhecimento teórico e técnico
sofisticado e o terapeuta deve possuir empatia,
interesse pelo paciente e calor humano.
) Quando se fala em psicoterapia breve,
imediatamente vem à tona a questão do tempo,
uma vez que o “breve”, aqui, é definido em
comparação a um trabalho considerado
“longo”, no caso a psicanálise. Mas não é só o
tempo de duração que diferencia estas formas
de trabalho. A psicoterapia breve é uma
intervenção terapêutica com tempo e objetivos
limitados. Os objetivos são estabelecidos a
partir de uma compreensão diagnóstica do
paciente e da delimitação de um foco,
considerando-se que esses objetivos sejam
passíveis de serem atingidos num espaço de
tempo limitado (que pode ser ou não
preestabelecido), através de determinadas
estratégias clínicas. Assim, as psicoterapias
breve estão, em termos técnicos, alicerçadas
num tripé: foco, estratégias e objetivos.
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(A)

V – V - F – F – V - V.
(B) V - V – V – F – V -F.
(C) F – F – V - V – V - F.
(D) F - V – V – F – V - V.
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