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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.figueiropolis2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO TOCANTINS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS-TO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PSICÓLOGO 
 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Atualidades Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A): __________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 2  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 3  

 

CARGO: PSICÓLOGO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL FIGUEIRÓPOLIS-TO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

AS QUESTÕES DE 01 A 08 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

A SEMENTE, A FLOR E O FRUTO DA SABEDORIA 

 

O ser humano busca a felicidade, desde que surgiu no mundo e se reconheceu capaz de 1 

produzir cultura e transformar o ambiente em que vive. Essa busca faz parte das energias 2 

fundamentais que movem o espírito humano. Aristóteles já sabia disso, há mais de dois 3 

milênios. 4 

Mesmo na obscuridade das antigas cavernas, subjugado aos penosos afazeres do caçar 5 

seu alimento e coletar frutas e folhas da natureza, nossos ancestrais marcavam a sua diferença 6 

atávica dos outros animais por um atributo muito simples, muito singelo, mas fundamental: a 7 

habilidade para sorrir. 8 

Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado palpável da sua constante busca pela 9 

satisfação. Naquele tempo em que contava mais a maçã que saciava a fome do que a saciedade 10 

metafísica da alma, o significado de felicidade devia ser barriga cheia, caverna seca, abrigo 11 

seguro e sexo satisfeito. [...] 12 

A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico sobre o homem. Machado de Assis 13 

fala, por exemplo, a respeito de um personagem de A mão e a luva: “Ao voltar para casa, uma 14 

criança que brincava na rua, em camisa, com os pés na água barrenta da sarjeta, fê-lo parar 15 

alguns instantes, invejoso daquela boa fortuna da infância, que ri com os pés no charco.” Mas 16 

não precisamos mais do que o olhar à nossa volta. Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 17 

trabalho, todo o mundo luta para conquistar coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 18 

imediata da felicidade. Não nos sentimos bem quando topamos com alguém na rua a assobiar 19 

uma canção? Não achamos maravilhoso passear nas cidades pequenas, onde as pessoas olham 20 

nos olhos da gente e dizem “bom dia”, coisa que o habitante da metrópole esqueceu?  21 

Não é isto um pouco da felicidade? 22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Adaptado de CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética.Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, p. 19-21. 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01)  Considere as seguintes afirmações:  

 

I. Embora a busca pela felicidade seja algo constante 

na vida do ser humano, verifica-se, na atualidade, 

que os homens estão tornando-se cada vez mais 

angustiados.  

II. Desde tempos remotos, com a sua habilidade para 

sorrir, o ser humano vem conseguindo conquistar 

mais espaço no mercado de trabalho. 

III. A capacidade de produzir cultura tem proporcionado 

ao ser humano oportunidades de atingir a satisfação 

plena do seu anseio por felicidade. 

IV. O significado de felicidade para o homem da 

atualidade não é o mesmo da época das cavernas, 

mas permanece nele o desejo de conquistar coisas 

que lhe propiciem felicidade.  

 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS 

em: 

 

A) I e IV 

B) II e III 

C) III 

D) IV   

 

02) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

       

É coerente com o sentido da frase acima a 

afirmativa: 

 

A) A felicidade é considerada pelo ser humano como 

algo inatingível. 

B) A ideia de felicidade faz surgir no homem o caráter 

transitório da vida. 

C) A ideia de felicidade torna a vida do ser humano 

mais amena, mais suave.   

D) A felicidade é vista pelo homem como um elemento 

causador de muitos transtornos. 

 

03) “Mas não precisamos mais do que o olhar à nossa 

volta.” (L. 16/17)     

        

       Considerando-se o contexto, é INCORRETO afirmar 

que o elemento destacado pode ser substituído por: 

 

A) No entanto 

B) Entretanto 

C) Contudo 

D) Portanto   

04) Em “fê-lo parar alguns instantes” (L.15/16), a forma 

pronominal destacada refere-se:  

 

A) A Machado de Assis. 

B) A um personagem de A mão e a luva.   

C) Ao autor do texto. 

D) Ao ser humano. 

 

05)  Na oração “há mais de dois milênios” (L.3/4), com a 

substituição do verbo haver por fazer, obtém-se a 

forma verbal: 

 

A) Faz    

B) Fazem 

C) Fazia 

D) Faziam  

 

06)  Mantêm-se a correção e o sentido da oração “Ao 

voltar para casa” (L.14), substituindo-se o segmento 

destacado por: 

 

A) Como voltava para casa 

B) Por voltar para casa 

C) Apesar de voltar para casa 

D) Quando voltava para casa  

 

07)  “Nos pontos de ônibus, nos bares, nas ruas, no 

trabalho, todo o mundo luta para        conquistar 

coisas que lhes tragam alegria, a manifestação 

imediata da felicidade.” (L.17/19) 

 

O segmento em destaque na frase acima exerce a 

mesma função sintática que o termo destacado em: 

 

A) A) “Essa busca faz parte das energias fundamentais 

que movem o espírito humano.”   (L. 2/3)   

B) “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação.” (L. 

9/10) 

C) “A ideia de felicidade exerce um poder balsâmico 

sobre o homem.” (L.13) 

D) “Aristóteles já sabia disso, há mais de dois milênios.” 

(L. 3 e 4)  
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ÁREA LIVRE 

08)  “Com o sorriso, o ser humano brandia o resultado 

palpável da sua constante busca pela satisfação. 

Naquele tempo em que contava mais a maçã que 

saciava a fome do que a saciedade metafísica da 

alma, o significado de felicidade devia ser barriga 

cheia, caverna seca, abrigo seguro e sexo satisfeito.” 

(L. 9/12) 

 

Afirma-se corretamente sobre o trecho acima: 

 

A) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo. 

B) As formas verbais encontram-se no pretérito 

imperfeito do modo indicativo.   

C) O termo “pela satisfação” (L.9/10) exerce, no texto, a 

função sintática de objeto indireto. 

D) No vocábulo “invejoso” (L.16), o elemento destacado 

é um prefixo. 

 

AS QUESTÕES 9 E 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO 

ABAIXO 

 

1. Preciso aprender a ser só 

2. Ah! Se eu pudesse fazer entender 

3. Sem teu amor, eu não posso viver 

4. Que sem nós dois, o que resta sou eu 

5. Eu assim tão só 

6. E eu preciso aprender a ser só 

7. Poder dormir sem sentir teu calor 

8. E ver que foi só um sonho que passou. 

 

                   Marcos Valle & Paulo Sérgio Valle 

 

09)  Assinale a alternativa CORRETA, de acordo com o 

texto: 

 

A) No segundo verso encontram-se três pronomes e 

uma locução verbal. 

B) No primeiro verso existe uma interjeição.   

C) No quarto verso há um advérbio de tempo. 

D) No sexto verso há um pronome demonstrativo. 

 

10)  Em “Se eu pudesse fazer entender” (V.2), o vocábulo 

destacado introduz noção de: 

 

A) Condição   

B) Finalidade 

C) Concessão 

D) Causa  
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11) As relações internacionais viveram uma reviravolta, 

com o restabelecimento das relações diplomáticas 

entre dois países após décadas de rompimento de 

relações diplomáticas. São eles: 

 

A) Argentina e Inglaterra; 

B) China e Rússia; 

C) Cuba e Estados Unidos; 

D) Coréia do Sul e Coréia do Norte. 

 

12) A Venezuela vive recentemente uma situação de caos 

e a Argentina vive o primeiro ano de mandato de seu 

novo presidente. Os nomes de seus presidentes são, 

respectivamente: 

  

A) Raul Castro e José Mujica; 

B) Nicolás Maduro e Mauricio Macri; 

C) Hugo Chaves e Tabarez Vasquez; 

D) Evo Morales e Rafael Correia. 

 

13)  A tragédia do Rio Doce, em MG, repercute pelos 

estragos ao meio ambiente que causam ainda hoje. 

Moradores e ambientalistas criticam a atuação da 

companhia Samarco que tem se recusado, inclusive, 

a pagar multas estabelecidas pela Justiça. A tragédia 

iniciou-se no município mineiro de: 

 

A) Ouro Preto; 

B) Belo Horizonte; 

C) Congonhas; 

D) Mariana. 

 

14) A Operação Lava Jato da Polícia Federal, que gera 

eventos até os dias atuais, foi deflagrada no dia 17 de 

março de 2014, como o foco em um esquema de 

lavagem de dinheiro suspeito de movimentar R$ 10 

bilhões. O personagem central, em seu início, era o 

doleiro: 
 

A) Naji Nahas; 

B) Dario Messer; 

C) Alberto Youssef; 

D) Oscar Frederico Jager. 

15) Atualmente no Brasil, muito se tem falado em 

política, devido aos escândalos que vem à tona a todo 

instante na mídia e nas redes sociais. No entanto, a 

maioria das pessoas desconhece a atual estrutura 

política brasileira. A respeito desta estrutura, julgue 

os itens a seguir em (V) para verdadeiro e (F) para 

falso. 

 

I. O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, 

formada pela União, Estados, Distrito 

Federal e municípios, em que o exercício do poder é 

atribuído a órgãos distintos e independentes, 

submetidos a um sistema de controle para garantir o 

cumprimento das leis e da Constituição. 

II. O Brasil é uma República porque o Chefe de estado é 

eleito pelo povo, por período de tempo determinado. 

É presidencialista porque o presidente da República 

é Chefe de Estado e também Chefe de governo. É 

Federativa porque os estados têm autonomia 

política. 

III. A União está dividida em três poderes, 

independentes e harmônicos entre si. São eles o 

Legislativo, que elabora leis; o Executivo, que atua na 

execução de programas ou prestação de serviço 

público; e o Poder Judiciário, que soluciona conflitos 

entre cidadãos, entidades e o estado. 

IV. O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, 

admite a formação legal de vários partidos. O partido 

político é uma associação voluntária de pessoas que 

compartilham os mesmos ideais, interesses, 

objetivos e doutrinas políticas, que tem como 

objetivo influenciar e fazer parte do poder político. 

 

A) Apenas os itens I e II estão corretos; 

B) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

C) Todos os itens são verdadeiros. 

D) Todos os itens são falsos. 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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16) Aprovada pela Portaria 2.488 de 21 de outubro de 

2011, tem como princípios ordenadores: representar 

um modelo que sirva como porta de entrada do 

usuário aos serviços de saúde, provendo fácil 

alcance, o qual deve ser procurado pelo usuário 

sempre que surgir um problema de saúde novo ou 

recorrente, de modo a estabelecer vínculo, 

longitudinalidade do cuidado, integralidade e 

coordenação da assistência prestada. Estamos 

falando da seguinte política de saúde: 

 

A) Estratégia Saúde da Família 

B) Política Nacional de Atenção Básica 

C) Política Nacional de Humanização 

D) Política de Atenção Integral à Saúde 

 

17) Ao falar em justiça social, entende-se que todos os 

indivíduos devem ter igualdade de oportunidade em 

usar o sistema de saúde. No entanto, no Brasil onde 

as disparidades sociais e regionais e as necessidades 

de saúde variam entre a população, para se cumprir 

esse princípio, deve-se ofertar tratamento igual 

perante os iguais e de forma desigual perante 

situações desiguais. Com isso, estaremos respeitando 

o seguinte princípio norteador do Sistema Único de 

Saúde: 

 

A) Hierarquização 

B) Integralidade 

C) Equidade 

D) Universalidade 

 

18) O princípio, regulamentado pela lei n° 8.142/90, que 

dispõe sobre a participação dos usuários na gestão 

do Sistema Único de Saúde - SUS - é o: 

 

A) Controle Social 

B) Conselho de Saúde 

C) Descentralização 

D) Regionalização 

19) De acordo com a Lei n° 8.080/90, são objetivos e 

atribuições do Sistema Único de Saúde: 

 

I. Executar ações de vigilância epidemiológica como: 

eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e 

da prestação de serviços de interesse à saúde. 

II. Executar ações de vigilância sanitária como: a 

produção, o controle e a distribuição de produtos e 

bens de consumo que possam interferir na saúde 

da população, tais como a entrada e saída em 

portos e aeroportos de medicamentos, cosméticos 

e alimentos. 

III. Executar ações de assistência terapêutica integral, 

inclusive farmacêutica. 

 

A) Apenas I 

B) Apenas I e II 

C) Apenas III 

D) Apenas II e III 

 

20) A divisão dos serviços de saúde em níveis de 

complexidade compreende três níveis, na qual o 

nível primário refere-se àquele que deve ser 

oferecido diretamente à população, como primeiro 

contato, enquanto os outros, secundário e terciário, 

devem ser utilizados em situações que exijam 

atendimento específico de acordo com a necessidade 

do usuário. Visando oferecer um atendimento dos 

serviços de saúde com melhor eficiência e eficácia, 

esse conceito refere-se ao seguinte Princípio 

Organizacional do Sistema Único de Saúde: 

 

A) Regionalização 

B) Hierarquização 

C) Integralidade 

D) Descentralização 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LEGISLAÇÃO DO SUS                                                            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Em “inveja e raiva” de 1957, Klein afirma da 

presença da inveja está presente desde o momento 

do nascimento do bebê, também, analisa as 

consequências dessa inveja para as posições 

esquizoparanóide e _________, não deixando de lado o 

complexo de Édipo. Completa corretamente a lacuna 

do texto a alternativa: 

 

A) Maníaca. 

B) Depressiva. 

C) Eufórica. 

D) Esquizoide. 

 

22) Na psicanálise kleiniana a ___________ visa buscar e 

possibilitar contato que seja emocionalmente vivo 

com relação a experiências vivenciadas pelo 

analisando. Melanie Klein considera a experiência 

emocional como a base da vida psíquica, como o que 

lhe dá significado e que existe e acontece tanto no 

consciente como no inconsciente. Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Transferência. 

B) Contratransferência. 

C) Interpretação. 

D) Conceituação. 

 

23) Mundo interno é uma descoberta essencial da 

psicanálise de Freud: a dimensão da realidade 

psíquica correlativa à existência consciente e 

consensual da realidade externa e, ao mesmo tempo, 

seu: 

 

A) Positivo e sua fantasia. 

B) Negativo e sua fantasia. 

C) Positivo e sua origem. 

D) Negativo e sua origem. 

 

24) Com relação à visão Kleiniana sobre as pulsões, 

responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a 

alternativa correta: 

 

(__) Melanie Klein não admitia a possibilidade de serem 

consideradas as pulsões dissociadas de um objeto. 

Ao longo de toda a sua obra, ela nunca se refere às 

pulsões como tendo vida e atividade isoladas de um 

objeto ao qual se dirigem. (__) Segundo Klein, a 

pulsão atua sobre o objeto, criando, assim, tanto uma 

relação com este objeto como uma experiência 

emocional consciente.  

 

 

 
 

 

(__) Ao não colocar a pulsão como foco primordial de seu 

interesse, ela toma a experiência emocional como 

elemento privilegiado do trabalho psicanalítico, 

atribuindo à ansiedade um papel preponderante na 

estruturação da vida psíquica do indivíduo. 

 

A) V – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – V – F. 

D) F – F – V. 

 

25) Para o pensamento Winnicottiano, uma 

agressividade “original”, “primitiva”, encontrada nos 

primeiros momentos de vida do bebê, pode ser mais 

claramente compreendida a partir da palavra: 

 

A) Destrutividade. 

B) Reação ao medo. 

C) Reprovação. 

D) Voracidade. 

 

26) “Ao introduzir a questão do __________, Winnicott 

estabelece a mãe suficientemente boa como o 

paradigma do analista na clínica. Para ele, essa mãe é 

aquela capaz de fornecer “um meio ambiente onde 

os processos complexos mas essenciais no eu do 

bebê conseguem completar-se.” Completa 

corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

A) Holding. 

B) Setting. 

C) Rothing. 

D) Brushing. 

 

27) Em 1900, com A interpretação dos sonhos, Freud 

desenvolve suas teorias a respeito do inconsciente, 

mostrando que o dinamismo da produção onírica é o 

mesmo que atua na: 

 

A) Produção de sintomas. 

B) Arte da interpretação. 

C) Experiência de adequação. 

D) Atividade mental inconsciente. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Quanto aos processos patogênicos, Freud 

compreende que as recordações esquecidas pelos 

pacientes (cenas patogênicas) estão prontas a 

ressurgir, entretanto, uma poderosa força se opõe a 

isso, obrigando-as a permanecer inconscientes. Essa 

força que mantém os estados mórbidos recebeu o 

nome de: 

 

A) Resiliência. 

B) Repressão. 

C) Resistência. 

D) Reclusão. 

 

29) Freud teoriza que, na evolução sexual dos indivíduos, 

partes dos instintos permanecem detidas nos 

estágios sexuais produzindo as fixações da libido, 

sendo importantes como disposições a posteriores 

transgressões das tendências reprimidas no 

desenvolvimento de: 

 

A) Neuroses e psicoses. 

B) Neuroses e perversões. 

C) Psicoses e perversões. 

D) Psicoses e depressões. 

 

30) Analise as afirmativas sobre os conceitos de 

Transferência na psicanálise Freudiana e assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Com o conceito de transferência modifica-se o locus da 

ação do analista. Se anteriormente ele procurava 

intervir no paciente, agora o trabalho se dá 

prioritariamente na relação transferencial deste com 

o analista. É na relação transferencial que o analista 

entra em contato com a organização psíquica do 

paciente e com suas defesas.  

II. Para a cura analítica, o analista precisa descobrir os 

caminhos empreendidos pela libido (suas fixações) e 

torná-la acessível à consciência, de modo a colocá-la a 

serviço da realidade. 

 

A) Apenas a afirmativa I está correta. 

B) Apenas a afirmativa II está correta. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

31) “Assim que nascem os bebês sentem amor e ódio. 

Podendo começar com o seio bom (sentimento de 

amor) e o seio mau (sentimento de ódio), não há um 

meio termo, ou é um sentimento ou é outro.” O texto 

traz um dos aspectos principais da psicanálise: 

 

A) Kleiniana. 

B) Winnicottiana. 

C) Freudiana. 

D) Junguiana. 

 

32) Winnicott demarca três grupos de distúrbios aos 

quais correspondem três modos distintos de 

trabalho: psiconeuroses, psicoses e distúrbios 

antissociais. Entre as psiconeuroses encontram-se as 

neuroses propriamente ditas e as: 

 

A) Manias reativas. 

B) Psicoses reativas. 

C) Depressões reativas. 

D) Pulsões reativas. 

 

33) O complexo de Édipo tornou-se, portanto, a principal 

referência para a psicanálise. Sobre ele repousam 

todas as dimensões da teoria e o desenvolvimento do 

trabalho analítico tradicional. Sua abrangência é 

observada na concepção da teoria sexual, na 

estruturação do sujeito, na compreensão das 

neuroses e das doenças psíquicas, e na compreensão 

da ordem cultural humana. Analise as alternativas 

sobre o Complexo de Édipo e assinale a que traz 

informações incorretas: 

 

A) Ele é o fenômeno principal da vida sexual, por isso 

elemento essencial da vida sexual. Toda a teoria da 

função sexual é concebida como preparação ou como 

decorrência da situação edípica.  

B) A estrutura do sujeito é concebida em termos de 

antecedentes ou de derivações do complexo.  

C) O complexo de Édipo é o complexo nuclear das 

psiconeuroses e, de modo geral, das doenças 

psicossomáticas.  

D) O complexo de Édipo está na origem da ordem 

cultural, isto é, da religião, da moral, da socialidade, 

da historicidade, da arte, da ordem humana em geral. 
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34) “Ultrapassa a classificação simples, interpretando 

diferenças de escores, identificando forças e 

fraquezas e descrevendo o desempenho do paciente, 

como em uma avaliação de déficits 

neuropsicológicos.” Dentro dos objetivos da 

avaliação psicológica clínica, o texto traz a 

especificação do objetivo denominado: 

 

A) Classificação simples. 

B) Descrição. 

C) Classificação nosológica. 

D) Entendimento dinâmico. 

 

35) O psicólogo que trabalha com o modelo ___________ de 

psicodiagnóstico procura compreender, junto com o 

cliente, o significado de sua experiência, identificar 

os fatores que estão impedindo seu desenvolvimento 

e encontrar os meios de lidar melhor com suas 

limitações. Não se dedica a pesquisar as causas dos 

problemas nem se fixam identificação de uma 

patologia. Completa corretamente a lacuna do texto a 

alternativa: 

 

A) Exploratório. 

B) Objetivo. 

C) Existencial. 

D) Compreensivo. 

 

36) “Serviço de atenção à saúde mental em municípios 

com população acima de 200 mil habitantes. Oferece 

atendimento em período integral/24h.” o texto traz a 

definição para os Centros de Atenção Psicossocial 

classificados como: 

 

A) CAPS II. 

B) CAPS III. 

C) CAPS ad III. 

D) CAPS ad.  

 

37) O Programa de Volta para Casa – PVC foi instituído 

pela Lei Federal 10.708 de 31 de julho de 2003, e 

tem por objetivo garantir a assistência, o 

acompanhamento e a integração social, fora da 

unidade hospitalar, de pessoas com sofrimento 

psíquico, com história de longa internação 

psiquiátrica e também nos hospitais de custódia e 

tratamento. Para fins dessa lei federal caracteriza-se 

longa internação como: 

 

A) 01 ano ou mais de internação ininterruptos. 

B) 02 anos ou mais de internação ininterruptos. 

C) 05 anos ou mais de internação ininterruptos. 

D) 08 anos ou mais de internação ininterruptos. 

38) Em 2005, o Ministério da Saúde apresentou como 

referência para constituição de rede de saúde mental 

um desenho exposto no relatório 15 anos após 

Caracas, que representa o modelo de rede 

substitutiva como perspectiva para a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS). Ao Centro desse 

modelo de atenção, segundo o desenho exposto pelo 

Ministério da Saúde para esse novo modelo de 

atenção, encontram-se: 

 

A) Os CAPS. 

B) Os Serviços de Residência Terapêutica. 

C) As equipes de Estratégia de Saúde da Família. 

D) As Unidades Básicas de Saúde. 

 

39) O documento de referências técnicas para a prática 

de psicólogas (os) no centro de atenção psicossocial - 

CAPS, está dividido em eixos. O Eixo I discorre sobre: 

 

A) O objetivo deste eixo é buscar compreender a relação 
histórica da Psicologia com as Políticas Públicas de 
Saúde, especialmente no âmbito da Saúde Mental. 
Destaca-se a inserção da Psicologia na Saúde Pública 
pelo mote do movimento da Reforma Psiquiátrica, 
valorizando este como balizador para a relação da 
Psicologia e a Saúde Metal. O eixo aborda ainda quais 
as teorias em Psicologia e Atenção à Saúde Mental se 
relacionam com as práticas das (os) psicólogas (os) 
nos CAPS. 

B) Pretende-se neste eixo trazer à reflexão a atuação de 
psicólogas (os) nos Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPS, abordando o modo de fazer, a 
desinstitucionalização da prática e intervenção na 
cultura, a criação de lugares de tratamento e convívio 
entre diferentes, de realização de trocas simbólicas e 
culturais. O eixo também propõe a reflexão sobre os 
desafios da clínica no território e o confronto com as 
práticas da internação, abordando os lugares e as 
práticas que desconstroem, em seu fazer cotidiano. 

C) A proposta deste eixo é discutir aspectos da evolução 
das políticas de saúde e saúde mental no Brasil, como 
subsídio para uma melhor compreensão dos aspectos 
históricos que influenciaram a constituição do 
Sistema Único de Saúde e o processo de Reforma 
Psiquiátrica no Brasil. O eixo aborda a temática 
Reforma Psiquiátrica como um marco histórico e 
conceitual de transformação na saúde mental, 
destacando a importância deste movimento para essa 
reestruturação das práticas de saúde no país.7 

D) O objetivo deste eixo é analisar as relações da Gestão 
dos Serviços e Processos de Trabalho nos CAPS a 
partir da implementação e consolidação do Sistema 
Único de Saúde. O eixo retrata das ações de 
promoção, prevenção e recuperação na rede de 
serviços, nos diferentes níveis de gestão, refletindo 
sobre a necessidade de se garantir a perspectiva de 
uma gestão participativa. 
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40) Com relação ao estresse associado as doenças 

digestivas, analise as alternativas e assinale a 

INCORRETA: 

 

A) O sistema gastrointestinal é especialmente sensível 

ao estresse geral. A conexão entre distúrbio 

emocional, secreção gástrica e úlceras está bem 

documentada. 

B) O aumento do apetite é um dos seus primeiros 

sintomas, devido à paralização do trato 

gastrointestinal sob ação simpática, e pode ser 

seguido por vômitos, constipação e diarreia, no caso 

de bloqueios emocionais.  

C) Sinais de irritação e perturbação dos órgãos 

digestivos podem ocorrer em qualquer tipo de 

estresse emocional.  

D) É geralmente sabido que as úlceras gástricas são 

registradas com maior frequência em pessoas que são 

desajustadas em seu trabalho e que sofrem de tensão 

e frustração constantes. 

 

 


