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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.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

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 Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. 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, lápis, 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 Concurso Público. 

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:____________________________________________________________________________________________________ 

 

PSICÓLOGO 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

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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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) De acordo com o Conselho Federal de Psicologia 

(2014), ao aprovar e divulgar o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo, a expectativa é de que ele 

seja um instrumento capaz de delinear para a 

sociedade as responsabilidades e deveres do 

psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e 

balizar os julgamentos das suas ações, contribuindo 

para o fortalecimento e ampliação do significado 

social da profissão. Sendo assim, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. O psicólogo, quando participar de greves ou 

paralisações, garantirá que as atividades de 

emergência não sejam interrompidas e comunicará 

sua participação no movimento de greve ao CRP ao 

qual é vinculado. 

II. O psicólogo deverá oferecer informações sobre 

seus pacientes a outros profissionais que estejam 

envolvidos em trabalhos multidisciplinares, na 

intenção de contribuir com o tratamento em curso. 

III. A missão primordial de um código de ética 

profissional não é de normatizar a natureza técnica 

do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de 

valores relevantes para a sociedade e para as 

práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que 

fortaleça o reconhecimento social daquela 

categoria. 

IV. O psicólogo só poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 

por outro profissional, quando o profissional 

responsável pelo serviço solicitar. 

V. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 

interdito, o psicólogo comunicará aos responsáveis 

o estritamente essencial para se promoverem 

medidas em seu benefício. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A) Apenas III e V. 

B) Apenas II, IV e V. 

C) Apenas I, II e V. 

D) Apenas V. 

 

 

 

22)  “A inserção do psicólogo nas políticas públicas 
cresceu muito nos últimos dez anos. Essa atuação foi 
acompanhada pela construção, na psicologia, do 
compromisso social, com a participação de 
psicólogos e psicólogas de todo o país. A partir dessa 
perspectiva é valorizada a construção de práticas 
comprometidas com a transformação social, em 
direção a uma ética voltada para a emancipação 
humana.” (CFP/CFESS, 2007). Assim, podemos 
afirmar que é uma das funções do psicólogo na 
Assistencial Social: 

 

A) Identificação das demandas presentes na sociedade, 
visando a formular respostas profissionais para o 
enfrentamento da questão social, considerando as 
novas articulações entre o público e o privado.  

B) Intervenção profissional voltada para inserção nos 
espaços democráticos de controle social e 
construção de estratégias para fomentar a 
participação, reivindicação e defesa dos direitos 
pelos(a) usuários(as) e trabalhadores(as) nos 
Conselhos, Conferências e Fóruns da Assistência 
Social e de outras políticas públicas. 

C) Estimular a organização coletiva e orientar os(as) 
usuários(as) e trabalhadores(as) da política de 
Assistência Social a constituir entidades 
representativas. 

D) Inventar espaços de transformação, ampliar a 
compreensão dos(as) usuários(as), de modo que 
possam encontrar formas de enfrentamento para as 
suas dificuldades, e ser catalisador(a) de 
experiências, contribuindo para a consolidação da 
cidadania e dignidade para as pessoas, famílias e 
comunidades 

 

23) Sobre Avaliação Psicológica é CORRETO afirmar: 
 

A) São quatro os métodos principais: observação, 
suporte psicológico, técnicas projetivas e testes 
objetivos.  

B) Testes, entrevistas e questionários são métodos 
comuns de avaliação psicológica, mas comparando 
esses instrumentos, as entrevistas são menos 
confiáveis, porque não podem ser padronizadas e, 
portanto, estão sujeitas à significativa influência da 
subjetividade do entrevistador. 

C) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação 
ou mensuração de características psicológicas, mas 
ao utilizarmos na avaliação do paciente com 
diagnóstico psiquiátrico o resultado da avaliação fica 
prejudicado pelo estreitamento de consciência típico 
dos transtornos psicopatológicos. 

D) Embora o diagnóstico clínico e a categoria nosológica 
façam parte da avaliação no diagnóstico padrão, a 
categoria e a classificação são demasiado estáticas 
para proporcionar uma avaliação precisa do 
potencial terapêutico de qualquer paciente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) Sobre os objetivos da psicoterapia de orientação 

analítica é INCORRETO afirmar: 
 

A) Remoção de defesas patológicas. 

B) Correção de problemas psicopatológicos ou difíceis 

adquiridos em etapas anteriores. 

C) Promoção do crescimento em pessoas com atrasos 

nas chamadas tarefas evolutivas. 

D) Resolução de conflitos abrangentes e sem 

delimitação. 

 

25) Considerando a definição de conceitos relativos à 

psicopatologia, relacione a primeira coluna à 

segunda e, em seguida, assinale a opção CORRETA. 
 

 I – Dissociação da consciência  

II – Delirium  

III – Pensamento Dereístico  

IV – Estado Onírico  

 

(   ) Trata-se de um quadro que oscila muito ao longo do 

dia. 

(   ) Obedece à lógica e à realidade naquilo que interessa 

ao desejo do indivíduo.  

(   ) Geralmente ocorre devido a acontecimentos que 

geram grande ansiedade para o indivíduo.  

(   ) Em geral, predomina a atividade alucinatória visual 

intensa  

 

A sequência CORRETA é:  
 

A) II – III – I - IV  

B) I – IV – III - II  

C) I – III – II - IV  

D) IV – III – I - II  

 

26) Considerando as diversas abordagens terapêuticas 

da Psicologia, podemos afirmar que: 
 

A) A abordagem centrada na pessoa propõe uma 

relação inteiramente pessoal e subjetiva entre o 

terapeuta e o cliente, privilegiando a autenticidade, a 

congruência e a aceitação incondicional. 

B) A terapia cognitivo comportamental, adota a 

hipótese da primazia das cognições sobre emoções e 

comportamentos. 

C) Todo paciente pode se submeter a uma psicoterapia 

breve, sem nenhuma restrição. 

D) A descoberta de Freud sobre a resistência dos 

pacientes levou-o a formular o princípio 

fundamental da repressão, descrita como processo 

de bloqueio em identificar situações que podem 

gerar desconforto racional. 

27) Sobre a rede psicossocial pública como estratégia de 

cuidado às pessoas que usam drogas, é CORRETO 

afirmar: 

 

A) Os CAPS são serviços estratégicos para gerenciar e 

ampliar as ações de saúde mental, atua sob a ótica 

interdisciplinar e realiza prioritariamente 

acompanhamento de pessoas com sofrimento mental 

ou transtornos mentais graves e persistentes, 

incluindo aquelas com necessidades decorrentes do 

uso de álcool e outras drogas. Os CAPS AD III 

realizam acolhimento noturno de 8 a 12 usuários, 

que podem permanecer por períodos de dias. Esse 

acolhimento está indicado em situações de crise, mas 

não nos casos de urgências que necessitem de 

cuidados médicos contínuos. 

B) Os Consultórios de Rua, que são equipes da Atenção 

Básica, compostas por profissionais da saúde, foram 

criados exclusivamente com o objetivo de ampliar o 

acesso a tratamento, recuperação e reinserção social 

da população de rua usuária de álcool e outras 

drogas.   

C) O NASF, por organizar o processo de atenção para os 

usuários de álcool e outras drogas através de ações 

de clínicas compartilhadas e intervenções específicas 

familiares, se constitui como porta de entrada do 

sistema para esse público específico. 

D) A internação, em qualquer de suas modalidades, só 

será indicada quando os recursos extra hospitalares 

se mostrarem insuficientes, mas a internação 

psiquiátrica devido ao uso de álcool e outras drogas 

torna-se a primeira opção no tratamento das pessoas 

dependentes químicas uma vez que elas podem 

gerar riscos iminentes a si próprias e/ou terceiros. 

 

28) Com base no Código de Ética do Psicólogo, na 

divulgação e publicação de trabalhos, o psicólogo 

deverá: 

 

A) Citar somente as fontes consultadas nos livros. 

B) Interpretar os dados obtidos e formular suas 

próprias conclusões. 

C) Mencionar as contribuições de caráter profissional 

prestados somente pelos autores. 

D) Obter autorização expressa do autor e a ele fazer 

referência, quando utilizar fontes particulares ainda 

não publicadas. 
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29) Baseado em informações contidas no código de ética 

do psicólogo é CORRETO afirmar: 
  

A) O código de ética do psicólogo, não expressa á 

concepção de homem e de sociedade que determina 

a direção das relações entre os indivíduos. 

B) Na construção do código de ética não abriu espaço 

para a discussão entre os psicólogos, dos limites e 

interseções relativas aos direitos individuais e 

coletivos, O código é baseado em regras pré-

estabelecidas. 

C) O psicólogo atuará com responsabilidade social, não 

analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

D) 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 deste código.  

 

30) Com base nos critérios que objetivaram a entrevista 

em saúde mental, pode-se classificar a entrevista 

psicológica quanto aos seguintes objetivos: 
 

(  ) Diagnóstica – Visa estabelecer o diagnóstico e o 

prognóstico do paciente, bem como as indicações 

terapêuticas adequadas. Assim, faz-se necessário 

uma coleta de dados sobre a história do paciente e 

sua motivação para o tratamento.  

(   ) Psicoterápica – Procura colocar em prática estratégia 

de intervenção psicológica nas diversas abordagens, 

para acompanhar o paciente, esclarecer suas 

dificuldades, tentando ajudá-lo à solucionar seus 

problemas. 

(   ) De encaminhamento – Procura dar continuidade a 

um tratamento iniciado por outro profissional da 

área da saúde que encaminhou este paciente para 

uma intervenção clínica.  

 

A) (V); (V); (V) 

B) (F); (V); (F) 

C) (V); (V); (F) 

D) (F); (V); (V) 

31) Sobre a teoria Psicanalítica, analise as afirmativas 

abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso) e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA: 

 

I - Entre os mecanismos de defesa do indivíduo, incluem-

se deslocamento, introjeção, repressão, formação 

reativa e ansiedade de castração. 

II – No Complexo de Édipo, simultaneamente, a criança 

teme ser punida por seus desejos proibidos, o que 

gera nela sentimento de culpa. 

III - O aparelho psíquico é dividido em regiões ou 

instâncias: o id, o ego e o superego. Cada um deles é 

identificado por um tipo de componente. O id está 

relacionado com o componente psicológico. 

IV – Deslocamento é o mecanismo de defesa pelo qual 

certos impulsos inconscientes são desviados de seus 

objetos primitivos para fins socialmente úteis e 

integram-se à personalidade. 

V - Tanto o luto como a melancolia são maneiras de se 

lidar com a perda do objeto, Freud faz uma distinção 

entre a vivência de luto e a melancolia. Para esse 

autor, na melancolia a pessoa se descreve como sem 

valor e moralmente condenável e o luto comporta 

um estado doloroso com perda de interesse pelo 

mundo exterior. 

 

A) F – V – V- V – V. 

B) V – V – F – V – F. 

C) F – F – V – F – V. 

D) F – V – F – F – V. 

 

32) Analise estas afirmativas referentes às teorias e 

técnicas psicoterápicas: 

 

I. Freud é considerado como o principal precursor das 

psicoterapias psicodinâmicas breves. 

II. A psicoterapia breve é um tratamento de natureza 

psicológica, de inspiração psicanalítica, cuja duração 

é limitada. 

III. A terapia cognitivo-comportamental é uma 

abordagem que não deve ser aplicada aos 

tratamentos de transtorno psiquiátrico. 

IV. A psicoterapia breve de criança revela um quadro 

idêntico em relação ao trabalho com adulto. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de 

letras CORRETA. 
 

A) (V); (V); (F); (F). 

B) (F); (V); (F); (F). 

C) (F); (V); (V); (V). 

D) (F); (F); (V); (V) 
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33)  Assinale a alternativa INCORRETA sobre a história 
da reforma psiquiátrica brasileira. 

 

A) Na década de 60, proliferaram amplamente clínicas 
psiquiátricas privadas conveniadas com o poder 
público, que obtiam lucro fácil através da 
“psiquiatrização” dos problemas sociais. 

B) Entre as décadas de 60 e 70 o poder público exercia 
controle efetivo da justificativa, da qualidade e da 
duração das internações psiquiátricas, o que 
dificultava o acesso ao serviço de saúde mental. 

C) Na década 70, o Movimento de Trabalhadores em 
Saúde Mental começou a tomar forma, apontando os 
diversos problemas do sistema de assistência 
psiquiátrica no país. 

D) Com a Constituição de 1988, a reforma psiquiátrica 
ganhou força devido a valorização de conceitos como 
descentralização, responsabilização de cuidados e 
controle social. 

 

34) Abaixo estão descritos os princípios da reforma 
psiquiátrica brasileira, marque a alternativa 
INCORRETA: 

 

A) A implantação de uma rede de serviços substitutivos. 

B) A interlocução constante com os movimentos sociais. 

C) A defesa do Sistema Único de Saúde. 

D) O incentivo ao tecnicismo como principal meio de 
tratamento. 

 

35) Abaixo estão relacionados sintomas das síndromes 

depressivas, marque a alternativa INCORRETA. 

 

A) Fadiga, cansaço fácil e constante. 

B) Ideação, planos ou atos suicidas. 

C) Delírios de culpa, ruína ou miséria. 

D) Afeto pueril, reage de forma infantil. 

 

36)  Baseado nos conceitos utilizados em Psicopatologia, 

é INCORRETO afirmar: 
 

A) A psicopatologia pode ser definida como o conjunto 

de conhecimentos referentes ao adoecimento mental 

do ser humano. 

B) No conceito de Normalidade Ideal, a normalidade é 

determinada por aquilo que se observa com mais 

frequência, baseando-se em dados estatísticos. 

C) No conceito de Normalidade Funcional, o fenômeno 

é considerado patológico a partir do momento em 

que é disfuncional, provoca sofrimento para o 

próprio indivíduo ou para seu grupo social. 

D) Na Psicopatologia Comportamental-cognitivista, os 

sintomas resultam de comportamentos e 

representações cognitivas disfuncionais, aprendidas 

e reforçadas pela experiência sociofamiliar.  

 

37) Sobre as fases do desenvolvimento é CORRETO 

afirmar: 

 

A) A libido está organizada sob o primado da zona 

erógena fálica, mas configurada no inconsciente. 

B) O conjunto de reflexos sensitivos é o que na prática 

serve as primeiras necessidades de equilíbrio 

homeostático do adolescente. 

C) No início do terceiro ano de vida, a libido passa da 

organização oral para a anal. 

D) Ao nascimento, a estrutura sensorial mais 

desenvolvida é a boca. 

 

38) Sobre testes gráficos é CORRETO afirmar:  

 

A) A repressão nos testes gráficos revela a figura 

humana incompleta e sem harmonia, com 

focalização e tamanhos inadequados. 

B) A formação reativa nos testes gráficos predomina 

despreocupação em conseguir desenhos ordenados, 

completos e prolixos. 

C) Nos testes gráficos, à medida que nos aproximamos 

de situações mais patológicas, a ordem se transforma 

em falta de detalhismo, falta de marcação dos limites 

com o exterior, falta de rigidez e aumento do ritmo. 

D) As identificações projetivas atuam com particular 

violência nas esquizofrenias, em outras psicoses e na 

psicopatia. 

 

39) A técnica dos grupos operativos foi introduzida por 
Pichon-Rivière e está centrada na:  

 

A) Aprendizagem.  

B) Tarefa. 

C) Ação interpessoal.  

D) Cooperação. 
 

40) Sobre a teoria psicanalítica de Freud, é CORRETO 
afirmar: 

 

A) O desenvolvimento da personalidade é subsidiário 
ao desenvolvimento do instinto sexual, e é paralelo à 
passagem pelos estágios oral, anal, fálico e genital. 

B) O superego funciona de acordo com o princípio da 
realidade, pois representa as restrições culturais 
sobre a expressão dos instintos. 

C) Diferentemente do id, que é totalmente inconsciente, 
o ego é consciente por ser orientado pela realidade. 

D) O modelo freudiano sobre dinâmica da 
personalidade é um modelo de conflito. Ou há 
conflito entre o id contra o ego, ou entre o id e o ego 
contra o superego, ou entre o id e as exigências 
ambientais. 

 


